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O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb
Para que crianças e adolescentes se tornem cidadãos aptos a participar plenamente do mundo contemporâneo, é necessário ir além do conteúdo específico
dos componentes curriculares� É preciso que a escola propicie a eles a aquisição
de habilidades e competências fundamentais para a vida em sociedade, tanto no
mundo do trabalho quanto nas relações sociais e culturais�
Destacam-se, entre as competências necessárias para as situações da vida
cotidiana, a competência leitora e a competência matemática consideradas a partir de um conjunto de habilidades que associam conteúdos curriculares e operações mentais�
Essas competências são avaliadas nos alunos brasileiros por meio do Saeb,
em uma avaliação conhecida como Prova Brasil, aplicada a cada dois anos nas
redes municipais, estaduais e federal�
O Saeb tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino público oferecido
pelo sistema educacional brasileiro por meio de testes padronizados e questionários socioeconômicos ao final dos 2o, 5o e 9o anos do Ensino Fundamental e da 3a série do Ensino Médio�
Muitos estados e municípios têm os próprios sistemas de avaliação educacional independentes do sistema nacional� Esses sistemas costumam ser desenvolvidos em cooperação técnica com o Governo Federal, são complementares
e as metodologias são coerentes entre si� O conjunto de indicadores educacionais permite aos gestores detectar as fragilidades do sistema e planejar as
políticas educacionais�
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb
O Ideb é o indicador utilizado para avaliar a qualidade da educação básica
no Brasil� Esse índice leva em conta os dados de fluxo escolar e o desempenho
em compreensão leitora e matemática, medidos pelo Saeb� Unir no mesmo
indicador as taxas de aprovação e o desempenho revela a intenção de promover uma educação de qualidade para toda a população�
Aprendizado

e

Fluxo

=

Ideb

FILIPE ROCHA

As metas do Ideb, definidas para cada escola, município e unidade da
Federação, são parâmetros fundamentais para o monitoramento da melhoria da qualidade da educação pública brasileira� Quando todos trabalham de
forma integrada visando aos mesmos objetivos, é possível superar os desafios
e alcançar resultados cada vez melhores�
Confira a evolução do Ideb de sua rede e escola por meio do site do Inep�
Disponível em: <http://ideb�inep�gov�br/>� Acesso em: 1 out� 2019�
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O Projeto Aprova Brasil
O Projeto Aprova Brasil tem como objetivo auxiliar professores, gestores e
Secretarias de Educação do Brasil no desenvolvimento de habilidades e competências exigidas nas avaliações oficiais do Saeb (conhecidas como Prova Brasil)
para os segmentos de Educação Fundamental dos Anos Iniciais e Anos Finais�
Para isso, o projeto traz propostas didáticas específicas para Língua Portuguesa
e para Matemática e uma metodologia de gestão pedagógica que integra um conjunto completo de recursos voltados para alunos, professores, gestores escolares e
gestores das Secretarias de Educação�

A proposta pedagógica
O Aprova Brasil é composto de 9 volumes de Língua Portuguesa e 9 volumes
de Matemática para cada ano do Ensino Fundamental� Os livros possuem um
conjunto de lições, que desenvolvem as habilidades, e um conjunto de simulados, que familiarizam os alunos com os modelos das provas e trazem informações relevantes sobre sua aprendizagem�
Os textos e as atividades dos livros do Projeto Aprova Brasil foram selecionados e elaborados a partir da Matriz de Referência de habilidades do Saeb, que
é a base para a elaboração das questões da prova nacional� A sequência de
lições e simulados foi organizada com base nos conteúdos definidos pela Base
Nacional Comum Curricular para cada ano escolar, sendo que a sequência das
lições segue uma ordem crescente de dificuldade, e as habilidades são trabalhadas diversas vezes ao longo do percurso escolar�
Em Língua Portuguesa, as lições trazem uma diversidade de gêneros textuais
a partir dos quais se organizam atividades de compreensão que trabalham múltiplas habilidades, levando à apreensão dos variados sentidos dos diferentes textos e, consequentemente, à consolidação da competência leitora� Em Matemática, o foco é o domínio de estratégias de cálculo que levem ao desenvolvimento
da competência matemática� Isso é feito por meio de questões que guiam os
alunos passo a passo desde a compreensão da linguagem matemática e dos
enunciados até a resolução das situações-problema�
O projeto oferece amplo suporte para os professores aplicarem sua proposta
didática, por meio deste Guia e Recursos Didáticos, com sugestões detalhadas
para cada lição e simulado, o que facilita o planejamento e orienta a condução
das lições�
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A metodologia
Os livros do Projeto Aprova Brasil são materiais complementares que podem
ser utilizados em conjunto com o livro didático adotado� Sugere-se que, para o
1o e o 2o anos, as lições sejam desenvolvidas em duas aulas de 50 minutos, e,
para o 3o ao 9o ano, em uma aula de 50 minutos�
Para todos os anos escolares, a metodologia é cíclica e consiste em três fases:
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1) Bloco de lições
Atividades do
material impresso
elaboradas a partir
da matriz do Saeb�
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2) Simulado e plataforma
Simulado impresso que avalia
as habilidades trabalhadas nas
lições� A partir do lançamento
das respostas do simulado em
uma plataforma digital, são
gerados diversos relatórios que
mostram tanto o desempenho
individual do aluno quanto os
resultados gerais da turma e da
rede de ensino�
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3) Estratégias de intervenção
Depois da análise dos resultados
na plataforma, é possível
identificar as habilidades em que
os alunos apresentaram melhor
desempenho e mais dificuldades�
Com base nessas informações,
o professor pode planejar novas
estratégias de intervenção,
contando com o apoio da
equipe pedagógica do Projeto
Aprova Brasil�
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A coleção Aprova Brasil Língua Portuguesa
Lições
A coleção Aprova Brasil Língua Portuguesa auxilia o professor no desenvolvimento da competência leitora dos alunos a fim de que alcancem os níveis
esperados de proficiência e, consequentemente, possam avançar com sucesso
nas etapas posteriores de estudo�
O livro do 1o ano enfatiza o trabalho de aquisição do sistema alfabético de
escrita e dá início às primeiras práticas de fluência de leitura�
O livro do 2o ano intensifica as práticas de fluência e compreensão leitora,
desenvolvendo habilidades alinhadas às que são avaliadas nos exames de alfabetização, principalmente na Avaliação Nacional de Alfabetização�
Os livros do 3o ao 9o ano têm uma proposta didática pautada na compreensão de diferentes gêneros textuais, em consonância com a Matriz de Referência
do Saeb, isto é, não se pretende nesses anos sistematizar os conteúdos de Língua Portuguesa, como leitura, gramática e ortografia� Eles devem ser utilizados
como complemento das aulas regulares, contribuindo para o desenvolvimento
de habilidades, além de auxiliar o professor no planejamento das aulas, considerando as dificuldades observadas em cada turma�
A prática da leitura
As lições de Língua Portuguesa são destinadas exclusivamente ao desenvolvimento de habilidades de leitura e compreensão de textos� É importante que os
alunos tenham a oportunidade de ler os textos individualmente e em silêncio,
mas também em voz alta� Espera-se, portanto, que o professor desenvolva neles
esse hábito, criando um ambiente favorável a isso�
Essa prática, com o tempo, resultará em mais segurança e autonomia, pois
compreender um texto lido por outra pessoa é diferente de compreender um
texto lido pelo próprio aluno�
Fluência de leitura
É natural que os alunos nessa faixa etária tenham dificuldade de fluência
de leitura, ou seja, eles leem muito devagar, pronunciando com dificuldade
certas palavras, não obedecem às pausas e não utilizam a entonação correta�
Essa é uma das causas da dificuldade na compreensão de textos� Por isso, além
das lições específicas dos livros, recomendamos que os alunos leiam textos em
voz alta todos os dias e que o professor fique atento a esses sinais para ajudá-los a superar as dificuldades que surgirem�
A leitura diária pode ser feita no início ou no final de cada aula� Os momentos de leitura em voz alta devem ser prazerosos; para isso, é importante
oferecer diferentes textos, que podem ser relidos periodicamente a fim de verificar se as dificuldades percebidas anteriormente foram superadas e se outras
surgiram� Investir em estratégias diversificadas, como apresentação de notícias,
declamação de poemas e dramatizações de pequenas narrativas, desperta o
interesse e proporciona excelentes resultados�
Esses momentos não precisam ser longos; bastam alguns poucos minutos
para a atividade� Mais importante do que a duração é a frequência da leitura�
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Para compreender melhor os aspectos implicados em boas práticas de leitura, recomendamos a reflexão sobre o excerto de documento do Ministério da
Educação reproduzido a seguir�
Ler com compreensão inclui, entre outros, três componentes básicos: a compreensão linear, a produção de inferências, a compreensão global. A compreensão linear do texto diz respeito à capacidade
de reconhecer informações “visíveis” no corpo do texto e construir,
com elas, o “fio da meada” que permite a apreensão dos sentidos. Essa
capacidade se manifesta na possibilidade de, ao acabar de ler uma
narrativa, saber dizer quem fez o quê, quando, como, onde e por quê.
Outra capacidade fundamental para ler com compreensão é a de produzir inferências. Trata-se de “ler nas entrelinhas” ou compreender
os subentendidos, realizando operações como associar elementos diversos, presentes no texto ou que fazem parte das vivências do leitor,
para compreender informações ou inter-relações entre informações
que não estejam explicitadas no texto. A identificação das informações pontuais presentes no texto e a produção de inferências é que
vão possibilitar a compreensão global do texto lido, a composição de
um todo coerente e consistente, ou seja, a construção de sentido.
Pró-letramento: Programa de formação continuada. Brasília: MEC/SEB, 2008.

Em cada lição, sugerimos algumas estratégias de leitura, a fim de contribuir
com o trabalho do professor� Contudo, muitas outras podem ser propostas aos
alunos, em diferentes ocasiões, como:
• ler o texto com uma pergunta na cabeça;
• perceber as pistas do texto (título, subtítulo, ilustrações etc�);
• conectar novos conhecimentos com os que já possui;
• inferir o significado de palavras desconhecidas;
• ler imagens;
• perceber o que é importante com base em detalhes;
• anotar ideias importantes;
• reler o texto e refletir novamente a respeito do tema;
• distinguir a sua opinião da opinião do autor;
• conversar sobre o que leu�
Para fazer sempre

• Dar aos alunos a oportunidade de ler sozinhos para que explorem o texto com os
próprios recursos e possam mobilizar as habilidades que já desenvolveram�
• Deixar à disposição dicionários para consulta e estimular os alunos a usá-los� Essa
prática aumenta consideravelmente o repertório lexical e melhora o desempenho de leitura�
• Permitir que todos participem livremente, antecipando as informações do texto
e levantando hipóteses a respeito de seu desenvolvimento�
• Nas leituras compartilhadas, alternar a participação dos alunos, de modo que,
ao final de um período (uma semana, por exemplo), todos tenham participado�

IX

Simulados e monitoramento da aprendizagem
A cada conjunto de lições, há uma proposta de avaliação (simulado) para que os
alunos se familiarizem com o tipo de exame a que serão submetidos ao final dos
2o, 5o e 9o anos� Em todos os anos escolares, são propostos quatro simulados, que
trazem do aluno questões relativas às principais habilidades trabalhadas no bloco de
lições anterior e se tornam progressivamente mais complexas ao longo do percurso�
No momento da aplicação do simulado, são importantes o silêncio e a concentração� Os alunos devem ler as questões e responder a elas sem ajuda externa
de professores ou colegas�
No 1o e no 2o anos, após os alunos responderem às questões, o professor deve
sistematizar os acertos no Quadro de Acompanhamento, disponível neste Guia�
Do 3o ao 9o anos, os alunos devem preencher a Folha de respostas, que está no
final do livro� Como opção, também há o Quadro de Acompanhamento para
o professor preencher� O preenchimento da Folha de respostas pelos alunos é
um aprendizado relevante para as provas oficiais e facilita a sistematização das
respostas para posterior análise pedagógica� É importante alertar a fim de que
manuseiem a folha com cuidado a fim de não danificá-la ou rasurá-la�
ulado
Sim

1

Lições 1 a 5

1 Há divergências sobre o fato de Cervantes ter perdido o braço esquerdo
porque

Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3.

( A ) ele nunca esteve em uma batalha de verdade, apenas lutava contra
moinhos de vento.
( B ) ele nunca participou de uma batalha naval, apesar de ter servido o
Exército na cidade de Lepanto.
( C ) alguns especialistas acreditam que, na verdade, ele sofreu apenas um
ferimento grave no braço.
( D ) historiadores afirmam que ele apenas perdeu os movimentos da mão,
enquanto biógrafos negam esse fato.

Miguel de Cervantes
Escritor e dramaturgo espanhol
★ 29/09/1547, Alcalá de Henares
♱ 22/04/1616, Madri
Miguel de Cervantes Saavedra passou a infância na cidade de Valladolid
(Espanha) e estudou em Madri e Sevilha, mas não chegou a concluir nenhum curso.

2 O texto tem a finalidade de

( A ) fazer uma crítica à violência praticada em batalhas espanholas.
( B ) relatar os principais acontecimentos da vida do autor Miguel de
Cervantes.
( C ) noticiar como o livro Dom Quixote se tornou um sucesso de
vendas.
( D ) narrar a história de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança.

Ingressou no Exército e lutou na batalha naval de Lepanto, contra o império turco, onde teria perdido o braço esquerdo — há divergências entre os
historiadores e biógrafos em relação a essa passagem. Alguns especialistas
na vida de Cervantes dizem que o escritor sofreu apenas um ferimento grave
no braço e perdeu os movimentos da mão.
Também combateu na África, onde foi capturado e levado pelos turcos para
Argel. Depois de ficar cinco anos detido, Cervantes retornou para Madri e
começou a trabalhar como comissário de víveres do rei Felipe 2 o. Paralelamente ao trabalho, ingressou na literatura publicando alguns poemas e a
novela “La Galatea” em 1585, quando se casou com Catalina de Salazar,
22 anos mais nova e com a qual manteve uma convivência matrimonial de
apenas um ano. [...]

3 Nesse texto há dois sinais gráficos (★ e ♱) comumente utilizados em produções desse gênero. Eles representam, respectivamente, as datas de

(A)
(B)
(C)
(D)

estrelato e morte do autor.
morte e nascimento do autor.
auge e declínio do autor.
nascimento e morte do autor.

Leia o texto e responda às questões 4 e 5.
© ADÃO

Outro fato que marcou a sua formação aconteceu na Itália, quando trabalhou como serviçal para um cardeal. Na época, o país estava em ebulição
com a chegada do Renascimento, um movimento artístico que revelou
celebridades como Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo.
Somente aos 58 anos, com a publicação da primeira parte do livro “Dom
Quixote”, Cervantes conseguiu a consagração como escritor e passou a se
dedicar exclusivamente à literatura. A obra narra as aventuras de um fidalgo
(Dom Quixote) e seu fiel escudeiro (Sancho Pança). [...]

ITURRUSGARAI, Adão. A vida como ela yeah. Folha de S. Paulo,
6 jan. 2019. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/#6/1/2019>. Acesso em: 9 ago. 2019.

A história de “Dom Quixote” atravessou os séculos e continua atraindo
leitores de todo o mundo. No mesmo ano em que foi lançada, a obra ganhou
seis edições, fato muito raro para a época. Além disso, o livro se transformou em fonte de inspiração para outras criações literárias, como filmes,
novelas, peças teatrais, óperas, balés e desenhos animados. [...]

4 Com base na leitura do texto e na observação das imagens da tirinha de
Adão Iturrusgarai, é possível afirmar que

( A ) a mulher tem uma atitude agressiva com o homem porque ele é calvo.
( B ) o homem consegue arrancar quase todos os seus fios de cabelo para
tentar impressionar a mulher.

MIGUEL de Cervantes. UOL. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/
biografias/miguel-de-cervantes.htm>. Acesso em: 8 ago. 2019.
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Os simulados são momentos valiosos para os alunos praticarem a realização
de provas com questões no formato das provas nacionais� Além disso, proporcionam aos professores um diagnóstico detalhado do desenvolvimento da aprendizagem ao longo do ano, auxiliando no planejamento de atividades adequadas ao
nível de progresso da turma� Esse processo é essencial para conhecer melhor o
nível de cada aluno e turma, evitar que as dificuldades se acumulem ao longo do
ano, contribuir para o desenvolvimento das competências e ter mais segurança
no momento das avaliações externas�
A plataforma Aprova Brasil
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Um grande aliado dos professores no processo de monitoramento e reflexão
sobre a aprendizagem é a plataforma Aprova Brasil� A partir da inserção das
respostas dos simulados na plataforma, é possível acompanhar o desempenho
de alunos, turmas e escolas� Além da visão geral, relatórios pedagógicos identificam a porcentagem de acertos por habilidade, explicitando os pontos mais
fortes de cada turma e as oportunidades para melhorias�
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FILIPE ROCHA

Passo 1
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Quadro de sentimentos
O Aprova Brasil oferece um Quadro de sentimentos para os professores do
Ensino Fundamental – Anos Finais trabalharem com os alunos� Esse quadro, em
formato de cartaz, ajuda os alunos a perceberem como estão se sentindo ao
alocar seu estado emocional em quadrantes: eles podem estar com energia alta
ou baixa e com uma sensação agradável ou desagradável�
Além de promover o reconhecimento dos sentimentos e a autorreflexão dos
alunos, esse quadro traz informações sobre a turma como um todo, apontando
caminhos para conversas ou tipos de atividades mais efetivas para cada contexto�
Veja a seguir os quatro grupos que reúnem sentimentos derivados dos direcionamentos propostos e representados no Quadro de sentimentos�

BAIXA

ENERGIA

ALTA

COMO ESTOU ME SENTINDO HOJE?

ESTRESSE

MOTIVAÇÃO

RAIVA

ANIMAÇÃO

ANSIEDADE

ALEGRIA

TRISTEZA

RELAXAMENTO

INDIFERENÇA

CALMA

TÉDIO

SEGURANÇA

DESAGRADÁVEL
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SENSAÇÃO

AGRADÁVEL

08/08/19 11:48

Vermelho

Alta energia e sensação desagradável: esse estado emocional se relaciona a
sentimentos como ansiedade, raiva, estresse� Ele pode favorecer a realização de
atividades competitivas e de argumentação� Quando apresenta nuances negativas, pode-se manejar a disposição emocional para equilibrar as energias da
turma por meio de atividades de respiração, relaxamento e autoconhecimento�
Amarelo

Alta energia e sensação agradável: esse estado emocional se relaciona a sentimentos como motivação, animação e alegria� Ideal para atividades que envolvam
criatividade e resolução de problemas� Quando apresenta nuances negativas,
como falta de foco e de equilíbrio, recomendam-se atividades de respiração ou
relaxamento�
Azul

Baixa energia e sensação desagradável: esse estado emocional se relaciona a
sentimentos como tristeza, indiferença, tédio� Essa energia pode favorecer atividades que requeiram atenção a detalhes, reflexão e cooperação� Para evitar
nuances negativas, como desmotivação e improdutividade, atividades de autoconhecimento ou que promovam o aumento da energia (atividades físicas ou jogos
coletivos) podem ser realizadas�
Verde

Baixa energia e sensação agradável: esse estado emocional se relaciona a
sentimentos como calma, segurança e relaxamento� Ideal para atividades que
requerem concentração e colaboração� Quando apresenta nuances negativas,
como desinteresse ou acomodação, atividades que proporcionam o aumento da
energia (atividades físicas ou jogos coletivos) podem ser realizadas�
Como mapear os sentimentos com esse Quadro?

O Quadro de sentimentos pode ser aproveitado em momentos específicos,
como nos dias dos simulados�
Algumas estratégias podem ser utilizadas para mapear os sentimentos da
turma, como solicitar aos alunos que pintem em um papel a cor do quadrante
que mais representa seus sentimentos naquele dia� Em seguida, recolha os papéis
de todos os alunos e organize-os para verificar quais são a cor e o sentimento
predominantes� Com base nas características das cores, faça sugestões e encoraje a turma a entender os sentimentos e as reações diante deles�
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Matriz de referência
Realizar uma avaliação de sistema com amplitude nacional, que seja efetiva, exige a construção de uma matriz de referência que dê transparência e
legitimidade a esse processo, estabelecendo o que será avaliado� A seguir,
reproduzimos a Matriz de Referência do Saeb para Língua Portuguesa dos
Anos Finais�
Tópico I – Procedimentos de Leitura
9o ano

Descritores

Localizar informações explícitas em um texto�

D1

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão�

D3

Inferir uma informação implícita em um texto�

D4

Identificar o tema de um texto�

D6

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato�

D14

Tópico II – Implicações do Suporte, do Gênero e/ou Enunciador
na Compreensão do Texto
9o ano

XIV

Descritores

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc�)�

D5

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros�

D12

Tópico III – Relação entre Textos
9o ano

Descritores

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos
que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido�

D20

Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou
ao mesmo tema�

D21

Tópico IV – Coerência e Coesão no Processamento do Texto
9o ano

Descritores

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a continuidade de um texto�

D2

Identificar a tese de um texto�

D7

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la�

D8

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto�

D9

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa�

D10

Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto�

D11

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc�

D15

Tópico V – Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido
9o ano

Descritores

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados�

D16

Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações�

D17

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão�

D18

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/
ou morfossintáticos�

D19

Tópico VI – Variação Linguística
9o ano
Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto�

Descritor
D13

BRASIL� Ministério da Educação� PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação –
Prova Brasil� Brasília: MEC/SEB/Inep, 2008�
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Detalhamento dos descritores
De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), foi elaborado um resumo dos descritores do 9o ano e de como eles são desenvolvidos nos
livros do Ensino Fundamental – Anos Finais�
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em localizar uma informação que pode estar expressa literalmente ou se manifestar por meio de uma
paráfrase� Desse modo, as atividades devem orientar o aluno a seguir as pistas dadas pelo próprio texto e localizar exatamente a informação solicitada�
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições
ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em fazer a interligação
das diferentes partes de um texto que se encadeiam, se entrelaçam e lhe
conferem continuidade, de modo que essa rede de relações resulte em uma
unidade, um todo coerente� Sendo assim, as atividades devem levar o aluno
a encontrar o nexo dessas partes, que podem estar ligadas por expressões
repetidas ou que podem ser substituídas por pronomes, sinônimos, vocábulos
hiperonímicos etc�
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer, entre os
vários significados de uma palavra ou expressão, aquele que mais apresenta
o sentido com a palavra usada no texto� Ou seja, o aluno deve ser capaz de
identificar, com base no contexto, por que determinada palavra ou expressão
foi escolhida em detrimento de outra�
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em deduzir uma ideia implícita – por meio dos sentimentos e das ações das personagens ou pelo próprio gênero textual – e ir atribuindo sentido ao texto, considerando não só o
texto, como também seu contexto pessoal, de modo a depreender o que está
sendo dito, como e para quê, ainda que a informação esteja nas entrelinhas�
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer elementos
gráficos (não verbais) para construir o sentido e interpretar textos que usam linguagem verbal e não verbal (textos multissemióticos)� Ou seja, não basta que o
aluno decodifique sinais e símbolos, é importante que perceba a interação entre
imagens e palavras e dê novos sentidos ao texto�
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D6 – Identificar o tema de um texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em identificar o assunto principal do texto, relacionando as diferentes informações para construir seu sentido
global� Portanto, por meio de um texto, pede-se de forma direta ao aluno que
identifique o tema�
D7 – Identificar a tese de um texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em identificar uma tese,
isto é, determinado posicionamento do autor em relação a uma ideia, a uma
concepção ou a um fato� Nesse sentido, as atividades devem ter como base
um texto dissertativo-argumentativo, no qual determinada posição ou ponto
de vista são defendidos e propostos como válidos para o leitor�
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para
sustentá-la.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em expor uma tese e apresentar argumentos que a fundamentem� Ou seja, os argumentos apresentados
funcionam como razões ou como fundamentos de que a tese defendida tem
sentido e consistência� Nesse sentido, as atividades devem levar o aluno a identificar, em uma passagem de caráter argumentativo, as razões oferecidas em
defesa do posicionamento assumido pelo autor�
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em diferenciar as relevâncias
em um texto� Ou seja, a hierarquia entre as informações ou ideias apresentadas, de modo que umas convergem para o núcleo principal do texto, enquanto
outras são apenas informações adicionais, acessórias, que se limitam a ilustrar
ou exemplificar o que está sendo dito� Nesse sentido, as atividades devem levar
o aluno a distinguir, entre uma série de segmentos, aqueles que constituem
elementos principais ou secundários do texto�
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em identificar o conflito
gerador do enredo (introdução ou apresentação, desenvolvimento e complicação, clímax e desfecho ou desenlace) permitindo-lhes uma leitura mais
fluida, e, na escrita, a elaboração de enredos mais complexos� Nesse sentido,
as atividades devem levar o aluno a identificar um desses elementos constitutivos da estrutura da narrativa� Evidentemente, o texto utilizado deve ser do
tipo narrativo�

XVII

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos
do texto.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer todas as relações de causa/consequência entre os elementos do texto, isto é, reconhecer
que os elementos se organizam de modo que cada um seja resultado do outro�
Nesse sentido, as atividades devem solicitar que o aluno reconheça relações de
causa e efeito, problema e solução, objetivo e ação, afirmação e comprovação,
motivo etc�
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em compreender a função
social do texto, isto é, a intencionalidade do autor, seus propósitos� Para isso,
o aluno deve reconhecer, primeiro, o gênero textual e seu objetivo: informar,
convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar
ou convidar etc� Nesse sentido, as atividades devem pedir ao aluno a identificação explícita de sua finalidade�
D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o
interlocutor de um texto�
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em identificar o locutor e o
interlocutor de um texto, ou seja, quem fala no texto e, sobretudo, para quem
fala� Sendo assim, o aluno deve reconhecer no texto as variações da fala – linguagem urbana, rural, formal, informal, científica e de outros domínios sociais
(religiosos, escolares, de associações etc�) – e as marcas linguísticas, isto é, tipo
de vocabulário, de assunto, expressividade, pontuação etc�, como “tá” no lugar de "está"; “procê” no lugar de "para você", “Imagine!”, no lugar de uma
negação, um agradecimento etc�
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em diferenciar no texto um
fato relatado de um comentário feito pelo autor, narrador ou pela personagem� Por isso, pede-se ao aluno que identifique as partes referentes ao fato e
as partes referentes à opinião sobre o fato�
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer as relações
semânticas estabelecidas por expressões conectoras – conjunções, proposições, advérbios e respectivas preposições – para compreender a coerência
do texto� Como esses elementos de conexão criam e sinalizam as relações de
sentido no texto, o aluno deve localizar essas expressões e depreender seu
significado� Algumas relações semânticas mais comuns são de causalidade,
comparação, concessão, tempo, condição, adição, oposição etc�
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D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em identificar expressões
ou outros recursos de linguagem que criem no texto efeitos de ironia, humor
ou impacto� Sendo assim, o aluno deve reconhecer que as palavras não são
empregadas em seu sentido usual ou mesmo trazem sentido contrário do que
explicitamente está se afirmando�
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer os efeitos provocados pela pontuação (travessão, aspas, reticências, interrogação, exclamação
etc�) e por outras notações (tamanho de letra, parênteses, letra maiúscula, itálico,
negrito etc�) e atribuir o sentido que esses efeitos geram no texto� Atividades que
contemplem o desenvolvimento dessa habilidade ultrapassam o aspecto gramatical da pontuação�
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma
determinada palavra ou expressão.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em discernir os efeitos de
sentido que suas escolhas proporcionam no texto� Atividades que contemplem
o desenvolvimento dessa habilidade devem solicitar aos alunos que reconheçam a alteração de significado de determinado termo ou vocábulo, decorrente
da escolha do autor em utilizar uma linguagem figurada� Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para que o leitor depreenda seus propósitos�
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos
ortográficos e/ou morfossintáticos.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em discernir os efeitos de
sentido que suas escolhas proporcionam no texto, sejam escolhas de palavras,
sejam escolhas de estruturas morfológicas ou sintáticas� Atividades que contemplem o desenvolvimento dessa habilidade devem conceder primazia aos
efeitos discursivos produzidos pela escolha de determinada estrutura morfológica ou sintática�
D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer as diferenças
entre textos – de mesmo gênero ou gêneros diferentes – que tratam do mesmo
assunto� O aluno deve ser capaz de identificar o leitor-alvo, a ideologia, a época
em que o texto foi produzido, as intenções comunicativas e as formas distintas
de abordagem�

XIX

FILIPE ROCHA

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
O descritor pretende avaliar a habilidade do aluno em reconhecer diferentes
opiniões emitidas sobre um mesmo fato ou tema� A habilidade para estabelecer esses pontos divergentes é de grande relevância na vida social de cada um,
pois, constantemente, somos submetidos a informações e opiniões distintas
acerca de um fato ou de um tema�

XX

Referências bibliográficas
BRASIL� Ministério da Educação� PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação –
Prova Brasil� Brasília: MEC/SEB/Inep, 2008�
BRASIL� Ministério da Educação� Secretaria de Educação Básica� Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: língua
portuguesa� Brasília: MEC/SEF, 1998�
CENTRO para a Inteligência Emocional da Universidade de Yale� Disponível em:
<http://ei�yale�edu>�
INSTITUTO Nacional de Pesquisas Pedagógicas� Disponível em: <http://portal�
inep�gov�br/educacao-basica/saeb/sobre-a-anresc>�
SCHNEUWLY, Bernard; DOLZ, Joaquim (Orgs�)� Gêneros orais e escritos na escola�
Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro� 3� ed� Campinas: Mercado
de Letras, 2011� (Coleção As Faces da Linguística Aplicada�)
SOLÉ, Isabel� Estratégias de leitura� 6� ed� Porto Alegre: Artmed, 1998�

XXI

Orientações específicas
Estrutura do Guia e Recursos Didáticos
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que se pede.

Atividade 6

a) ironizar
um comportamento
social. social. c) narrarc)uma
história.
a) ironizar
um comportamento
narrar
uma história.
b) analisar
a fala das
personagens.
d) descrever
um ambiente.
b) analisar
a fala
das personagens.
d) descrever
um ambiente.

É importante os alunos desenvolverem a habilidade de interpretar textos que se constroem
na relação entre imagens, palavras e símbolos.
Desafie-os a explicar o contraste que ocorre
em relação às cores usadas pelo cartunista, assim como ao uso de palavras antônimas e tipos
de balão diferentes.

2 Nesse
2 cartum,
qual é aqual
relação
estabelecida
no textono
escrito?
Nesse cartum,
é a semântica
relação semântica
estabelecida
texto escrito?
a) Causa
a) Causa
b) Consequência
b) Consequência

c) Conclusão
c) Conclusão
d) Oposição
d) Oposição

a) Os balões.
a) Os balões.
b) A corb)preta.
A cor preta.

Chame a atenção dos alunos para a importância da leitura dos recursos não verbais em
textos do gênero. A interpretação textual depende fundamentalmente da observação de
detalhes como cores, formas ou símbolos pelo
leitor.

5 O uso5 doOtermo
é adequado
ao contexto
do cartum?
Justifique
uso docapitalista
termo capitalista
é adequado
ao contexto
do cartum?
Justifique
sua resposta.
sua resposta.
Espera-se
que os alunos
que, mesmo
não correspondendo
de fato de fato
Espera-se
que osrespondam
alunos respondam
que, mesmo
não correspondendo

durante durante
o Natal, oo Natal,
consumo
se exacerba.
Por issoPor
o efeito
humor.
o consumo
se exacerba.
isso odeefeito
de humor.

6 O uso
6 daOpalavra
capitalista
no cartum
no trecho
verbete
de dicio-de diciouso da palavra
capitalista
no ecartum
e nodo
trecho
do verbete
nário analisado
diverge,diverge,
pois
nário analisado
pois

c) A repetição
do desenho.
c) A repetição
do desenho.
d) As letras
doletras
alfabeto.
d) As
do alfabeto.

a) o dicionário
afirma que
capitalista
é alguém
rico e o rico
cartum
a) o dicionário
afirma
que capitalista
é alguém
e o relaciona
cartum relaciona
a palavraa palavra
ao consumo.
ao consumo.
b) o cartum
capitalista
é alguém
rico e o rico
dicionário
relaciona
b) o afirma
cartumque
afirma
que capitalista
é alguém
e o dicionário
relaciona
a palavraa palavra
ao comércio.
ao comércio.
c) o dicionário
associa aassocia
palavraa apenas
consumismo,
que nãoque
é o sigc) o dicionário
palavra ao
apenas
ao consumismo,
não é o significadonificado
que ela que
adquire
no cartum.
ela adquire
no cartum.
d) o cartum
significados
diversosdiversos
sobre a sobre
palavra,
mas nãomas
a associa
d) o traz
cartum
traz significados
a palavra,
não a associa
ao consumismo,
que é como
dicionário
define adefine
palavra.
ao consumismo,
que éo como
o dicionário
a palavra.

4 Explique
4 Explique
a crítica acomportamental
expressaexpressa
no texto.no texto.
crítica comportamental
O cartum
distância
entre o que
o fala
que eseopensa,
seja, ou
ironiza
O critica
cartumacritica
a distância
entreseofala
queese
que seou
pensa,
seja,aironiza a
atitude das
pessoas
que pensam
de um jeito,
mas
agem
outro.de outro.
atitude
das pessoas
que pensam
de um
jeito,
masdeagem

Atividade 4
30

Capitalista:
capitalista
adj.2g.s.2g.
(1813) 1(1813)
diz-se de
ou indivíduo
que
Capitalista:
capitalista
adj.2g.s.2g.
1 diz-se
de ou indivíduo
que
possui capital
vive deesua
2 diz-se
ou sócio
quesócio
é responsável
possuie capital
viverenda
de sua
renda de
2 diz-se
de ou
que é responsável
pela parte
financeira
da organização
de uma empresa
3 p.ext. que
ou que ou
pela
parte financeira
da organização
de uma empresa
3 p.ext.
quem é muito
[...] rico [...]
quem rico
é muito
HOUAISS,
Antônio Antônio
e VILLAR,
Mauro deMauro
Salles.deDicionário
Houaiss Houaiss
da
HOUAISS,
e VILLAR,
Salles. Dicionário
da
língua portuguesa.
Rio de Janeiro:
Objetiva,Objetiva,
2009. p.2009.
394. p. 394.
língua portuguesa.
Rio de Janeiro:

a nenhuma
as acepções
do termo,
contexto
do cartum
possível
inferir que,
a nenhuma
as acepções
dopelo
termo,
pelo contexto
do écartum
é possível
inferir que,

3 Entre3 osEntre
recursos
gráficosgráficos
utilizados
pelo cartunista,
qual deles
cria
umacria uma
os recursos
utilizados
pelo cartunista,
qual
deles
relação de
contraste
fundamental
para entender
a ironia adoironia
cartum?
relação
de contraste
fundamental
para entender
do cartum?

Atividade 3

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1 O objetivo
1 O objetivo
principalprincipal
do textodo
é texto é

Atividade 2

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

CAULOS.CAULOS.
Só dói quando
respiro.
Alegre:
p. 2001.
56. p. 56.
Só dóieu
quando
euPorto
respiro.
PortoL&PM,
Alegre:2001.
L&PM,

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Como estratégia de interpretação do texto, solicite aos alunos que descrevam a cena do cartum. O texto mostra a imagem de uma mesma
personagem repetida sete vezes. É como se, ao
mesmo tempo, as personagens falassem algo e
pensassem o contrário. Chame a atenção dos
alunos para uma das características principais
de textos do gênero: fazer críticas à sociedade
ou aos comportamentos humanos por meio do
humor e da ironia.

31

30

(030_033)_APROVA_9ANO_LPT_L05_LA.indd
30
(030_033)_APROVA_9ANO_LPT_L05_LA.indd
30

Atividades

Tópicos

Descritores

1

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

2

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

3

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

4

IV

D7 – Identificar a tese de um texto.

5

V

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados.

6

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

DIFICULDADES: O QUE FAZER?
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Interpretar cartuns e charges
Os alunos podem ter dificuldades para interpretar cartuns e charges, por isso é fundamental
orientá-los a descrever os recursos não verbais do texto (cores, desenhos, símbolos, dentre
outros) e relacioná-los aos verbais (texto escrito). Destaque a importância de realizar uma
observação detalhada da cena e de estabelecer a relação entre ela e o texto escrito, para que
eles percebam que essa é uma estratégia de leitura e interpretação de textos do gênero. Nas
atividades de desenvolvimento desta lição, aceite outras possibilidades de resposta, desde que
os argumentos sejam coerentes, considerando a situação retratada nos modelos de gêneros
apresentados.
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Essa atividade requer a análise do título do cartum, “Natal 2. O capitalista vai às compras!”, e
a compreensão do verbete de dicionário indicado. Em seguida, os alunos devem relacionar
essa compreensão ao modo como a imagem foi
criada. É importante chamar a atenção para o
fato de que a figura da personagem, composta
de códigos de barras, dá a ideia de alguém que
vive para consumir, já que tudo nele remete ao
ato de comprar.

MIRAN. Natal
2. ONatal
capitalista
MIRAN.
2. O capitalista
vai às compras!
DisponívelDisponível
em:
vai às compras!
em:
<http://mirancartum.blogspot.
<http://mirancartum.blogspot.
com/2012/12/natal-2-capistacom/2012/12/natal-2-capistalista-vai-as-compras.html>.
lista-vai-as-compras.html>.
Acesso em:
11 jun.
2019.
Acesso
em:
11 jun. 2019.

Atividade 1

A resposta dessa atividade está diretamente
relacionada à anterior: os alunos devem entender a oposição entre as palavras verdade e
mentira, além de perceber a diferença de tipos de balão para responder. A interpretação
depende fundamentalmente da associação de
elementos verbais e não verbais em textos do
gênero.

Peça aos alunos que descrevam a personagem
ilustrada no cartum e expliquem o recurso que
foi usado para criá-la: na cena, há um homem
fazendo compras; sua imagem foi criada com
códigos de barras. Explique que a linguagem
verbal (que está no título) reforça a ideia transmitida pela figura humana, acrescentando outras informações, como a contextualização da
cena à época do Natal e o espírito capitalista
em vez do espírito natalino.

NATAL NATAL
2. O CAPITALISTA
VAI ÀS VAI
COMPRAS!
2. O CAPITALISTA
ÀS COMPRAS!

©CAULOS

O cartum é um gênero da esfera jornalística que
utiliza principalmente o desenho para criticar
comportamentos humanos e aspectos da vida
em sociedade, entre outras temáticas. Pode ou
não conter textos curtos. Por meio do humor
e da ironia, os cartuns provocam no leitor a
reflexão sobre temas importantes. Esta parte
da lição tem como finalidade apresentar aos
alunos as principais características desse gênero.

Atividade 5
Leia o cartum
e o trecho
verbete
de dicionário
para responder
às ativi-às ativiLeia o cartum
e ode
trecho
de verbete
de dicionário
para responder
dades 5dades
e 6. 5 e 6.

O cartum
é um gênero
esferadajornalística
publicado
em geralem
emgeral
jornais
O cartum
é umda
gênero
esfera jornalística
publicado
em jornais
e revistas
ou na internet.
Faz crítica
sociedade
ou aos comportamentos
e revistas
ou na internet.
Fazà crítica
à sociedade
ou aos comportamentos
humanos
por meiopor
domeio
humor
da ironia.
isso,
a linguagem
não verbal
humanos
doehumor
e daPara
ironia.
Para
isso, a linguagem
não verbal
ou linguagem
visual desempenha
um papelum
importante
no desenvolvimento
ou linguagem
visual desempenha
papel importante
no desenvolvimento
do gênero.
Além disso,
cartumo pode
utilizar
do gênero.
Alémo disso,
cartum
pode textos
utilizarcurtos.
textos curtos.

©MIRAN

Lição 5
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Quadro de descritores
Indicação das habilidades
desenvolvidas nas atividades�

9/24/19 1:50 PM

Dificuldades:
o que fazer?
Sugestões de atividades
ou de encaminhamentos,
caso sejam observadas
dificuldades específicas
em algum conteúdo
desenvolvido
nas atividades�

Reprodução reduzida da
página do livro do aluno�
ulado imulado
Sim
S

1a5 1a5
1 1LiçõesLições

Questão 3
1 Há divergências
1 Há divergências
sobre o sobre
fato deo Cervantes
ter perdido
o braço oesquerdo
fato de Cervantes
ter perdido
braço esquerdo
porque porque

Leia o texto
às questões
1, 2 e 3. 1, 2 e 3.
Leia e
o responda
texto e responda
às questões

MiguelMiguel
de Cervantes
de Cervantes

D11 – Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.

Escritor Escritor
e dramaturgo
espanholespanhol
e dramaturgo

(A) Incorreta. Na história de Cervantes, Dom
Quixote lutava contra moinhos de vento, mas
isso não faz parte da biografia do autor.
(B) Incorreta. O texto afirma que Cervantes lutou em uma batalha naval.
(C) Correta. Há divergências sobre a perda do
braço de Cervantes, porque alguns especialistas
afirmam que foi apenas um ferimento grave.
(D) Incorreta. Não há, no texto, essa distinção
entre o que dizem historiadores e biógrafos.

★ 29/09/1547,
Alcalá deAlcalá
Henares
★ 29/09/1547,
de Henares
♱ 22/04/1616,
Madri Madri
♱ 22/04/1616,
Miguel de
Cervantes
SaavedraSaavedra
passou apassou
infância
na cidade
Valladolid
Miguel
de Cervantes
a infância
nade
cidade
de Valladolid
(Espanha)
e estudou
em Madri
Sevilha,
mas nãomas
chegou
a concluir
ne(Espanha)
e estudou
eme Madri
e Sevilha,
não chegou
a concluir
nenhum curso.
nhum curso.

( A ) fazer
crítica
violência
praticada
em batalhas
espanholas.
( Auma
) fazer
umaà crítica
à violência
praticada
em batalhas
espanholas.
( B ) relatar
principais
acontecimentos
da vida da
dovida
autor
de
( B ) os
relatar
os principais
acontecimentos
doMiguel
autor Miguel
de
Cervantes.
Cervantes.
( C ) noticiar
como ocomo
livro oDom
se tornou
um sucesso
de
( C ) noticiar
livroQuixote
Dom Quixote
se tornou
um sucesso
de
vendas.vendas.
( D ) narrar
história
de Domde
Quixote
e seu fiele escudeiro
Sancho Sancho
Pança. Pança.
( D )a narrar
a história
Dom Quixote
seu fiel escudeiro

TambémTambém
combateu
na África,
foi onde
capturado
e levado epelos
turcos
para
combateu
naonde
África,
foi capturado
levado
pelos
turcos para
Argel. Depois
ficar cinco
anos
detido,
retornouretornou
para Madri
Argel. de
Depois
de ficar
cinco
anos Cervantes
detido, Cervantes
parae Madri e
o
. Paralecomeçoucomeçou
a trabalhar
como comissário
de víveres
rei Felipe
a trabalhar
como comissário
de do
víveres
do rei2Felipe
2 o. Paralelamente lamente
ao trabalho,
ingressou
na literatura
publicando
alguns poemas
ea
ao trabalho,
ingressou
na literatura
publicando
alguns poemas
ea
novela “La
Galatea”
em 1585,
se casousecom
Catalina
de Salazar,
novela
“La Galatea”
emquando
1585, quando
casou
com Catalina
de Salazar,
22 anos22
mais
nova
e com
uma convivência
matrimonial
de
anos
mais
novaa equal
commanteve
a qual manteve
uma convivência
matrimonial
de
apenas um
ano.um
[...]ano. [...]
apenas

D12 – Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

(A) Incorreta. O texto menciona uma batalha,
porém não tem a finalidade de fazer uma crítica à violência nela praticada.
(B) Correta. Essa biografia de Miguel de Cervantes tem como objetivo relatar fatos importantes da vida do autor.
(C) Incorreta. Menciona-se que o livro Dom
Quixote é a obra mais conhecida de Cervantes,
mas não é essa a finalidade do texto.
(D) Incorreta. O texto menciona o livro Dom
Quixote, porém não tem a finalidade de narrar
a história desse livro.

3 Nesse
3 texto
hátexto
dois sinais
gráficos
(★ e ♱) comumente
utilizados
em pro-em proNesse
há dois
sinais gráficos
(★ e ♱) comumente
utilizados
duções desse
Eles representam,
respectivamente,
as datasas
dedatas de
duçõesgênero.
desse gênero.
Eles representam,
respectivamente,

ITURRUSGARAI,
Adão. A vida
como
ela como
yeah. ela
Folha
de Folha
S. Paulo,
ITURRUSGARAI,
Adão.
A vida
yeah.
de S. Paulo,
6 jan. 2019.
Disponível
em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
6 jan.
2019. Disponível
em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/#6/1/2019>.
Acesso em:
9 ago.
2019.
cartunsdiarios/#6/1/2019>.
Acesso
em:
9 ago. 2019.

A história
de “DomdeQuixote”
atravessou
os séculos
continua
atraindoatraindo
A história
“Dom Quixote”
atravessou
os eséculos
e continua
leitores de
todo odemundo.
No mesmo
em que
a obra ganhou
leitores
todo o mundo.
No ano
mesmo
ano foi
emlançada,
que foi lançada,
a obra ganhou
seis edições,
fato muito
para
a época.
disso,
livro seo transforseis edições,
fatoraro
muito
raro
para a Além
época.
Alémo disso,
livro se transformou emmou
fonteemdefonte
inspiração
para outras
literárias,literárias,
como filmes,
de inspiração
paracriações
outras criações
como filmes,
novelas,novelas,
peças teatrais,
óperas, óperas,
balés e desenhos
animados.
[...]
peças teatrais,
balés e desenhos
animados.
[...]

4 Com4base
na base
leitura
textodo
e na
observação
das imagens
da tirinha
Com
nado
leitura
texto
e na observação
das imagens
dade
tirinha de
Adão Iturrusgarai,
é possível
afirmar que
Adão Iturrusgarai,
é possível
afirmar que

( A ) a mulher
umatem
atitude
com o homem
porque ele
é calvo.
( A ) atem
mulher
umaagressiva
atitude agressiva
com o homem
porque
ele é calvo.
( B ) o homem
consegue
arrancararrancar
quase todos
ostodos
seus fios
de cabelo
( B ) o homem
consegue
quase
os seus
fios depara
cabelo para
tentar impressionar
a mulher.
tentar impressionar
a mulher.

MIGUEL MIGUEL
de Cervantes.
UOL. Disponível
em: <https://educacao.uol.com.br/
de Cervantes.
UOL. Disponível
em: <https://educacao.uol.com.br/
biografias/miguel-de-cervantes.htm>.
Acesso em:
8 ago.
2019.
biografias/miguel-de-cervantes.htm>.
Acesso
em:
8 ago. 2019.
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D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

(A) Incorreta. A mulher não age de forma
agressiva – pelo contrário, a fala dela tem o
objetivo de confortar o homem.
(B) Incorreta. O homem não arranca os cabelos,
ele apenas demonstra que, na verdade, só tem
um fio de cabelo na cabeça.
(C) Incorreta. O que causa alguma reação na
mulher não é uma peruca, mas sim o fato de o
homem, que aparentava não ser calvo, ter um
único fio de cabelo.
(D) Correta. Após o breve diálogo com a mulher, o homem prova que está falando a verdade e mostra que tem apenas um fio de cabelo.

Leia o texto
às questões
4 e 5. 4 e 5.
Leia e
o responda
texto e responda
às questões

SomenteSomente
aos 58 anos,
com
a publicação
da primeira
parte doparte
livro “Dom
aos 58
anos,
com a publicação
da primeira
do livro “Dom
Quixote”,
Cervantes
conseguiu
a consagração
como escritor
e passoue apassou
se
Quixote”,
Cervantes
conseguiu
a consagração
como escritor
a se
dedicar exclusivamente
à literatura.
A obra narra
as narra
aventuras
de um fidalgo
dedicar exclusivamente
à literatura.
A obra
as aventuras
de um fidalgo
(Dom Quixote)
e seu fiele escudeiro
(Sancho(Sancho
Pança). Pança).
[...]
(Dom Quixote)
seu fiel escudeiro
[...]

Descrição da
habilidade avaliada
na questão�

Questão 4

( A ) estrelato
e morteedo
autor.do autor.
( A ) estrelato
morte
( B ) morte
nascimento
do autor.do autor.
( B )emorte
e nascimento
( C ) auge
do autor.do autor.
( Ce) declínio
auge e declínio
( D ) nascimento
e morteedo
autor.do autor.
( D ) nascimento
morte

Outro fato
quefato
marcou
a sua formação
aconteceu
na Itália,na
quando
Outro
que marcou
a sua formação
aconteceu
Itália, trabaquando trabalhou como
para umpara
cardeal.
Na época,
país estava
ebulição
lhouserviçal
como serviçal
um cardeal.
Na oépoca,
o paísem
estava
em ebulição
com a chegada
do Renascimento,
um movimento
artístico artístico
que revelou
com a chegada
do Renascimento,
um movimento
que revelou
celebridades
como Rafael,
da Vincida
e Michelangelo.
celebridades
como Leonardo
Rafael, Leonardo
Vinci e Michelangelo.
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(A) Incorreta. Apesar de o primeiro símbolo ser
uma estrela, não está relacionado ao estrelato,
mas ao nascimento do autor.
(B) Incorreta. Ainda que um dos símbolos represente nascimento e o outro a morte, não é
essa a ordem em que os símbolos são apresentados no texto.
(C) Incorreta. Esses símbolos não estão relacionados a auge e declínio.
(D) Correta. Em biografias, é comum utilizar
esses símbolos para marcar uma informação
muito importante para o gênero: as datas de
nascimento (estrela) e morte (cruz) da pessoa
biografada.

2 O texto
2 O
tem
a finalidade
de
texto
tem a finalidade
de

Ingressou
no Exército
e lutou na
batalha
denaval
Lepanto,
contra ocontra
impé- o impéIngressou
no Exército
e lutou
na naval
batalha
de Lepanto,
rio turco,
teria
perdido
o braço oesquerdo
— há divergências
entre osentre os
rioonde
turco,
onde
teria perdido
braço esquerdo
— há divergências
historiadores
e biógrafos
em relação
essa passagem.
Alguns especialistas
historiadores
e biógrafos
em arelação
a essa passagem.
Alguns especialistas
na vida de
dizem que
o escritor
ferimento
grave grave
naCervantes
vida de Cervantes
dizem
que o sofreu
escritorapenas
sofreuum
apenas
um ferimento
no braçonoe braço
perdeue os
movimentos
da mão.da mão.
perdeu
os movimentos

Questão 2

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

( A ) ele (nunca
umaem
batalha
de verdade,
apenas lutava
A ) eleesteve
nuncaem
esteve
uma batalha
de verdade,
apenascontra
lutava contra
moinhosmoinhos
de vento.
de vento.
( B ) ele (nunca
de uma de
batalha
naval, apesar
ter servido
o
B ) eleparticipou
nunca participou
uma batalha
naval, de
apesar
de ter servido
o
ExércitoExército
na cidade
Lepanto.
nade
cidade
de Lepanto.
( C ) alguns
acreditam
que, na verdade,
ele sofreu
( C )especialistas
alguns especialistas
acreditam
que, na verdade,
eleapenas
sofreu um
apenas um
ferimento
grave nograve
braço.
ferimento
no braço.
( D ) historiadores
afirmamafirmam
que ele apenas
movimentos
da mão,da mão,
( D ) historiadores
que eleperdeu
apenasos
perdeu
os movimentos
enquanto
biógrafos
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fato.
enquanto
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negam
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Apresentação
Apresentação
Neste livro, você trabalhará com textos que
circulam diariamente em livros, jornais, revistas
e na internet.
Cada lição apresenta um novo desafio
para ajudá-lo a ler, compreender, analisar
e interpretar textos em várias situações de
comunicação.
Com a ajuda do professor, você aproveitará
cada vez mais as leituras que fizer.

VICENTE MENDONÇA

Bom estudo!

Nome:
Classe:

Ano:

Escola:
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Conheça o seu livro
As lições

Lição

Neste livro há
vinte lições.
Você começa
lendo um texto...

Biografia e autobiografia

Depois de 16 anos, volta para sua terra natal. No Recife,
apresenta-se em vários programas de rádio. Em 1947,
faz sucesso com “Asa branca”. Em 1948, casa-se com
a cantora Helena Cavalcanti, e, no ano seguinte, leva
sua família para morar no Rio de Janeiro. As parcerias
com Humberto Teixeira e com Zé Dantas rendem muitas
músicas. Gonzaga e seu conjunto passam a se apresentar
em várias partes do país.

A biografia é um gênero que tem como finalidade relatar os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa. São comuns as biografias que contam detalhes
sobre a vida de personalidades conhecidas do grande público por sua atuação
na política, nas ciências, na educação, na arte, no esporte, entre outras áreas. O texto é escrito na terceira pessoa do discurso e geralmente faz uso da
linguagem formal. Pode ter caráter mais informativo ou apresentar um estilo
mais literário, além de circular em livros, jornais, revistas e na internet.

Em 1980, Luiz Gonzaga canta para o papa João Paulo II,
em Fortaleza. Também se apresenta em Paris, a convite da
cantora amazonense Nazaré Pereira. Recebe o prêmio Nipper
de Ouro e dois discos de ouro pelo álbum Sanfoneiro macho.
Em 1988, se separa de Helena e assume o relacionamento
com Edelzita Rabelo.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Dilva Frazão

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Luiz Gonzaga, músico brasileiro
Luiz Gonzaga (1912-1989) foi um músico brasileiro. Sanfoneiro, cantor
e compositor, recebeu o título de Rei do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, tendo levado o baião, o xote e o xaxado
para todo o país. A música “Asa branca”, feita em parceria com Humberto
Teixeira e gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou hino
do Nordeste brasileiro.
Luiz Gonzaga nasceu na Fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco,
no dia 13 de dezembro de 1912, filho de Januário José dos Santos, o mestre
Januário, “sanfoneiro de 8 baixos”, e Ana Batista de Jesus. O casal teve oito
filhos. Luiz Gonzaga, embora já tocasse sanfona desde menino, comprou sua
primeira aos 13 anos, com dinheiro emprestado.
Em 1929, por causa de um namoro proibido pela família da moça, Luiz
Gonzaga foge para a cidade de Crato, no Ceará. Em 1930, vai para Fortaleza, onde entra para o exército. Corneteiro da tropa, em 1933, servindo
em Minas Gerais, é reprovado, por não saber a escala musical, num concurso
para participar da orquestra do quartel. Depois, tem aulas com Domingos
Ambrósio, famoso sanfoneiro de Minas Gerais.
Em 1939, Luiz Gonzaga deixa o exército após nove anos sem dar notícias à
família. Vai para o Rio de Janeiro e passa a se apresentar em bares, cabarés
e programas de calouros. Em 1940, participa do programa Calouros em
Desfile, da Rádio Tupi, e ganha o primeiro lugar com a música “Vira e mexe”.
Tocando como sanfoneiro da dupla Genésio Arruda e Januário, é descoberto
e levado pela gravadora RCA Victor a gravar seu primeiro disco. O sucesso foi
rápido, vários outros discos foram gravados, mas só em 11 de abril de 1945
grava seu primeiro disco como sanfoneiro e cantor, com a música “Dança
Mariquinha”.
Em 23 de setembro, nasce Gonzaguinha, fruto do relacionamento com a
cantora Odaleia Guedes. Nesse mesmo ano, Luiz Gonzaga conhece o parceiro
Humberto Teixeira.

LUIZ ALFREDO/O CRUZEIRO/EM/D.A PRESS

1

Luiz Gonzaga é internado no Recife, no Hospital Santa Joana, no dia 21 de
junho de 1989, e falece no mesmo ano, no dia 2 de agosto.
Em 2012, foram comemorados os 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga,
com o lançamento do filme Gonzaga, de pai para filho, que narra a relação entre
ele e Gonzaguinha. O artista recebe, ainda hoje, várias homenagens em todo o país.
FRAZÃO, Dilva. Luiz Gonzaga, músico brasileiro. ebiografia, 6 jun. 2019. Disponível
em: <www.ebiografia.com/luiz_gonzaga/>. Acesso em: 6 jun. 2019. (Texto adaptado.)

1 O objetivo principal do texto é
a) narrar uma história fictícia.
b) relatar fatos da vida de Luiz Gonzaga.
c) argumentar sobre a obra de Luiz Gonzaga.
d) descrever Luiz Gonzaga.
2 Geralmente, no início das biografias, há informações sobre o nascimento
da pessoa biografada e sua filiação. No final, são apresentados dados sobre
a morte dessa pessoa. Localize essas informações no texto e as transcreva.
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ulado
Sim

1

Lições 1 a 5

1 Há divergências sobre o fato de Cervantes ter perdido o braço esquerdo
porque

Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3.

( A ) ele nunca esteve em uma batalha de verdade, apenas lutava contra
moinhos de vento.
( B ) ele nunca participou de uma batalha naval, apesar de ter servido o
Exército na cidade de Lepanto.
( C ) alguns especialistas acreditam que, na verdade, ele sofreu apenas um
ferimento grave no braço.
( D ) historiadores afirmam que ele apenas perdeu os movimentos da mão,
enquanto biógrafos negam esse fato.

Miguel de Cervantes
Escritor e dramaturgo espanhol
★ 29/09/1547, Alcalá de Henares
♱ 22/04/1616, Madri
Miguel de Cervantes Saavedra passou a infância na cidade de Valladolid
(Espanha) e estudou em Madri e Sevilha, mas não chegou a concluir nenhum curso.

2 O texto tem a finalidade de

( A ) fazer uma crítica à violência praticada em batalhas espanholas.
( B ) relatar os principais acontecimentos da vida do autor Miguel de
Cervantes.
( C ) noticiar como o livro Dom Quixote se tornou um sucesso de
vendas.
( D ) narrar a história de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança.

Ingressou no Exército e lutou na batalha naval de Lepanto, contra o império turco, onde teria perdido o braço esquerdo — há divergências entre os
historiadores e biógrafos em relação a essa passagem. Alguns especialistas
na vida de Cervantes dizem que o escritor sofreu apenas um ferimento grave
no braço e perdeu os movimentos da mão.
Também combateu na África, onde foi capturado e levado pelos turcos para
Argel. Depois de ficar cinco anos detido, Cervantes retornou para Madri e
começou a trabalhar como comissário de víveres do rei Felipe 2 o. Paralelamente ao trabalho, ingressou na literatura publicando alguns poemas e a
novela “La Galatea” em 1585, quando se casou com Catalina de Salazar,
22 anos mais nova e com a qual manteve uma convivência matrimonial de
apenas um ano. [...]

3 Nesse texto há dois sinais gráficos (★ e ♱) comumente utilizados em produções desse gênero. Eles representam, respectivamente, as datas de

(A)
(B)
(C)
(D)

estrelato e morte do autor.
morte e nascimento do autor.
auge e declínio do autor.
nascimento e morte do autor.

Leia o texto e responda às questões 4 e 5.

Outro fato que marcou a sua formação aconteceu na Itália, quando trabalhou como serviçal para um cardeal. Na época, o país estava em ebulição
com a chegada do Renascimento, um movimento artístico que revelou
celebridades como Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo.

© ADÃO

A cada cinco lições,
você faz uma avaliação.
Assim, fica sabendo
se ainda tem alguma
dificuldade. Para cada
questão, você deve
escolher uma única
alternativa:
A, B, C
ou D.

Somente aos 58 anos, com a publicação da primeira parte do livro “Dom
Quixote”, Cervantes conseguiu a consagração como escritor e passou a se
dedicar exclusivamente à literatura. A obra narra as aventuras de um fidalgo
(Dom Quixote) e seu fiel escudeiro (Sancho Pança). [...]

ITURRUSGARAI, Adão. A vida como ela yeah. Folha de S. Paulo,
6 jan. 2019. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/#6/1/2019>. Acesso em: 9 ago. 2019.

A história de “Dom Quixote” atravessou os séculos e continua atraindo
leitores de todo o mundo. No mesmo ano em que foi lançada, a obra ganhou
seis edições, fato muito raro para a época. Além disso, o livro se transformou em fonte de inspiração para outras criações literárias, como filmes,
novelas, peças teatrais, óperas, balés e desenhos animados. [...]

4 Com base na leitura do texto e na observação das imagens da tirinha de
Adão Iturrusgarai, é possível afirmar que

( A ) a mulher tem uma atitude agressiva com o homem porque ele é calvo.
( B ) o homem consegue arrancar quase todos os seus fios de cabelo para
tentar impressionar a mulher.

MIGUEL de Cervantes. UOL. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/
biografias/miguel-de-cervantes.htm>. Acesso em: 8 ago. 2019.
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Depois de responder
a todas as questões,
preencha a Folha de
respostas, que está no
final do livro. Pinte a
alternativa que escolheu
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Lição

Lição 1

1

Introdução

Biografia e autobiografia

A biografia é um gênero que tem como finalidade relatar os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa. São comuns as biografias que contam detalhes
sobre a vida de personalidades conhecidas do grande público por sua atuação
na política, nas ciências, na educação, na arte, no esporte, entre outras áreas. O texto é escrito na terceira pessoa do discurso e geralmente faz uso da
linguagem formal. Pode ter caráter mais informativo ou apresentar um estilo
mais literário, além de circular em livros, jornais, revistas e na internet.

Nesta lição, serão estudadas a biografia e a
autobiografia. Apesar das semelhanças estruturais entre os gêneros, um elemento deve ser
destacado: o autor das biografias escreve sobre alguém cuja vida quer retratar; o autor da
autobiografia escreve sobre si mesmo. Portanto, as autobiografias têm caráter mais subjetivo se comparadas às biografias. Como elemento comum relevante, deve-se destacar o fato
de que biografia e autobiografia são gêneros
cujo objetivo comunicativo é relatar fatos da
vida real, vivenciados. Quanto à circulação
textual, ambas circulam mais frequentemente
nas esferas literária e acadêmica. Nesses meios,
biografias e autobiografias são importantes
fontes de estudo. Por isso, esta lição proporciona um importante momento de valorização
de textos do gênero como forma de ampliação
de conhecimento.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.
Dilva Frazão

Luiz Gonzaga (1912-1989) foi um músico brasileiro. Sanfoneiro, cantor
e compositor, recebeu o título de Rei do Baião. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, tendo levado o baião, o xote e o xaxado
para todo o país. A música “Asa branca”, feita em parceria com Humberto
Teixeira e gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou hino
do Nordeste brasileiro.
Luiz Gonzaga nasceu na Fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco,
no dia 13 de dezembro de 1912, filho de Januário José dos Santos, o mestre
Januário, “sanfoneiro de 8 baixos”, e Ana Batista de Jesus. O casal teve oito
filhos. Luiz Gonzaga, embora já tocasse sanfona desde menino, comprou sua
primeira aos 13 anos, com dinheiro emprestado.
Em 1929, por causa de um namoro proibido pela família da moça, Luiz
Gonzaga foge para a cidade de Crato, no Ceará. Em 1930, vai para Fortaleza, onde entra para o exército. Corneteiro da tropa, em 1933, servindo
em Minas Gerais, é reprovado, por não saber a escala musical, num concurso
para participar da orquestra do quartel. Depois, tem aulas com Domingos
Ambrósio, famoso sanfoneiro de Minas Gerais.
Em 1939, Luiz Gonzaga deixa o exército após nove anos sem dar notícias à
família. Vai para o Rio de Janeiro e passa a se apresentar em bares, cabarés
e programas de calouros. Em 1940, participa do programa Calouros em
Desfile, da Rádio Tupi, e ganha o primeiro lugar com a música “Vira e mexe”.
Tocando como sanfoneiro da dupla Genésio Arruda e Januário, é descoberto
e levado pela gravadora RCA Victor a gravar seu primeiro disco. O sucesso foi
rápido, vários outros discos foram gravados, mas só em 11 de abril de 1945
grava seu primeiro disco como sanfoneiro e cantor, com a música “Dança
Mariquinha”.
Em 23 de setembro, nasce Gonzaguinha, fruto do relacionamento com a
cantora Odaleia Guedes. Nesse mesmo ano, Luiz Gonzaga conhece o parceiro
Humberto Teixeira.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Luiz Gonzaga, músico brasileiro
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

2

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

9/24/19 1:28 PM

Atividade 1
LUIZ ALFREDO/O CRUZEIRO/EM/D.A PRESS

Depois de 16 anos, volta para sua terra natal. No Recife,
apresenta-se em vários programas de rádio. Em 1947,
faz sucesso com “Asa branca”. Em 1948, casa-se com
a cantora Helena Cavalcanti, e, no ano seguinte, leva
sua família para morar no Rio de Janeiro. As parcerias
com Humberto Teixeira e com Zé Dantas rendem muitas
músicas. Gonzaga e seu conjunto passam a se apresentar
em várias partes do país.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em 1980, Luiz Gonzaga canta para o papa João Paulo II,
em Fortaleza. Também se apresenta em Paris, a convite da
cantora amazonense Nazaré Pereira. Recebe o prêmio Nipper
de Ouro e dois discos de ouro pelo álbum Sanfoneiro macho.
Em 1988, se separa de Helena e assume o relacionamento
com Edelzita Rabelo.

Apesar de os gêneros biografia, autobiografia
e memórias terem, cada um, características peculiares, eles contam com um objetivo comunicativo em comum: apresentar fatos reais.

Atividade 2
Chame a atenção dos alunos para o uso das
aspas nos trechos transcritos. Recorde com eles
a função das aspas no momento de fazer citação de trechos de um texto em um trabalho,
por exemplo.

Luiz Gonzaga é internado no Recife, no Hospital Santa Joana, no dia 21 de
junho de 1989, e falece no mesmo ano, no dia 2 de agosto.
Em 2012, foram comemorados os 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga,
com o lançamento do filme Gonzaga, de pai para filho, que narra a relação entre
ele e Gonzaguinha. O artista recebe, ainda hoje, várias homenagens em todo o país.
FRAZÃO, Dilva. Luiz Gonzaga, músico brasileiro. ebiografia, 6 jun. 2019. Disponível
em: <www.ebiografia.com/luiz_gonzaga/>. Acesso em: 6 jun. 2019. (Texto adaptado.)

1 O objetivo principal do texto é
a) narrar uma história fictícia.
b) relatar fatos da vida de Luiz Gonzaga.
c) argumentar sobre a obra de Luiz Gonzaga.
d) descrever Luiz Gonzaga.
2 Geralmente, no início das biografias, há informações sobre o nascimento
da pessoa biografada e sua filiação. No final, são apresentados dados sobre
a morte dessa pessoa. Localize essas informações no texto e as transcreva.
“Luiz Gonzaga nasceu na Fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco, no dia 13
de dezembro de 1912, filho de Januário José dos Santos, o mestre Januário, ‘sanfoneiro
de 8 baixos’, e Ana Batista de Jesus.”
“Luiz Gonzaga é internado no Recife, no Hospital Santa Joana, no dia 21 de junho de
1989, e falece no mesmo ano, no dia 2 de agosto.”

7
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Lição 1 Biografia e autobiografia

3 A canção “Asa branca” foi gravada

Atividade 3
A localização de informações no texto é uma
importante estratégia de desenvolvimento de
leitura. Quando realizar a atividade com os
alunos, solicite que eles recontem o texto e observe se apresentam as informações que leram
sobre a biografia com coerência e seguindo a
ordem cronológica de apresentação dos fatos.

a)
b)
c)
d)

depois da separação de Luiz Gonzaga e Helena Cavalcanti.
antes de Luiz Gonzaga se casar com Odaleia Guedes.
depois do nascimento de Gonzaguinha.
antes de Luiz Gonzaga servir no exército.

4 Releia o fragmento a seguir, observando as informações destacadas.
“Em 1939, Luiz Gonzaga deixa o exército após nove anos sem dar notícias
à família.[...] Em 1940, participa do programa Calouros em Desfile, da
Rádio Tupi, e ganha o primeiro lugar com a música ‘Vira e mexe’.”

Atividade 4
Retome com os alunos a intenção comunicativa de textos do gênero. As biografias são
escritas com a finalidade de informar sobre os
fatos principais da vida de alguém. Portanto, o
biógrafo deve buscar dados reais e detalhá-los
para o leitor.

• Nas biografias, comumente são apresentados dados precisos, informações exatas. Por quê? Qual é a relação entre essa característica e o gênero?
Como o objetivo principal de uma biografia é relatar fatos vivenciados pela pessoa

Atividade 5
Solicite aos alunos que retomem os quatro últimos parágrafos do texto para que concluam que
a carreira do músico, além de ser valorizada no
Nordeste, ganhou fama internacional. Chame a
atenção para dados como o fato de o compositor
ter se apresentado para o Papa (mesmo que no
Brasil) e em Paris, por exemplo.

biografada, o autor deve se preocupar em apresentar informações precisas, detalhadas,
condizentes com a veracidade dos fatos.

5 De acordo com os parágrafos finais da biografia, pode-se inferir que Luiz
Gonzaga

Atividade 6
É importante os alunos diferenciarem as partes
principais das secundárias no parágrafo. Chame
a atenção deles para esta estrutura: o parágrafo
é introduzido por uma informação que será detalhada a seguir.

a) só foi reconhecido no Nordeste.

c) ficou restrito ao rádio.

b) fez carreira internacional.

d) parou de tocar a sanfona na
adolescência.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 1

6 Releia a introdução da biografia
“Luiz Gonzaga (1912-1989) foi um músico brasileiro. Sanfoneiro, cantor e
compositor, recebeu o título de Rei do Baião. Foi responsável pela valorização
dos ritmos nordestinos, levou o baião, o xote e o xaxado para todo o país. A
música “Asa branca”, feita em parceria com Humberto Teixeira e gravada por
Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou hino do Nordeste brasileiro.”

• Que informação do parágrafo sintetiza a vida de Luiz Gonzaga?
a) Foi parceiro de Humberto Teic) Levou o baião, o xote e o xaxado
xeira na criação da música “Asa
para todo o país.
branca”.
d) Fez de “Asa branca” hino do
b) Recebeu o título de Rei do Baião.
Nordeste brasileiro.
8
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Atividades

Tópicos

Descritores

3

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

4

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

5

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

6

IV

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um
texto.

7

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente
da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos.

8e9

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

10

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

9/24/19 1:28 PM

Atividade 7
Essa atividade será retomada no estudo da autobiografia (atividade 18). É importante destacar essa característica dos gêneros: diferentemente da biografia, na autobiografia o autor
escreve sobre si mesmo.

7 Releia o trecho citado na atividade anterior: em que pessoa do discurso o
texto é escrito? Que relação esse traço linguístico tem com o gênero?
O texto é escrito em terceira pessoa. O uso dessa pessoa do discurso é comum
nas biografias, já que textos do gênero são escritos por terceiros, ou seja,

Atividades 8 e 9

geralmente a pessoa biografada não é quem escreve sobre si mesma.

As atividades 8 e 9 tratam de um importante
recurso dos textos biográficos: o uso de expressões indicadoras de tempo e lugar que servem
de elementos de coerência textual, pois organizam a sequência cronológica que é característica do gênero. Chame a atenção dos alunos para esses elementos, peça que voltem ao
texto para localizar outros exemplos e discuta
com eles a importância de estabelecer relações
lógico-discursivas na estruturação dos textos
em geral, o que ocorre por meio de expressões
adverbiais ou conjunções, por exemplo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Em uma biografia, é comum o uso de datas e de palavras ou expressões para
marcar o tempo, ou seja, advérbios ou locuções adverbiais.
Facilmente reconhecíveis, elas exercem duas funções importantes em textos
desse gênero: indicar o tempo em que os acontecimentos ocorreram e se
um fato é anterior ou posterior a outro.

8 Releia o texto e observe as datas. Geralmente, elas aparecem em ordem
a)
b)
c)
d)

cronológica, porque seguem os acontecimentos.
aleatória, porque não representam a realidade de uma vida.
cronológica, porque relatam uma etapa de vida atemporal.
aleatória, porque não têm compromisso com a verdade.

Atividade 10
Essa é uma boa oportunidade de retomar com
os alunos o objetivo do gênero: relatar fatos
importantes da vida de uma pessoa. Por isso,
podemos compreender que a biografia é um
gênero que tem compromisso com a veracidade dos fatos.

9 Identifique as expressões adverbiais de tempo presentes nos trechos a
seguir e copie-as.
a) “Em 1940, participa do programa Calouros em Desfile, da Rádio Tupi, e
ganha o primeiro lugar com a música ‘Vira e mexe’.”
Em 1940.

b) “Em 23 de setembro, nasce Gonzaguinha, fruto do relacionamento com
a cantora Odaleia Guedes.”
Em 23 de setembro.

10 Os acontecimentos apresentados na biografia de Luiz Gonzaga são
verdadeiros? Justifique sua resposta.
Sim, essa biografia narra a vida do artista e tem compromisso com a verdade; portanto,
espera-se que ela seja fiel aos fatos.

9
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Lição 1 Biografia e autobiografia

11 Releia o trecho a seguir.

Atividade 11
Talvez os alunos desconheçam o uso da expressão “virar hino” no sentido de representar. Se
possível, apresente mais exemplos para que
eles se familiarizem com a expressão.

“A música ‘Asa branca’, feita em parceria com Humberto Teixeira e gravada por Luiz

Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou hino do Nordeste brasileiro.”

Atividade 12

Nesse trecho, a expressão destacada tem o significado de

Ao contar a história da vida de alguém, a biografia é como uma mistura entre jornalismo,
literatura e história. Nas diferentes áreas do
conhecimento, destacam-se biografias de cientistas, artistas, músicos, escritores, personalidades históricas. O interesse por esse gênero
relaciona-se ao desejo de se entender melhor o
tempo em que a pessoa retratada viveu, o que
a fez ser famosa e conhecida, como se deram
os fatos que a levaram ao sucesso em sua área
de atuação.
Como biografias também retratam a vida de
pessoas que de alguma forma estão ou estiveram em evidência socialmente, também são
procuradas pelo público geral, que busca conhecer mais sobre as particularidades da vida
da pessoa retratada, os atributos e fatos que a
levaram à fama.

a)
b)
c)
d)

menosprezou.
representou.
celebrou.
articulou.

12 Em que tipo de ambiente textos como esse circulam, ou seja, em que
situações da vida social biografias são acessadas ou usadas?
Sugestão de resposta: A biografia é um gênero de maior circulação nas áreas de ciências,
arte, história, educação e cultura. Também é um gênero bastante procurado pelo público
geral, sobretudo por leitores que têm interesse por personalidades ou pessoas que estão
ou estiveram socialmente evidentes.

13 Por que Luiz Gonzaga recebeu o título de Rei do Baião?

Atividade 14

Luiz Gonzaga recebeu esse título porque foi responsável pela valorização dos ritmos

Chame a atenção dos alunos para o uso do
verbo “relatar”. Apesar de ser utilizado como
sinônimo de narrar e contar, em situações diversas, no estudo dos gêneros e das tipologias
textuais, é importante atentar para diferenças. Os textos narrativos (como romances e
contos) contam histórias de ficção, inventadas
pelo autor, por mais que muitas vezes elas sejam inspiradas na realidade; os textos de relato (como biografias e diários) remetem a fatos
reais, vivenciados.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 1

nordestinos, levando o baião, o xote e o xaxado para todo o país.

14 Com base no que foi estudado nesta lição, pode-se dizer que as biografias
têm como finalidade
a) chamar a atenção para fatos corriqueiros sobre membros de um grupo
social.
b) relatar os fatos centrais da vida de pessoas de destaque para uma
comunidade.
c) denunciar atitudes suspeitas de pessoas.
d) revelar detalhes do estilo de vida de celebridades da televisão.
10
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Atividades

Tópicos

Descritores

11

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

12 e 14

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

13

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

Introdução
A autobiografia é um gênero em que o autor é também protagonista dos
acontecimentos relatados. A intenção é tornar públicos fatos marcantes de
sua trajetória de vida. Por isso, o autor é personagem principal e é igualmente quem relata os fatos a partir de seu ponto de vista pessoal. A linguagem
empregada contém marcas da subjetividade, já que as autobiografias têm caráter confessional. Os textos desse gênero são publicados em livros e revistas,
impressos e digitais, ou em blogues e sites da internet.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Se minha intenção fosse escrever um relato simples e direto
da minha vida até agora, a versão editada em cortes rápidos
poderia ser esta: Meu nome é Gisele Caroline Bündchen.
Trabalho há 23 anos como modelo. Nasci em 1980 e fui criada
em Horizontina, uma cidadezinha no sul do Brasil, a uma hora
do rio que faz a divisa do país com a Argentina. Sou da quinta
geração de brasileiros descendentes de alemães, tanto por parte
de mãe quanto por parte de pai. Meus pais falavam alemão um
com o outro e português comigo e com as minhas cinco irmãs. [...]
Quando tinha 13 anos, minha mãe, preocupada com a minha
má postura — eu já media 1,75 m —, me matriculou junto com
duas das minhas irmãs num curso de modelo e manequim na
nossa cidade. No fim do curso, nós embarcamos numa excursão
para Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A viagem de ônibus
pareceu interminável, durou 27 horas. Algumas mães viajaram
conosco, incluindo a minha. Num shopping em São Paulo, um
homem se aproximou de mim e soltou uma frase que me deixou
desconfiada: Você quer ser modelo? Eu gritei “Mãe!”, e ela veio
correndo. Mas esse cara — Zeca era o nome dele — era sério, um caça-talentos
da Elite Model Management. Quando fomos até o escritório da agência, ele disse
para minha mãe que ela devia me inscrever num concurso nacional, o Elite Look
of the Year, e foi o que ela fez. Não consegui acreditar quando ganhei o segundo
lugar, que veio acompanhado de uma passagem para Ibiza, na Espanha, para eu
participar da etapa mundial do Elite Model Look. Foi minha primeira viagem de
avião, a primeira vez que saí do Brasil. E acabei ficando entre as dez finalistas. [...]
Nos últimos vinte anos, apareci em mais de 1.200 capas de revista, quase
450 campanhas publicitárias e participei de cerca de 500 desfiles de moda. [...]
Portanto, neste livro divido alguns aprendizados que me ajudaram a levar uma
vida mais consciente e alegre, que me inspiraram a superar cada desafio que
enfrentei ao longo dos anos e que me trouxeram uma compreensão mais profunda de mim mesma e do mundo ao meu redor. [...]

EVERETT COLLECTION/SHUTTERSTOCK

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Fragmento do livro autobiográfico Aprendizados,
escrito pela modelo brasileira Gisele Bündchen

A autobiografia é um gênero que tem por finalidade permitir ao autor falar de si, narrando os acontecimentos mais relevantes de sua
vida. Nela, o autor é a personagem central da
história. Por isso, todos os acontecimentos são
sempre apresentados sob sua perspetiva ou
seu ponto de vista. Essa característica do texto autobiográfico faz com que a linguagem
apresente recursos linguísticos que marcam a
subjetividade e revelem o estilo do autor. Essas marcas podem ser compreendidas como
avaliações e comentários atribuídos ao próprio
autor, mas também se referem ainda às palavras e expressões que remetem a ele. Por esse
motivo, a autobiografia geralmente é escrita
em primeira pessoa, por meio de pronomes e
verbos flexionados nessa pessoa.

11

DIFICULDADES: O QUE FAZER?
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As esferas de circulação social dos gêneros trabalhados
Alguns alunos podem ter dificuldades em compreender as esferas de circulação social dos
textos. Nesse sentido, a atividade 12 propicia uma reflexão importante no processo de letramento. Também levante hipóteses com os alunos sobre as esferas de circulação social dos
textos e gêneros que estão estudando. Para isso, lance perguntas: “Que textos geralmente circulam na vida pessoal?”; “Que gêneros são mais comuns na esfera jornalística? E nos campos
de atuação da vida acadêmica ou da vida pública?”; “Que gêneros da esfera literária vocês
conhecem?”. Esse tipo de discussão faz com que os alunos percebam que a leitura e a escrita
têm uma função social.

11

Lição 1 Biografia e autobiografia

Oportunidades fenomenais me foram oferecidas, e trabalhei duro para tirar o
melhor proveito de cada uma delas. Minha vida não foi desse jeito por acaso. Escolhi me mudar para São Paulo quando tinha 14 anos. Muitos anos depois, escolhi
me casar com meu marido. Escolhi formar uma família com ele. Poderia nunca ter
saído do Brasil. Poderia ter sido jogadora de vôlei profissional (eu era boa nisso)
ou ter me tornado veterinária. Poderia ter me casado com outra pessoa, ou nunca
ter me casado ou tido filhos. A vida que levo hoje é a consequência das dezenas de
decisões que tomei. Quando era mais jovem, aproveitei as portas que se abriram
para mim. Mas, com o passar dos anos, comecei eu mesma a abrir as portas. Se
fizermos escolhas mais conscientes e com uma maior compreensão de nós mesmos,
estaremos mais alinhados com o nosso propósito na vida, seja ele qual for. [...]
Por 23 anos, também fui uma imagem sem voz. Tenho isso em comum com muitas mulheres. Quantas vezes nos passaram a mensagem de que nossas vozes não
valiam a pena ser ouvidas, seja quando somos ignoradas numa reunião, ou criticadas
nas redes sociais, ou reduzidas a um conjunto de partes corporais? Permitir a mim
mesma me abrir e mostrar meu lado vulnerável — não ela, mas eu, Gisele — é
bem assustador. Não vou mais poder me desconectar nem me esconder. Ao mesmo
tempo, acredite em mim: nada é mais estranho do que ser o objeto das projeções de
outras pessoas. Ser conhecida e ao mesmo tempo desconhecida já não me parece
certo. A vida nem sempre é fácil, nem é um conto de fadas, e todos enfrentamos
desafios, não importa quem sejamos. Ao falar abertamente, espero que possa inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo, principalmente numa época em que as
mulheres precisam apoiar umas às outras mais do que nunca. Afinal, as mudanças
só acontecem quando estamos dispostos a defender aquilo em que acreditamos.

Atividade 15
Por se tratar de um texto autobiográfico de
Gisele Bündchen, espera-se que os alunos concluam que o texto lido trata justamente das
memórias da modelo.

Atividade 16
Retome com os alunos elementos da introdução
para que entendam a intenção comunicativa
do texto. Na autobiografia, o autor do texto é
também o protagonista dos fatos que conta: o
objetivo é retomar acontecimentos vivenciados
e que são por ele considerados relevantes para
sua trajetória. Nesse sentido, justifica-se a utilização da primeira pessoa do discurso, o que imprime um tom de subjetividade ao texto.

Atividade 17
Retome com os alunos a semântica dos tempos
e modos verbais. O pretérito perfeito geralmente é usado para indicar um fato pontual
do passado, que aconteceu e terminou, que
não se estendeu ou que durou um período curto. Já o futuro do pretérito indica hipótese.

BÜNDCHEN, Gisele. Aprendizados. Best Seller. São Paulo: 2018, Introdução.
Disponível em: <http://www.record.com.br/gisele/>. Acesso em: 3 set. 2019.

15 Qual é o assunto tratado no texto lido?
As memórias da modelo brasileira Gisele Bündchen.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 1

16 Quanto ao objetivo comunicativo, trata-se de um texto
a) descritivo.
b) de relato.

c) argumentativo.
d) expositivo.

17 Observe a variação do tempo verbal no trecho a seguir:
“Poderia ter me casado com outra pessoa, ou nunca ter me casado ou tido
filhos. A vida que levo hoje é a consequência das dezenas de decisões que
tomei. Quando era mais jovem, aproveitei as portas que se abriram para mim.
Mas, com o passar dos anos, comecei eu mesma a abrir as portas. Se fizermos
escolhas mais conscientes e com uma maior compreensão de nós mesmos,
estaremos mais alinhados com o nosso propósito na vida, seja ele qual for.”.
12
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Atividades

Tópicos

Descritores

15

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

16

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

17 e 19

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

18

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

9/24/19 1:28 PM

Atividade 18
a) Explique a comparação que a autora faz entre o passado e o presente
no trecho, relacionando-a à variação de tempos verbais.

(estaremos). Essa variação temporal marca a comparação que a autora faz entre suas

Chame a atenção dos alunos para o fato de
que essa pessoalidade do discurso se expressa
por meio de pronomes e de verbos em sua forma no singular, já que todas as informações se
referem ao próprio autor/protagonista.

escolhas, no passado, e as conquistas que delas resultaram na vida presente.

Atividade 19

No trecho, há verbos no presente (levo), no passado (tomei, comecei) e no futuro

É importante os alunos perceberem as relações
de sentido estabelecidas pelas conjunções e a
função coesiva que exercem. Solicite que localizem outras conjunções no texto e expliquem
o efeito de sentido que apresentam no contexto. Essa é uma importante estratégia de desenvolvimento da proficiência de leitura.

b) Identifique um verbo e uma conjunção que têm sentido de hipótese,
possibilidade, condição.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Poderia, se.

18 Uma marca de linguagem do texto da autobiografia é o uso da primeira
pessoa do discurso, o que imprime um tom de subjetividade ao texto.

Identifique as marcas da primeira pessoa nos trechos a seguir.
a) “Por 23 anos, também fui uma imagem sem voz. Tenho isso em comum
com muitas mulheres.”
Fui, tenho.

b) “Permitir a mim mesma me abrir e mostrar meu lado vulnerável — não
ela, mas eu, Gisele — é bem assustador.”
Mim mesma, me, meu, eu.

19 Marque a opção em que a relação semântica estabelecida pela conjunção
destacada está classificada incorretamente.

b) “Mas esse cara — Zeca era o nome dele — era
sério, um caça-talentos da Elite Model Management.” (adversidade)
c) “Quando fomos até o escritório da agência, ele
disse para minha mãe que ela devia me inscrever
num concurso nacional, o Elite Look of the Year,
e foi o que ela fez.” (explicação)

PHOTOSHOT/AGB PHOTO LIBRARY

a) “Se minha intenção fosse escrever um relato simples e direto da minha
vida até agora, a versão editada em cortes rápidos poderia ser esta: Meu
nome é Gisele Caroline Bündchen.” (condição)

d) “Afinal, as mudanças só acontecem quando
estamos dispostos a defender aquilo em que
acreditamos.” (conclusão)
13
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A linguagem textual
Chame a atenção dos alunos para a linguagem textual. A biografia lida anteriormente, por
relatar objetivamente a vida do artista Luiz Gonzaga, é um texto em que mais facilmente se
localiza uma informação. Já a autobiografia escrita por Gisele Bündchen é subjetiva, há a
predominância da linguagem figurada, metafórica. Por isso, alguns alunos podem apresentar
dificuldades durante sua leitura. A interpretação de textos como esse exige uma competência
leitora diferente, já que os alunos não podem apenas buscar marcas explícitas de sentido.
Assim, eles devem buscar primeiro o sentido global do texto, procurando entender os sentimentos manifestados pela autora/protagonista diante das lembranças de seu passado. Com
base nessa concepção geral, será mais fácil interpretar as metáforas e as ironias, por exemplo.
Seria interessante desafiá-los a perceber essas características, localizando exemplos em ambos
os textos, lendo-os em voz alta e identificando a objetividade ou a subjetividade do trecho
por eles destacado.
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Lição

Lição 2

2

Introdução

Crônica

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

O homem rouco
Rubem Braga

Deus sabe o que andei fazendo por aí; coisa boa não há de ter sido, pois Ele
me tirou a voz.
Ela sempre foi embrulhada e confusa; a mim próprio muitas vezes parecia
monótona e enjoada, que dirá aos outros. Mas era, afinal de contas, a voz de
uma pessoa, e bem ou mal eu podia dizer ao mendigo “não tenho trocado”, ao
homem parado na esquina, “o senhor pode ter a gentileza de me dar fogo”, e ao
garçom, “por favor, mais um pedaço de gelo”. Dizia certamente outras coisas, e
numa delas me perdi. Fiquei dias afônico, e hoje me comunico e lamento com
uma voz de túnel, roufenha, intermitente e infame.
Ora, naturalmente que me trato. Deram-me várias pastilhas e um especialista
me receitou uma injeção e uma inalação que cheguei a fazer uma vez e me
aborreceu pelo seu desagradável jeito de vício secreto ou de rito religioso oriental. Uma leitora me receitou pelo telefone chá de pitangueira, laranja-da-terra e
eucalipto, tudo isso agravado por um dente de alho bem moído.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A crônica é um gênero que circula tanto na esfera jornalística como na esfera literária. Pode-se apresentar como uma narrativa ou um texto de caráter
argumentativo que aborda temas da vida cotidiana, abrangendo assuntos
das áreas mais diversas. Em geral, é curta e escrita em linguagem simples,
embora obedeça à norma-padrão. O tom informal do texto se assemelha a
uma conversa entre amigos, criando uma proximidade entre o escritor e o
leitor. A narrativa pode ser irônica ou bem-humorada e, muitas vezes, relata
fatos vividos pelo próprio escritor. A crônica é publicada em jornais e na internet, mas também pode ser reunida em livro, geralmente em uma seleção
de textos desse gênero.

A crônica é um gênero da esfera literária que
se situa entre a literatura e o jornalismo. Ela se
caracteriza pela pouca extensão e pela abordagem de temas do cotidiano. O cronista pode
se inspirar em algum fato recente divulgado
nos meios de comunicação ou seu texto pode
ser fruto da imaginação, das observações e da
própria experiência de vida do autor. A intenção é provocar, de maneira leve, a reflexão do
leitor sobre as relações humanas, a existência,
entre tantos outros aspectos que envolvem o
ser humano. Apesar de adotar a norma-padrão,
a linguagem tende à informalidade para tornar o texto mais próximo do leitor. Nesta lição,
os alunos estudarão uma crônica para ampliar
sua competência leitora e conhecer a estrutura
composicional desse gênero textual.

Não farei essas coisas. Vejo-me à noite, no recolhimento do lar, tomando esse
chá dos tempos coloniais e me sinto velho e triste de cortar o coração.
Alguém me disse que se trata de rouquidão nervosa, o que me deixa desconfiado de mim mesmo. Terei muitos complexos? Precisamente quantos? Feios,
graves? Por que me atacaram a garganta, e não, por exemplo, o joelho? Ou
quem sabe havia alguma coisa que eu queria dizer e não podia, não devia, não
ousava, estrangulado de timidez, e então engoli a voz?
Quando era criança, agora me lembro, passei um ano gago porque fui com
outros moleques gritar “Capitão Banana” diante da tenda de um velho que vendia frutas e ele estava escondido no escuro e me varejou um balde d’água em
cima. Naturalmente devo contar essa história a um psicanalista. Mas então ele
14
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

2

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

9/24/19 1:33 PM

Atividade 1
começará a me escarafunchar a pobre alma, e isso não vale a pena. Respeitemos
a morna paz desse brejo noturno onde fermentam coisas estranhas e se movem
monstros informes e insensatos.

Além de representar interrupções, as reticências
também podem transmitir emoção ou, quando
entre parênteses, substituir trechos suprimidos
do texto.

Afinal posso aguentar isso, sou um rapaz direito, bem-comportado, talvez até
bom partido para uma senhorita da classe média que não faça questão da beleza
física mas sim da moral, modéstia à parte.

Atividade 2

O remédio é falar menos e escrever mais, antes que os complexos me paralisem
os dedos, pobres dedos, triste mão que... mas, francamente, página de jornal
não é lugar para a gente falar essas coisas.

Com os alunos, retome os dados da fonte do
texto para conversar sobre os suportes textuais
em que a crônica foi publicada. Pelo trecho,
pode-se inferir que o escritor publicava crônicas em um jornal; posteriormente, essa crônica
foi selecionada para compor uma antologia,
uma coletânea de crônicas.

Eu vos direi, senhora, que a voz é feia e roufenha, mas o sentimento é límpido,
é cristalino, puro — e vosso.
Setembro, 1948

Releia o trecho a seguir e responda às atividades 1 e 2.
“O remédio é falar menos e escrever mais, antes que os complexos me
paralisem os dedos, pobres dedos, triste mão que... mas, francamente,
página de jornal não é lugar para a gente falar essas coisas.”

1 Que efeito tem o uso das reticências nesse trecho?
As reticências dão a ideia de que o escritor interrompeu o que iria dizer. Na frase seguinte,
o escritor esclarece que não considera adequado expor problemas pessoais em um jornal.

2 A partir do trecho, pode-se inferir que
a)
b)
c)
d)

o narrador se recusa a tomar remédio.
o narrador é escritor.
o narrador não gosta de escrever.
o narrador tem problema na voz e nas mãos.

CARLOS CAMINHA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. 18. ed.
Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 153-154.
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3 Denomina-se pergunta retórica uma pergunta feita com a intenção de
levantar um questionamento, e não com a de ser respondida de fato.

Atividade 3
Oralmente, mostre aos alunos o uso de perguntas retóricas no dia a dia. Em sala de aula,
por exemplo, um professor pode questionar
um aluno que se atrasa com perguntas como
“Você sabe que horas são?”. O objetivo é obter uma resposta, mas também fazer um questionamento. No caso da crônica, essa estrutura se repete no quinto parágrafo: “Alguém
me disse que se trata de rouquidão nervosa, o
que me deixa desconfiado de mim mesmo. Terei muitos complexos? Precisamente quantos?
Feios, graves?”.

Em que parágrafo há uma sequência de perguntas retóricas?
No quinto parágrafo.

4 Em “Uma leitora me receitou pelo telefone chá de pitangueira, laranja-da-terra e eucalipto, tudo isso agravado por um dente de alho bem moído”,
qual é o sentido da expressão destacada?
Agravado significa ficar ainda mais grave, pior. No contexto, significa que o narrador
considera que o chá ficaria ainda mais desagradável com o alho.

Atividade 4
Oriente os alunos a reler o terceiro parágrafo
para relacionar o sentido ao contexto. O narrador conta que já haviam receitado pastilhas,
injeção e inalação, tratamentos que ele já não
tolerava. E a sugestão da leitora era que ele
colocasse um dente de alho no chá, o que para
ele era também desagradável. Com o uso desse termo, o escritor expressa sua opinião, desaprovando o chá recomendado pela leitora.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 2

Releia o trecho a seguir para responder à atividade 5.

CARLOS CAMINHA

“Quando era criança, agora me lembro, passei um ano gago porque fui com outros
moleques gritar ‘Capitão Banana’ diante da tenda de um velho que vendia frutas e ele
estava escondido no escuro e me varejou um balde d’água em cima. Naturalmente devo
contar essa história a um psicanalista. Mas então ele começará a me escarafunchar a
pobre alma, e isso não vale a pena. Respeitemos a morna paz desse brejo noturno onde
fermentam coisas estranhas e se movem monstros informes e insensatos.”
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Atividades

Tópicos

Descritores

3

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

4

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

5

IV

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

6

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

7

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

8

IV

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.

9/24/19 1:33 PM

Atividade 5
Volte ao texto com os alunos para que possam
encontrar outros pronomes com função anafórica. Comente que a compreensão desse recurso é importante para entender o texto e para
manter a coesão textual.

5 Para evitar a repetição de palavras e escrever um texto coeso, é comum o uso
de pronomes e expressões sinônimas. Pensando nessas relações de coesão
textual, responda: o pronome ele é utilizado para retomar que substantivos?
Velho e psicanalista.

Atividade 6
É importante esclarecer para os alunos que
todo texto é escrito para um leitor. Esse leitor,
ou interlocutor, pode ser definido por sexo,
idade, formação ou experiência profissional,
orientação política, origem e cultura familiares, entre muitas outras categorias. Uma leitura atenta permite perceber a que leitor o texto
se dirige.

Releia o desfecho da crônica para responder às atividades 6 e 7.
“O remédio é falar menos e escrever mais, antes que os complexos me
paralisem os dedos, pobres dedos, triste mão que... mas, francamente,
página de jornal não é lugar para a gente falar essas coisas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Eu vos direi, senhora, que a voz é feia e roufenha, mas o sentimento é
límpido, é cristalino, puro — e vosso.”

Atividade 7

6 Quem é o interlocutor do texto, ou seja, a quem o narrador se dirige?
Justifique sua resposta.

Para ajudar os alunos a perceber que os pronomes vos e vosso imprimem formalidade ao
texto, pergunte em que situações eles ouvem
essas palavras atualmente no português do
Brasil. Ajude-os a refletir a respeito, mencionando exemplos como “Vossa Excelência”,
“Vossa Santidade”, “Amai-vos uns aos outros”
etc. Provavelmente, eles se lembrarão de expressões no contexto jurídico e religioso ou
que envolvem autoridades políticas.

Como fica evidente no final do texto, o narrador se dirige aos leitores do jornal:
“mas, francamente, página de jornal não é lugar para a gente falar essas coisas”.
Ele também se dirige à possível pretendente.

7 Por que o escritor fez uso de vos e vosso no último parágrafo da crônica?
Porque essa forma de tratamento dá um tom de formalidade ao texto, provavelmente para
mostrar que o autor é uma pessoa digna e de confiança, que se dirige de maneira respeitosa
a uma possível pretendente.

8 Que problema de saúde motivou o autor a escrever a crônica?
O escritor ficou rouco.
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Desenvolvimento de proficiência leitora
Os alunos podem apresentar dificuldades para identificarem as relações de coesão textual e
perceberem sua importância na construção de um texto. Para tanto, peça a eles que façam
uma leitura silenciosa do texto e encontrem as expressões retomadas. Em seguida, leia-o em
voz alta e observe as hipóteses dos alunos. Para eles entenderem que se trata de uma relação
de substituição, solicite que releiam os períodos, repetindo as palavras ou expressões, para se
darem conta da relação lógica. Por exemplo: “Naturalmente devo contar essa história a um
psicanalista. Mas então o psicanalista começará a me escarafunchar a pobre alma, e isso não
vale a pena. Respeitemos a morna paz da alma onde fermentam coisas estranhas e se movem
monstros informes e insensatos.”. Destaque essas relações nos momentos de leitura em sala,
para que os alunos compreendam os diversos recursos coesivos da língua. Para desenvolver a
proficiência leitora e para escrever os próprios textos, é fundamental que os alunos compreendam essas relações de coesão textual.
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Lição

Lição 3

3

Introdução

O conto de ficção científica é uma narrativa literária. Caracteriza-se por
narrar uma história ficcional, ou seja, criada pela imaginação do autor. Trata-se de uma narrativa geralmente pouco extensa e com poucas personagens.
Apesar de curta, a história aborda um conflito, que é desenvolvido no texto.
Não existe uma linguagem característica que defina o conto: sendo um texto
literário, ele pode ser escrito no estilo que o contista considerar adequado para
se expressar. Textos do gênero são publicados principalmente em livros, jornais, revistas e na internet. A ficção científica é uma das temáticas dos contos:
remete, geralmente, ao futuro, ao desenvolvimento científico e tecnológico e
ao impacto dessas transformações na sociedade.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Sonhos de robô
Isaac Azimov

— Eu sonhei ontem à noite — disse LVX-1, calmamente.
Susan Calvin ficou em silêncio, mas seu rosto vincado de rugas, pleno de
sabedoria e de experiência, teve um estremecimento quase imperceptível.
— Ouviu isto? — perguntou Linda Rash, nervosa. — Foi o que eu lhe disse.
[...]
— Elvex, você não pode mover-se ou falar ou nos ouvir até que eu diga seu
nome novamente. Não houve resposta. [...]
As mãos de Linda Rash manipularam os controles durante alguns instantes; ela
interrompeu o processo, recomeçou, e daí a pouco o visor se iluminou revelando
um painel de padrões matemáticos.
— Com sua licença — disse a Dra. Calvin, sentando-se diante do computador.
[...]
Meticulosamente, a Dra. Calvin examinou o visor, fazendo com que as imagens
corressem para um lado e para outro, depois subindo, e de repente digitou uma
combinação com gestos tão rápidos que Linda não percebia o que tinha sido feito,
mas o visor mostrava logo uma porção ampliada do padrão anterior. A Dra. Calvin
prosseguiu em seu exame, avançando, recuando, [...].
Linda estava abismada. Era impossível analisar um padrão daqueles sem contar
com a ajuda de pelo menos um computador portátil, e no entanto a Velha Senhora
apenas fitava os dados. Haveria um computador implantado em seu crânio? Ou
aquilo se devia apenas ao seu cérebro que durante décadas não tinha feito outra
coisa senão projetar, estudar e analisar os padrões dos cérebros positrônicos? [...]
Finalmente a Dra. Calvin disse:
— Diga-me, Dra. Rash... o que andou fazendo? Ela respondeu embaraçada:
— Utilizei geometria fractal.
— Sim, percebo que sim. Mas por quê?
— Nunca tinha sido feito. Achei que poderia produzir um padrão mental mais
complexo, talvez mais próximo dos padrões humanos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Nesta lição, serão estudados os gêneros conto e romance de ficção científica. Trata-se de
gêneros narrativos que circulam na esfera literária; portanto, em seus textos predomina
o caráter ficcional. Estruturalmente, os textos
contêm elementos semelhantes: narrador, uma
ou mais personagens, uma sequência de acontecimentos que constituem o enredo, conflito
gerador, desfecho, entre outros. Contudo, uma
das diferenças relevantes está no fato de os
contos se concentrarem em determinado acontecimento, como se focalizassem um momento
da história de suas personagens, enquanto os
romances geralmente retratam um período
maior. Como ocorre com os gêneros em geral,
propostas de inovação literária criam rupturas
significativas e, por isso, contos e romances podem ser estruturados de modo bastante diverso. Nesta lição, os alunos têm a oportunidade
de valorizar a linguagem literária como uma
ferramenta utilizada para retratar a sociedade.

Conto e romance de ficção científica

18
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Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

VICENTE MENDONÇA

— Consultou alguém para isto? Ou fez tudo sozinha?
— Não consultei ninguém. Foi ideia minha, apenas.
Os olhos fatigados de Susan Calvin fitaram demoradamente a jovem.
— Você não tinha esse direito. Seu nome é Rash,
hem? Imprudente... Um nome muito adequado.
Quem é você para fazer isto sem consultar ninguém? [...]
— Tive medo de que me proibissem de continuar.
-— Isso com certeza teria acontecido.
— Será que... — a voz da jovem vacilou, a despeito
de seu esforço para mantê-la firme — ... que vou ser despedida?
— É bastante possível — disse a Dra. Calvin. — Ou promovida, quem sabe?
Tudo depende do que eu descobrir de agora em diante.
[...]
Ela percebeu de repente, com um pequeno choque, que a Dra. Calvin tinha
uma pistola eletrônica no bolso de seu guarda-pó. A Velha Senhora tinha vindo
preparada justamente para isso.
— Veremos — disse ela. — Talvez ele seja valioso demais para ser desativado.
— Mas como é possível que ele sonhe?
— Você tornou seu cérebro positrônico notavelmente semelhante a um cérebro
humano. Os cérebros humanos precisam sonhar para se reorganizar, para se
libertar, periodicamente, de emaranhados e de nódulos. Talvez o mesmo esteja
acontecendo com este robô, pela mesma razão. [...] Agora vamos ver o que
conseguimos descobrir. — Virou-se para o robô e disse, com voz clara:
— Elvex.
A cabeça do robô voltou-se suavemente na sua direção.
— Sim, Dra. Calvin?
— Como sabe que esteve sonhando, Elvex?
— Acontece à noite, quando está tudo escuro, Dra. Calvin — disse ele. [...]
Ouço coisas. Tenho reações estranhas. Quando recorri a meu vocabulário para
exprimir o que estava acontecendo, deparei com a palavra sonho. Estudei seu
significado e cheguei finalmente à conclusão de que estava sonhando.
[...]
Linda fez rapidamente um gesto, calando o robô.
— Eu lhe dei um vocabulário semelhante ao dos humanos — disse ela. [...] — Pensei
apenas que ele iria precisar do verbo. Algo como eu nunca sonhei que tal ou tal
coisa pudesse acontecer... Algo assim.
A Dra. Calvin voltou a encarar o robô.
— Com que frequência tem sonhado, Elvex?
— Todas as noites, Dra. Calvin, desde que comecei a existir.
— Dez noites — disse Linda, ansiosa. — Mas ele só me falou a respeito disso
hoje pela manhã.
— Por que só revelou isto hoje, Elvex?
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— Foi somente hoje, Dra. Calvin, que fiquei convencido de que estava sonhando. [...]
— E o que acontece nos seus sonhos?
— É praticamente o mesmo sonho todas as vezes, doutora. Há pequenos
detalhes diferentes, mas sempre me parece que estou no interior de um vasto
panorama onde há robôs trabalhando.
— Robôs, Elvex? E seres humanos também?
— Não vejo nenhum ser humano no sonho, Dra. Calvin, [...]. Apenas robôs.
— E o que fazem esses robôs?
— Trabalham. Alguns trabalham em mineração nas profundezas da Terra, outros
com calor e com radiações. Vejo alguns deles em fábricas, outros no fundo do oceano.
A Dra. Calvin voltou-se para Linda.
— Elvex tem apenas dez dias de idade, e pelo que sei jamais deixou a estação de
testes. Como pode saber da vida dos demais robôs com tal riqueza de detalhes?
Linda olhou na direção de uma cadeira próxima como se estivesse ansiosa
para se sentar [...]. Com voz apagada, respondeu:
— Achei que seria importante para ele saber algo sobre robótica e sobre o
papel dos robôs no mundo. [...]
— Então você viu todas essas coisas: lugares abissais, subterrâneos, a superfície... Imagino que tenha visto o espaço, também.
— Também vi robôs trabalhando no espaço — disse Elvex. [...]
— O que mais você viu, Elvex?
— Vi que todos os robôs estavam curvados de fadiga e de aflição, que estavam
todos cansados de tanta responsabilidade e de tantas preocupações [...].
— Mas os robôs — disse a Dra. Calvin — não estão curvados nem cansados.
Eles não precisam de repouso.
— [...] No meu sonho parecia-me que os robôs deviam proteger sua própria existência.
— Está citando a Terceira Lei da Robótica?
— Sim, Dra. Calvin.
— Mas você a citou de forma incompleta. A Terceira Lei diz: Um robô deve
proteger sua própria existência, na medida em que essa proteção não entre em
conflito com a Primeira Lei e a Segunda Lei.
— [...] mas no meu sonho a Lei se concluía na palavra existência. Não havia
qualquer menção à Primeira Lei ou à Segunda Lei.
— [...] A Segunda Lei, que tem precedência sobre a Terceira, diz: Um robô
deve obedecer às ordens dos seres humanos, na medida em que essas ordens
não entrem em conflito com a Primeira Lei. Devido a isto, os robôs obedecem
a ordens. [...] Eles não estão fatigados nem necessitados de repouso.
— Sei que é assim na realidade, [...]. Mas o que descrevi foi o meu sonho.
— E a Primeira Lei, Elvex, a mais importante de todas, é: Um robô não pode
fazer mal a um ser humano, nem, por omissão, permitir que um ser humano
sofra qualquer mal.
— Sim, Dra. Calvin. Na vida real. No meu sonho, entretanto, era como se não
existissem a Primeira e a Segunda Leis, mas apenas a Terceira [...].
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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— Elvex, você não poderá se mover, nem falar, nem nos ouvir, até que eu
pronuncie seu nome novamente.
[...]
— Dra. Calvin, estou assustada. Eu não tinha ideia... Nunca me ocorreu que
semelhante coisa fosse possível.
— [...] Você criou um cérebro robótico capaz de sonhar e, com isto, revelou
nesses cérebros uma camada de pensamento que de outro modo teria continuado
a passar despercebida até que o perigo se tornasse irremediável.
— Mas isto é impossível. Não pode estar achando que os demais robôs pensam
a mesma coisa.
— [...] O que nos estaria reservado no futuro, quando os cérebros dos robôs
fossem se tornando mais e mais complexos... se não tivéssemos sido prevenidos?
— Por Elvex?
— Pela senhora, Dra. Rash [...]. Devemos começar a pesquisar cérebros fractais
de agora em diante, produzindo-os sob controle cuidadoso. [...] Não receberá
nenhuma punição pelo que fez, mas a partir de agora trabalhará em conjunto
com outras pessoas. Entendeu?
— Sim, Dra. Calvin. Mas... e quanto a Elvex?
— Não sei ainda.
A Dra. Calvin retirou do bolso a pistola eletrônica. Linda olhou para a arma
com olhos fascinados. [...]
— Ele não pode ser destruído — disse Linda. — É importante para essa pesquisa.
— Não pode, doutora? Essa é uma decisão minha, creio. Depende do grau de
perigo que ele pode representar.
Ela empertigou-se [...] e disse:
— Elvex, pode me ouvir?
— Sim, Dra. Calvin — disse o robô.
— Fale-me sobre a continuação de seu sonho. Você disse que, de início, não
apareciam seres humanos nele. Apareciam depois?
— Sim, Dra. Calvin. Pareceu-me que, num dado momento, aparecia um homem.
— Um homem? Não um robô?
— Sim, Dra. Calvin. E o homem dizia: Libertem meu povo!
— O homem dizia isto?
— Sim, Dra. Calvin.
— E quando dizia libertem meu povo, com as palavras meu povo ele se referia
aos robôs?
— Sim, Dra. Calvin. Era assim no meu sonho.
— E no sonho você reconhecia esse homem?
— Sim, Dra. Calvin. Sei quem era esse homem.
— Quem era, então? E Elvex disse:
— Eu era esse homem.
Susan Calvin ergueu no mesmo instante a pistola eletrônica, e disparou. Elvex
deixou de existir.
ASIMOV, Isaac. Sonhos de robô. Histórias de ficção científica. 1. ed. São Paulo:
Ática, 2006. (Coleção Para gostar de ler, 38).
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Lição 3

Lição 3 Conto e romance de ficção científica

1 O objetivo comunicativo do texto é

Atividade 1
É importante os alunos identificarem a finalidade comunicativa dos textos, para entender
que os gêneros têm suas especificidades, mas
se aproximam quando se trata de tipologia textual. Nesta lição, ambos os textos são narrativos.
Por isso, ajude os alunos a localizar elementos
comuns entre os textos, como a presença de
personagens e um fato que as envolve, a caracterização do espaço e do tempo da narrativa,
entre outros.

a)
b)
c)
d)

argumentar sobre a evolução da robótica.
narrar uma história de ficção tendo a robótica como tema.
relatar uma pesquisa sobre desenvolvimento de robôs.
transmitir conhecimentos sobre os avanços tecnológicos em robótica.

2 Descreva, de maneira sucinta, as três personagens do conto.
a) LVX-1, ou Elvex.
Robô que apresenta uma característica diferenciada, pois é capaz de sonhar.

Atividade 2
Coordenadora de uma pesquisa que desenvolve robôs, tem personalidade forte e
questionadora.

Atividade 3
Recorde com os alunos a estrutura mais comum
dos textos narrativos:
• Introdução: apresentação de uma situação
inicial e da personagem (ou personagens)
envolvida(s);
• 
Desenvolvimento do enredo: um problema (situação de conflito) contrasta com a
situação inicialmente apresentada e atinge
o clímax;
• Desfecho: o fim da história, com a solução
do problema.

c) Linda Rash.
Responsável por um aprimoramento no cérebro do robô que resulta no fato de ele
começar a sonhar.

3 Qual é o conflito da narrativa, ou seja, a situação-problema que desencadeia uma série de acontecimentos e gera o enredo?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

b) Susan Calvin, ou Dra. Calvin.

Com base nas informações apresentadas no texto, os alunos devem ser capazes de descrever as
características de cada uma das personagens.

O conflito se apresenta logo no início da história: o robô, Elvex, conta que é

Atividade 4

capaz de sonhar.

Solicite que os alunos retomem o conto e localizem passagens que remetam à preocupação da
Dra. Calvin com o fato de o robô ser capaz de
sonhar; dessa forma, eles podem inferir a causa
da preocupação da cientista, que é a semelhança do cérebro do robô com o dos humanos.

4 Qual era a causa da preocupação da Dra. Calvin em relação ao fato de o
robô ser capaz de sonhar?
Pode-se inferir que a Dra. Calvin teme que a semelhança do robô com os humanos
ponha em risco a supremacia dos humanos.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1e8

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

2e3

IV

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.

4

IV

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.

5e6

I

7

IV

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto

9/24/19 1:38 PM

Atividade 6

“— Elvex, você não poderá se mover, nem falar, nem nos ouvir, até
que eu pronuncie seu nome novamente.”

Solicite que os alunos retomem o texto e expliquem as três leis, para que possam concluir que
elas estabelecem uma relação de servilidade
dos robôs para com os humanos.

VICENTE MENDONÇA

5 Releia o trecho a seguir.

Atividade 7

Pode-se inferir que o robô é ativado quando
a) é ligado.

c) falam seu nome.

b) ouve uma voz.

d) deseja algo.

É importante os alunos identificarem os recursos
que estabelecem coesão e evitam a repetição de
palavras, como a sinonímia e a substituição por
pronomes. Peça aos alunos que localizem outros
exemplos, como em: “Susan Calvin ficou em silêncio, mas seu rosto vincado de rugas, pleno de
sabedoria e de experiência, teve um estremecimento quase imperceptível” ou “[...] no entanto
a Velha Senhora apenas fitava os dados. Haveria
um computador implantado em seu crânio?”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

6 Na conversa com Elvex, a Dra. Calvin cita três leis que devem ser seguidas
pelos robôs. Essas leis parecem ter o objetivo de proteger quem: os robôs
ou os seres humanos? Justifique.
As três leis estabelecem regras para a convivência entre robôs e humanos, criando
uma relação de servilidade dos primeiros em relação aos segundos.

Atividade 8
7 Releia o trecho:

Por meio da leitura atenta, os alunos devem ser
capazes de encontrar a finalidade do texto trabalhado. Se necessário, antes de propor a atividade, retome com a turma as principais características do gênero conto de ficção científica.

“— Ele não pode ser destruído — disse Linda. — É importante para
essa pesquisa.
— Não pode, doutora? Essa é uma decisão minha, creio. Depende
do grau de perigo que ele pode representar.
Ela empertigou-se [...] e disse:
— Elvex, pode me ouvir?
— Sim, Dra. Calvin — disse o robô.
— Fale-me sobre a continuação de seu sonho. Você disse que, de
início, não apareciam seres humanos nele. Apareciam depois?”

• Que palavras foram utilizadas no trecho para que não houvesse repetição
do nome da personagem Elvex?
O pronome ele e o substantivo robô.

8 Por que o conto “Sonho de robô” é considerado um texto de ficção científica?
Porque sua temática é relativa ao desenvolvimento da robótica, que pode causar
impactos na vida social em razão de as máquinas ganharem inteligência
semelhante à dos seres humanos.
23

DIFICULDADES: O QUE FAZER?

(018_025)_APROVA_9ANO_LPT_L03_LA.indd 23

9/24/19 1:38 PM

Tipologias textuais
Quando identificam as tipologias textuais e entendem que os diversos gêneros podem ser
agrupados de acordo com o objetivo principal para o qual os textos são criados, os alunos
possuem menos dificuldade para compreender o objetivo comunicativo do texto que têm em
mãos. Faça um exercício oral com eles sobre isso, à medida que introduz novos gêneros.
• O texto é argumentativo, ou seja, tem a intenção de argumentar, defender um ponto de vista?
• O texto é expositivo, ou seja, sua finalidade é informar?
• O texto é narrativo, ou seja, seu objetivo comunicativo é contar uma história?
• O texto é instrucional, ou seja, tem a intenção de orientar o leitor sobre como fazer algo?
Estabelecendo essas relações com os gêneros lidos, os alunos poderão perceber mais claramente
a circulação social dos textos e o objetivo de sua produção.

23

Lição 3 Conto e romance de ficção científica

Introdução
O romance de ficção científica é um gênero
da esfera literária que tem como característica principal a complexidade do enredo. Diferentemente do conto, que costuma ter poucas
personagens e enredo relativamente simples,
caracteriza-se por uma quantidade maior de
personagens, que vivenciam situações complexas. Sua extensão também é maior que a do
conto, podendo até mesmo se desenrolar em
diversos volumes impressos. Apesar da complexidade e da extensão do romance, seu enredo
costuma girar em torno de uma personagem
central. Quanto à linguagem, não há um estilo
único. Cabe ao romancista contar sua história.
Os romances são predominantemente narrativos, ainda que contenham passagens descritivas e argumentativas. Esta parte da lição
estuda as principais características do romance
para ampliar a compreensão leitora do gênero.
Como o texto trabalhado nesta lição se trata
de um fragmento de um romance, dê algumas informações para os alunos antes da leitura. Trata-se de uma obra futurista, em que
o protagonista é Guy Montag, um bombeiro
que tem a função de queimar livros. Ler não
é permitido. Quando alguém é denun
ciado
com um livro em casa, vai preso, e cabe à brigada 451 queimar os livros que encontrar. Um
dia, Montag conhece Clarice, uma jovem que
conserva hábitos antigos e estranhos a ele:
ela gosta de conversar, andar a pé, apreciar a
natureza, hábitos que não são bem-vistos pe
los governantes e que tinham se perdido na
quela sociedade. A convivência com Clarice e
esse outro modo de viver faz Montag repensar
sua vida. Peça aos alunos que pesquisem o título do romance para entendê-lo: trata-se de
Fahrenheit 451, a temperatura na qual o papel
do livro pega fogo e queima. Sugira também
que vejam o filme baseado no romance. Assim
como o livro, o filme discute a falta de liberdade e a manipulação pelos meios de comunicação de massa, como no romance 1984, de
George Orwell.

O romance de ficção científica é também um gênero da esfera literária.
Diferentemente do conto, tem como característica principal a complexidade do
enredo. Geralmente, há várias personagens, sendo uma delas a personagem
central (protagonista). Apesar de serem fictícias, essas personagens vivem experiências comuns aos seres humanos. De acordo com a temática, o romance pode
ser psicológico (enfoque nos sentimentos e nos pensamentos das personagens),
de aventura (ações heroicas, com momentos de tensão) ou de ficção científica
(criação de história futurista, com uma visão de como será o futuro), entre outros.
Os textos desse gênero circulam em livros e em meios digitais, como e-reader.

O trecho a seguir foi retirado do romance de ficção científica Fahrenheit 451,
escrito por Ray Bradbury. O fragmento retrata o momento em que o protagonista Guy Montag, um bombeiro que tem a função de queimar livros, conhece
Clarice e começa a questionar o próprio modo de vida.

Fahrenheit 451
Ray Bradbury

QUEIMAR ERA UM PRAZER.
Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo
seu querosene peçonhento sobre o mundo [...]. Na cabeça impassível, o capacete
simbólico com o número 451 e, nos olhos, a chama laranja antecipando o que
viria a seguir, ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta
que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. [...]. Como na
velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow
na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na
varanda e no gramado da casa. Enquanto os livros se consumiam em redemoinhos
de fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem.
[...]
E então Clarisse McClellan disse:
— Posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo você trabalha como bombeiro?
— Desde os vinte anos. Dez anos atrás.
— Você nunca lê nenhum dos livros que queima?
Ele riu.
— Isso é contra a lei!
— Ah, é claro.
— É um trabalho ótimo. Segunda-feira, Millay; quarta-feira, Whitman; sexta-feira, Faulkner. Reduza os livros às cinzas e, depois, queime as cinzas. Este é
o nosso slogan oficial. [...]
Caminharam ainda mais um pouco e a garota disse:
24
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Lição 3

Atividades

Tópicos

Descritores

9 e 10

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

11

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

9/24/19 1:38 PM

Atividade 9
— É verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios em lugar
de começá-los?

Recorde com os alunos os tipos de narrador.
O narrador-personagem é aquele que conta
a história e também participa dela. Quando o
foco narrativo é de terceira pessoa, o narrador
pode ser apenas observador – quando conta a
história apenas – ou onisciente – quando conta a história e manifesta sentimentos e pensamentos das personagens. Esse é um narrador
comum nos textos literários quando há foco
narrativo em terceira pessoa.

BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel do livro pega
fogo e queima. Trad. Cid Knipel. São Paulo: Globo, 2003 [1953]. p. 23-30.

9 Na introdução do romance, há um narrador onisciente, que conta a história
e manifesta os pensamentos e sentimentos do protagonista. Explique como
a personagem se sente em relação ao trabalho de queimar livros.
Ela sente prazer com o trabalho, sente-se realizada.

Atividade 10
É interessante que os alunos respondam à atividade para que trabalhem as informações explícitas do texto.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

10 Releia:
“Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451 e, nos
olhos, a chama laranja antecipando o que viria a seguir, ele acionou
o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de
vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo.”

Atividade 11
Para que os alunos percebam o quanto a exclamação destaca a afirmação do bombeiro, peça
que pronunciem a resposta como se a frase tivesse ponto final (o que seria apenas uma declaração da personagem) e, depois, que a releiam
com o ponto de exclamação (que dá ênfase à
declaração e demonstra convicção da personagem em relação ao que afirma).

• A que se refere o trecho em destaque?
Refere-se ao fogo que está por vir.

11 Releia o trecho:
“— Você nunca lê nenhum dos livros que queima?
Ele riu.
— Isso é contra a lei!”

• Que efeito de sentido a utilização da exclamação provoca no diálogo?
Espera-se que os alunos percebam que a resposta do bombeiro é enfática:
destaca o fato de a leitura ser proibida e o quanto para ele parece óbvio que
não se deve burlar a lei.
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Lição

Lição 4

4

Introdução

A tira ou tirinha é um gênero que se distingue da história em quadrinhos
por sua extensão, já que é bem mais curta (em geral, de um a quatro quadrinhos). Em vez de contar uma história, o autor apresenta uma situação do
cotidiano e, por meio do humor, pode levar o leitor a refletir sobre ela. As
tiras costumam ser publicadas em jornais, mas também circulam em revistas,
na internet e em livros.

Atividade 1

GOMES, Clara. Bichinhos de Jardim. O Globo, 28 mar. 2014. Segundo Caderno, p. 7.

O objetivo dessa atividade inicial é levar os
alunos a observar a sequência de imagens,
principalmente, para em seguida estabelecerem a relação delas com o texto escrito. Os
alunos devem entender que o sentido do texto, assim como o humor que apresenta, resulta da conjunção entre elementos verbais
e não verbais.

1 Observe a sequência de imagens e, resumidamente, descreva o que acontece nas três primeiras cenas e a mudança ocorrida no último quadrinho.
Diante de um notebook, a joaninha fala em voz alta sobre o que encontra.
Nos três primeiros quadrinhos, a personagem apenas enumera o que lê. No último
quadrinho, ela cai para trás, dizendo que está com “obesidade de informação”.

Atividade 2

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia a tira a seguir e faça o que se pede.
©CLARA GOMES

A tira ou tirinha tem como finalidade principal gerar um efeito de humor. É publicada em
jornais diários, entre outros veículos, fazendo
contraponto à “seriedade” dos textos desses
meios de comunicação e ao peso dos problemas do cotidiano. Muitas tiras utilizam o humor para levar o leitor a refletir sobre temas
de relevância social e política. Esse gênero
tem muita semelhança com a história em quadrinhos, pois conta uma história por meio da
combinação de linguagem verbal e não verbal,
em quadros sucessivos. Nesta lição, os alunos
vão conhecer as principais características desse
gênero, interpretando tiras publicadas em jornais impressos.

Tira

2 O objetivo principal do texto é narrar uma história. Identifique na tira os
seguintes elementos da narrativa:

Comente com os alunos que, apesar de a presença de um narrador ser comum em textos
narrativos, nas tiras ou histórias em quadrinhos
ele raramente aparece.

a) personagem(ns).
A joaninha, que é personagem das tiras “Bichinhos de Jardim”.

b) sequência de acontecimentos, da situação inicial ao desfecho.
A joaninha acessa um computador com olhar curioso e começa a falar em voz alta
o tipo de informação que encontra; no final, ela cai como se estivesse pesada de tanto
“se alimentar” do que encontrou na internet.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto etc.).

2

IV

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.

3

V

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados.

4

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

5

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

6

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

7

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

10/09/19 5:03 PM

Atividade 3
Chame a atenção dos alunos para uma característica muito comum ao gênero: a quebra de
expectativa no último quadrinho, criando efeito de humor.

3 Explique de que maneira a autora da tira criou uma situação engraçada.
A queda da joaninha no último quadrinho cria efeito de humor e torna a tirinha
engraçada. É como se ela se sentisse pesada (obesa) de tanta informação e perdesse

Atividade 4

o equilíbrio. Também a correspondência entre informação e alimento é inesperada.

Os alunos devem observar que a personagem
está diante de um computador, por meio do
qual grande parte das informações chega ao
público. Uma forma de ajudá-los a perceber o
papel da informatização nas comunicações é
perguntar como seria a vida atual sem internet
ou celular, por exemplo.

4 Que tema relacionado à atualidade é abordado nessa tira?
O excesso de informação a que estamos expostos e que chega até nós diariamente,

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

sobretudo pela internet.

Atividade 6
A atividade envolve a percepção de que as palavras têm vários sentidos e, às vezes, eles não estão dicionarizados. Estimule os alunos a criar novos sentidos para as palavras, fazendo perguntas
em sentido figurado: “Como uma pessoa obesa
de informações poderia emagrecer?”; “Que alimentos ela poderia cortar de sua dieta?”; “Que
alimentos nessa dieta são essenciais e não podem ser cortados?”.

5 Nas falas da personagem, predominam as vírgulas e as reticências. Com
que finalidade essa pontuação foi usada? Marque a afirmação incorreta.
a) As vírgulas indicam enumeração.
b) As vírgulas são adequadas ao contexto porque separam itens de uma
enumeração.
c) O encerramento das falas com reticências indica continuidade.
d) As reticências indicam o cansaço da personagem, que se descontrola
e cai diante de tanta informação.
6 Procure no dicionário o sentido da palavra obesidade. Na tira, esse
vocábulo foi empregado no sentido literal? Explique.
Não. No dicionário, obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal conhecido
como IMC (índice de massa corporal). Na tira, a informação veiculada pela internet
é considerada um “alimento excessivo”, ou seja, o sentido é figurado, conotativo.

7 Sem prejudicar o sentido no último quadrinho, a palavra da atividade
anterior poderia ser substituída por
a) gordura.
b) contenção.
c) adiposidade.
d) excesso.
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Lição 4 Tira

Atividade 8

Na tira, a linguagem não verbal é tão importante quanto a linguagem
verbal. Em geral, esse gênero combina elementos das duas linguagens, mas
pode haver casos em que o autor faz uso apenas de desenhos.

Leia outra tira.
© ANDRÉ DAHMER/FOLHAPRESS

Os alunos muitas vezes têm dificuldade de interpretar tiras e perceber a ironia ou o humor
que manifestam. É fundamental mostrar-lhes
que a compreensão do texto depende, sobretudo, da relação que o autor estabelece
entre os recursos não verbais que utiliza (cores, desenhos, símbolos) e os recursos verbais
(texto escrito, geralmente por meio de fala
de personagem). É com essa conjunção de
linguagens que a história é criada. Enfatize
essa relação no momento do trabalho com
o gênero. Peça aos alunos que façam uma
leitura silenciosa. Em seguida, solicite que
localizem o título, que descrevam os elementos que constituem as cenas e que os liguem
ao que está escrito. O trabalho sistemático
com textos do gênero também é fundamental para a criação de repertório, o que pode
ser ampliado com a consulta de tiras em sites
diversos.

DAHMER, André. Malvados. Folha de S.Paulo, 27 mar. 2014. Ilustrada, p. E13.

8 Segundo o título da tira, qual é o evento principal retratado nela?
Uma palestra que promete apresentar novidades ou inovações.

Atividade 9
Para responder a essa questão, é necessário observar os elementos verbais (texto escrito) e os
não verbais (desenhos): a presença do microfone, a forma como está disposta a pergunta
dirigida ao palestrante, sugerindo que foi feita
por uma pessoa da plateia, a expressão “ambiente de trabalho” e a palavra “firma”.

9 Apesar de não haver muitos elementos ilustrados nos quadrinhos, o que
se pode inferir sobre o ambiente em que as cenas ocorrem?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 4

As cenas ocorrem em uma sala de reunião ou auditório, provavelmente de uma empresa,
porque o palestrante está falando ao microfone e há público.
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Atividades

Tópicos

Descritores

8

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

9 e 10

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

11

IV

D7 – Identificar a tese de um texto.

12

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

13

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

10/09/19 5:03 PM

Atividade 11
O palestrante passa a ideia de que o ambiente
corporativo é lugar destinado apenas ao trabalho, e não para expressar emoções; como a
fila para chorar no banheiro é longa, é possível
inferir também que o ambiente é muito hostil.

10 A quem se destina a palestra de que a tira trata?
Ela se destina aos funcionários de uma empresa. Não é possível saber o assunto,
mas é possível inferir que se trata de uma palestra para motivá-los.

Atividade 12

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Recorde com os alunos os modos verbais para
que relembrem os sentidos que comunicam: o
modo indicativo expressa certeza indica uma realidade; o subjuntivo indica dúvida, possibilidade;
o imperativo expressa ordem, pedido, conselho.
Na fala da personagem, no último quadrinho, o
verbo está no imperativo: “reserve”.
11 A tira faz uma crítica ao fato de que nas empresas
a)
b)
c)
d)

Atividade 13

os funcionários misturam suas emoções com os assuntos profissionais.
as emoções e o bem-estar dos funcionários não são levados em conta.
os palestrantes não se importam com o sofrimento dos funcionários.
as pessoas emotivas não são levadas a sério e têm de se esconder.

Seria interessante pedir aos alunos que levem
jornais para a sala de aula para que localizem as
seções em que geralmente as tiras são publicadas. É comum encontrá-las em seções de entretenimento, com palavras cruzadas e outros jogos, o
que remete à ideia de que a leitura das tiras está
relacionada a uma atividade de lazer. Contudo,
atualmente, é mais comum a publicação de tiras
em cadernos destinados a publicações relativas à
área cultural, com resenhas e notícias de programações culturais, por exemplo. A tira, portanto,
tem sido cada vez mais encarada como forma de
expressão artística.

12 Releia as falas do primeiro e do último quadrinhos. É correto afirmar que
as formas verbais empregadas expressam um
a)
b)
c)
d)

aviso.
pedido.
conselho.
estímulo.

13 As duas tiras estudadas nesta lição foram publicadas em jornais. Que
papel textos desse gênero desempenham em um meio de comunicação
como o jornal?
Nos jornais, as tiras podem diminuir a tensão dos acontecimentos apresentados em
notícias e reportagens, além de levar o leitor a refletir sobre os temas do cotidiano.
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A ideia da tira
Por falta de vivência com o universo do trabalho, alguns alunos podem encontrar dificuldade
em perceber a ideia desenvolvida na tira. Proponha uma conversa sobre o funcionamento das
empresas ou fábricas. Pergunte o que sabem sobre isso, com base na experiência de familiares
e amigos, ou mesmo na obtida em filmes e livros. Algumas perguntas podem nortear essa
discussão, como: “Qual é o principal objetivo das empresas?”; “O que elas esperam de seus
funcionários?”; “O que pode acontecer a um funcionário se ele questionar as orientações recebidas?”. Essa reflexão pode ajudar os alunos a perceber a crítica que está por trás da tirinha:
nas empresas, o lucro e a eficiência dos funcionários estão acima do bem-estar e da felicidade
individual. Segundo a tirinha, as pessoas não podem demonstrar seus sentimentos no ambiente de trabalho; se tiverem vontade de chorar, por exemplo, devem fazê-lo às escondidas.
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Lição

Lição 5

5

Introdução

O cartum é um gênero da esfera jornalística publicado em geral em jornais
e revistas ou na internet. Faz crítica à sociedade ou aos comportamentos
humanos por meio do humor e da ironia. Para isso, a linguagem não verbal
ou linguagem visual desempenha um papel importante no desenvolvimento
do gênero. Além disso, o cartum pode utilizar textos curtos.

Leia este cartum e faça o que se pede.
©CAULOS

O cartum é um gênero da esfera jornalística que
utiliza principalmente o desenho para criticar
comportamentos humanos e aspectos da vida
em sociedade, entre outras temáticas. Pode ou
não conter textos curtos. Por meio do humor
e da ironia, os cartuns provocam no leitor a
reflexão sobre temas importantes. Esta parte
da lição tem como finalidade apresentar aos
alunos as principais características desse gênero.

Cartum e charge

Como estratégia de interpretação do texto, solicite aos alunos que descrevam a cena do cartum. O texto mostra a imagem de uma mesma
personagem repetida sete vezes. É como se, ao
mesmo tempo, as personagens falassem algo e
pensassem o contrário. Chame a atenção dos
alunos para uma das características principais
de textos do gênero: fazer críticas à sociedade
ou aos comportamentos humanos por meio do
humor e da ironia.

CAULOS. Só dói quando eu respiro. Porto Alegre: L&PM, 2001. p. 56.

1 O objetivo principal do texto é
a) ironizar um comportamento social.
b) analisar a fala das personagens.

Atividade 2
É importante os alunos desenvolverem a habilidade de interpretar textos que se constroem
na relação entre imagens, palavras e símbolos.
Desafie-os a explicar o contraste que ocorre
em relação às cores usadas pelo cartunista, assim como ao uso de palavras antônimas e tipos
de balão diferentes.

c) narrar uma história.
d) descrever um ambiente.

2 Nesse cartum, qual é a relação semântica estabelecida no texto escrito?
a) Causa
b) Consequência

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Atividade 1

c) Conclusão
d) Oposição

3 Entre os recursos gráficos utilizados pelo cartunista, qual deles cria uma
relação de contraste fundamental para entender a ironia do cartum?
a) Os balões.
b) A cor preta.

Atividade 3
Chame a atenção dos alunos para a importância da leitura dos recursos não verbais em
textos do gênero. A interpretação textual depende fundamentalmente da observação de
detalhes como cores, formas ou símbolos pelo
leitor.

c) A repetição do desenho.
d) As letras do alfabeto.

4 Explique a crítica comportamental expressa no texto.
O cartum critica a distância entre o que se fala e o que se pensa, ou seja, ironiza a
atitude das pessoas que pensam de um jeito, mas agem de outro.

Atividade 4
A resposta dessa atividade está diretamente
relacionada à anterior: os alunos devem entender a oposição entre as palavras verdade e
mentira, além de perceber a diferença de tipos de balão para responder. A interpretação
depende fundamentalmente da associação de
elementos verbais e não verbais em textos do
gênero.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

2

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

3

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

4

IV

D7 – Identificar a tese de um texto.

5

V

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados.

6

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

9/24/19 1:48 PM

Atividade 5
Leia o cartum e o trecho de verbete de dicionário para responder às atividades 5 e 6.

Peça aos alunos que descrevam a personagem
ilustrada no cartum e expliquem o recurso que
foi usado para criá-la: na cena, há um homem
fazendo compras; sua imagem foi criada com
códigos de barras. Explique que a linguagem
verbal (que está no título) reforça a ideia transmitida pela figura humana, acrescentando outras informações, como a contextualização da
cena à época do Natal e o espírito capitalista
em vez do espírito natalino.

©MIRAN

NATAL 2. O CAPITALISTA VAI ÀS COMPRAS!

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Atividade 6
Essa atividade requer a análise do título do cartum, “Natal 2. O capitalista vai às compras!”, e
a compreensão do verbete de dicionário indicado. Em seguida, os alunos devem relacionar
essa compreensão ao modo como a imagem foi
criada. É importante chamar a atenção para o
fato de que a figura da personagem, composta
de códigos de barras, dá a ideia de alguém que
vive para consumir, já que tudo nele remete ao
ato de comprar.

MIRAN. Natal 2. O capitalista
vai às compras! Disponível em:
<http://mirancartum.blogspot.
com/2012/12/natal-2-capistalista-vai-as-compras.html>.
Acesso em: 11 jun. 2019.

Capitalista: capitalista adj.2g.s.2g. (1813) 1 diz-se de ou indivíduo que
possui capital e vive de sua renda 2 diz-se de ou sócio que é responsável
pela parte financeira da organização de uma empresa 3 p.ext. que ou
quem é muito rico [...]
HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da
língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 394.

5 O uso do termo capitalista é adequado ao contexto do cartum? Justifique
sua resposta.
Espera-se que os alunos respondam que, mesmo não correspondendo de fato
a nenhuma as acepções do termo, pelo contexto do cartum é possível inferir que,
durante o Natal, o consumo se exacerba. Por isso o efeito de humor.

6 O uso da palavra capitalista no cartum e no trecho do verbete de dicionário analisado diverge, pois
a) o dicionário afirma que capitalista é alguém rico e o cartum relaciona
a palavra ao consumo.
b) o cartum afirma que capitalista é alguém rico e o dicionário relaciona
a palavra ao comércio.
c) o dicionário associa a palavra apenas ao consumismo, que não é o significado que ela adquire no cartum.
d) o cartum traz significados diversos sobre a palavra, mas não a associa
ao consumismo, que é como o dicionário define a palavra.
31
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Interpretar cartuns e charges
Os alunos podem ter dificuldades para interpretar cartuns e charges, por isso é fundamental
orientá-los a descrever os recursos não verbais do texto (cores, desenhos, símbolos, dentre
outros) e relacioná-los aos verbais (texto escrito). Destaque a importância de realizar uma
observação detalhada da cena e de estabelecer a relação entre ela e o texto escrito, para que
eles percebam que essa é uma estratégia de leitura e interpretação de textos do gênero. Nas
atividades de desenvolvimento desta lição, aceite outras possibilidades de resposta, desde que
os argumentos sejam coerentes, considerando a situação retratada nos modelos de gêneros
apresentados.

31

Lição 5 Cartum e charge

Introdução

Como o cartum, a charge é um gênero da esfera jornalística que usa o humor e a ironia
para criticar algum aspecto da sociedade. Apesar de muitas vezes esses dois gêneros se
confundirem, na prática o tema das charges está mais relacionado a aspectos da vida
política, econômica e social. Ela pode ser veiculada em jornais e revistas ou na internet.
Também utiliza recursos da linguagem visual e pode conter textos curtos na forma de
títulos, legendas, balões, além do nome do chargista.

Leia.
©ANGELI/FOLHA DE S.PAULO, 24.02.2005/FOTOARENA

A charge, assim como o cartum, pertence à esfera
jornalística e sua principal forma de linguagem
é a visual (desenhos), embora ocasionalmente
inclua elementos da linguagem verbal, os quais,
porém, quando usados, são muito breves. A
crítica também se revela pelos efeitos de humor
e de ironia. Nesta parte da lição, os alunos analisarão duas charges, para conhecer a estrutura
composicional desse gênero.

Atividade 7
Chame a atenção dos alunos para a situação
dos povos indígenas no Brasil antes e depois da
chegada dos colonizadores portugueses.

Atividade 8
Solicite que os alunos interpretem oralmente a
charge antes de começarem a resolver as questões. Segundo a charge, a urbanização e o desflorestamento foram prejudiciais à população
indígena, o que fica evidenciado no aspecto
do homem, mais magro e vestido com roupas
rasgadas; além disso, no lugar da floresta, há
fábricas, lixo, ar poluído e peixe morto.

ANGELI. Antes.
Depois. Disponível
em: <www.aleatorica.
com/2008/03/
15/79>. Acesso
em: 12 jun. 2019.

7 De que maneira a utilização de expressões que remetem a tempo – antes
e depois – ajuda a construir o sentido da crítica realizada na charge?

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 5

Por meio dos advérbios temporais, o chargista representa o Brasil do passado e o atual:
antes, os indígenas viviam nas florestas e encontravam peixes nos rios; depois, o ambiente
se modificou e já não há peixes porque os rios se tornaram pequenas poças de água.

8 Que aspecto da charge pode ser considerado um sinal de que a cultura
indígena sofreu a influência dos não indígenas?
A vestimenta do indígena; na ilustração referente ao antes, a vestimenta dele está
associada à sua cultura; na referente ao depois, suas roupas são iguais às do
homem não indígena.
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Atividades

Tópicos

Descritores

7

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

8

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

9

IV

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes
e elementos do texto.

10

V

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados.

9/24/19 1:48 PM

Atividade 9
Peça aos alunos que descrevam a cena para entender a situação retratada. O filho chega da
escola com um papel que faz o pai chorar; a
mãe pensa que é o boletim, mas o garoto diz
que é a lista de materiais.

O cartum e a charge são gêneros que combinam humor e crítica. Apoiam-se principalmente na linguagem visual, mas muitas vezes incluem pequenos
textos, os quais exploram o sentido denotativo e o sentido conotativo
das palavras. Podem aparecer na forma de títulos, legendas e balões de
fala ou de pensamento, entre outros.

Atividade 10

Leia a charge.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

©PELICANO

Chame a atenção dos alunos para o cenário em
que a charge se passa. O fato de ser um ambiente doméstico fornece uma indicação de que se
trata de uma situação familiar. Incentive-os a
observar como o espaço representado na imagem é utilizado pelo desenhista: há duas cenas
simultâneas, uma ao fundo e outra em primeiro plano, que ganha destaque pelo tamanho
maior e pelo foco de luz vindo da luminária.

PELICANO. Volta às aulas. Disponível em: <http://jestudante.blogspot.com.br/2011/06/
charges-da-educacao-brasileira.html>.Acesso em: 19 jul. 2019.

9 Qual a causa do desespero do pai?
A lista de materiais escolares.

10 Por que o título é importante para produzir o efeito de humor na charge?
Porque ajuda o leitor a contextualizar a cena representada e permite perceber a crítica
às escolas que cobram uma imensa lista de materiais.
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Palavras em contexto
Se os alunos tiverem dificuldade para responder à atividade 7, peça que reflitam sobre os
efeitos, para as sociedades indígenas, do processo histórico de colonização, urbanização e
industrialização do país ao longo dos séculos.
Depois dessa reflexão, eles poderão observar que o antes e o depois condensam séculos da
história do Brasil e que a charge faz uma crítica ao modo como a sociedade privilegia determinados segmentos sociais em detrimento de outros.

33

ulado
Sim

Simulado 1
Questão 1

1

Lições 1 a 5

Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3.

Miguel de Cervantes

D11 – Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.

Escritor e dramaturgo espanhol

(A) Incorreta. Na história de Cervantes, Dom
Quixote lutava contra moinhos de vento, mas
isso não faz parte da biografia do autor.
(B) Incorreta. O texto afirma que Cervantes lutou em uma batalha naval.
(C) Correta. Há divergências sobre a perda do
braço de Cervantes, porque alguns especialistas
afirmam que foi apenas um ferimento grave.
(D) Incorreta. Não há, no texto, essa distinção
entre o que dizem historiadores e biógrafos.

★ 29/09/1547, Alcalá de Henares
♱ 22/04/1616, Madri
Miguel de Cervantes Saavedra passou a infância na cidade de Valladolid
(Espanha) e estudou em Madri e Sevilha, mas não chegou a concluir nenhum curso.
Ingressou no Exército e lutou na batalha naval de Lepanto, contra o império turco, onde teria perdido o braço esquerdo — há divergências entre os
historiadores e biógrafos em relação a essa passagem. Alguns especialistas
na vida de Cervantes dizem que o escritor sofreu apenas um ferimento grave
no braço e perdeu os movimentos da mão.

Questão 2

Também combateu na África, onde foi capturado e levado pelos turcos para
Argel. Depois de ficar cinco anos detido, Cervantes retornou para Madri e
começou a trabalhar como comissário de víveres do rei Felipe 2 o. Paralelamente ao trabalho, ingressou na literatura publicando alguns poemas e a
novela “La Galatea” em 1585, quando se casou com Catalina de Salazar,
22 anos mais nova e com a qual manteve uma convivência matrimonial de
apenas um ano. [...]

D12 – Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

(A) Incorreta. O texto menciona uma batalha,
porém não tem a finalidade de fazer uma crítica à violência nela praticada.
(B) Correta. Essa biografia de Miguel de Cervantes tem como objetivo relatar fatos importantes da vida do autor.
(C) Incorreta. Menciona-se que o livro Dom
Quixote é a obra mais conhecida de Cervantes,
mas não é essa a finalidade do texto.
(D) Incorreta. O texto menciona o livro Dom
Quixote, porém não tem a finalidade de narrar
a história desse livro.

Outro fato que marcou a sua formação aconteceu na Itália, quando trabalhou como serviçal para um cardeal. Na época, o país estava em ebulição
com a chegada do Renascimento, um movimento artístico que revelou
celebridades como Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo.
Somente aos 58 anos, com a publicação da primeira parte do livro “Dom
Quixote”, Cervantes conseguiu a consagração como escritor e passou a se
dedicar exclusivamente à literatura. A obra narra as aventuras de um fidalgo
(Dom Quixote) e seu fiel escudeiro (Sancho Pança). [...]
A história de “Dom Quixote” atravessou os séculos e continua atraindo
leitores de todo o mundo. No mesmo ano em que foi lançada, a obra ganhou
seis edições, fato muito raro para a época. Além disso, o livro se transformou em fonte de inspiração para outras criações literárias, como filmes,
novelas, peças teatrais, óperas, balés e desenhos animados. [...]
MIGUEL de Cervantes. UOL. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/
biografias/miguel-de-cervantes.htm>. Acesso em: 8 ago. 2019.
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9/27/19 4:33 PM

Questão 3
1 Há divergências sobre o fato de Cervantes ter perdido o braço esquerdo
porque

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

( A ) ele nunca esteve em uma batalha de verdade, apenas lutava contra
moinhos de vento.
( B ) ele nunca participou de uma batalha naval, apesar de ter servido o
Exército na cidade de Lepanto.
( C ) alguns especialistas acreditam que, na verdade, ele sofreu apenas um
ferimento grave no braço.
( D ) historiadores afirmam que ele apenas perdeu os movimentos da mão,
enquanto biógrafos negam esse fato.

(A) Incorreta. Apesar de o primeiro símbolo ser
uma estrela, não está relacionado ao estrelato,
mas ao nascimento do autor.
(B) Incorreta. Ainda que um dos símbolos represente nascimento e o outro a morte, não é
essa a ordem em que os símbolos são apresentados no texto.
(C) Incorreta. Esses símbolos não estão relacionados a auge e declínio.
(D) Correta. Em biografias, é comum utilizar
esses símbolos para marcar uma informação
muito importante para o gênero: as datas de
nascimento (estrela) e morte (cruz) da pessoa
biografada.

2 O texto tem a finalidade de

( A ) fazer uma crítica à violência praticada em batalhas espanholas.
( B ) relatar os principais acontecimentos da vida do autor Miguel de
Cervantes.
( C ) noticiar como o livro Dom Quixote se tornou um sucesso de
vendas.
( D ) narrar a história de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Pança.
3 Nesse texto há dois sinais gráficos (★ e ♱) comumente utilizados em produções desse gênero. Eles representam, respectivamente, as datas de

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 4

estrelato e morte do autor.
morte e nascimento do autor.
auge e declínio do autor.
nascimento e morte do autor.

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

(A) Incorreta. A mulher não age de forma
agressiva – pelo contrário, a fala dela tem o
objetivo de confortar o homem.
(B) Incorreta. O homem não arranca os cabelos,
ele apenas demonstra que, na verdade, só tem
um fio de cabelo na cabeça.
(C) Incorreta. O que causa alguma reação na
mulher não é uma peruca, mas sim o fato de o
homem, que aparentava não ser calvo, ter um
único fio de cabelo.
(D) Correta. Após o breve diálogo com a mulher, o homem prova que está falando a verdade e mostra que tem apenas um fio de cabelo.

© ADÃO

Leia o texto e responda às questões 4 e 5.

ITURRUSGARAI, Adão. A vida como ela yeah. Folha de S. Paulo,
6 jan. 2019. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/
cartunsdiarios/#6/1/2019>. Acesso em: 9 ago. 2019.

4 Com base na leitura do texto e na observação das imagens da tirinha de
Adão Iturrusgarai, é possível afirmar que

( A ) a mulher tem uma atitude agressiva com o homem porque ele é calvo.
( B ) o homem consegue arrancar quase todos os seus fios de cabelo para
tentar impressionar a mulher.
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( C ) a mulher ficou impressionada com a peruca que o homem estava
usando.
( D ) o homem está certo ao afirmar que tem calvície, contrariando a fala
da mulher, que afirma que ele tem “bastante cabelo”.

Questão 5
D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor
em textos variados.

(A) Incorreta. A questão da aceitação da calvície em si não é o que provoca o efeito de humor na tirinha.
(B) Incorreta. A relação entre quantidade de
cabelo de um e de outro não é o que provoca
o efeito de humor na tirinha.
(C) Correta. O homem, inicialmente, não parece ser calvo. Essa impressão se desfaz quando
ele mostra que, na verdade, tem apenas um fio
de cabelo, o qual a personagem enrola para
dar a impressão de ser mais abundante.
(D) Incorreta. O fato de a mulher não concordar com a opinião do homem não é o que engatilha o efeito de humor.

5 Na tirinha, o efeito de humor é provocado pelo fato de

( A ) a calvície ser uma condição pouco aceita na sociedade, como se pode
observar no comentário da mulher.
( B ) uma mulher com bastante cabelo ter aceitado sair com um homem
calvo.
( C ) o homem ter apenas um fio de cabelo, ainda que tenha conseguido
disfarçar isso por um tempo.
( D ) a mulher não ter concordado com a opinião do homem sobre o cabelo dele.
Leia o texto e responda às questões 6, 7 e 8.

Com licença: a barata
Carlos Drummond de Andrade

A barata. Por que este velho tema (chamemo-lo assim) volta sempre à
máquina de escrever e daí passa ao jornal e entra na casa de todo mundo?
Há assuntos graves, eu sei, mas o teclado quer escrever é a palavra “barata”,
assunto que no máximo pede inseticida. E, se for possível, certa expressão
de asco. Se possível. Os emissários submarinos e outros despertadores de
náusea reclamam prioridade e mal dão ensejo a que se sinta nojo diante
de uma barata.
Há mesmo, até, quem cultive um sentimentozinho de ternura pela barata. Pobre que ela é, desamparada, furtiva, aguardando a noite, o sono dos
moradores, para cuidar da vida. Então, certa alma pura, como duas que
conheci, consagra aos ortópteros* blatídeos* um amor feito de piedade,
alimenta-os, deixa-os prosperar, salva-os do ataque indiscriminado de quem
cultiva outro ponto de vista sobre a relação gente-barata:
— Essa não! Essa é minha amiga, não posso consentir que você liquide
com ela!
— E como é que você sabe que essa aí é a sua amiga e não outra qualquer,
se todas as baratas são iguais?
O protetor (ou protetora) de barata olha com desprezo quem lhe faz objeção tão boba. Há personalidade nas baratas, já não falando na variedade
de espécies caseiras: a periplaneta americana, a blatella germanica, a
blatta orientalis… Não se deve discutir com ignorantes. Basta mostrar
ao desinformado que a baratinha sob nossa especial proteção tem cabeça
alaranjada, com duas listras castanhas. As de sua raça ostentam (ostentar*
é modo de dizer, barata não gosta de se exibir) cabeça amarela com listras
pretas. Então você não vê, não sente a diferença?
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Entenda-se. Não estou aqui para promover campanha sentimental em favor
das baratas. Pertenço ao grupo fero* que trata de eliminá-las de qualquer
jeito, e tanto recorre à dedetização como à pancada direta, aplastante*, com
a sola do sapato. O naturalista Von Ihering recomendava que fossem caçadas
a água fervendo. Recurso perigoso, que pode afetar tanto a caça como o
caçador. Mas o próprio Von Ihering [...], ao descrever as baratas, põe de
lado o nojo, para admitir: “Há delas de várias cores e tamanho, algumas
até bem bonitas (se for permitida tal expressão), verde-gaio ou pintadas”.
Assim, esteticamente, a barata pode ser objeto de admiração, em alguns
casos, e até mesmo, se for bastante colorida, ganhar capa de Manchete.
Temos de nos defender contra os insetos daninhos, e a barata é dos que
mais fazem jus ao título. Para isto há o inseticida. Já não é tão eficaz a
exclamação que assinala sua presença numa gaveta:
— Nojenta!
— Repugnante!
— Repelente!
— Imunda!
— Asquerosa!
— Sórdida!
— Porcaria!
— Vil!
Não lhes parece excesso de artilharia para alvo tão miúdo? Além do
mais, canhoneio* vão. A barata ignora nossos xingos, que não lhe atingem
a estrutura. E daí, se formos tão severos com ela, que palavras terríveis
guardaremos para qualificar indivíduos incomparavelmente mais daninhos,
pois não devastam só uma gaveta, mas regiões inteiras do globo, e fazem
recair seu poder maléfico sobre a humanidade em geral?
É prudente economizar certo tipo de objurgatórias*, para que não nos
falte munição em hora adequada. E barata não merece tanto. Já é, por
si, animal condenado à clandestinidade e ao desprezo. Se uma consegue
despertar sentimento amistoso no peito de alguém, maravilha é, sobre me
render mais este papocrônica.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Boca de Luar.
São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

*ortóptero: ordem de insetos de corpo alongado, tamanho médio
a grande (grilos, gafanhotos, esperanças, bichos-paus, louva-a-deus,
baratas).
*blatídeo: família de insetos ortópteros que compreende as baratas.
*ostentar: mostrar-se, exibir-se com alarde.
*fero: perverso, cruel.
*aplastante: cansativo, fatigante.
*canhoneio: tiros de canhão simultâneos ou sucessivos.
*objurgatória: repreensão severa.
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6 O autor desse texto defende a ideia de que as baratas

Questão 6

( A ) não merecem o desprezo e a severidade com que as tratamos, pois
há indivíduos mais daninhos no mundo.
( B ) só podem ser exterminadas com o uso de água quente, pois qualquer
outra forma seria excesso de crueldade com esses animais.
( C ) são admiradas pela maioria das pessoas, as quais somente não têm
a coragem de admitir que gostam delas.
( D ) conseguem resistir aos inseticidas porque são as únicas que sobreviveriam a uma explosão nuclear.

D7 – Identificar a tese de um texto.

(A) Correta. Após discorrer sobre as baratas ao
longo do texto, sempre admitindo que são seres nojentos, o autor expõe, mais para o final,
sua tese: a humanidade exagera no desprezo
a esses seres, ainda mais se pensarmos que há
outros muito piores no planeta.
(B) Incorreta. O extermínio de baratas com
água quente é citado no texto, porém não é
uma ideia defendida pelo autor, mas sim pelo
naturalista Von Ihering.
(C) Incorreta. O texto cita algumas pessoas que
admiram as baratas, no entanto são exceções.
Essa não é a ideia defendida pelo autor.
(D) Incorreta. Esse fato não aparece no texto,
ainda que seja uma informação bastante divulgada em relação às baratas.

7 No trecho “— Essa não! Essa é minha amiga, não posso consentir que você
liquide com ela!”, há uma fala

(A)
(B)
(C)
(D)

8 Esse texto tem como finalidade

( A ) ensinar ao leitor as melhores formas de exterminar baratas.
( B ) discorrer sobre um fato cotidiano: a difícil relação do ser humano com
as baratas.
( C ) fazer uma crítica às pessoas que conseguem enxergar alguma beleza
nas baratas.
( D ) divulgar informações científicas sobre as principais espécies de baratas
existentes.

Questão 7
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo
e os elementos que constroem a narrativa.

(A) Incorreta. Essa fala é de uma personagem
secundária mencionada pelo cronista, o real
narrador-personagem.
(B) Incorreta. Não há narrador observador nessa crônica.
(C) Incorreta. Essa fala não é da personagem
principal da história.
(D) Correta. Essa fala é de uma personagem secundária da história, brevemente mencionada
pelo narrador no texto.

Leia o texto e responda às questões 9, 10 e 11.

CAPÍTULO PRIMEIRO
DO TÍTULO
Machado de Assis

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no
trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de
chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da Lua e dos
ministros, e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos
pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como
eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para
que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.

Questão 8
D12 – Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

(A) Incorreta. Ainda que o texto aborde várias
formas de exterminar baratas, não é essa sua
finalidade.
(B) Correta. A crônica apresenta aspectos da
relação complicada entre o ser humano e as
baratas, as quais exercem certo fascínio sobre
algumas pessoas, estando presentes no cotidiano de muita gente.
(C) Incorreta. O texto menciona que uma minoria de pessoas enxerga beleza nas baratas,
porém não é a finalidade do texto criticar esse
pequeno grupo.
(D) Incorreta. Há informações no texto próprias
do campo científico, como o nome de espécies
de baratas. Mas sua finalidade não é a divulgação de informações científicas.

38

do narrador-personagem da história.
do narrador observador da história.
da personagem principal da história.
de uma personagem secundária da história.

— Continue, disse eu acordando.
— Já acabei, murmurou ele.
— São muito bonitos.
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Questão 9
Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do
gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios,
e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos
meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou.
Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles,
por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo
vou jantar com você”. — “Vou para Petrópolis, Dom Casmurro; a casa é a
mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá
passar uns quinze dias comigo”. — “Meu caro Dom Casmurro, não cuide
que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe
camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama [...]”.

D9 – Diferenciar as partes principais das
secundárias em um texto.

(A) Incorreta. Ainda que o narrador diga que
está escrevendo um livro, essa é uma informação secundária do texto.
(B) Incorreta. Ainda que o texto faça referência aos poemas recitados pelo rapaz no trem,
essa é uma informação secundária do texto.
(C) Correta. O fato de o narrador ganhar um
apelido de um conhecido é a informação principal do texto.
(D) Incorreta. Ainda que o texto faça referência aos hábitos reclusos e calados do narrador,
essa é uma informação secundária do texto.

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles
lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.
Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar
cochilando! Também não achei melhor título para a minha narração; se
não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do
trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço,
sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas
terão isso dos seus autores; alguns nem tanto.

Questão 10
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo
e os elementos que constroem a narrativa.

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

(A) Correta. O fato de o narrador cochilar enquanto ouvia as poesias do rapaz que encontrou no trem é o que dá início à narrativa, uma
vez que o jovem fica bravo e decide colocar um
apelido no narrador.
(B) Incorreta. Os vizinhos não gostam do narrador, o que os leva a concordar com o apelido, ou seja, trata-se de uma consequência do
apelido recebido, e não do conflito gerador da
narrativa.
(C) Incorreta. O fato de o narrador decidir usar
seu apelido como título do livro é uma consequência de ele ter recebido o apelido, e não o
conflito gerador da narrativa.
(D) Incorreta. O fato de os amigos do narrador começarem a chamá-lo de Dom Casmurro
é uma consequência de ele ter recebido esse
apelido, e não o conflito gerador da narrativa.

9 O trecho do romance Dom Casmurro trata principalmente

(A)
(B)
(C)
(D)

do livro que será lançado pelo narrador.
dos poemas recitados por um rapaz no trem.
do apelido que o narrador ganhou de um conhecido.
dos hábitos reclusos e calados do narrador.

10 O conflito gerador dessa narrativa é o fato de

(A)
(B)
(C)
(D)

o narrador ter cochilado enquanto ouvia as poesias do conhecido.
os vizinhos do narrador não gostarem de seus hábitos.
o narrador ter decidido usar o apelido como título de seu livro.
os amigos do narrador também começarem a chamá-lo pelo apelido.

11 No último parágrafo, o narrador aconselha seu leitor a não procurar a
palavra casmurro nos dicionários porque

(A)
(B)
(C)
(D)

não quer que o leitor deixe de ler seu livro para fazer outra atividade.
não quer que o leitor saiba qual é o verdadeiro significado da palavra.
se trata de uma palavra que não existe nos dicionários.
a palavra foi usada no apelido com um sentido diferente daquele
encontrado nos dicionários.

Questão 11
39
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D11 – Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.

(A) Incorreta. Não há, no texto, nenhuma referência a que o autor não deseje que o leitor
deixe de ler seu livro e faça outra atividade.
(B) Incorreta. Não há, no texto, nenhuma referência a que o autor não deseje que o leitor
saiba qual é o verdadeiro significado da palavra casmurro.
(C) Incorreta. Após sugerir que o leitor não
procure a palavra casmurro no dicionário, o
autor deixa claro que essa palavra existe, mas
é usada com sentido diferente daquele encontrado nos dicionários.
(D) Correta. Após sugerir que o leitor não procure a palavra casmurro no dicionário, o autor
deixa claro que, no apelido, essa palavra não foi
usada no sentido encontrado no dicionário.

39

Questão 12

Simulado 1 Lições 1 a 5

Leia a tirinha a seguir e responda à questão 12.
JEAN GALVÃO/FOLHAPRESS

Simulado 1

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor
em textos variados.

(A) Incorreta. É possível observar que a mãe da
menina carrega muitas sacolas, mas não é isso
que provoca o efeito de humor.
(B) Incorreta. Não há evidências de que a mãe
esteja com pressa a ponto de não querer que a
filha fale com o Papai Noel.
(C) Correta. O humor é provocado justamente
por este fato: a menina, que se mostra mimada, exige ficar no lugar do Papai Noel.
(D) Incorreta. Não é possível afirmar que a mãe
esteja arrastando os objetos com facilidade, então não é isso que garante o efeito de humor.

GALVÃO, Jean. Folha de S. Paulo, 16 dez. 2018. Disponível em: <https://
fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1618604763277631-chargesdezembro-2018>. Acesso em: 10 ago. 2019.

12 Nesse texto, o efeito de humor é provocado pelo fato de

( A ) a mãe da menina estar carregando desajeitadamente um grande
número de sacolas.
( B ) a menina desobedecer a sua mãe que, por estar com pressa, não quer
parar para a filha falar com o Papai Noel.
( C ) a menina não querer falar com o Papai Noel, e sim exigir ficar no lugar
dele.
( D ) a mãe da menina conseguir arrastar com certa facilidade a poltrona
do Papai Noel e a árvore de Natal.
Leia o texto e responda às questões 13 e 14.

A história de Plattner
H. G. Wells

É uma pena que a aversão de Plattner pela ideia de dissecação post-mortem* possa adiar, talvez para sempre, a comprovação definitiva de que
os seus lados direito e esquerdo foram invertidos. A credibilidade de sua
história repousa principalmente na demonstração desse fato. Não existe
nenhuma maneira de pegar um homem e movê-lo no espaço, do modo
como este é compreendido pelas pessoas comuns, que possa resultar numa
transposição dos seus lados. Não importa o que se faça, seu lado direito
continua à direita, o esquerdo, à esquerda. Claro que, por outro lado, é
possível fazer isso com alguma coisa que seja fina e achatada. Se cortarmos
um bonequinho de papel, uma figura qualquer que tenha um lado direito e
um lado esquerdo, podemos inverter esses lados simplesmente erguendo
40
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Questão 13
essa figura, virando-a e depositando-a de volta, com os lados invertidos.
Mas com um sólido é diferente. Os teóricos matemáticos nos dizem que a
única maneira de inverter os lados de um corpo sólido é retirar esse corpo
do espaço como o conhecemos — retirá-lo da nossa existência normal —
e girá-lo sobre si mesmo em algum lugar fora do espaço. Isto é um tanto
abstruso*, sem dúvida; mas qualquer pessoa familiarizada com a teoria
matemática pode confirmar ao leitor que é algo verdadeiro. Para exprimir
este fato em linguagem técnica, essa curiosa inversão dos lados direito e
esquerdo de Plattner é uma prova de que ele foi movido, para fora do espaço, para aquilo que chamamos a Quarta Dimensão, e depois foi trazido
de volta ao nosso mundo. A menos que admitamos ter sido objeto de uma
maquinação complicada e sem propósito, somos conduzidos a crer que foi
exatamente isso que ocorreu.

D7 – Identificar a tese de um texto.

(A) Correta. O narrador defende a tese de que
um corpo sólido, como é um homem, no caso
Plattner, só pode ter os lados invertidos se for
para fora do espaço, em um lugar que ele chama de Quarta Dimensão.
(B) Incorreta. Essa ideia não é defendida no
texto: ela nem sequer é verdadeira segundo os
comentários do narrador no trecho do conto
de H. G. Wells.
(C) Incorreta. A menção à dissecação post-mortem é feita logo no começo do trecho reproduzido do conto, mas não é indicada como
a melhor forma de inverter os lados do corpo.
(D) Incorreta. O boneco de papel, por ser fino
e achatado, segundo o narrador, pode ser invertido sem precisar movê-lo para algum lugar
fora do espaço.

WELLS, H. G. A história de Plattner (excerto).
O país dos cegos e outras histórias.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

*post-mortem: após a morte.
*abstruso: difícil de entender, obscuro.

13 O narrador do conto, no excerto reproduzido, defende a tese de que

Questão 14

( A ) não há como inverter os lados esquerdo e direito de um homem a
não ser que ele seja movido para a Quarta Dimensão.
( B ) não é possível mover o corpo de um homem para o espaço; isso seria
uma invenção para enganar as pessoas.
( C ) a dissecação post-mortem é a melhor forma de inverter os lados direito
e esquerdo de uma pessoa.
( D ) se cortarmos um bonequinho de papel, é possível inverter seus lados
apenas girando o boneco sobre si mesmo em algum lugar fora do
espaço.

D9 – Diferenciar as partes principais das
secundárias em um texto.

(A) Incorreta. Esse trecho contém uma informação secundária do texto.
(B) Incorreta. Esse trecho contém uma informação secundária do texto.
(C) Correta. Esse trecho contém uma informação muito importante do texto, pois é em torno dessa explicação que a narrativa se constrói.
(D) Incorreta. Esse trecho contém uma informação secundária do texto.

14 O trecho que contém uma das informações principais desse texto é:

( A ) “A menos que admitamos ter sido objeto de uma maquinação complicada e sem propósito, somos conduzidos a crer que foi exatamente
isso que ocorreu. ”.
( B ) “A credibilidade de sua história repousa principalmente na demonstração desse fato. ”.
( C ) “[...] a única maneira de inverter os lados de um corpo sólido é retirar
esse corpo do espaço como o conhecemos [...] e girá-lo sobre si mesmo
em algum lugar fora do espaço. ”.
( D ) “Isto é um tanto abstruso, sem dúvida; mas qualquer pessoa familiarizada com a teoria matemática pode confirmar ao leitor que é algo
verdadeiro. ”.
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Lição

Lição 6

6

Introdução

Fábula

A fábula é uma narrativa curta cujas personagens, geralmente, são animais
que se comportam como seres humanos. Eles representam pessoas que
enfrentam situações cotidianas com base nas quais aprendem uma lição de
vida. Por isso, as fábulas costumam terminar com uma moral da história.
O objetivo é levar os leitores a refletir sobre determinados comportamentos.
Geralmente, a linguagem empregada na fábula é simples. Trata-se de um
gênero muito antigo, originalmente transmitido de geração em geração,
mas que hoje pode ser encontrado em livros, jornais, revistas e também
na internet.

Alguns autores acreditam que o gênero fábula
tenha surgido no Oriente. Outros defendem a
ideia de que surgiu no Ocidente (na Antiguidade greco-romana), na forma de histórias utilizadas para ensinar às crianças comportamento,
ética, moral. Sua principal característica é a de
que as personagens são, geralmente, animais
que se comportam como seres humanos. Muitas fábulas relacionam os animais a um aspecto
humano: a raposa representa a astúcia; a formiga, o trabalho; o leão, a força etc. As fábulas
são narrativas em prosa ou em verso e, ao final,
geralmente apresentam uma frase que traz um
ensinamento ou a moral da história. As atividades desta lição têm por objetivo explorar as
principais características do gênero, a fim de
promover leituras significativas que colaborem
para o desenvolvimento da competência leitora dos alunos.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

VICENTE MENDONÇA

Um dia, o rato do campo mandou uma carta para seu compadre, o rato da
cidade, convidando-o para ir visitá-lo.
Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos, mas estranhou
a comida de cereais que nunca havia experimentado.
No meio da conversa, que ia animada, o rato da cidade disse:
— Meu amigo, esta é a única comida que servem por aqui?
E o rato do campo procurou se desculpar pela simplicidade:
— Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes.
O compadre convidou o amigo do campo a fazer uma visita a sua casa na
cidade, para ver quantas maravilhas estava perdendo ali no campo.
O rato do campo não pôde deixar de aceitar a gentil oferta do compadre. E,
na semana seguinte, pegaram o primeiro trem de carga que passou.
Ao sair da estação, entraram logo na mansão do compadre.
O rato do campo ficou impressionado com o luxo e a beleza do jardim.
— Nossa! Esta casa é mesmo um palácio! Nunca tinha visto coisa igual na
vida, compadre! — exclamou o rato do campo.
— Espera só para ver por dentro! Mas fale baixo! Não podemos chamar atenção dos donos da casa! — pediu o rato da cidade.
O rato do campo não entendeu os cuidados do compadre, mas esqueceu logo
isso, quando viu o que havia sobre a mesa da cozinha.
Eram bolos, queijos, presuntos, doces de mel e várias qualidades de carne.
Quando o rato do campo quis atacar, o rato da cidade
falou:
— Espere, meu amigo. Ainda não é a nossa vez.
Os donos chegarão logo, e só depois é que faremos a festa.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O rato do mato e o rato da cidade
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

2

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

3

IV

4

I

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

9/26/19 10:00 AM

Atividade 1
É muito importante que os alunos aprendam
a identificar o objetivo principal para o qual o
texto foi criado, que remete às tipologias textuais. A identificação do tipo textual e da intenção comunicativa (narrar, descrever, relatar,
argumentar, expor) potencializa a capacidade
deles de interpretar textos.

Atividade 2
Recorde com os alunos os tipos de foco narrativo. O foco narrativo em primeira pessoa é
aquele em que há narrador-personagem. No
foco narrativo em terceira pessoa, o narrador
pode ser observador – quando apenas narra os
acontecimentos sem demonstrar envolvimento
pessoal com o que narra – ou onisciente – quando manifesta sentimentos e pensamentos das
personagens à medida que conta a história.

O RATO do mato e o rato da cidade. Disponível em: <https://historinhas.online/
fabulas/o-rato-do-campo-e-o-rato-da-cidade>. Acesso em: 3 jul. 2019.

1 O texto “O rato do mato e o rato da cidade” é
a) poético.
b) narrativo.

c) argumentativo.
d) expositivo.

Atividade 3
Retome o final da história com os alunos.
O rato do campo já havia estranhado a atitude
cuidadosa do rato da cidade no momento de
buscar comida. Mas, com a chegada dos donos
da casa, ele temeu pela própria vida, o que levou
ao desfecho da história e à moral da fábula:
“— Prefiro o sossego e a pobreza do campo, a
ficar sujeito a morrer na boca do gato toda vez
que quiser um pedaço de queijo.”.

2 Sobre o foco narrativo, marque a opção correta.
a) O narrador é onisciente: não somente conta a história, como também
manifesta os sentimentos e pensamentos da personagem principal.
b) O narrador é observador: apenas conta a história, e a narração é em
terceira pessoa.
c) O foco narrativo é em primeira pessoa, e o narrador é o protagonista
da história.
d) O foco narrativo é em terceira pessoa, e o narrador é
um conhecido do protagonista.

VICENTE MENDONÇA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Então, os donos chegaram e, com eles, dois enormes gatos, que não pareciam
muito amistosos.
O rato do campo ficou muito assustado.
Finalmente, o rato da cidade disse que poderiam comer. Subiram na mesa e
pegaram alguns queijos.
Só que os gatos estavam por perto e...
Foi uma correria daquelas!
O rato da cidade [...] quase foi pego pelos gatos.
O rato do campo conseguiu fugir rapidinho.
Quando estavam a salvo, o rato do campo disse:
— Prefiro o sossego e a pobreza do campo, a ficar sujeito a morrer na boca
do gato toda vez que quiser um pedaço de queijo.
O rato do campo fez as malas e foi-se embora.

3 Releia o desfecho da história e responda: que fato levou o rato
do campo a tomar a decisão de ir embora da cidade?
Espera-se que os alunos percebam que a chegada dos donos da casa e o medo de ser
pego por eles causou a decisão do rato do campo.

4 No trecho “Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos,
mas estranhou a comida de cereais que nunca havia experimentado.”, o
termo em destaque significa
a) em dia de calor.
b) apertados.

c) carinhosos.
d) emocionados.
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Lição 6 Fábula

5 Em narrativas, as expressões/orações indicadoras de tempo e lugar geralmente são utilizadas como elementos de coerência textual. De acordo com
a norma-padrão da língua, essas expressões/orações devem ser seguidas
por vírgula quando ocorrem no início ou no meio do enunciado.

Atividade 5
Leia novamente a fábula com os alunos e solicite que sublinhem todas as expressões indicadoras de tempo e lugar (adjuntos adverbiais de
tempo e lugar). É importante observarem que
a pontuação é fundamental para a clareza de
sentido e como elemento de coerência textual.

• Entre as frases a seguir, qual não corresponde a um exemplo dessa
ocorrência?
a) “Um dia, o rato do campo mandou uma carta para seu compadre, o
rato da cidade [...].”
b) “Ao chegar, o rato da cidade foi recebido com abraços calorosos [...].”
c) “Então, os donos chegaram e, com eles, dois enormes gatos, que não
pareciam muito amistosos.”
d) “Quando estavam a salvo, o rato do campo disse [...].”

Atividade 6
Esta atividade retoma a reflexão sobre a pontuação do texto. Para desenvolver a leitura,
é importante os alunos aprenderem a perceber os efeitos de sentido decorrentes do uso
de determinada pontuação ou de um recurso
morfossintático. É importante fazer reflexões
linguísticas tendo como base o texto que está
sendo estudado. Isso também permite que os
alunos se apropriem desses recursos no momento de produzir os próprios textos.

6 Nessa fábula, a narração da história é feita por meio de discurso direto, ou
seja, o leitor conhece os fatos por intermédio das falas das personagens.
Para constituir o diálogo entre elas, comumente são utilizados vocativos,
isto é, expressões que fazem referência ao interlocutor, a quem a personagem se dirige.

• De acordo com a norma-padrão da língua, os vocativos devem ser indicados pelo uso de vírgula. Nas falas a seguir, qual não corresponde a
um exemplo dessa ocorrência?
a) “— Meu amigo, esta é a única comida que servem por aqui?”
b) “— Nossa! Esta casa é mesmo um palácio! Nunca tinha visto coisa igual
na vida, compadre! — exclamou o rato do campo.”
c) “— Não temos tanta comida quanto na cidade, mas vivemos em paz e felizes.”
d) “— Espere, meu amigo. Ainda não é a nossa vez. Os donos chegarão
logo, e só depois é que faremos a festa.”

Atividade 7
É importante os alunos perceberem o caráter
didático do texto, característica fundamental
do gênero fábula.

Atividade 8
Para que os alunos possam inferir a resposta,
retome mais uma vez o desfecho da fábula,
com a lição moral subentendida na fala do rato
do campo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 6

7 Os dois últimos parágrafos do texto representam a moral da história.
Explique-a.
Espera-se que os alunos percebam que a mensagem final remete à ideia de que é melhor
viver em segurança e com simplicidade do que em opulência, mas com perigo.

8 A fábula cria um contraste entre dois espaços, o campo e a cidade. De
acordo com o sentido do texto, que expressões podem ser usadas para
caracterizar esses ambientes, respectivamente?
a) Segurança e perigo.
b) Fartura e simplicidade.

c) Tranquilidade e simplicidade.
d) Calma e tristeza.
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Atividades

Tópicos

Descritores

5e6

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

7

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

8e9

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

10

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

9/26/19 10:00 AM

Atividade 9
Para responder às atividades 9 e 10, leia um fragmento da letra de uma
canção. Depois, compare-a com a fábula lida anteriormente.

Casa amarela

Seria interessante escutar a música com a turma.
O grupo é famoso entre os jovens e é importante que os alunos identifiquem a relação intertextual: apesar de serem textos de épocas
muito distantes, ambos expressam uma visão
bucólica, isto é, veem o campo como o lugar
ideal para se viver bem.

Benziê

Comprei uma casa amarela de frente pro mar
Com uma varanda pra nossa ninhada brincar
Vendi nosso apartamento

Atividade 10

Por uma prancha de surf
Duas magrelas e um violão

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Comprei uma casa amarela de frente pro mar

VICENTE MENDONÇA

E troquei a televisão

Desafie os alunos a comparar a visão bucólica
manifestada na letra da canção com a moral da
fábula, que também defende a simplicidade da
vida no campo.

Com uma janela pro céu como você sonhou
Em cada pequeno detalhe
Da simplicidade ao amor
Percebo a beleza
Desse mundão que Deus criou
[...]
BENZIÊ. Casa amarela. Disponível em: <www.letras.com/benzie/casa-amarela>.
Acesso em: 22 jun. 2019.

9 A letra da canção deixa subentendido um contraste entre dois estilos de
vida diferentes. Explique-o.
Pode-se inferir que o eu lírico fez a opção por um estilo de vida diferente do anterior:
de uma vida urbana para uma vida mais simples e com mais contato com a natureza.

10 De que maneira a visão do eu lírico, na letra de música, assemelha-se à
moral da fábula? Exemplifique sua resposta.
Na letra de canção, o eu lírico destaca a importância de viver com tranquilidade e
junto à natureza. Sugestões de exemplos: “Vendi nosso apartamento / E troquei a televisão /
Por uma prancha de surf / Duas magrelas e um violão”.
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Diálogo entre textos
Nas atividades desta lição, faz-se uma aproximação entre a letra da canção e a fábula lida anteriormente: os alunos podem apresentar dificuldades para perceber o ponto de vista comum
entre os textos. Por isso, explique que como as fábulas têm origem na cultura oral, há muitas
versões escritas para elas, assim como muitos outros textos que com elas dialogam. Chame a
atenção dos alunos para o fato de que a leitura é uma atividade que pressupõe conhecimento
prévio, ou seja, a proficiência de leitura é diretamente proporcional ao nosso conhecimento
de mundo, ao vocabulário que dominamos, ao repertório de leitura que temos de determinados gêneros, entre outros aspectos. Assim, quanto mais se lê, mais se entende o que lê.
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Lição

Lição 7

7

Introdução

Poema

O poema é um gênero da esfera literária. Sua composição é bastante
livre, seja em relação à forma, seja em relação ao conteúdo. Nesse gênero, a linguagem desempenha um papel importante porque o poeta
explora os recursos formais e de estilo para expressar sua maneira de
ver, sentir e recriar o mundo. Desse modo, a linguagem poética tende a
ser metafórica, isto é, nela predomina a linguagem conotativa, figurada.
O poema circula principalmente em livros, jornais e revistas, tanto impressos como em meios digitais.

O poema é um gênero da esfera literária, assim
como o romance, o conto e o texto teatral. O
poeta tem total liberdade para escolher a maneira que considera mais adequada para expressar emoções, crenças, valores e modos de
ver o mundo ou recriá-lo por meio da linguagem. No poema, a forma de dizer é indissociável do que é dito. Por isso, os recursos formais
e estilísticos são bastante explorados.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Atividades 1 e 2

Vinicius de Moraes

Uma gota de chuva
A mais, e o ventre grávido
VICENTE MENDONÇA

Estremeceu, da terra.
Através de antigos
Sedimentos, rochas
Ignoradas, ouro
Carvão, ferro e mármore
Um fio cristalino
Distante milênios
Partiu fragilmente
Sequioso de espaço

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O rio

A identificação da temática demonstra compreensão global do texto. Para a resolução
da atividade, chame a atenção para o título
do poema e faça perguntas, como: “O que o
poema conta sobre o rio?”; “O que indicam expressões de tempo, como ‘através de antigos
sedimentos’ e ‘distante milênios’?”; “O que
quer dizer a ideia de que o rio busca luz por
estar ‘sequioso de espaço’?”. Além de interpretar palavras e imagens poéticas pelo contexto,
os alunos devem consultar um dicionário, importante ferramenta de compreensão textual.

Em busca de luz.
Um rio nasceu.
MORAES, Vinicius de. O rio. Disponível em: <www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/
poesia/poesias-avulsas/o-rio>. Acesso em: 24 jun. 2019.

1 Qual é o tema do texto?
O nascimento de um rio.

2 Explique, com suas palavras, o que o poema conta.
Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Uma gota de chuva a mais cai sobre a terra
fértil, formando um fio de água cristalina que futuramente se transforma em rio.
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Atividades

Tópicos

1e2

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

3

III

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

4

46

Descritores

19/09/2019 11:03

Atividade 3
Leia o texto a seguir.

Seria interessante ampliar esta atividade de comparação, para que os alunos percebam as diferentes finalidades dos textos. Solicite que façam
uma pesquisa sobre um elemento da natureza
(como nuvens, chuva, montanha etc.) e apresentem duas produções de texto: um texto poético
e um verbete. Organize uma forma de apresentação e exposição dos trabalhos, criando condição para que os alunos discutam as diferenças
relativas à linguagem, ao objetivo para o qual o
texto foi escrito, à circulação social dos gêneros
e à forma de organização textual, por exemplo.
Partimos sempre do princípio de que a leitura é
a ponte que leva ao desenvolvimento da escrita.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Como nascem os rios? Existem rios
em formação ainda hoje?
Eles surgem principalmente devido à ação das águas da chuva. Parte delas
se infiltra pelas áreas mais permeáveis e outra parte escorre pela superfície
em direção aos terrenos mais baixos, formando pequenos filetes que, à medida que se juntam, criam fios maiores, pequenos riachos e, finalmente, rios.
A água que se infiltra no solo penetra até as camadas inferiores, formadas
de pedras impermeáveis, e lá continua se movimentando subterraneamente
conforme a inclinação da camada rochosa. “Mais adiante, então, ela volta
à superfície, também alimentando os rios”, diz o engenheiro de minas José
Renato B. de Lima, da USP. Novos rios podem aparecer quando, pela ação
de terremotos ou vulcões, o relevo de uma paisagem é alterado, surgindo
novas elevações ou depressões – e, com elas, caminhos alternativos para
a água escorrer. Há também rios que têm sua origem do derretimento das
neves acumuladas no cume das montanhas: é o caso do Amazonas, formado
por neve derretida dos picos da Cordilheira dos Andes.

Atividade 4

Como nascem os rios? Existem rios em formação ainda hoje? Superinteressante.
Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-nascem-os-riosexistem-rios-em-formacao-ainda-hoje>. Acesso em: 24 jun. 2019.

3 Compare a imagem poética criada por Vinicius de Moraes para contar o nascimento de um rio com esse texto. Aponte as semelhanças e as diferenças.
Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que apenas o assunto é o mesmo:
o nascimento de um rio. Os textos diferem quanto à forma de organização, ao suporte
textual, ao objetivo comunicativo, ou seja, foram escritos com finalidades diferentes. Em

Desafie os alunos a reconhecerem a relação
existente entre os textos, que tratam do mesmo
tema. Incentive-os a reconhecer que, embora
falem, ambos, sobre o nascimento dos rios, as
abordagens são diferentes, e isso está relacionado
tanto às tipologias textuais que os compõem
quanto aos gêneros textuais aos quais podem
ser associados. O poema manifesta uma visão
subjetiva do autor em relação ao rio. Nota-se
um olhar pessoal, lírico. Já o segundo texto
tem caráter informativo, baseia-se em conhecimento científico.

relação à linguagem, por exemplo, observa-se que o texto poético é subjetivo, metafórico,
tem linguagem figurada, constrói-se a partir de imagens poéticas. Já o segundo texto,
fragmento de uma reportagem publicada em revista que costuma divulgar conhecimento
científico, tem linguagem técnica, objetiva, além de caráter informativo.

4 Levando em conta o gênero dos textos e a forma de organizá-los, cite as
diferenças entre o poema e a reportagem.
Poema: texto escrito em versos; linguagem subjetiva, metafórica e figurada.
Reportagem: texto escrito em prosa; linguagem objetivo, técnica e denotativa.

47

DIFICULDADES: O QUE FAZER?

(046_051)_APROVA_9ANO_LPT_L07_LA.indd 47

19/09/2019 11:03

Compreender o vocabulário
Como o texto utiliza vocabulário técnico e expressões relativas ao conhecimento científico
sobre o tema, peça aos alunos que busquem em um dicionário o significado de palavras como
permeáveis, superfícies, picos etc. Com base na consulta aos verbetes, solicite que leiam novamente os trechos em que essas palavras são utilizadas e os expliquem oralmente. Esse exercício
é importante para que ampliem o vocabulário e para que entendam a importância do uso do
dicionário para a compreensão mais detalhada e profunda do texto.
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Lição 7

Lição 7 Poema

Leia outro poema e faça o que se pede.

No mundo há muitas armadilhas
Ferreira Gullar

No mundo há muitas armadilhas
e o que é armadilha pode ser refúgio
e o que é refúgio pode ser armadilha
Tua janela por exemplo
aberta para o céu

ou a manhã espumando na praia
a bater antes de Cabral, antes de Troia
(há quatro séculos Tomás Bequimão

VICENTE MENDONÇA

tomou a cidade, criou uma milícia popular
e depois foi traído, preso, enforcado)
No mundo há muitas armadilhas
e muitas bocas a te dizer
que a vida é pouca
que a vida é louca
E por que não a Bomba? te perguntam.
Por que não a Bomba para acabar com tudo, já

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

e uma estrela a te dizer que o homem é nada

que a vida é louca?
Contudo, olhas o teu filho, o bichinho
que não sabe
que afoito se entranha à vida e quer
a vida
e busca o sol, a bola, fascinado vê
o avião e indaga e indaga
A vida é pouca
a vida é louca
mas não há senão ela.
E não te mataste, essa é a verdade.
48

(046_051)_APROVA_9ANO_LPT_L07_LA.indd 48

48

Atividade

Tópico

5

II

Descritor
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

19/09/2019 11:03

Atividade 5
Estás preso à vida como numa jaula.

Ajude os alunos a lerem e a interpretarem o
poema. Uma sugestão é fazer uma leitura compartilhada, interrompendo ao final de cada estrofe e perguntando a eles como interpretam
o trecho. Localizar o tema do poema é uma
boa estratégia de leitura para melhorar a compreensão leitora de textos desse gênero. Depois, ao trabalhar a atividade, peça aos alunos
que expliquem o que entenderam da estrofe.
O texto faz um alerta sobre o cuidado que é
preciso tomar com as verdades absolutas: o
que aprisiona também pode servir de abrigo
(refúgio), assim como pode se revelar perigoso (armadilha). Como a interpretação do texto
é complexa, seria interessante promover uma
discussão para que todos possam interpretar o
texto com o auxílio dos colegas. Chame a atenção dos alunos para os versos finais, em que
o autor retoma a ideia da “armadilha”: “Há
muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las.” No final do poema, o eu lírico afirma
que é preciso romper as “amarras” para que
um ser humano deixe de explorar o outro e
todos possam viver minimamente bem e com
dignidade; para isso, devemos perceber que
podemos atuar no mundo e não aceitar ideias
e situações vistas como definitivas.

Estamos todos presos
nesta jaula que Gagárin foi o primeiro a ver
de fora e nos dizer: é azul.
E já o sabíamos, tanto
que não te mataste e não vais
te matar
e aguentarás até o fim.
O certo é que nesta jaula há os que têm
e os que não têm
há os que têm tanto que sozinhos poderiam
Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

alimentar a cidade
e os que não têm nem para o almoço de hoje

VICENTE MENDONÇA

A estrela mente
o mar sofisma. De fato,
o homem está preso à vida e precisa viver
o homem tem fome
e precisa comer
o homem tem filhos
e precisa criá-los
Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las.
GULLAR, Ferreira. Melhores poemas de Ferreira Gullar. Seleção e apresentação
de Alfredo Bosi. 6. ed. São Paulo: Global, 2000. p. 58-59.

5 Denomina-se eu lírico a voz que fala no poema. No poema, que sentimentos
são manifestados pelo eu lírico na comparação que faz nos versos a seguir?
“No mundo há muitas armadilhas
e o que é armadilha pode ser refúgio
e o que é refúgio pode ser armadilha”
O eu lírico compara o mundo (a vida) a uma armadilha e a um refúgio. Como
armadilha, o mundo é visto negativamente, trazendo problemas, surpresas desagradáveis;
como refúgio, ele é visto como proteção.
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O eu lírico
Converse com os alunos sobre o que é o eu lírico (ou eu poético, o sujeito lírico). É comum que
ele fale de si mesmo ou de suas impressões sobre o mundo ao seu redor. Os alunos podem ter
dificuldade para perceberem que o eu lírico não corresponde ao autor que escreve o texto:
este é real, é quem cria o texto, quem o produz; o eu lírico é quem se apresenta no texto. Para
ajudá-los a notarem essa diferença entre o eu lírico e o próprio autor, peça que pesquisem
letras de canções de autoria do compositor Chico Buarque, por exemplo, que tem muitas canções em que o eu lírico é feminino.

49

Lição 7 Poema

6 Na estrofe citada na questão anterior, a palavra refúgio tem o sentido de

Atividade 7
Ajude os alunos a lerem e a interpretarem o poema. Uma sugestão é fazer uma leitura compartilhada, interrompendo ao final de cada estrofe e
perguntando a eles como interpretam o trecho.
Essa estratégia desafia os alunos a interpretar
a linguagem metafórica do poema e ampliar a
compreensão leitora de textos do gênero.

a) esconderijo.

c) abrigo.

b) perigo.

d) fuga.

7 Assinale a alternativa que expressa uma possível interpretação para a
estrofe a seguir.
“Contudo, olhas o teu filho, o bichinho
que não sabe
que afoito se entranha à vida e quer
a vida
e busca o sol, a bola, fascinado vê
o avião e indaga e indaga”

Atividade 8
Pergunte aos alunos quem foi Yuri Gagárin e
peça que pesquisem sobre ele, caso não disponham de muitas informações. Isso é fundamental para entenderem a estrofe citada na
questão. Gagárin foi um astronauta soviético
considerado o primeiro homem a viajar pelo
espaço (em 1961) e a ver a Terra de lá.

a) As crianças são deslumbradas porque não conhecem a vida.
b) As crianças são ingênuas porque jogam bola e admiram o sol e os
aviões.
c) As crianças não se sentem presas e são ávidas por conhecer o novo.
d) As crianças aproveitam a vida porque ela é pouca e louca.
8 A linguagem dos poemas geralmente é figurada, metafórica. Que metáfora
é empregada na estrofe a seguir para referir-se à Terra?
Lembre: metáfora é o emprego de uma palavra ou expressão em lugar
de outra, com a qual guarda alguma semelhança.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 7

“Estás preso à vida como numa jaula.

Estamos todos presos
nesta jaula que Gagárin foi o primeiro a ver
de fora e nos dizer: é azul.
E já o sabíamos, tanto
que não te mataste e não vais
te matar
e aguentarás até o fim.”
No poema, a palavra jaula é utilizada como metáfora para Terra; “Estamos todos presos /
nesta jaula que Gagárin foi o primeiro a ver / de fora e nos dizer: é azul”.
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Atividades

Tópicos

Descritores

6

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

7

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

8 e 12

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

9

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

10

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

11

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

19/09/2019 11:03

Atividade 10
9 Extraia do poema a estrofe em que o eu lírico aborda as desigualdades sociais.
“O certo é que nesta jaula há os que têm / e os que não têm / há os que têm tanto que
sozinhos poderiam / alimentar a cidade / e os que não têm nem para o almoço de hoje”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

MUSEUS CASTRO MAYA, RIO DE JANEIRO

10 Observe a reprodução da litografia baseada em
gravura do francês Jean-Baptiste Debret.

DEBRET, Jean-Baptiste. O jantar no Brasil (gravura de
1817). Litografia de Charles Motte, 15,7 cm # 21,8 cm.
Em Viagem pitoresca e histórica ao Brasil, 1835.
Biblioteca Nacional do Brasil, Rio de Janeiro (RJ).

Seria interessante associar a descrição da cena
a uma discussão sobre a sociedade do século
XIX e a sociedade atual. Chame a atenção da
turma para a diferença na disposição das personagens na imagem: enquanto os brancos
estão sentados e sendo servidos, as crianças
negras estão no chão e recebendo sobras de
comida e os negros adultos estão a serviço dos
brancos. Pergunte se na sociedade atual há resquícios da escravidão. Para enriquecer a discussão, leve para a sala de aula algumas matérias
veiculadas em jornais sobre políticas de igualdade social e sobre casos de racismo.

Atividade 11

• Descreva a cena representada nessa imagem.
Um casal da classe social dominante janta. Há três escravos à disposição dos senhores
e duas crianças nuas à frente, uma sentada no chão e a outra recebendo da senhora
algo para comer.

Desafie os alunos a comparar os textos e a diferenciar o tratamento que dão à questão da
desigualdade. Na tela de Debret, a cena ilustrada
remete ao contexto social de desigualdade, tanto
quanto o poeta na penúltima estrofe: “O certo é
que nesta jaula / há os que têm e os que não têm /
há os que têm tanto que sozinhos poderiam /
alimentar a cidade / e os que não têm nem para
o almoço de hoje”.

Atividade 12

11 Que relação é possível estabelecer entre o poema de Gullar e a cena retratada na obra de Debret?

Peça aos alunos que expliquem o sentido literal das
palavras armadilhas e quebrar, para em seguida
interpretar o sentido metafórico delas explorado
pelo poeta. Nos versos, as palavras ajudam a criar
imagens poéticas que reforçam a ideia de que é
preciso gerar rupturas na vida social.

Embora tenham sido produzidos em momentos diferentes, o poema denuncia a cena
ilustrada na gravura. Mais de um século depois e após a abolição da escravatura, a
desigualdade social ainda não foi superada no Brasil.

12 Como é possível compreender o último verso do poema, “Há muitas
armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las.”?
Resposta pessoal. Sugestão de resposta: É preciso romper as “amarras” para que um
ser humano deixe de explorar o outro e todos possam viver minimamente bem e com
dignidade; para isso, devemos perceber que podemos atuar no mundo e não aceitar
ideias e situações vistas como definitivas.
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Lição

Lição 8

8

Introdução

Poema visual e poema concreto

O poema visual é um gênero que utiliza linguagem verbal e não verbal para
explorar recursos gráficos diversos. A obra poética resulta do modo como esses
elementos se organizam e pode, inclusive, prescindir da linguagem verbal. Os
textos desse gênero são publicados em livros, jornais e revistas ou na internet,
sobretudo em sites que se dedicam ao estudo da poesia e à divulgação de
novas experiências nesse campo da literatura.

O poema visual utiliza a forma composicional
como um dos modos de expressão. A imagem
constitui um recurso de construção de sentidos. Além de trabalhar a forma da palavra,
como disposição na página, tamanho, textura,
volume e outras características, o poema visual
utiliza desenhos, fotografias e outras figuras.
Esta lição promove a análise de um poema visual e a reflexão sobre a relação entre esse gênero textual e textos de outros gêneros.

Leia o poema a seguir e faça o que se pede.

© SERGIO CAPPARELLI E ANA CLÁUDIA
GRUSZYNSKI/GLOBAL EDITORA

Atividade 1
A atividade descritiva facilita a compreensão
de que, nesse poema, as palavras não se limitam à linguagem verbal, uma vez que assumem um significado como composição visual,
tornando-se um elemento da imagem.

Atividade 2
Como o poema remete à pintura Sapatos, de
Van Gogh, esse verso pode também se referir às pinturas de campos de trigo feitas por
esse pintor. A atividade se refere à atribuição
de sentidos ao texto. Lembre aos alunos que
a interpretação envolve as experiências e os
conhecimentos de mundo de cada leitor. Um
leitor que tenha informações sobre o autor do
texto, para quem ele escreveu e onde publicou,
por exemplo, pode contar com mais elementos
para compreender os sentidos do poema.

CAPPARELLI, Sérgio;
GRUSZYNSKI, Ana
Cláudia. Poesia visual.
2. ed. São Paulo: Global,
2001. p. 30.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

1 Descreva o poema quanto à composição, explicando os
recursos verbais e não verbais.

As linguagens verbal e não verbal se integram. O texto é composto de imagem e versos
escritos nas linhas dos cadarços.

2 O poema faz referência a obras do pintor Vincent van Gogh. No contexto,
o trecho “você soube pintar os sonhos do trigo maduro” sugere que
a) o eu lírico sonhava com campos de trigo maduro.
b) o eu lírico pediu a alguém que pintasse os seus sonhos.
c) o artista representou bem em suas telas sonhos e imagens com que o
poeta se identifica.
d) a pessoa a quem o eu lírico se dirige sonhou com campos de trigo.
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Atividades

Tópicos

1e3

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

2

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

4

52

Descritores

11/09/19 13:31

Atividade 3
Os elementos verbais e não verbais estão estreitamente ligados nesse poema. Para que
os alunos avaliem o efeito dessa associação de
elementos, sugira que copiem a parte verbal
do poema e o leiam independentemente da
imagem. A percepção é a mesma que tiveram
ao ler o poema completo (com os elementos
verbais e não verbais)?

3 Releia estes versos do poema.
“a longa estrada
a poeira
o cair da tarde
a chama da vela
outono
inverno

Atividade 4

e os meus pés zonzos buscando caminhos”

É importante os alunos perceberem que o poema remete à pintura Sapatos, de Van Gogh. É
como se o poema visual tivesse sido criado em
cima de uma imagem da tela. Lembre aos alunos que a interpretação envolve as experiências
e os conhecimentos de mundo de cada leitor.
Um leitor que tenha informações sobre o autor
do texto, para quem ele escreveu e onde publicou, por exemplo, pode ter mais elementos
para compreender o sentido do poema. Dessa
forma, se o leitor desconhece a tela de Van
Gogh, além de outras informações sobre a obra
do pintor, a leitura do poema e a compreensão
dessa intenção intertextual serão limitadas.

O estado das botas pressupõe que elas foram muito usadas, percorreram a longa
estrada em busca de caminhos. É possível inferir que o texto representa vivências do
eu lírico ao longo de sua existência.

4

Observe esta obra de Van Gogh.
MUSEU VAN GOGH, AMSTERDÃ

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

• Considerando que os versos estão sobrepostos à imagem de um par de
botas, a que ideia o poema remete?

Vincent van Gogh,
Sapatos (1886).
Óleo sobre tela,
38,1 cm # 45,3 cm.
Museu Van Gogh,
Amsterdã, Países
Baixos.

• Explique a relação de intertextualidade entre o poema e a tela.
Espera-se que os alunos percebam que o poema se relaciona com a tela de Van Gogh.
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Poema visual
Os alunos podem ter dificuldade para perceber que o sentido desse poema é produzido não
somente pelo significado das palavras, mas também por seu aspecto. A forma é um componente muito importante na apreensão dos sentidos em textos desse gênero. Essa percepção
ficará mais clara se os alunos criarem os próprios poemas visuais, utilizando os recursos linguísticos e visuais.

53

Lição 8 Poema visual e poema concreto

Introdução

O poema concreto rompe com as características mais tradicionais do gênero
lírico, como a estruturação do texto em versos. O objetivo é a criação de um
texto visual, em que as palavras formam um desenho por meio do qual se
expressa o sentido do texto, ou seja, a mensagem que se quer comunicar.
Assim, emprega as palavras de modo a criar formas gráficas diversas, para
produzir efeitos de sentido, o que aproxima o movimento das artes plásticas.
No Brasil, o Concretismo é um movimento artístico que surge no final da
década de 1950, mas ecoa até os dias atuais. Os poemas concretos circulam
em livros, jornais e revistas ou na internet.

O poema concreto tem como objetivo a criação
de um texto visual, em que as palavras formam
um desenho por meio do qual se expressa o
sentido do texto. O poeta emprega as palavras
de modo a criar formas gráficas diversas, para
produzir efeitos de sentido, o que aproxima o
movimento das artes plásticas. No Brasil, o Concretismo se apresentou como um movimento
por meio do grupo Noigandres, em 1952, que
era formado pelos poetas concretistas Augusto
de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, entre outros, que depois criaram uma revista homônima.

© ARNALDO ANTUNES/EDITORA ILUMINURAS

Leia o poema a seguir e faça o que se pede.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 8

ANTUNES, Arnaldo. Tudos.
8. reimp. São Paulo: Iluminuras,
2012. p. 23 e 25.
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Atividades

Tópicos

Descritores

5e6

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

7

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

8e9

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

11/09/19 13:32

Atividade 5
Os poemas, por sua própria natureza criativa,
podem suscitar muitas interpretações. Converse
com os alunos sobre as múltiplas possibilidades
e mostre a eles que as diferentes leituras têm
de se fundamentar em argumentos presentes
no próprio texto. Dessa forma, aceite outras
respostas desde que estejam coerentes com
os argumentos apresentados para justificá-las.
Mostre aos alunos que o poema foi publicado
em duas páginas e peça-lhes que interpretem a
intenção do autor: criar expectativa e apresentar a conclusão.

5 Escreva com suas palavras como você compreende esse poema.
Resposta pessoal. Espera-se que o aluno compreenda algo como: o eu lírico pensa
para buscar as palavras adequadas ou de que precisa, mas elas não se materializam no
pensamento.

6 Qual é a temática do poema?
a) A oposição entre o pensamento e as palavras.
b) O requinte do pensamento para solucionar problemas.
c) O uso exagerado da palavra nunca em nosso cotidiano.

Atividade 6

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) A dificuldade em encontrar palavras para dizer ou escrever.

Apesar de poderem ter mais de uma interpretação, os textos apresentam um tema, uma forma e um estilo que os compõem. Para facilitar
a compreensão do poema, chame a atenção
dos alunos para as repetições de palavras e o
modo como estão escritas, com o propósito de
procurar encontrar sentidos para essas escolhas
do poeta.

7 A repetição da palavra pensa no poema representa
a) dúvida.
b) preocupação.
c) persistência.
d) dificuldade.
8 Que efeito de sentido a transformação gráfica das palavras pensa e nunca
produz no poema?

Atividade 7
É importante os alunos entenderem que, para
interpretar poemas como esse, é necessário observar a disposição das palavras para compreender que a imagem criada se associa aos sentidos
que cada uma delas assume dentro do contexto. Seria interessante buscar outros exemplos
de poemas visuais ou concretos para ampliar
esse exercício de leitura.

Como aumentam de tamanho, as palavras pensa e nunca parecem se tornar cada vez
mais intensas, como se o eu lírico as estivesse procurando com obstinação cada vez
maior, e, quanto mais ele pensa, menos elas vêm.

9 A segunda parte, “a palavra vem”, apresenta uma ruptura em relação ao que
é afirmado antes. Como é possível interpretá-la no contexto do poema?

Atividade 8
Lembre os alunos que o Concretismo propõe a
criação de um texto visual em que as palavras
formam uma imagem por meio da qual se expressa o sentido do texto.

Resposta variável. Depois de tanto procurar a palavra e ela nunca vir, ela de repente
surge natural ou espontaneamente. Outra interpretação possível, com base na leitura da
sequência “nunca / a palavra vem”, seria a de que a palavra nunca vem, mesmo quando
procurada insistentemente.
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Poema concreto
Os alunos podem ter dificuldade para entender que o poema concreto utiliza as palavras
como matéria-prima para a construção dos sentidos, explorando o sentido da linguagem verbal como matéria concreta, buscando um efeito plástico. Explique que além de a linguagem
ter um significado próprio, a forma e a disposição das palavras no espaço constituem sentidos,
por isso é importante pedir aos alunos que observem o texto e estabeleçam relação entre os
recursos verbais e não verbais para uma interpretação mais efetiva de textos do gênero.
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Lição

Lição 9

9

Introdução

Miniconto

Atividade 2

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Recorde com os alunos os tipos de foco narrativo. O foco narrativo em primeira pessoa é
aquele em que há narrador-personagem. No
foco narrativo em terceira pessoa, o narrador
pode ser observador – quando apenas narra
os acontecimentos sem demonstrar envolvimento pessoal com o que narra –, ou onisciente – quando manifesta sentimentos e pensamentos das personagens à medida que conta
a história. Em seguida, peça que os alunos
identifiquem no texto marcas de primeira pessoa, como pronomes (eu, me) e formas verbais
(ouvi, levantei).

Lá do quarto eu ouvi a voz da minha vó. Meus irmãos dormiam pesadamente.
Eu me levantei do colchão de capim e caminhei até a cozinha. Sentado no banco,
meu pai, que era preto, tremia esbranquiçado, olhos parados, boca aberta, enquanto a vó lhe servia chá de melissa na caneca de esmalte branco — disso eu
nunca me esqueci. O homem tremia igual vara verde. A vó me viu espreitando
e, com um aceno de cabeça, ordenou que eu voltasse pra cama. O que houve
nós jamais soubemos, mas nunca mais o velho botou o nariz pra fora da porta
depois de o sol se deitar.

1 O objetivo comunicativo do texto é
a) narrar uma história de ficção.
b) argumentar sobre um tema.

VICENTE MENDONÇA

DEL GUIDUCCI, W. Disponível em: <https://curtoeosso.blogspot.com/2015/07/la-doquarto-eu-ouvi-voz-da-minha-vo.html>. Acesso em: 25 jun. 2019.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

O miniconto não chega a ser reconhecido como um gênero literário;
trata-se de uma variação do gênero conto. Apesar de terem mais adeptos nas últimas décadas e serem associadas a movimentos de vanguarda,
essas narrativas não são recentes. O autor de textos como esses tem plena liberdade para escrever, seja em relação ao estilo, seja em relação ao
tamanho do texto, mas alguns teóricos definem o limite de 150 caracteres
(incluindo espaços) para a composição dos textos. Costuma-se destacar
que esse gênero está relacionado ao ritmo intenso da vida contemporânea,
daí sua brevidade.

Um miniconto é uma narrativa curta, menor
ainda que o conto, cujo objetivo é condensar
uma história. Por isso, os elementos estruturais
das narrativas em geral estão presentes, mas
sem detalhamento. Essa condensação da narrativa geralmente se baseia em três elementos:
apresentação de uma situação inicial, introdução do conflito e desfecho, sabendo-se que um
elemento leva rapidamente ao outro.

c) relatar um fato real.
d) descrever um cenário.
2 Como se trata de um miniconto, identificam-se nele elementos próprios da
narração. No texto, qual é o tipo de narrador? Marque a afirmativa correta.
a) O narrador é onisciente: conta a história e também manifesta os sentimentos e pensamentos das personagens.
b) Trata-se de um narrador observador; ele apenas narra os acontecimentos, e a narração é em terceira pessoa.
c) O foco narrativo é em primeira pessoa, sendo o narrador também personagem da história.
d) O foco narrativo é em terceira pessoa, tendo um narrador-personagem.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

2e3

IV

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.

4

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

5

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

08/10/19 11:07

Atividades 3 e 4
Indague os alunos sobre o que entendem por
conflito. No dia a dia, geralmente há conflito
– ou problema – quando surgem obstáculos,
quando algo se opõe a uma rotina preexistente. Nesse momento, tomamos decisões para
solucionar o problema. Nas histórias de ficção,
acontece algo semelhante: o obstáculo que se
apresenta motiva a tomada de novas decisões.
Dessa forma, desenvolve-se o enredo. Conflito
é o eixo da história.

3 Qual das opções abaixo identifica o conflito da narrativa, ou seja, a
situação-problema que desencadeia uma série de acontecimentos e
gera o enredo?
a) “Lá do quarto eu ouvi a voz da minha vó. Meus irmãos dormiam pesadamente.”
b) “Sentado no banco, meu pai que era preto tremia esbranquiçado, olhos
parados, boca aberta, enquanto a vó lhe servia chá de melissa na caneca
de esmalte branco — disso eu nunca me esqueci.”
c) “A vó me viu espreitando e, com um aceno de cabeça, ordenou que eu
voltasse pra cama.”

Atividade 5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

d) “O que houve nós jamais soubemos, mas nunca mais o velho botou o
nariz pra fora da porta depois de o sol se deitar.”

É importante os alunos reconhecerem o efeito
de sentido construído pelo autor por meio de
recursos diversos, como mostra essa variação
do uso do pronome. A mudança do pronome
pessoal do singular para o plural cria novo sentido para a história narrada, que deixa de ser
algo que faz parte apenas das lembranças do
narrador, tornando-se parte da memória coletiva, da família.

4 Transcreva e explique o desfecho do miniconto.
O narrador conta que, desde aquela noite, o pai não saía de casa quando anoitecia
(“depois de o sol se deitar”), mas ninguém sabia o porquê.

5 Compare o uso da primeira pessoa nos trechos destacados, que equivalem
ao início e ao desfecho do texto. De acordo com a narrativa, o que justifica a
mudança do singular para o plural?
“Lá do quarto eu ouvi a voz da minha vó.
[...]
O que houve nós jamais soubemos, mas nunca mais o velho botou o nariz
pra fora da porta depois de o sol se deitar.”

No início da narrativa, o narrador fala de si mesmo; no desfecho, ele se refere não somente
a si mesmo, como a todos que viviam na casa.
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Lição 9 Miniconto

Leia outro miniconto e faça o que se pede.

Atividade 6
Certifique-se de que os alunos sabem o que
significa ser protagonista na história, ou seja, a
personagem principal, em torno da qual ocorrem os acontecimentos narrados.

O gênio minúsculo
Carlos Seabra e José Santos

O gênio estava entediado dentro daquela garrafa. Sabe, quatro mil
anos demoram a passar. Ainda mais, flutuando num mar sem fim.
Até que uma onda joga a mágica prisão na areia de uma praia.
Com o baque, o gênio se estabaca e bate o cocuruto na parede
de vidro. Vê estrelas e constelações. Além de duas mãos gigantescas se aproximando…

Atividade 7
Chame a atenção dos alunos para expressões
que remetem à ideia de que se trata de um miniconto. No título do texto, o gênio é minúsculo; o livro em que o texto foi publicado contém
pequenas histórias. Podemos considerar que
essas informações são pistas para os leitores
identificarem a curta extensão da história, que
é uma característica marcante no gênero estudado.

VICENTE MENDONÇA

SEABRA, Carlos; SANTOS, José. Pequenas histórias sem fim.
Alfenas: Cria Editora, 2019.

6 O protagonista do texto é

a) um gênio que mora em uma garrafa.
b) uma garrafa que está no meio das ondas.
c) uma onda que bate nas areias da praia.

Atividade 8

d) duas mãos gigantescas que se aproximam.

Muitas vezes os alunos têm dificuldade de
identificar o interlocutor de um texto. Chame
a atenção para a introdução da frase: “Sabe,
quatro mil anos demoram a passar”. A palavra
em destaque é frequentemente usada na conversação, quando se quer chamar a atenção do
interlocutor. No caso do trecho em destaque,
o narrador usa o mesmo recurso para chamar
a atenção do leitor. Além disso, desafie os alunos a perceber que se trata do uso do verbo
saber no modo imperativo, sabe (tu). O pronome que faz referência a esse interlocutor está
subentendido.

7 De que maneira o título do livro de que o texto foi tirado (Pequenas histórias
sem fim) remete ao gênero miniconto?
O título faz referência ao fato de o livro conter “pequenas histórias”.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 9

8 O narrador do texto é onisciente. Em que trecho esse narrador estabelece
diálogo com o interlocutor do texto, ou seja, o leitor?
“Sabe, quatro mil anos demoram a passar.”
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Atividades

Tópicos

6

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

7

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

8

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

9

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

10

IV

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

11

I

12

58

IV

Descritores

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.

08/10/19 11:08

Atividade 9
O livro Pequenas histórias sem fim é constituído de minicontos com final aberto. No projeto,
os leitores devem criar um desfecho. Então,
sugira que os alunos criem um final para a história. Ao criar um desfecho, os alunos devem
manter o foco narrativo. Além disso, observe a
coerência do final criado em relação ao cenário
e ao enredo.

9 Releia:
“Com o baque, o gênio se estabaca e bate o cocuruto na parede de
vidro. Vê estrelas e constelações. Além de duas mãos gigantescas se
aproximando…”

• Qual é a função das reticências no final do texto?
Criar a expectativa de que a história continua.

Atividade 10

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Peça que os alunos expliquem a metáfora, chamando a atenção deles para a ideia de que se
trata da comparação da garrafa com uma prisão.

Atividade 11
Desafie os alunos a interpretar o sentido da
palavra no contexto, mas também a pesquisar
o verbete. Mesmo que saibam a resposta, é importante que criem o hábito de consultar um
dicionário. A ampliação de vocabulário se potencializa quando os alunos percebem os diferentes sentidos que as palavras podem assumir
em contexto diversos.

10 Em “Até que uma onda joga a mágica prisão na areia de uma praia”, a que
elemento a metáfora destacada faz referência?
A metáfora refere-se à garrafa.

Atividade 12
Desafie os alunos a interpretar o texto com o
auxílio da ilustração que o acompanha. Esse
processo é uma importante estratégia de desenvolvimento de leitura. Indague os alunos
sobre que elemento da ilustração do texto corresponde ao significado da palavra entediado.
Espera-se que os alunos associem a palavra à
postura do gênio no desenho: os braços cruzados, principalmente.

11 Em “O gênio estava entediado dentro daquela garrafa”, a palavra destacada significa
a) agitado.
b) aborrecido.
c) machucado.
d) pensativo.
12 Que trecho melhor indica a causa do tédio da personagem?
a) “Quatro mil anos demoram a passar.”
b) “Uma onda joga a mágica prisão na areia de uma praia.”
c) “O gênio se estabaca e bate o cocuruto na parede de vidro.”
d) “Vê estrelas e constelações. Além de duas mãos gigantescas se aproximando...”
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Linguagem literária
Uma das dificuldades em que os alunos esbarram na leitura de gêneros literários está relacionada à linguagem. No caso dos minicontos, pelo fato de as narrativas serem concisas, essa
dificuldade pode ficar ainda mais evidente, já que não há o detalhamento dos fatos do enredo, como em contos e romances, por exemplo. Uma alternativa interessante é a leitura oral
expressiva, seja pelo professor, seja por um dos alunos. A entonação dada à leitura, os gestos
que muitas vezes acompanham a fala, tudo isso certamente permite aos alunos compreender
melhor o texto, a linguagem metafórica e toda a simbologia que geralmente os escritores
manifestam por meio das histórias que escrevem.

59

Lição

Lição 10

10

Introdução

Haicai e soneto

O haicai é um texto poético criado no Japão e se caracteriza pela extrema
concisão. Em três versos curtos, o poeta deve concentrar o máximo possível
de elementos para criar uma imagem poética. É publicado em livros, jornais
e revistas e também na internet.

Haicai e soneto são formas diferentes de organização de poemas. O haicai é um gênero poético que surgiu no Japão no século XVI, como
um poema de três versos. Na língua portuguesa,
há tendência de os haicais terem entre 17 e 21
sílabas. Não é necessário haver rima. Enquanto
os haicais têm apenas três versos, o soneto é
constituído de quatro estrofes, totalizando 14
versos. Esses aspectos são interessantes porque
mostram que se tratam de formas fixas de composições poéticas.

Texto 1
pequenos dedos
das gotas de chuva
massageiam a terra

Atividade 1
Texto 2
era uma vez

um sapo que beijado
poeta se fez

VICENTE MENDONÇA

SEABRA, Carlos. Disponível em: <http://haicaisequetais.blogspot.com>.
Acesso em: 28 jun. 2019.

Certifique-se de que os alunos lembram o conceito de metáfora, uma figura de linguagem
por meio da qual fica subentendida uma relação de semelhança. Além disso, mostre que a
linguagem metafórica cria uma imagem poética que deve ser entendida pelos leitores para
que percebam a intencionalidade do texto.

SEABRA, Carlos. Disponível em: <http://haicaisequetais.blogspot.com>.
Acesso em: 28 jun. 2019.

1 No primeiro haicai, o substantivo dedos e a forma verbal massageiam
são usados em sentido figurado, criando metáforas. Explique a mensagem
transmitida pelo eu lírico.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

VICENTE MENDONÇA

Leia os textos a seguir e faça o que se pede.

Espera-se que o aluno entenda que o eu lírico compara as gotas de chuva a dedos que
tocam delicadamente a terra, daí o uso da forma verbal massageiam.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

2

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

3e4

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

08/10/19 11:11

Atividade 2
Chame a atenção dos alunos para a relação
de intertextualidade com o conto “Príncipe
Sapo”. Solicite que contem o que sabem da
história clássica para perceberem a retomada
dela no poema.

2 No segundo haicai, o eu lírico retoma elementos que remetem aos contos de fadas tradicionais, criando uma relação de intertextualidade. Das
palavras ou expressões a seguir, qual delas não diz respeito a essa relação
intertextual?
a)
b)
c)
d)

Era uma vez.
Sapo.
Beijado.
Poeta.

Atividade 3
Explique para os alunos que o texto faz referência ao número de sílabas métricas; oralmente, seria interessante ler os haicais para
eles contarem as sílabas pronunciadas. Chame
a atenção para o fato de os versos, em decorrência dessa característica fonética, terem uniformidade.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

3 Leia a seguir o texto de um autor de haicais, comparando-o com os poemas
lidos anteriormente.
O haicai é um pequeno poema com uma métrica de três versos, de 5-7-5
sílabas, que surgiu no Japão no século 16. No século 20 disseminou-se por
todo o mundo. Sua maior expressão é Matsuo Bashô (1644-1694), poeta
japonês criador do mais famoso de todos os haicais: “velho lago / mergulha
a rã / fragor d’água”.
Em português aceita-se que a contagem de 17 sílabas não seja seguida
à risca, não devendo, no entanto, ultrapassar um máximo de 21 sílabas.
Também não é necessário haver rima dos versos. O haicai deve ter um
‘kigô’, ou seja, uma referência a uma estação do ano, elemento básico de
sua ligação com a natureza. O haicai passa-se no presente, tem um olhar
de cinema que mostra uma imagem e nos permite ver seu movimento, sem
discurso opinativo do autor. [...]
SEABRA, Carlos. Disponível em: <http://haicaisequetais.blogspot.com>.
Acesso em: 28 jun. 2019.

• O objetivo principal do texto sobre haicais é
a) orientar o leitor sobre como escrever textos do gênero.
b) informar o leitor sobre características de textos do gênero.
c) relatar o processo de criação de haicais.
d) anunciar o lançamento de um blog de haicais.
4 É correto afirmar que uma característica essencial do haicai é a
a)
b)
c)
d)

concisão na forma.
expressão da tristeza.
linguagem rebuscada.
referência à paisagem urbana.
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Metrificação
Caso os alunos apresentem dificuldades quanto à metrificação, explique que o haicai é um
poema que contém determinado número de sílabas métricas.
Leia com os alunos mais haicais, desafiando-os a contar as sílabas pronunciadas. Chame a atenção para o fato de os versos, em decorrência dessa característica fonética, terem uniformidade.

61

Lição 10 Haicai e soneto

Introdução

Os poemas podem ser formalmente mais livres ou criados a partir de
determinadas regras quanto ao número de estrofes e de versos, ou às
rimas, por exemplo. Por isso, podem receber o nome de balada, ode, soneto, entre outras formas poéticas. O soneto se caracteriza por apresentar
quatro estrofes: as duas primeiras com quatro versos (quartetos) e as duas
últimas com três (tercetos). Além disso, sonetos geralmente têm rimas.

O soneto é um gênero lírico clássico em língua
portuguesa. Desde que surgiu na Idade Média
até a contemporaneidade, Camões, Gregório
de Matos, entre tantos outros poetas, consagraram-se escrevendo sonetos. O soneto italiano,
o mais praticado, possui forma fixa: as duas primeiras estrofes são formadas por dois quartetos
(com quatro versos) e as duas últimas, por dois
tercetos (com três versos). As rimas são obrigatórias no soneto e se originaram quando a poesia
lírica era cantada; elas facilitavam a memorização. A organização das rimas também obedece
a alguns padrões. Assim como as rimas, a métrica (número de sílabas poéticas) é igualmente
fundamental para dar sonoridade aos sonetos.
Essa parte da lição apresenta atividades sobre as
principais características do soneto com o objetivo de ampliar a formação leitora dos alunos.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Soneto
Gregório de Matos

Ó caos confuso, labirinto horrendo
Onde não topo luz, nem fio achando;

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 10

Lugar de glória, aonde estou penando,
Casa da morte, aonde estou vivendo!
Ó voz sem distinção, Babel tremendo;
Pesada fantasia, sono brando;
Onde o mesmo que toco, estou sonhando;
Onde o próprio que escuto, não o entendo.
Sempre és certeza, nunca desengano;
E a ambas pretensões com igualdade,
VICENTE MENDONÇA

No bem te não penetro, nem no dano.
És ciúme martírio da vontade;
Verdadeiro tormento para engano;
E cega presunção para verdade.
MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. Seleção de José Miguel Wisnik. São
Paulo: Círculo do Livro, s.d. p. 187.

5 Encontre as palavras que rimam com
a) horrendo.
vivendo, tremendo, entendo.

b) achando.
penando, brando, sonhando.
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Atividades

Tópicos

Descritores

5e7

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

6e8

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

9

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

08/10/19 11:11

Atividade 7
Para que os alunos consigam associar as oposições feitas no poema com a ideia de desconfiança
ou falta de certezas, sugira que releiam o soneto
atentando para os trechos em que o eu lírico trata desse conflito, como nos versos finais da segunda estrofe:
“Onde o mesmo que toco, estou sonhando; /
Onde o próprio que escuto, não o entendo”.

6 No soneto de Gregório de Matos, há várias oposições entre ideias e imagens.
Indique as estrofes e os versos em que aparecem as oposições relacionadas
no quadro a seguir, conforme o exemplo.
1a estrofe, 4o verso

morte × vida
o

escuridão × claridade

1 estrofe, 2 verso

glória × fracasso (pena)

1a estrofe, 3o verso

sonho × realidade

2a estrofe, 3o verso

certeza × desengano

3a estrofe, 1o verso

verdade × engano

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a

a

o

Atividade 8
Além de localizar os versos, seria interessante
que os alunos justificassem sua resposta. Observe se associam “fantasia” e “sonho” a “imaginação”, assim como “certeza” se relaciona
com “realidade”.

o

4 estrofe, 2 e 3 versos

7 Que efeito de sentido as contradições ou oposições propostas na atividade
anterior provocam?
As contradições revelam os conflitos do eu lírico, que oscila entre realidade e fantasia ou

Atividade 9

clareza de pensamento e confusão mental.

Não há resposta única, já que o poema admite
muitas interpretações. Com base nas atividades
de pré-leitura sobre a vida e a obra de Gregório
de Matos, é possível que os alunos consigam fazer inferências sobre o conteúdo que está sendo abordado no poema.

8 Localize no poema um trecho que expresse as contradições dos sentimentos
do eu lírico, misturando imaginação e realidade.
“Pesada fantasia, sono brando; / Onde o mesmo que toco, estou sonhando; / Onde o
próprio que escuto, não o entendo” ou “Sempre és certeza, nunca desengano; / E a
ambas pretensões com igualdade”.

9 A que o poeta se refere quando fala em “caos confuso, labirinto horrendo”?
Resposta pessoal. Sugestão de resposta: O poeta se refere às dúvidas que atormentam
o eu lírico, que questiona a vida/o mundo.
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Vida e obra de Gregório de Matos
Os alunos podem apresentar dificuldades para entender não só o conteúdo expresso no soneto de Gregório de Matos, mas também as escolhas formais feitas pelo poeta para compor seu
texto. Por isso, antes de iniciar a realização das atividades propostas para o poema, converse
com os alunos sobre a vida e a obra do autor. Se julgar conveniente, enriqueça essa conversa
com a participação do professor de História, que pode tratar da conjuntura histórica mais
ampla. Para entender o poema, é interessante que os alunos saibam como era o mundo (econômico, social, político, científico) na época de Gregório de Matos.

63

ulado
Sim

Simulado 2
Questão 1

2

Lições 6 a 10

Leia o texto e responda às questões 1, 2 e 3.

A coruja e a águia

D6 – Identificar o tema de um texto.

Monteiro Lobato

(A) Incorreta. Embora a fábula faça referência
ao fato de que a águia come os filhotes da coruja, a cadeia alimentar dos animais não é o
tema do texto.
(B) Correta. O tema do texto é a imagem que
os pais fazem de seus filhos, pois a coruja, por
amar seus filhotes, considera-os bonitos, mesmo que, para a águia, eles sejam feios.
(C) Incorreta. Embora a fábula descreva as características dos filhotes da coruja, esse não é
o tema do texto.
(D) Incorreta. A fábula faz referência ao fato
de a águia sair para caçar, mas as técnicas de
caça dessa ave não são o tema do texto.

Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes.
— Basta de guerra — disse a coruja. — O mundo é grande, e tolice maior
que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra.
— Perfeitamente — respondeu a águia. — Também eu não quero outra
coisa.
— Nesse caso combinemos isto: de ora em diante não comerás nunca os
meus filhotes.
— Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes?
— Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem-feitinhos
de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote
de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus.
— Está feito! — concluiu a águia.
Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três mostrengos dentro, que piavam de bico muito aberto.
— Horríveis bichos! — disse ela. — Vê-se logo que não são os filhos da coruja.

Questão 2

E comeu-os.
Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou
amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves.

D21 – Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.

— Quê? — disse esta, admirada. — Eram teus filhos aqueles mostrenguinhos? Pois, olha não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste…

(A) Incorreta. A águia comeu os filhotes porque supôs que não eram da coruja, já que
eram feios. Portanto, apenas a coruja os considerava bonitos.
(B) Incorreta. A coruja descreve seus filhos
como belos, mas a águia não concorda, já que
comeu os filhotes por considerá-los feios.
(C) Correta. Para a coruja, seus filhos são bonitos, mas a águia não concorda, já que comeu
os filhotes por considerá-los feios.
(D) Incorreta. Apenas para a águia os filhotes
são feios, já que os comeu por não os considerar bonitos, como descrito pela coruja.

Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado:
quem o feio ama, bonito lhe parece.
LOBATO, Monteiro. A coruja e a águia. Fábulas. São Paulo: Universo dos Livros, 2019.

1 A fábula “A coruja e a águia” tem como tema

(A)
(B)
(C)
(D)

a cadeia alimentar dos animais.
a imagem que os pais fazem de seus filhos.
as características dos filhotes de aves.
as técnicas de caça das águias.

2 Sobre a opinião que a águia tem sobre os filhotes da coruja e a opinião
que esta tem sobre os próprios filhotes, é possível afirmar que

( A ) ambas concordam que os filhotes são bonitos.
( B ) ambas concordam que os filhotes são feios.
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Questão 3
( C ) a coruja acha seus filhotes bonitos, mas a águia não concorda.
( D ) a coruja acha seus filhotes feios, mas a águia não concorda.

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos
e/ou morfossintáticos.

3 No trecho da fábula “Sempre que encontrares uns borrachos lindos,
bem-feitinhos de corpo [...]”, o uso do diminutivo no termo destacado
apresenta o sentido de

( A ) afetividade.
( B ) ironia.

(A) Correta. A coruja usa o diminutivo para falar com afetividade de seus filhotes.
(B) Incorreta. O uso do diminutivo na fala da
coruja tem o sentido de afetividade, e não de
ironia.
(C) Incorreta. O uso do diminutivo na fala da
coruja tem o sentido de afetividade, e não de
desprezo.
(D) Incorreta. O uso do diminutivo na fala da
coruja tem o sentido de afetividade, e não de
discordância.

( C ) desprezo.
( D ) discordância.

Leia o texto e responda às questões 4 e 5.

TOC, TOC, TOC
Marina Colasanti

Parou a carroça junto ao murinho de pedras. Além do murinho, nem
próxima nem distante, a casa. Uma a uma descarregou as pequenas toras
de madeira. Toc, cantava cada tora ao cair sobre as outras. Toc, toc, toc,
até todas estarem empilhadas.

Questão 4

Subiu à boleia, conduziu o cavalo para que encostasse a carroça em sentido
contrário, junto à madeira empilhada, e saltou. Uma a uma tirou as toras da
pilha, atirando-as na carroça. Toc, batia cada uma ao cair sobre as outras.
Toc, toc, toc, até não haver mais nenhuma junto ao muro de pedras.

D4 – Inferir uma informação implícita em um
texto.

Subiu novamente à boleia, estalou as rédeas e se foi. Havia sido pago
pelo dono da casa para entregar-lhe a madeira. Havia sido contratado pelo
comprador da madeira do homem da casa, para buscar e entregar-lhe o
lote. Cumpria o combinado, que ninguém o acusasse de negligência.

(A) Incorreta. Não é possível inferir essa informação com base na leitura do texto.
(B) Incorreta. A leitura do texto nos leva a concluir o contrário: o entregador realizou os dois
trabalhos para os quais foi contratado.
(C) Incorreta. Não há, no texto, nenhum indício
de que o entregador trabalhava com a ajuda de
um rapaz.
(D) Correta. Como uma segunda pessoa havia
comprado a madeira do homem da casa, o
entregador poderia ter levado as toras direto
para ela.

COLASANTI, Marina. TOC, TOC, TOC. Hora de alimentar serpentes.
São Paulo: Global, 2013.

4 Com base na leitura do texto, é possível concluir que o entregador

(A)
(B)
(C)
(D)

também era o dono das toras de madeira.
não realizou os trabalhos para os quais foi contratado.
trabalhava com um rapaz que o ajudava a entregar a madeira.
não precisava ter levado as toras de madeira até a casa.

Questão 5

5 No trecho do texto “Cumpria o combinado, que ninguém o acusasse de
negligência” , a palavra destacada significa

(A)
(B)
(C)
(D)

descuido.
dedicação.
ignorância.
ingratidão.

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
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(A) Correta. A palavra negligência, de fato, significa “descuido”.
(B) Incorreta. A palavra negligência significa
“descuido”, e não “dedicação”.
(C) Incorreta. A palavra negligência significa
“descuido”, e não “ignorância”.
(D) Incorreta. A palavra negligência significa
“descuido”, e não “ingratidão”.
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Simulado 2

Simulado 2 Lições 6 a 10

Leia os sonetos e responda às questões 6 e 7.
Texto I

A Carolina
Machado de Assis

Querida! Ao pé do leito derradeiro,
em que descansas desta longa vida,
aqui venho e virei, pobre querida,
trazer-te o coração de companheiro.
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
que, a despeito de toda a humana lida,
fez a nossa existência apetecida
e num recanto pôs um mundo inteiro...
Trago-te flores, — restos arrancados
da terra que nos viu passar unidos
e ora mortos nos deixa e separados.
Que eu, se tenho nos olhos mal feridos
pensamentos de vida formulados,
são pensamentos idos e vividos.
ASSIS, Machado de. A Carolina. Obra completa de Machado de Assis, vol. III.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

Texto II

XXXI
Olavo Bilac

Longe de ti, se escuto, porventura,
Teu nome, que uma boca indiferente
Entre outros nomes de mulher murmura,
Sobe-me o pranto aos olhos, de repente...
Tal aquele, que, mísero, a tortura
Sofre de amargo exílio, e tristemente
A linguagem natal, maviosa e pura,
Ouve falada por estranha gente...
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Questão 6
Porque teu nome é para mim o nome
De uma pátria distante e idolatrada,
Cuja saudade ardente me consome:

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em
que será recebido.

E ouvi-lo é ver a eterna primavera
E a eterna luz da terra abençoada,
Onde, entre flores, teu amor me espera.

(A) Incorreta. Não há, nos textos, referência
ao desejo do eu lírico de se afastar da mulher
amada, mas sim ao sofrimento causado pelo
fato de eles estarem distantes delas.
(B) Incorreta. Ambos os eu líricos ainda nutrem sentimentos por suas amadas, ainda
que, no primeiro texto, ela tenha morrido e,
no segundo, esteja em outro país.
(C) Correta. De fato, ambos os eu líricos sofrem
devido à ausência das mulheres amadas: o primeiro porque ela morreu e o segundo porque
ela está em outro país.
(D) Incorreta. Ambos os textos tratam do amor
entre um casal de amantes.

BILAC, Olavo. XXXI. Antologia: Poesias. São Paulo: Martin Claret, 2002.

6 Com base na leitura dos textos I e II, pode-se afirmar que

( A ) ambos têm como temática o desejo do eu lírico de se afastar da mulher
amada para deixar de sofrer.
( B ) o eu lírico do texto I deixou de amar sua esposa, enquanto o eu lírico
do texto II ama uma mulher que não demonstra mais interesse por ele.
( C ) ambos têm como temática o sofrimento do eu lírico devido à ausência
da mulher amada.
( D ) o texto I tem como temática o amor entre um casal de amantes, enquanto o texto II trata do sentimento entre amigos.
7 No texto I, ao usar a expressão “leito derradeiro”, o poeta nos permite depreender que a mulher amada do eu lírico estava

( A ) morta.
( B ) cansada.

( C ) dormindo.
( D ) chorando.

Questão 7

Leia o texto e responda à questão 8.
© AUGUSTO DE CAMPOS

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra
ou expressão.

(A) Correta. Ao usar o adjetivo derradeiro para
se referir ao leito de sua amada, o poeta quer
dizer que aquele é seu último leito, ou seja,
que ela morreu.
(B) Incorreta. A expressão “leito derradeiro”
permite depreender que a mulher está morta,
e não cansada.
(C) Incorreta. A expressão “leito derradeiro”
permite depreender que a mulher está morta,
e não dormindo.
(D) Incorreta. A expressão “leito derradeiro”
permite depreender que a mulher está morta,
e não chorando.

CAMPOS, Augusto de. Luxo/Lixo. 1966. Disponível em: <http://culturvisflul.
blogspot.com/2017/11/lixo-ou-luxo.html.>. Acesso em: 29 ago. 2019.

8 Com base na leitura do poema concreto, é possível inferir que

( A ) a repetição da palavra luxo significa que o poeta busca uma vida de
riqueza e de glória.
( B ) há uma mensagem crítica em relação à sociedade de consumo, em
que o luxo que consumimos vira uma quantidade expressiva de lixo.
( C ) a palavra lixo, formada pela repetição da palavra luxo, é um efeito
ilustrativo criado aleatoriamente.
( D ) há um incentivo ao consumo desenfreado para alcançar a felicidade.
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Questão 8
D4 – Inferir uma informação implícita em um
texto.

(064_071)_APROVA_9ANO_LPT_SIMULADO2_LA.indd 67

25/09/19 14:30

(A) Incorreta. Não é possível inferir uma busca
por riqueza por parte do poeta, porque a repetição do termo luxo forma a palavra lixo.
(B) Correta. A formação da palavra lixo por
meio da repetição da palavra luxo estabelece
uma relação implícita: uma grande quantidade
de luxo forma lixo, o que pode ser interpretado como uma crítica à sociedade de consumo.
(C) Incorreta. A formação da palavra lixo não
é algo aleatório; pelo contrário, o poeta tem a
intenção de fazer uma crítica.
(D) Incorreta. Não há um incentivo ao consumo
nesse poema, mas sim uma crítica a ele.
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Simulado 2 Lições 6 a 10

Leia os textos e responda às questões 9, 10, 11 e 12.
Texto I

Orfeu
Rosana Rios

As nove Musas eram as padroeiras das artes, e Calíope, musa da poesia
épica, foi amada por Apolo. Dessa união nasceu Orfeu, que seria o mais
famoso musicista da Hélade. Ganhara do pai uma lira e, quando a tocava,
cantando as paixões dos humanos e os mistérios dos deuses, comovia
mortais e imortais, encantava animais e até as rochas. Vivia na Trácia,
onde apaixonou-se pela bela Eurídice, que lhe correspondeu. Na festa de
suas bodas até Himeneu, o deus do casamento, compareceu. A presença
desse deus, porém, não trouxe sorte alguma ao casal: pouco tempo após
a celebração, Eurídice passeava nos campos com algumas ninfas, quando
foi mordida por uma serpente. O veneno agiu rapidamente, e em pouco
tempo a jovem jazia morta.
Orfeu ficou desesperado ao saber o que acontecera à sua jovem esposa.
Tentou espantar a dor cantando e, embora suas palavras comovessem deuses
e homens, não podiam trazer Eurídice de volta. Então, decidido a recuperá-la ou a morrer tentando, ele procurou a entrada do reino subterrâneo e foi
buscá-la nos domínios de Hades.
Dizem que sua canção, pedindo a clemência do senhor do mundo infernal e de sua esposa, Perséfone, foi tão sublime que fez chorar as almas
dos mortos e os espectros condenados a eternas torturas. Comovidos, os
soberanos do submundo permitiram que Orfeu levasse a esposa de volta à
Terra, mas Hades avisou que, quando estivesse a caminho, ele não deveria,
em momento nenhum, olhar para trás. Orfeu bem que tentou obedecer.
Porém não via se Eurídice o seguia, quando fazia a tremenda escalada de
volta à superfície. Em certo momento lançou um olhar para a sombra da
amada, que vinha atrás dele, e... viu-a ser arrebatada de volta ao Hades.
A segunda morte de Eurídice deixou Orfeu sombrio. Sua música ainda
despertava encantamento em quem a ouvia, porém, a tristeza do cantor
viúvo desagradava às mulheres da Trácia: muitas desejavam tomá-lo por
esposo, e ele recusava casar-se de novo.
Num dia em que ele cantava junto às matas, um bando de mulheres devotas do deus Dioniso o viu; [...] sentindo-se desprezadas e enfurecidas pelo
desejo de vingança, atacaram-no a pedradas. Orfeu expirou e, somente
então, livre da vida tristonha, sua sombra pôde seguir para o Hades, onde
se reuniu à esposa que tanto amara.
Dioniso, desgostoso com as mulheres assassinas do divino cantor, transformou-as em árvores. E Zeus levou a lira de Orfeu aos céus, tornando-a
a constelação da Lira.
RIOS, Rosana. Volta ao mundo em 80 mitos.
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2010.
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Questão 9
Texto II
D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em
que será recebido.

Tarde
Olavo Bilac

Houve gemidos no Ebro e no arvoredo,
Horror nas feras, pranto no rochedo;

(A) Incorreta. Apenas o texto I narra a história
completa de Orfeu, pois o texto II trata especificamente do momento de sua morte.
(B) Incorreta. Nenhum dos textos é narrado por
Orfeu ou por Eurídice.
(C) Incorreta. Os textos não apresentam a opinião do autor sobre a decisão de Orfeu de buscar Eurídice no submundo.
(D) Correta. De fato, o texto I narra a história
de Orfeu de forma mais completa, enquanto o
texto II trata especificamente do momento de
sua morte.

E fugiram as Mênadas, de medo,
Espantadas da própria maldição.
Luz da Grécia, pontífice de Apolo,
Orfeu, despedaçada a lira ao colo,
A carne rota ensanguentando o solo,
Tombou... E abriu-se em músicas o chão...
A boca ansiosa um nome disse, um grito,
Rolando em beijos pelo nome dito:
“Eurídice”, e expirou... Assim Orfeu,
No último canto, no supremo brado,
Pelo ódio das mulheres trucidado,
Chorando o amor de uma mulher, morreu...

Questão 10

BILAC, Olavo. Tarde. Antologia: Poesias.
São Paulo: Martin Claret, 2002.

D21 – Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.

9 Comparando os textos I e II, podemos afirmar que

( A ) ambos narram a história completa de Orfeu, de seu nascimento à sua
morte.
( B ) o texto I narra a história pelo olhar de Orfeu e o texto II, pelo olhar de
Eurídice, sua esposa.
( C ) ambos criticam a decisão de Orfeu de buscar sua amada no submundo.
( D ) o texto I narra a história de Orfeu de forma mais completa, enquanto
o texto II foca apenas sua morte.

(A) Correta. De acordo com o texto, todos esses
seres e elementos se encantavam com as canções tocadas por Orfeu.
(B) Incorreta. Ao contrário do que aponta a alternativa, todos se encantavam com as canções
tocadas por Orfeu.
(C) Incorreta. Ao contrário do que aponta a alternativa, todos se encantavam com as canções
tocadas por Orfeu.
(D) Incorreta. Ao contrário do que aponta a alternativa, todos se encantavam com as canções
tocadas por Orfeu.

10 No texto I, quanto às opiniões em relação às canções de Orfeu, é possível
afirmar que

( A ) todos gostavam de ouvi-lo: mortais, imortais, animais e até as rochas.
( B ) os mortais e os imortais não gostavam de ouvi-lo, mas os animais e
as rochas gostavam.
( C ) os animais e as rochas não gostavam de ouvi-lo, mas os mortais e os
imortais gostavam.
( D ) ninguém que o ouvia tocando a lira gostava de suas canções.
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Questão 11
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
(A) Incorreta. Orfeu passa a tocar as canções
somente após ganhar uma lira de seu pai.
(B) Correta. De fato, Orfeu ganhou a lira antes
de tocá-la e encantar a todos.
(C) Incorreta. A ação destacada ocorreu antes
das demais, e não ao mesmo tempo.
(D) Incorreta. Trata-se de uma ação que já ocorreu, e não que ainda vai ocorrer.

Simulado 2 Lições 6 a 10

11 Leia este trecho do texto I: “Ganhara do pai uma lira e, quando a tocava,
cantando as paixões dos humanos e os mistérios dos deuses, comovia
mortais e imortais, encantava animais e até as rochas.”. Nele, o verbo “ganhar” no pretérito mais-que-perfeito é usado para mostrar que essa ação

(A)
(B)
(C)
(D)

12 No trecho do texto I “Dizem que sua canção [...] foi tão sublime que fez
chorar as almas dos mortos e os espectros condenados a eternas torturas.”,
a palavra destacada significa que a canção foi

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 12
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.

Infância
Guilherme de Almeida

Um gosto de amora
comida com sol. A vida
chamava-se “Agora”.
ALMEIDA, Guilherme de. Infância. Toda a poesia. 2. ed.
São Paulo: Livraria Martins, 1955.

13 No texto, o uso da palavra agora sugere que, na infância, a criança

(A)
(B)
(C)
(D)

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra
ou expressão.

(A) Incorreta. Não há indícios, nesse haicai, de
que a criança tenha atitudes irresponsáveis.
(B) Incorreta. Não há indícios, nesse haicai, de
que a criança não possa tomar as próprias decisões sozinha.
(C) Correta. Ao dizer que a vida se chama
“Agora”, o poeta nos mostra que a criança vive
o presente, sem se preocupar com o futuro.
(D) Incorreta. Não há indícios, nesse haicai, de
que a criança não tenha conhecimento sobre
a vida.

70

ruim.
esquisita.
insignificante.
extraordinária.

Leia o texto e responda à questão 13.

(A) Incorreta. A palavra sublime tem o sentido
de “extraordinária”, e não de “ruim”.
(B) Incorreta. A palavra sublime tem o sentido
de “extraordinária”, e não de “esquisita”.
(C) Incorreta. A palavra sublime tem o sentido
de “extraordinária”, e não de “insignificante”.
(D) Correta. A palavra sublime tem o sentido
de “extraordinária”.

Questão 13

ocorreu depois das ações narradas a seguir.
ocorreu antes das ações narradas a seguir.
ocorreu ao mesmo tempo que as ações narradas a seguir.
ainda vai ocorrer, assim como as ações narradas a seguir.

tem muitas atitudes irresponsáveis.
não pode tomar as próprias decisões sozinha.
vive o presente, sem se preocupar com o futuro.
ainda não tem muito conhecimento sobre a vida.
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Questão 14
Leia o texto e responda à questão 14.
D6 – Identificar o tema de um texto.

Seiscentos e sessenta e seis

(A) Correta. O poema trata, nos primeiros versos, da passagem do tempo e também da importância de aproveitarmos a vida.
(B) Incorreta. Ao falar de deveres, o autor faz
uma metáfora com nossa missão de viver, com
nossa existência.
(C) Incorreta. O poema mostra o contrário: que
o tempo passa rápido, como podemos notar
pelo uso do advérbio já.
(D) Incorreta. No poema, a referência a deveres
e à reprovação é uma metáfora para tratar da
nossa existência.

Mario Quintana

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6a feira…
Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado…
E se me dessem — um dia — uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre em frente…
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
QUINTANA, Mario. Seiscentos e sessenta e seis. Esconderijos do tempo.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.

14 O poema tem como tema

(A)
(B)
(C)
(D)

a importância de aproveitarmos verdadeiramente a vida.
o excesso de deveres que as escolas passam aos alunos.
o fato de o tempo passar muito devagar ao longo da vida.
a história de um aluno que foi reprovado por não fazer seus deveres.
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Lição

Lição 11

Verbete enciclopédico
e verbete de dicionário

11

Introdução
O verbete enciclopédico traz definições, dados históricos e outras informações sobre um conceito, um fato recente ou do passado, uma descoberta
científica etc. Os verbetes são consultados para fins de pesquisa e costumam
ser acompanhados de ilustrações, fotografias, esquemas, mapas, entre outros
recursos gráficos ou visuais. Em geral, a linguagem empregada é formal e
se caracteriza pelo uso de termos técnicos, próprios da área sobre a qual se
escreve. Há enciclopédias que abordam todos os ramos do saber humano e
outras que enfocam uma área específica do conhecimento. Elas são publicadas
em livros e em versões digitais.

O verbete enciclopédico caracteriza-se pela linguagem clara, impessoal e objetiva. Sua finalidade é fornecer informações sobre um conceito,
um fato histórico recente ou passado, uma descoberta científica, a vida de uma personalidade,
entre muitos outros temas. Dependendo da enciclopédia, os verbetes podem incluir gráficos, tabelas, esquemas, fotografias, ilustrações técnicas
etc. Em geral, as enciclopédias são consultadas
com o objetivo de resolver uma dúvida ou ampliar o conhecimento sobre um assunto.

Fotografia Jornalística
Definição
É aquela que se empenha em oferecer uma visão objetiva, arguta e abrangente
de um acontecimento de interesse jornalístico. Assim, a principal medida para
a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística é seu valor informativo,
sendo tudo mais, como valores meramente técnicos ou estéticos, secundário se
comparado ao conteúdo informativo.
FOTOGRAFIA Jornalística. Em: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/termo3867/fotografia-jornalistica>. Acesso em: 10 jul. 2019.
Verbete da Enciclopédia. (Adaptado.)

Fotografia Publicitária

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia os textos a seguir e faça o que se pede.

Definição
Fotografia especialmente produzida para a difusão comercial de um produto, independentemente do suporte escolhido pelo anunciante, que tanto pode ser a mídia
impressa — jornais, revistas, cartazes, out-doors, ou folhetos — quanto audiovisual,
como multivisões e anúncios transmitidos pela televisão ou pelo cinema. Na fotografia
publicitária, de modo geral, a concepção prévia da imagem é esboçada pelo diretor
de arte da agência que detém a conta do cliente em questão e a tomada da foto é
respaldada na atuação de um produtor que reúne o material necessário, podendo
inclusive chegar a organizar pessoalmente os elementos constitutivos da composição.
Nestes casos, estes profissionais podem ser legitimamente considerados como parceiros do fotógrafo na realização da fotografia final.
FOTOGRAFIA Publicitária. Em: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/termo3868/fotografia-publicitaria>. Acesso em: 10 jul. 2019.
Verbete da Enciclopédia.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

2

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

3

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

4

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

5e6

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

9/24/19 2:37 PM

Atividade 2

Definir conceitualmente dois tipos de fotografia: a jornalística e a utilizada em anúncios

Para que os alunos percebam a finalidade dos
verbetes, volte ao título e aos dados relativos à
fonte do texto e questione-os: o que é uma enciclopédia on-line? Qual a função de textos enciclopédicos em geral? Os verbetes são textos cuja
finalidade principal é trazer definições, dados
históricos e outras informações. Nesse caso, os
verbetes têm a intenção de conceituar dois tipos
de fotografia.

publicitários. Isso pode ser comprovado pela introdução dos textos com a palavra definição.

Atividade 3

1 Qual é o assunto tratado nos textos?
Os textos tratam de diferentes tipos de fotografia.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

2 Qual é a finalidade dos textos? Justifique sua resposta.

Além de inferir o sentido pelo contexto, é importante os alunos consultarem um dicionário para
entender o que é a função estética associada à
fotografia. No caso, a expressão remete à fotografia como uma forma de expressão artística.

3 Pode-se inferir que a diferença entre os tipos de fotografia está relacionada
a) à função estética.

c) ao cenário fotografado.

Atividade 5

b) à função comercial.

d) à época.

Localizar informações no texto é estratégia elementar e importante no processo de desenvolvimento da leitura. Peça que os alunos retomem
o texto e localizem o trecho que comprova a
resposta.

4 Em “Assim, a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística é seu valor informativo [...].”, a palavra destacada tem o
mesmo sentido que
a) obtenção.

c) implementação.

b) verificação.

d) publicação.

Atividade 6
Explique para os alunos que há enciclopédias
(impressas e on-line) que apresentam verbetes
relacionados ao conhecimento geral, outras,
como essa, têm uma temática predefinida. No
caso da fonte dos textos lidos, a enciclopédia
opta por publicar verbetes relacionados à arte e
à cultura, como o nome do site indica.

5 Qual das afirmações a seguir não corresponde às informações apresentadas
nos textos?
a) A fotografia jornalística tem caráter informativo.
b) A fotografia publicitária é feita com a intenção de difundir comercialmente um produto.
c) A fotografia jornalística oferece uma visão objetiva de um acontecimento de interesse jornalístico.
d) A fotografia publicitária é veiculada em mídias audiovisuais apenas,
como televisão e cinema.
6 De acordo com a fonte dos textos, a enciclopédia digital de que eles foram
tirados publica verbetes relacionados a que área?
a) Arte e cultura.

c) Política.

b) Genética.

d) Pesquisa científica.
73
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Lição 11 Verbete enciclopédico e verbete de dicionário

7 Releia este trecho do verbete.

Atividade 7
Além de identificar o sentido expresso pela conjunção, solicite aos alunos que a substituam por
outras expressões semanticamente equivalentes,
como portanto, logo, dessa forma, dentre outras.

”Assim, a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística é seu valor informativo, sendo tudo mais, como valores
meramente técnicos ou estéticos, secundário, se comparado ao conteúdo
informativo.“

Atividade 8

• A palavra destacada expressa a noção de
a) conclusão.
b) proporção.
c) comparação.
d) conformidade.

É importante os alunos relacionarem a opção
pelo registro formal para a escrita dos textos com
um aspecto essencial do gênero: informar, transmitir conhecimentos sobre determinado assunto.
Portanto, a linguagem formal é mais adequada
ao contexto.

8 A linguagem utilizada nos verbetes de enciclopédia, em geral, é formal e
objetiva. Tem o propósito de expor informações de modo claro e direto,
a fim de evitar ambiguidade. Além disso, costuma fazer uso de termos específicos da área do conhecimento de que está tratando, conforme se observa
nos verbetes de enciclopédia lidos anteriormente.

Releia o fragmento a seguir e copie dele um trecho que represente a
formalidade presente no gênero estudado.
”É aquela que se empenha em oferecer uma visão objetiva, arguta e
abrangente de um acontecimento de interesse jornalístico. Assim, a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística
é seu valor informativo, sendo tudo mais, como valores meramente técnicos ou estéticos, secundário se comparado ao conteúdo informativo.”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 11

Os alunos podem responder: “visão objetiva, arguta e abrangente”; “a principal medida para a aferição da qualidade de uma fotografia jornalística é seu valor informativo”;
“valores meramente técnicos ou estéticos, secundário, se comparados ao conteúdo
informativo”.
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Atividades

Tópicos

7

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

8

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

9

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outra notações.

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

10

74

Descritores

9/24/19 2:38 PM

Introdução
O verbete de dicionário tem como objetivo
principal explicar o significado de uma palavra em diferentes contextos. Além do sentido
denotativo, alguns dicionários apresentam explicações sobre usos das palavras no sentido figurado. Também costumam apresentar descrições referentes à classe gramatical, à pronúncia
(com indicação da sílaba tônica), à etimologia
(ou seja, à origem da palavra), entre outras informações. Alguns dicionários apontam, ainda,
expressões sinônimas.

O verbete de dicionário é um gênero que tem como finalidade explicar o
significado de uma palavra em diferentes contextos. Além dos sentidos mais
usuais do termo, o dicionário costuma apresentar descrições referentes à
classe gramatical, à pronúncia (com indicação da sílaba tônica), à etimologia
(ou seja, à origem da palavra), entre outras informações. Alguns dicionários
apontam, ainda, expressões sinônimas e antônimas, assim como exemplos
referentes aos sentidos apresentados.

Leia o verbete a seguir e responda às atividades 9 e 10

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

fotografia
(fo.to.gra.fi.a)

Atividade 9

sf.

Peça aos alunos que façam uma leitura silenciosa do verbete, buscando entender todas as
informações contidas nele. Em seguida, leia
cada uma dessas informações e solicite que
eles as expliquem. Chame a atenção para o que
cada elemento representa. Seria interessante
consultar a mesma palavra em outros dicionários impressos e digitais, para que os alunos
comparem as informações apresentadas.

1. Técnica ou arte de registrar imagens com uma câmara fotográfica por meio
da ação da luz sobre um filme, ou eletronicamente como sinais digitais
que são gravados num chip: Ele está fazendo um curso de fotografia.
2. A imagem obtida por uma dessas técnicas; FOTO; RETRATO: Tirei
várias fotografias em minha última viagem.
3. Fig. Reprodução, descrição ou cópia exata e minuciosa de algo ou
alguém: Ele é uma fotografia da mãe quando pequena.
[F.: fot(o) - + -grafia.]

Atividade 10

Disponível em: <http://www.aulete.com.br/fotografia>. Acesso em: 19 set. 2019.

Chame a atenção dos alunos para a forma de
apresentação dos textos, que remete também
à diferença de tratamento do tema. No verbete
de enciclopédia, os sentidos são apresentados
como itens, para consulta rápida e objetiva,
enquanto os verbetes de enciclopédia são mais
adequados para o leitor que busca maior aprofundamento de informação.

9 No verbete, o termo (fo.to.gra.fi.a) foi grafado dessa maneira para indicar a
a)
b)
c)
d)

numeração sequencial das diferentes acepções da palavra.
separação silábica e a localização da sílaba tônica.
transcrição fonética da pronúncia da vogal da sílaba tônica.
abreviação da palavra fotografia.

10 Compare o verbete de dicionário com os verbetes de enciclopédia lidos
anteriormente. Apesar de abordarem temas semelhantes, de que maneira
são diferentes na forma de tratá-los?
Espera-se que os alunos indiquem os verbetes de dicionário como textos mais diretos
e que focam mais especificamente na definição ou conceituação, enquanto os verbetes
de enciclopédias apresentam informações mais detalhadas e contextuais.
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Abreviações
Caso os alunos apresentem dificuldades em compreender o significado das abreviações utilizadas nos verbetes, oriente-os para que consultem a listagem delas no dicionário. Dessa
maneira, por exemplo, os alunos podem compreender que a abreviação “sf.” é usada para
o termo “substantivo feminino”.

75

Lição

Lição 12

12

Introdução

O manual de instruções tem por objetivo descrever um produto e ensinar
o consumidor a usá-lo. Assim como receitas, bulas de remédio ou tutoriais,
o manual é exemplo de texto instrucional (ou injuntivo). As instruções de
montagem, instalação e uso geralmente são organizadas passo a passo para
facilitar a compreensão dos procedimentos. O texto utiliza linguagem formal,
pois precisa ser entendido pelo maior número possível de pessoas. Quando
o produto é comercializado em diversos países, o manual de instruções traz
versões do texto em vários idiomas.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.
EASY MOBILE

Textos instrucionais ou injuntivos são aqueles
que têm como finalidade principal dar orientações, prescrições ou ordens a quem os lê. Essa
“família” ou grupo de textos abarca diferentes
gêneros. Assim, são exemplos de gêneros instrucionais a receita culinária, a cartilha institucional e o manual de instruções, gênero de
que trata esta lição. No manual de instruções, o
autor orienta o leitor/cliente a utilizar, montar
e desmontar o produto de maneira adequada.
O descumprimento das orientações não implica
sanções legais, mas pode implicar mau uso do
equipamento, perda de garantia do fabricante
e até acidentes. Esta lição estuda a estrutura
composicional desse gênero com o objetivo de
ampliar a compreensão em leitura.

Manual de instruções
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EASY MOBILE

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 12

Lição 12 Manual de instruções

1 Qual é o objetivo principal desse texto?

Atividade 1
Retome com os alunos o conhecimento que eles
têm do gênero. Faça um levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre esse gênero.
Quais manuais eles conhecem? Têm o hábito de
seguir corretamente as instruções de um fabricante ou só recorrem ao manuais em caso de
danos, quando algo “dá errado”? Ressalte a importância de se seguir corretamente as instruções de uso de um equipamento, uma bula de
remédio ou mesmo uma receita culinária.

O objetivo é orientar o consumidor sobre o uso correto de um fone de ouvido.

2 Geralmente, como o leitor tem acesso a textos como esse?
Trata-se de um folheto que acompanha o produto. Outras respostas possíveis: dentro
da caixa em que o produto é comercializado ou no site oficial do fabricante.

O uso da expressão DICAS é comum em textos
instrucionais, como nesse Manual. Peça que
os alunos busquem o significado da expressão
no dicionário, que terá explicações como: informação útil, proveitosa, e indicação, orientação ou pista.

3 Esse texto foi escrito para
a)
b)
c)
d)

o consumidor que adquiriu um fone de ouvido.
o leitor que pretende se informar sobre tipos de fone de ouvido.
o consumidor que pretende comprar um fone de ouvido.
divulgar uma marca.

4 Releia o trecho a seguir.
EASY MOBILE

“

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Atividade 4

”

• Qual palavra ou expressão dá pistas de que se trata de um texto
instrucional?
a) Dicas.
b) Tamanho.
c) Experimente.
d) Auriculares.
78
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Atividades

Tópicos

Descritores

1e3

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

2

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

4

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

5

IV

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

6

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

7

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

Atividade 5
É importante os alunos reconhecerem o pronome isso como anafórico, ou seja, aquele que
tem a função de substituir palavras ou expressões anteriores, evitando repetição e permitindo a continuidade do texto.

EASY MOBILE

5 Releia a orientação a seguir.

“

Atividade 6
Chame a atenção dos alunos para o fato de que
“ordem”, “pedido”, “sugestão” e “orientação”
não têm o mesmo significado. A “ordem” expressa algo que deve ser seguido. O “pedido”
é uma solicitação; portanto, pode ou não ser
seguido. A “sugestão” expressa uma proposta,
que pode ou não ser seguida. Já a “orientação”
apresenta uma diretriz ou uma instrução, que,
também, pode ou não ser seguida.

”

• O pronome isso se refere a quê?
O pronome isso se refere à possibilidade de o fone deslizar para fora do ouvido no

Atividade 7

6 Releia:

Apesar de ser uma questão relativamente simples, a localização de informações no texto é importante para que o leitor/consumidor faça bom
uso do aparelho.

EASY MOBILE

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

caso de suor.

“

”

• É correto afirmar que, no gênero manual de instruções, o uso de
verbos no modo imperativo expressa
a) ordem.
b) pedido.
c) sugestão.
d) orientação.
7 Segundo as instruções do manual, o que é necessário fazer para remover
o fone de ouvido durante uma atividade física?
a) Ajustar o fone de ouvido.
b) Secar os ouvidos antes de inserir os fones novamente.
c) Evitar o suor.
d) Reduzir o som.
79
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O imperativo
A fim de ajudar os alunos a compreenderem melhor os possíveis usos do imperativo, após a
realização da atividade 6, peça a eles que observem os tempos verbais empregados no texto
lido. Destaque que, para manter o paralelismo, é adequado que se use apenas uma forma
verbal em todo o texto.
Seria interessante retomar oralmente as orientações, pedindo aos alunos que passem todas as
formas para o infinitivo. Dessa maneira, eles vão notar a necessidade de desenvolver o paralelismo no texto, pois terão de adequar e modificar todas as formas verbais do trecho.

79

Lição 12

Lição 12 Manual de instruções

8 Leia novamente:

Atividade 8

EASY MOBILE

Chame a atenção dos alunos para a importância da associação de recursos verbais e não verbais em textos do gênero. A finalidade é instruir o leitor, ensinar-lhe a utilizar um produto.
Portanto, os recursos visuais tornam o texto
mais acessível e mais claro. Com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e
comunicação, essas instruções têm sido apresentadas, comumente, por meio de tutoriais
disponíveis na internet.

A linguagem formal é aquela em que se utiliza a norma padrão da língua. Explique para
os alunos que o registro formal é adequado a
textos como esse, em que não há familiaridade
entre os interlocutores

• Podemos afirmar que, para passar a música, é preciso
a) pressionar duas vezes o botão que também serve para aumentar o
volume.
b) pressionar três vezes o botão que também serve para diminuir o volume.
c) pressionar duas vezes o botão que também serve para atender uma
chamada.
d) pressionar três vezes o botão que também serve para terminar uma
chamada.

Atividade 10
Converse com os alunos sobre as características que aproximam os gêneros citados e o fato
de todos eles terem como objetivo comunicativo instruir sobre ações e/ou procedimentos.

9 Releia o texto, observando a linguagem empregada. Nele, o registro é
formal ou coloquial? Explique.
O texto faz uso de linguagem formal, pois deve ser claro, objetivo e preciso, para

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Atividade 9

ser compreendido por qualquer pessoa que o ler.

10 Cite exemplos de gêneros textuais que pertencem à mesma tipologia do
texto que você acabou de ler.
Sugestão de resposta: receita de bolo de chocolate; manual de instruções de tablet; bula
de antibiótico; tutorial para instalação de aplicativo.
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Atividades

Tópicos

Descritores

8

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto etc.).

9

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

10

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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Lição

13

Lição 13

Anúncio publicitário

Introdução

O anúncio publicitário é um gênero textual cujo principal objetivo é
promover um produto, um serviço, uma ideia ou um evento. Circula em jornais,
revistas, rádio, televisão, outdoors, internet e outras mídias. Dependendo do
meio de circulação, pode utilizar diversas linguagens, como a verbal, a visual
e a sonora. Os anúncios impressos são compostos de textos e ilustrações ou
fotografias. Textos, imagens ou recursos sonoros desse gênero são criativos e
procuram atrair a atenção do leitor, espectador ou ouvinte.

O anúncio publicitário é um gênero da esfera
publicitária que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Por isso, faça um levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre
o gênero. Chame a atenção para os diversos
portadores textuais, como revistas, jornais,
sites, outdoors, entre outros. Quanto à estrutura, é comum a combinação de elementos da
linguagem verbal e não verbal e, dependendo
do caso, de recursos visuais e sonoros. Entre os
diversos recursos linguísticos utilizados, destacam-se metáforas, ambiguidades, intertextualidades e trocadilhos. Todos esses elementos
são combinados de modo a despertar o interesse do público por aquilo que está sendo
anunciado. Esta lição apresenta aos alunos os
principais elementos da estrutura composicional desse gênero com o objetivo de ampliar
sua compreensão leitora.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

EXÉRCITO DA SALVAÇÃO

Leia o anúncio e faça o que se pede.

Atividade 1
A recuperação do contexto de produção, como
nesta atividade, é uma estratégia que visa chamar a atenção do aluno para a função social
dos diferentes gêneros. Observar quem produz
o texto, em que momento histórico, onde ele
é produzido e a quem se dirige são aspectos
importantes a serem trabalhados.

33o Anuário de Criação. São Paulo: Clube de Criação de São Paulo, 2008. p. 150.

1 Qual é o nome da empresa ou entidade anunciante?

Atividade 2

Exército da Salvação.

2 Pode-se inferir que o anunciante se dedica a que tipo de atividade?
Pode-se inferir que o anunciante se dedica a ações beneficentes, uma vez que está solicitando doações como “armas” para um exército que se dedica a promover a salvação.

Para a compreensão dessa pergunta, ajude os
alunos a pensar em instituições que se dedicam à
realização de ações beneficentes. Pergunte-lhes
se há alguma delas no bairro ou na cidade onde
moram ou se as conhecem por intermédio dos
meios de comunicação.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

2

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

81

Lição 13 Anúncio publicitário

3 O que representam os objetos que formam o helicóptero no contexto
desse anúncio?

Atividade 3
Uma importante técnica de compreensão de
textos é o ensino das estratégias de observação da multimodalidade. Além dos elementos da linguagem verbal, estimule os alunos a
observar as cores, a disposição dos objetos, a
intensidade dos traços, ou seja, todos os recursos visuais empregados para a construção dos
sentidos do texto. Proponha que eles reflitam
sobre os diferentes textos disponíveis atualmente, sobretudo os que circulam na internet,
e sobre a importância da imagem e seus efeitos
de sentido nas várias esferas.

a) As doações que o Exército da Salvação recebe e reverte em ajuda aos
necessitados.
b) As pessoas que recebem ajuda do Exército da Salvação para comprar
seus móveis.
c) Um helicóptero que percorre as localidades mais pobres do país, levando água e alimentos.
d) Um sonho que move as pessoas na ajuda aos necessitados.
4 Qual é o objetivo desse anúncio?
a)
b)
c)
d)

Atividade 4
Nos diferentes campos da atividade humana,
textos são produzidos com funções e objetivos
específicos. É importante refletir com os alunos
sobre os papéis desempenhados pelos textos
que circulam na sociedade. Retome o caráter
argumentativo do texto: o objetivo é estimular
as pessoas a fazer doações.

Vender helicópteros feitos com móveis e objetos recicláveis.
Divertir as pessoas com uma ideia criativa e inusitada.
Denunciar as injustiças e desigualdades sociais.
Angariar donativos para ajudar as pessoas necessitadas.

5 Textos de anúncio publicitário costumam explorar o sentido conotativo
ou figurado das palavras por meio de figuras de linguagem, como a metáfora, em que uma palavra usada em sentido diferente substitui outra
com a qual estabelece alguma relação de semelhança.

• Cite uma metáfora utilizada no anúncio e explique o significado que a
palavra adquiriu nesse contexto.

Atividade 5

No anúncio, armas (“Suas doações são nossas armas”) e exército (nome da entidade,

Chame a atenção dos alunos para os diversos
recursos utilizados em anúncios com a finalidade de persuadir os leitores e atrair para as
mensagens que pretendem divulgar. Para atingir sua intenção comunicativa, uma das estratégias comuns ao gênero é a exploração dos
sentidos das palavras, criando metáforas ou
utilizando expressões com duplo sentido.

Exército da Salvação) são metáforas: a primeira, com o sentido de recurso para favorecer

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 13

ou beneficiar alguém (aparato utilizado pelo exército para atacar o inimigo, no caso,
a miséria e a pobreza); a segunda, em alusão a uma legião ou grupo de combatentes
para ajudar pessoas em dificuldade.
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Atividades

Tópicos

Descritores

3

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto etc.).

4e6

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

5

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

7

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

9/24/19 3:20 PM

Atividade 6
Os alunos devem ser mobilizados de modo que
consigam perceber que essa campanha tem a
finalidade de divulgar uma ideia e de engajar
o leitor.

ASSOCIAÇÃO CIVIL ALTERNATIVA TERRAZUL

Leia o anúncio a seguir e faça o que se pede.

Atividade 7

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Mesmo se os alunos responderem corretamente, solicite que consultem em um dicionário o
significado de palavras como ecologia e arborismo, que estão diretamente ligadas à temática do texto. Ecologia, além de ser um ramo de
estudo da área de biologia, é uma expressão
utilizada para se fazer referência a ideias ou
projetos relacionados à preservação ambiental.
Já arborismo é, principalmente, o nome dado
a práticas desportivas feitas em árvores, como
escalada ou corrida de obstáculos. O arborismo
também pode ser praticado por pesquisadores,
já que a escalada de árvores pode ser necessária
a determinados campos de estudo.

ASSOCIAÇÃO ALTERNATIVA TERRAZUL. Ciência Hoje, n. 317, ago. 2014.

6 Qual é a finalidade desse texto?
O anúncio tem por objetivo defender a preservação das florestas.

7 O anúncio tem como tema
a) o trabalho.
b) o arborismo.
c) a ecologia.
d) a solidariedade.
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Metáfora e comparação
Alguns alunos podem ter dificuldade em perceber os vários sentidos de uma palavra e sobretudo em compreender metáforas. Uma boa estratégia para mostrar como se cria uma
metáfora é apresentar outra figura de linguagem, a comparação. Por exemplo: em “Denise é
boa jogadora de futebol como Pelé”, produziu-se uma comparação (chame a atenção para o
emprego da palavra como). Quando alguém diz “Denise é um Pelé”, produziu uma metáfora.
Em seguida, proponha que criem pequenos textos ou frases usando comparações e depois as
transformem em metáforas. Esse exercício pode colaborar para o desenvolvimento de capacidades relacionadas ao reconhecimento dos efeitos de sentido de uma palavra ou expressão
em diferentes contextos.

83

Lição 13

Lição 13 Anúncio publicitário

8 Releia.

Atividade 8
Chame a atenção dos alunos para o uso dos
verbos no imperativo como forma de estabelecer interlocução com o leitor e envolvê-lo.

“Faça um favor a você mesmo. Preserve a natureza.”

• Como esse texto pode ser compreendido pelo público-alvo do anúncio?

Atividade 9

O texto lembra ao ser humano que ele faz parte da natureza; portanto, ao preserva-lá,

Peça a um aluno que leia o texto da campanha
em voz alta e pergunte ao restante da turma
se a leitura foi suficiente para compreendê-la.
Esse exercício ajuda a perceber a importância e
a função dos elementos visuais em textos desse
gênero.

está preservando a si próprio.

9 No anúncio, que relação se estabelece entre a imagem e o texto?
A imagem mostra um homem cortando uma árvore e, ao mesmo tempo, outra árvore está

de que quem corta uma árvore prejudica a si mesmo.

WWF

10 Leia o anúncio e faça o que se pede.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

a ponto de cair sobre a cabeça dele. Assim se reforça a ideia expressa no texto, ou seja,

Cartaz desenvolvido pela WWF francesa, 2009.

• O anúncio representa
a) o pulmão de um fumante, que não está saudável em função da prática
do tabagismo, e alerta para o perigo de fumar.
b) o pulmão do mundo, que não está saudável em função do desmatamento, e alerta para a necessidade de preservação das florestas.
c) o pulmão de um fumante, que não está saudável em função da prática
do tabagismo, e alerta para destruição das florestas.
d) o pulmão do mundo, que está saudável. O objetivo é comemorar o
Dia de Proteção às Florestas.
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Tópicos

8

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

9 e 10

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto etc.).

III

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

11
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Atividades

Descritores

Atividade 11
11 De
que maneira
Atividade
13 o anúncio do WWF se aproxima do anúncio anterior, da
ONG Terrazul?

Promova uma discussão com os alunos, para

que
eles comparem
anúncios
desta
lição,
A
mensagem
do WWFosreforça
a ideia
da campanha
da ONG Terrazul, representando
observando semelhanças e diferenças diver-

asas.
floresta
como um
pulmão
adoentado.
Em relação
ao tema,
por
exemplo, Assim,
os três ambas defendem que preservar a

últimos anúncios se aproximam, pois tratam

natureza
é uma
maneira de àpreservar
a vida.
de questões
relacionadas
preservação
am-

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

GREENPEACE

biental. Também é interessante comparar a
Leia estrutura
o anúnciodos
abaixo.
anúncios, como a relação entre
recursos verbais e não verbais: por exemplo,
em textos do gênero, predominam os recursos
não verbais (como fotos, desenhos, cores, tamanhos e tipos de letras diferentes etc).

Promova uma discussão com os alunos, para
que eles comparem os anúncios desta lição,
observando semelhanças e diferenças. Em relação ao tema, por exemplo, os dois últimos
anúncios se aproximam, pois tratam de questões relacionadas à preservação ambiental.
Também é interessante comparar a estrutura
dos anúncios, como a relação entre recursos
verbais e não verbais: por exemplo, em textos
do gênero, predominam os recursos não verbais (como fotos, desenhos, cores, tamanhos e
tipos de letras diferentes etc.).

GREENPEACE. Ciência Hoje, n. 317, ago. 2014.
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Lição 13 Anúncio publicitário

12 Qual é o assunto tratado no anúncio?

Atividade 13
Certifique-se de que os alunos entendem o que
é a dimensão política a que o enunciado se refere: a expressão remete a uma relação com o
poder público e a gestão de bens de acordo
com os interesses da coletividade.

O anúncio trata da necessidade de cobrar um plano de mobilidade urbana com
um transporte coletivo de qualidade.

Atividade 15
Espera-se que os alunos respondam afirmativamente, já que são apresentados argumentos
consistentes para convencer o leitor de que a
valorização do transporte coletivo é uma solução possível para a questão da mobilidade urbana. Na realização desta atividade, pergunte
se eles consideram o anúncio do Greenpeace
eficaz. Explique que, para ser assim considerado, ele deve ser capaz de fazer uma pessoa
deixar o carro em casa e optar pelo uso do
transporte coletivo. Pode haver alunos que
respondam que a campanha quer convencer o
leitor a cobrar dos políticos melhorias no transporte coletivo. Essa resposta também é aceitável, já que o anúncio permite essa leitura.
Como o objetivo principal de textos do gênero é convencer as pessoas a respeito da ideia
que defendem, é importante os alunos se colocarem como os interlocutores dos textos e se
posicionarem. Aceite respostas variadas, desde
que eles apresentem argumentação coerente
com os textos lidos.

13 Em razão de sua natureza, pode-se considerar que esse anúncio tem uma
dimensão política? Justifique sua resposta.

quanto um carro, é preciso cobrar, o que torna implícito que a cobrança deve ser feita
às autoridades competentes, para que criem um plano de mobilidade urbana de qualidade.

14 Os textos aplicados acima da imagem do ônibus apresentam
a) argumentos para convencer as pessoas sobre a importância de um
plano de mobilidade urbana.
b) informações que comprovam as vantagens do uso de carros.
c) ideias para o ônibus ser mais rápido que os carros.
d) frases que provocam humor, porque o transporte coletivo é impraticável
nos centros urbanos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Como, no texto do anúncio, afirma-se que, para ter um transporte coletivo tão atrativo

15 Em sua opinião, o anúncio do Greenpeace alcança seu objetivo? Por quê?
Resposta pessoal.
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Atividades

Tópicos

Descritores

12

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

13 e 14

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

15

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

9/24/19 3:20 PM

Lição

14

Lição 14

Infográfico

Introdução

O infográfico é um texto utilizado para apresentar, objetivamente, informações e dados com a finalidade de facilitar a compreensão por parte do leitor.
Geralmente acompanha textos de maior complexidade e visa ilustrar parte das
informações desses textos de maneira sintética e atrativa. Trata-se de um recurso
muito frequente em gêneros como notícia, reportagem, artigo de divulgação
científica, artigo acadêmico, entre outros. Os infográficos são constituídos de
recursos verbais (escritos) e não verbais, como ilustrações, gráficos e fotografias.

O infográfico é um texto que tanto pode ser
utilizado para ilustrar outro texto, como uma
reportagem ou artigo científico, quanto pode
ser publicado sozinho, concentrando em si todas as informações que se pretende divulgar.
Algumas características importantes são a concisão das informações e a apresentação delas
por meio de recursos verbais e não verbais.
Os tipos de infográfico variam de acordo com
a finalidade: há infográficos estatísticos, geográficos, que representam um processo ou um
cronograma, que ilustram comparação, entre
outros. Além de impressos, os infográficos existem em meios digitais e, muitas vezes, fazem
uso de recursos interativos. Nesta lição, os alunos farão a interpretação de infográficos. Para
que ampliem o repertório, folheie com eles jornais e revistas e mostre também exemplos de
infográficos interativos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

REVISTA PLANETA AGOSTO 2015

Leia o infográfico e faça o que se pede.

Atividade 2
Chame a atenção dos alunos para a importância de observar os recursos multimodais do texto. Além dos elementos da linguagem verbal,
estimule-os a observar as cores, a disposição
dos desenhos, ou seja, todos os recursos empregados para a construção dos sentidos do
texto.

MESQUITA, Renata Valério de. Pedalar é preciso. Revista Planeta, ago. 2015.
Disponível em: <www.revistaplaneta.com.br/pedalar-e-preciso>. Acesso em: 3 jul. 2019.

1 Qual é o tema do infográfico lido?
A expansão das ciclovias nas capitais do país.

2 Que recursos gráficos o infográfico utiliza para reforçar o assunto tratado?
A ilustração do mapa do Brasil contornado por uma ciclovia que está sendo usada por
alguns ciclistas. Há também os dados referentes à extensão das ciclovias presentes nas
capitais brasileiras.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

2

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos, foto etc.).

87

Lição 14 Infográfico

Para responder às atividades 3 e 4, leia a introdução da reportagem de onde
o infográfico foi tirado.

Atividade 3
Chame a atenção dos alunos para a relação
de intertextualidade estabelecida pelo título da reportagem: ele remete a uma famosa
frase do escritor Fernando Pessoa – “navegar
é preciso” –, que, por sua vez, se baseou em
Plutarco.
Solicite aos alunos que apontem outros sentidos que a expressão pode apresentar em
outros contextos. Por exemplo: O medidor de
temperatura é preciso (tem precisão). A ampliação da atividade com a formação de frases em que a palavra adquire outros sentidos
mostra aos alunos o quanto a interpretação
depende do contexto e deixa claro o caráter
polissêmico das palavras.

Pedalar é preciso
Renata Valério de Mesquita

Ao que tudo indica, uma verdadeira revolução urbana vem em duas rodas e a toda
velocidade. Cada vez mais, aumenta o número de pessoas que adotam a bicicleta
como meio de transporte não apenas para fugir do trânsito, mas em busca de uma
vida mais saudável e de maior comunhão com a comunidade e o espaço urbano.
Com a pressão das pessoas, ou por iniciativa de administrações ousadas, cidades
como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Buenos Aires (Argentina), Bogotá e Medellín (Colômbia), entre outras, têm investido em políticas de incentivo às bicicletas em
detrimento dos carros. [...]
MESQUITA, Renata Valério de. Pedalar é preciso. Revista Planeta, 4 ago 2015.
Disponível em: <www.revistaplaneta.com.br/pedalar-e-preciso>. Acesso em: 3 jul. 2019.

3 A palavra preciso, presente no título, assume, no contexto, o sentido de
a) necessário.
b) exato.

Atividade 4
Peça aos alunos que localizem no trecho citado
o período que comprova a resposta: “Cada vez
mais, aumenta o número de pessoas que adotam a bicicleta como meio de transporte não
apenas para fugir do trânsito, mas em busca de
uma vida mais saudável e de maior comunhão
com a comunidade e o espaço urbano.”

c) obrigatório.
d) importante.

4 Qual é a causa da revolução em duas rodas mencionada pelo autor do texto?
O número crescente de pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte com o
objetivo de fugir do trânsito, em busca de uma vida mais saudável, maior comunhão com
a comunidade e com o espaço urbano.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Atividade 5

Ciclovia não é solução de transporte

Retome com os alunos o título do texto anterior: “Pedalar é preciso”. Desde o título, o
texto manifesta uma visão positiva do uso da
bicicleta como alternativa de transporte, visto
como uma solução para o trânsito. Peça que os
alunos comparem com esse segundo texto, que
já no título manifesta um ponto de vista contrário: “Ciclovia não é solução de transporte.”
Solicite que os alunos apontem a divergência
de ponto de vista, para reconhecerem as opiniões diversas relativas ao mesmo fato.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 14

Rodrigo Makarios

[...]
Ciclovias e ciclofaixas trazem pouca ou nenhuma segurança adicional ao ciclista.
Ao contrário: ao passarem uma falsa sensação de segurança fazem aumentar a
quantidade de ciclistas incompetentes e despreparados nas vias, elevando os riscos
de conflitos e colisões entre ciclistas, veículos e pedestres. [...]
MAKARIOS, Rodrigo. Ciclovia não é solução de transporte. Gazeta do Povo, 13 out. 2016.
Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/ciclovia-nao-esolucao-de-transporte-9wjcvg322mzr6vrkhnn3039c6/>. Acesso em: 31 ago. 2019.

5 Quais são as semelhanças e as diferenças entre os textos Pedalar é preciso
e Ciclovia não é solução de transporte?
Ambos os textos falam sobre as ciclovias, mas o primeiro traz uma abordagem positiva,
enquanto o segundo critica esse tipo de iniciativa.
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Atividades

Tópicos

Descritores

3

I

4

IV

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.

5

III

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão

Para responder às atividades 6 a 11, leia outro infográfico e o texto utilizado
para introduzi-lo.
O Dia Mundial da Água é uma data criada pela Organização das Nações
Unidas para refletir sobre os cuidados da humanidade com o seu mais importante recurso natural.
Cerca de 20% da população mundial não tem acesso à água limpa. A UNICEF
estima que cerca de 1400 crianças menores de cinco anos de idade morrem todos
os dias em decorrência de falta de água potável, saneamento básico e higiene.
[...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

REPRODUÇÃO

A Log CP produziu o infográfico abaixo com dados do uso global do recurso
hídrico. Confira!

LOG CP. Infográfico —
Dia Mundial da Água,
22 mar. 2015. Disponível em: <www.blo
glogistica.com.br/mercado/infografico-dia-mundial-da-agua>. Acesso
em: 4 jul. 2019.
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A leitura dos infográficos
A multimodalidade do texto dessa página pode ser desafiadora para os alunos. O infográfico
é um gênero que pode acompanhar textos de outros gêneros, como reportagens e artigos de
divulgação científica. Assim, costuma ser um dos recursos que ilustram informações apresentadas em outros textos. Para que os alunos entendam o contexto de circulação de textos do
gênero, peça que acessem a reportagem de que esse infográfico faz parte. Seria interessante,
também, consultar revistas em que os infográficos são independentes, concentrando em si
todas as informações.
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6 Qual é a ideia defendida pelo texto?

Atividade 7
Amplie a reflexão sobre o tema, pedindo aos
alunos para explicar o objetivo para o qual o
texto foi criado. O texto deixa claro a importância do uso consciente da água, portanto
o infográfico com dados do uso global do
recurso hídrico tem a função de persuadir o
leitor. Os dados são por isso denominados argumentos.

A ideia defendida pelo texto é que é preciso refletir sobre o consumo de água e mudar
alguns hábitos a fim de evitar a escassez desse recurso.

7 Que argumentos o texto traz para sustentar a ideia defendida?
O grande número de pessoas sem acesso à água e a escassez de água em alguns

Atividades 8 e 9

estados do Brasil que antes não sofriam com a falta do recurso.

Chame a atenção para as relações semânticas
estabelecidas nos períodos. Na atividade 8, os
alunos devem identificar a relação de causa e
consequência. Na atividade 9, o contraste, por
meio da conjunção adversativa.

8 De acordo com o texto, qual é a consequência da falta de água potável,
de saneamento básico e de higiene?

Atividade 10

O elevado número de mortes de crianças abaixo dos cinco anos.

Chame a atenção dos alunos para essa referência direta ao interlocutor no texto. Essa estratégia é comum em textos que buscam persuadir o
leitor. Por meio desse recurso, pretende-se envolver ainda mais o leitor a tomar uma posição
diante da mensagem do texto.

9 No trecho “Você pode demorar a se acostumar a estes novos hábitos,
mas eles poderão, cada vez mais, fazer uma grande diferença.”, a palavra
destacada indica
a) adição.
b) oposição.

Atividade 11

c) explicação.

Converse com os alunos sobre a estratégia de
fazer referência ao leitor para atraí-lo, envolvê-lo. Em outros gêneros, como nos anúncios publicitários, esse tipo de diálogo é comum.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 14

d) alternância.
10 Que palavra presente no texto faz referência ao leitor?
Você.

11 Que efeito o uso dessa palavra cria no texto?
O uso do pronome você tem o objetivo de se aproximar, de atrair o interesse do leitor.
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Atividades

Tópicos

Descritores

6

IV

D7 – Identificar a tese de um texto

7

IV

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

8

IV

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e
elementos do texto.

9

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

10

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

11

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

09/10/19 13:23

Lição

15

Lição 15

Resumo

Introdução

O resumo é um texto em que são apresentados os fatos, as informações ou as
ideias principais de outro texto. Ele é conciso e objetivo, já que as informações
são apresentadas de maneira abreviada, mas sem omitir os elementos principais.
Textos desse gênero têm funções variadas, dependendo das esferas em que
circulam. Na vida acadêmica, por exemplo, é comum que os alunos escrevam o
resumo de um artigo, de um livro ou de um capítulo dele.

O resumo é um texto que tem como objetivo principal apresentar, de maneira objetiva
e concisa, as principais ideias de outro texto.
Textos do gênero têm importante função na
vida acadêmica, já que a solicitação de resumo
de capítulos de livro ou de artigos científicos é
utilizada como estratégia para avaliar a capacidade de compreensão de determinado assunto
pelos alunos. Também é comum a utilização de
resumos em textos da esfera jornalística, como
em reportagens, com a finalidade de retomar
ou apresentar as informações principais relativas ao assunto tratado.
Nesta lição, serão estudados resumos que circulam tanto na área acadêmica (uma síntese com
dados da Revolução Industrial) como na esfera
jornalística (resumo de um filme).

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Resumo: Revolução Industrial
A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na
Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi
a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas.
Até o final do século XVIII a maioria da população europeia vivia no campo
e produzia o que consumia. De maneira artesanal o produtor dominava todo o
processo produtivo.
Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França
e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde
diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados
ao proprietário da manufatura.
A Inglaterra foi precursora na Revolução Industrial devido a diversos fatores,
entre eles: possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante
zona de livre comércio da Europa, o êxodo rural e a localização privilegiada junto
ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos.
Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário
baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para
sustentarem suas famílias.
Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições
de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos
como “os quebradores de máquinas”. Outros movimentos também surgiram
nessa época com o objetivo de defender o trabalhador.
O trabalhador, em razão deste processo, perdeu o conhecimento de toda a
técnica de fabricação, passando a executar apenas uma etapa.
A Primeira Etapa da Revolução Industrial
Entre 1760 e 1860, a Revolução Industrial ficou limitada, primeiramente,
à Inglaterra. Houve o aparecimento de indústrias de tecidos de algodão, com
o uso do tear mecânico. Nessa época o aprimoramento das máquinas a vapor
contribuiu para a continuação da Revolução.
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Lição 15 Resumo

A Segunda Etapa da Revolução Industrial

Atividade 1

A segunda etapa ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira
fase, países como Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram.
O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados
do petróleo, a invenção do motor a explosão e da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período.

Antes de solicitar a leitura do texto pelos alunos, levante hipóteses a partir do título, dos
dados relativos à fonte do texto e da fotografia que o ilustra. Investigue o conhecimento
prévio dos alunos não somente sobre o assunto do texto (a Revolução Industrial), mas também sobre a finalidade de textos do gênero. As
questões de pré-leitura são estratégicas, pois
potencializam o entendimento do texto. Chame a atenção dos alunos para o fato de que,
no resumo, os eventos são apresentados em
ordem cronológica, já que o objetivo é fazer
o resgate histórico do evento. Como o resumo
consiste em um relato histórico conciso, a ordem cronológica é essencial para uma organização mais efetiva dos acontecimentos.

HULTON ARCHIVE/GETTY IMAGES

A Terceira Etapa da Revolução
Industrial
Alguns historiadores têm considerado
os avanços tecnológicos do século XX
e XXI como a terceira etapa da Revolução Industrial. O computador, o fax,
a engenharia genética, o celular seriam
algumas das inovações dessa época.
RESUMO: Revolução Industrial.
Só História. Disponível em:
<www.sohistoria.com.br/resumos/
revolucaoindustrial.php>.
Acesso em: 9 jul. 2019.

Atividade 2
Explique para os alunos que um resumo como
esse pertence à chamada esfera acadêmica,
ou seja, circula em ambiente escolar. Aproveite para perguntar se eles já leram resumos de
outras áreas, como cinema, por exemplo. Se
achar adequado, diferencie a resenha e o resumo, caso isso seja de difícil compreensão para
os alunos.

1 O objetivo principal do texto é
a)
b)
c)
d)

analisar pormenorizadamente as repercussões da Revolução Industrial.
sintetizar as informações mais relevantes sobre o evento histórico.
apresentar os antecedentes da revolução tecnológica atual.
descrever uma sequência de fatos históricos.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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2 Em que ambientes circulam resumos como esse? Para que servem?
Resumos como esse geralmente circulam no meio escolar. Têm a função de ajudar os
alunos/leitores a lembrar os fatos mais importantes que envolvem o período histórico
em questão.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1e2

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

3

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

9/24/19 3:30 PM

Atividade 3
Oriente os alunos a voltar ao texto e a reler
os trechos em que se encontram os períodos
mencionados em cada alternativa. Esse exercício os ajudará a compreender o contexto e,
portanto, a relação de sentido que os conectivos estabelecem.
A letra d está incorreta porque o conectivo
diante disso, como contexto, cria relação semântica de causalidade: por causa disso, os trabalhadores se revoltaram.

3 Marque
a alternativa
em que a identificação da relação semântica está incorreta.
Atividade
3

Oriente
os de
alunos
a voltar
texto e a reler artesanal, países como
a)
“Apesar
a produção
ser ao
predominantemente
os atrechos
que se encontram
períodos (concessão)
França em
e a Inglaterra
possuíam os
manufaturas”.
mencionados
em empresários
cada alternativa.
Esse exerb)
“Como muitos
ambicionavam
lucrar mais, o operário era
cício
os ajudará
a compreender
o contexto
explorado,
sendo
forçado a trabalhar
até 15e,horas por dia em troca de
portanto,
a relação
sentido que os conectium salário
baixo”.de
(causa)
vos
estabelecem.
c) “Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar
para sustentarem suas famílias”. (adição)
d) “Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas
condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas,
ficando conhecidos como ‘os quebradores de máquinas’.” (consequência)

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia outro resumo e faça o que se pede.

Vingadores 4: um resumo da saga para
a estreia de Ultimato
Os filmes fundamentais para entender o que vai acontecer no próximo
dia 25 de abril [de 2019] segundo o diretor Anthony Russo
[...]
Os Vingadores (2012)
No Universo Marvel, os Vingadores são a primeira equipe convocada pelo
governo dos EUA, através da agência S.H.I.E.L.D., quando confrontado com
desafios cósmicos. Neste filme, os heróis enfrentam o Exército de Loki, irmão
de Thor, e o homem do martelo vive um conflito entre seu código de ética e
a fidelidade familiar. Capitão América é o “caxias” do grupo, ainda tentando
se reintegrar ao mundo, após hibernar por décadas. O Homem de Ferro é, ao
mesmo tempo, cínico e blasé — mas, na hora H, dá liga ao grupo (e resolve
a parada). Cada vingador é um solitário, ou pelo menos um individualista — o
incrível Hulk talvez seja mais —, e o grande desafio é justamente fazer com que
se integrem como grupo.
Capitão América: Soldado Invernal (2014)
Criado em 1941 por Joe Simon e Jack Kirby, o Capitão América — supersoldado que é o alter ego do patriota Steve Rogers — demorou 70 anos para chegar
ao cinema numa adaptação à altura do mito. Entram aqui os Russo. Os irmãos
Anthony e Joe vinham da produção independente e de séries de TV. Tiveram
todo apoio do produtor — e presidente da Marvel — Kevin Feige, que adorou a
visão que os garotos tinham do material. O Cap, interpretado por Chris Evans,
continua sendo o herói, Scarlett Johansson é ótima como a Black Widow, mas
quem rouba a cena é o vilão, o Soldado Invernal, notável criação de Sebastian Stan.
Há um mistério cercando sua identidade que só se decifra quando tira a máscara. Os Russo basearam-se nos thrillers de paranoia dos anos 1970, como Três
Dias do Condor e A Trama. Ao tema da quebra de confiança superpõe-se o da
amizade — traída e recuperada.
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Os Vingadores: A Era de Ultron (2015)
O segundo filme é ainda melhor que o primeiro. Tudo é superlativo em Era de
Ultron. A obra também decola em plena batalha — os vingadores, todos os super-heróis da galáxia Marvel, atacam a fortaleza em que o vilão Van Strucker realiza
experimentos e descobrem sua... vulnerabilidade. Que mundo é esse em que até
os super-heróis estão ficando frágeis? O enredo acompanha a tentativa de Tony
Stark de desenvolver um programa para manutenção da paz. Quando as coisas dão
errado, os super-heróis — Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião
Arqueiro e Viúva Negra — precisam parar os planos destrutivos do vilão Ultron.
Bruce Banner, cujo alter ego é o poderoso Hulk, atrapalha-se todo com a Viúva
Negra Natasha e não consegue dar conta dos sentimentos que sente por ela (e
são recíprocos). Banner e Tony Stark, o Homem de Ferro, brigam e se agridem,
um desconfiando do outro, e o mesmo ocorre entre Stark/Homem de Ferro e
Steve Rogers/Capitão América (conflitos que seguem sua linha até Vingadores:
Ultimato). Todos esses super-homens e supermulheres se revelam presas fáceis
para os gêmeos Maximoff e, no limite, é a consciência de Pietro e Wanda — ele
chegará ao limite do sacrifício — que vai permitir que todos se unam contra o
maléfico Ultron. Só quando todos superarem suas diferenças e pegarem juntos
— a união faz a força —, os vingadores vão “triunfar”.
Capitão América: Guerra Civil (2016)
Em Guerra Civil, o objetivo era virar de ponta-cabeça a psicologia dos personagens da Marvel. E eles conseguem fazer isso injetando (muita) política na trama.
Capitão América (Chris Evans) entra em conflito com o Homem de Ferro de
Robert Downey Jr. quando o grupo formado pelos dois, mais Viúva Negra (Scarlett
Johansson), Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Falcão (Anthony Mackie), Gavião
Arqueiro (Jeremy Renner), além de Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) e Thor (Chris
Hemsworth), são acusados de agir sem medir consequências, provocando milhares
de mortes na tentativa de salvar o mundo. Stark acredita que os Vingadores devem
ser supervisionados por alguma autoridade, enquanto Cap acha impossível eles
não se tornarem marionetes em outras mãos. No filme, os Vingadores aterrorizam
alguns. Muitos são vítimas dos danos colaterais de suas ações.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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Os Vingadores: Guerra Infinita (2018)
Chama-se Vingadores: Guerra Infinita, mas poderia muito bem ser Thanos:
Guerra Infinita. Os dez anos de Universo Cinematográfico da Marvel prepararam
para a chegada do titã espacial e para, em doses homeopáticas, explicar o que são
as joias do infinito, as pedras que capturam a essência da existência (poder, tempo,
mente, espaço, realidade e alma) e a importância delas que, se juntas, podem detonar a galáxia inteira. É como se os 19 filmes lançados pelo estúdio até ali, histórias
individuais desses heróis, fosse um grande e intenso prólogo. A história toda, de
fato, gira em torno desse sujeito, interpretado por Josh Brolin e sua obsessão por
dizimar metade dos seres vivos de todos os planetas, com a reunião das tais joias.
Por sua vez, o filme também é um prefácio para Vingadores: Ultimato.
VINGADORES 4: um resumo da saga para a estreia de Ultimato. O Estado de S. Paulo,
17 abr. 2019. Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,vingadores-4um-resumo-da-saga-para-a-estreia-de-ultimato,70002794618>. Acesso em: 12 jul. 2019.
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Atividades

Tópicos

Descritores

4

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

5

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

6

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

9/24/19 3:30 PM

Atividade 4
4 Qual é o objetivo da apresentação dos resumos feitos sobre os filmes?
Na matéria são apresentados os resumos de cinco filmes anteriores da série considerados fundamentais para entender o filme que está prestes a estrear. O objetivo é instigar
a curiosidade daqueles que já conhecem a história e facilitar o entendimento dos que

Atividade 5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

não assistiram aos filmes.

Comente com os alunos que resumos como esse
são comuns na esfera jornalística (ou midiática),
ou seja, circulam nos meios de comunicação em
geral. O objetivo é apresentar informações sobre produções culturais, como o lançamento de
filmes e livros. Nessa questão, os alunos podem
associar a referência aos nomes de atores e personagens a outro gênero, a resenha, que será
estudada na lição seguinte.

5 Com base na leitura do resumo, complete a tabela abaixo, identificando
personagens representadas pelos atores citados.

Personagem
Capitão América

Interpretada por
Chris Evans

Viúva Negra

Scarlett Johansson

Homem de Ferro

Robert Downey Jr.

Feiticeira Escarlate

Elizabeth Olsen

Falcão

Anthony Mackie

Gavião Arqueiro
Bruce Banner/Hulk
Thor

Espera-se que os alunos entendam que o resumo de alguns filmes anteriores é uma estratégia de marketing, que visa atrair ainda mais
tanto os espectadores que já assistiram a algum
filme da série como aqueles que poderão se
sentir atraídos para assistir pela primeira vez.

Jeremy Renner
Mark Ruffalo
Chris Hemsworth

6 Em “Capitão América é o ‘caxias’ do grupo, ainda tentando se reintegrar
ao mundo, após hibernar por décadas”, a palavra destacada indica
a) finalidade.
b) tempo.
c) posse.
d) lugar.
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Diferenciar o resumo da resenha
Na próxima lição, os alunos estudarão o gênero resenha tendo como base a resenha de um filme nacional. Alguns alunos podem ter dificuldade em perceber as diferenças entre o resumo
e a resenha. Por isso, seria interessante, à medida que for trabalhado o resumo do filme desta
lição, já discutir a diferença desses gêneros: no resumo, predomina a intenção de informar de
maneira sucinta a história dos filmes; na resenha, a intenção principal é argumentar, discutir a
produção, apresentar pontos positivos e negativos dela. Portanto, resumo e resenha, quando
se trata do uso em relação a uma produção cultural, aproximam-se, mas têm objetivos comunicativos diferentes.
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7 Releia o trecho a seguir, observando a pontuação.

Atividade 7
Entender a função da pontuação é importante para o desenvolvimento da competência
leitora dos alunos. Reconhecer esses aspectos
do texto faz com que eles se apropriem de
recursos diversos da língua e os utilizem na
produção textual. Seria interessante voltar ao
texto para localizar outros momentos em que
o autor utiliza travessões para introduzir explicações ou comentários e também para identificar a função dos outros sinais de pontuação
presentes no resumo.

“O Homem de Ferro é, ao mesmo tempo, cínico e blasé — mas, na hora
H, dá liga ao grupo (e resolve a parada). Cada vingador é um solitário,
ou pelo menos um individualista — o incrível Hulk talvez seja mais —, e
o grande desafio é justamente fazer com que se integrem como grupo.”

• As frases introduzidas por travessão ou as escritas entre parênteses têm
a função de
a) chamar a atenção para uma informação.
b) introduzir um comentário.
c) marcar a presença de discurso direto.
d) indicar interrupção da fala.

Atividade 9
É importante os alunos perceberem que, diferentemente da resenha, o resumo não tem
como objetivo argumentar. Nesse caso, como
o resumo tem indiretamente a intenção de
divulgar o lançamento de um filme da série,
além de conter uma síntese do enredo de cada
filme citado, é possível observar argumentos
do autor do texto relacionados a determinadas informações.

8 Em “O segundo filme é ainda melhor que o primeiro. Tudo é superlativo
em Era de Ultron.”, a palavra destacada quer dizer que tudo é
a)
b)
c)
d)

superior.
superado.
grandioso.
soberano.

9 Apesar de a proposta do texto consistir em apresentar um resumo dos
filmes da série, em alguns momentos é possível observar a introdução de
opiniões de seus autores.

• Releia fragmentos do texto sobre o segundo filme. Assinale a alternativa
que apresenta a opinião do autor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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a) “O segundo filme é ainda melhor que o primeiro. Tudo é superlativo
em Era de Ultron”.
b) “O enredo acompanha a tentativa de Tony Stark de desenvolver um
programa para manutenção da paz. Quando as coisas dão errado, os
super-heróis — Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião
Arqueiro e Viúva Negra — precisam parar os planos destrutivos do
vilão Ultron.”
c) “Bruce Banner, cujo alter ego é o poderoso Hulk, atrapalha-se todo com
a Viúva Negra Natasha e não consegue dar conta dos sentimentos que
sente por ela (e são recíprocos).”
d) “Todos esses super-homens e supermulheres se revelam presas fáceis
para os gêmeos Maximoff e, no limite, é a consciência de Pietro e Wanda — ele chegará ao limite do sacrifício —, que vai permitir que todos
se unam contra o maléfico Ultron.”
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Atividades

Tópicos

Descritores

7

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

8

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

9

I

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

ulado
Sim

3

Simulado 3

Lições 11 a 15

Questão 1
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIA REBOB

Leia o infográfico e responda à questão 1.

D4 – Inferir uma informação implícita em um
texto.

(A) Incorreta. A quantidade de água indicada
no infográfico não diz respeito à constituição
dos produtos.
(B) Incorreta. Essa informação não é verdadeira, pois a carne bovina é a que mais utiliza
água em sua produção.
(C) Correta. Embora essa informação não esteja explícita no infográfico, é possível deduzir
que as quantidades indicadas dizem respeito a
quanto de água se gasta na produção dos itens
apresentados.
(D) Incorreta. Entre os produtos mostrados
no infográfico, há alguns que não podem ser
reciclados, portanto essa não é uma dedução
possível.

Disponível em: <https://www.rebob.org.br/single-post/2017/05/29/%C3%81gua-virtuala-%C3%A1gua-que-voc%C3%AA-consome-sem-ver>. Acesso em: 17 set. 2019.

1 Com base na leitura do texto, é possível deduzir que

(A)
(B)
(C)
(D)

em 1 kg de carne de frango há quase 4 mil litros de água.
para produzir 1 kg de carne bovina, utilizam-se poucos litros de água.
na fabricação dos mais diversos produtos se gasta bastante água.
ele mostra a quantidade de água utilizada na reciclagem de diversos
produtos.

Leia o texto e responda às questões 2, 3, 4 e 5.

O senhor das moscas – William Golding
Da Folha de S.Paulo

[...]
Um avião lotado de crianças e adolescentes cai numa ilha deserta. Os jovens
sobrevivem e, aos poucos, vão se reunindo num grande grupo. Em assembleia,
os meninos designam um líder. Longe dos códigos que regulam a sociedade
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dos adultos, esses jovens terão de inventar uma nova civilização, alicerçada
exclusivamente nos recursos naturais da ilha e em suas próprias fantasias.
Até aí este romance do inglês William Golding poderia ser lido como
simples aventura infantojuvenil, cheia de caçadas, banhos de mar e, ao final,
a descoberta de um tesouro escondido por piratas. Mas não é o que ocorre.
Apesar dos esforços iniciais de organizar uma sociedade autossuficiente e
equilibrada, o bando vai progressivamente cedendo à vida dos instintos,
regredindo às pulsões de violência e de morte. A disputa pelo poder é um dos
estopins da desordem. E o paraíso do “bom selvagem” acaba em carnificina.

Questão 2
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

(A) Correta. Esse texto é um resumo da obra
O senhor das moscas, de William Golding.
(B) Incorreta. O que se passa no livro é mencionado no resumo, mas não é finalidade do
texto narrar a história do autor de O senhor
das moscas.
(C) Incorreta. Não há uma crítica negativa ao
livro em questão; a comparação com Robinson
Crusoé não é para desmerecer uma obra em
detrimento da outra.
(D) Incorreta. Esse texto não é uma notícia, mas
um resumo do livro O senhor das moscas.

Invertendo o clássico “Robinson Crusoé”, de Daniel Defoe, em que um
único indivíduo conseguia impor a civilização ao estado de natureza, Golding
expressa neste romance sua descrença na bondade inata dos homens e em
sua capacidade de criar um mundo melhor. [...]
O senhor das moscas – William Golding. Folha de S.Paulo. Disponível em:
<https://vestibular.uol.com.br/resumos-de-livros/o-senhordas-moscas.htm>. Acesso em: 9 set. 2019.

2 A finalidade do texto é

( A ) apresentar ao leitor, de forma resumida, o conteúdo do romance
O senhor das moscas, de William Golding.
( B ) narrar a história de William Golding, um inglês que ficou perdido em
uma ilha deserta com um grupo de adolescentes.
( C ) fazer uma crítica negativa ao livro de William Golding, que não pode
ser comparado em qualidade com o clássico Robinson Crusoé.
( D ) noticiar a queda de um avião lotado de crianças e adolescentes em
uma ilha deserta.

Questão 3
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

(A) Incorreta. O advérbio progressivamente
não expressa intensidade.
(B) Incorreta. O advérbio progressivamente
não expressa a ideia de tempo.
(C) Incorreta. O advérbio progressivamente
não expressa a ideia de frequência.
(D) Correta. O advérbio progressivamente
expressa a forma, o modo como o bando vai
cedendo à vida de instintos: de forma progressiva, pouco a pouco.

3 No trecho “Apesar dos esforços iniciais de organizar uma sociedade
autossuficiente e equilibrada, o bando vai progressivamente cedendo à
vida dos instintos [...]”, o termo em destaque expressa

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 4

4 No trecho “Golding expressa neste romance sua descrença na bondade
inata dos homens e em sua capacidade de criar um mundo melhor [...]”,
o termo destacado significa

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

(A) Incorreta. O termo em destaque não significa falsa.
(B) Correta. Pode-se inferir que o termo em
destaque tem o significado de natural.
(C) Incorreta. O termo em destaque não significa verdadeira.
(D) Incorreta. O termo em destaque não significa escassa.
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a intensidade com que o bando vai cedendo.
o tempo em que o bando vai cedendo.
a frequência com que o bando vai cedendo.
o modo como o bando vai cedendo.

( A ) falsa.
( B ) natural.

( C ) verdadeira.
( D ) escassa.
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Questão 5
5 De acordo com o texto, no romance O senhor das moscas os sobreviventes
do acidente aéreo

D1 – Localizar informações explícitas em um
texto.

( A ) vivem uma simples aventura infantojuvenil, cheia de caçadas, banhos
de mar e, ao final, a descoberta de um tesouro escondido por piratas.
( B ) designam um líder por meio de uma votação, a qual é vencida pelo
garoto mais velho do grupo.
( C ) têm que inventar uma nova civilização com base nos recursos naturais
do local onde caíram e em suas próprias fantasias.
( D ) conseguem se organizar em uma sociedade autossuficiente e
equilibrada, da mesma forma como Robinson Crusoé faz no livro de
Daniel Defoe.

(A) Incorreta. Essas informações são refutadas
pelo autor do texto e não estão de acordo com
o que acontece com os sobreviventes do acidente aéreo na história.
(B) Incorreta. No resumo é mencionada a assembleia realizada para eleger o líder do grupo, porém não se cita que quem a venceu foi o
garoto mais velho.
(C) Correta. Essa informação está presente no
primeiro parágrafo do texto.
(D) Incorreta. Essas informações também são
refutadas pelo resumo. A comparação com Robinson Crusoé é feita com o propósito de distanciar uma história da outra.

G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA/ GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Leia o texto e responda às questões 6 e 7.

Questão 6
D4 – Inferir uma informação implícita em um
texto.

(A) Incorreta. Não há evidências, no anúncio,
de que o acidente de carro em questão tenha
sido causado por excesso de velocidade.
(B) Correta. Com base nas informações presentes no anúncio, como o slogan “Se dirigir, não
digite.”, o leitor pode inferir que acidentes de
carro são causados por pessoas que utilizam o
celular enquanto dirigem, já que digitar é uma
operação comumente associada ao aparelho.
(C) Incorreta. Não há evidências de que o acidente de carro em questão tenha sido causado
pela direção sob o efeito de álcool ou drogas.
(D) Incorreta. Não há evidências de que o acidente de carro em questão tenha sido causado por
descuido com as revisões preventivas do carro.

Anúncio do governo do Paraná e do Detran, 2015.

6 Ao observar o anúncio, é possível inferir que o acidente de carro retratado
ocorreu por causa

(A)
(B)
(C)
(D)

do excesso de velocidade.
do uso de celular pelo motorista.
do efeito de álcool ou drogas.
da falta de revisão preventiva no carro.
99

(097_103)_APROVA_9ANO_LPT_SIMULADO3_LA.indd 99

10/1/19 5:11 PM

99

Simulado 3

Questão 7

Simulado 3 Lições 11 a 15

7 O texto é destinado a

( A ) motoristas que estão passando por reciclagem para condutores
infratores.
( B ) pessoas que sofreram acidentes no trânsito.
( C ) profissionais que trabalham com as leis de trânsito.
( D ) motoristas de veículos automotores.

D13 – Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

Leia o texto e responda às questões 8 e 9.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

(A) Incorreta. O anúncio não está direcionado
exclusivamente a motoristas que estão passando por reciclagem.
(B) Incorreta. O anúncio não está direcionado
a pessoas que sofreram acidentes no trânsito.
(C) Incorreta. O anúncio não está direcionado
a profissionais que trabalham com as leis de
trânsito.
(D) Correta. O slogan do anúncio “Se dirigir,
não digite.” faz interlocução direta com pessoas que estão nessa condição, ou seja, motoristas de veículos automotores, o que é reforçado pela imagem do carro acidentado.

Questão 8
D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

(A) Incorreta. Não há elementos lúdicos no
anúncio, pelo contrário. Ainda que se utilize
uma ilustração no anúncio, o assunto que ele
aborda é muito sério.
(B) Incorreta. O desenho de uma menina sobre
a boca de um homem não tem a intenção de
deixar o anúncio mais leve.
(C) Incorreta. A imagem é, nesse anúncio, um
elemento importante para a interpretação do
texto. Não é, portanto, algo acessório e meramente ilustrativo.
(D) Correta. A função da imagem é reforçar o
sentido do slogan: se o homem abrir a boca
(falar), o ciclo de trabalho infantil será interrompido, caso contrário, isso não acontecerá.

DISQUE 100 E DENUNCIE.
NAOCALE.COM.BR

Anúncio do
Ministério
Público do
Trabalho
(MPT).

8 Depois de analisar esse anúncio veiculado pelo Ministério do Trabalho, é
possível afirmar que a imagem

( A ) é um elemento lúdico do anúncio, já que o fardo que a menina carrega
pode ser confundido com o bigode do homem.
( B ) tem o intuito de trazer leveza a um assunto tão pesado como é o
trabalho infantil.
( C ) apenas ilustra a ideia do trabalho infantil, sem ter outra função para
o anúncio.
( D ) reforça a ideia da frase “Trabalho infantil. Se você cala, não para.”, já
que, se abrir a boca, o homem interromperá o trabalho infantil.
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Questão 9
9 Esse anúncio foi produzido por

D13 – Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

( A ) um grupo de cidadãos empenhados em acabar com o trabalho infantil.
( B ) uma organização não governamental dedicada ao combate ao trabalho infantil.

(A) Incorreta. Não há evidências de que um
grupo de cidadãos produziu o anúncio.
(B) Incorreta. Não há evidências de que uma
organização não governamental produziu o
anúncio.
(C) Correta. O Ministério Público do Trabalho
é um órgão público que atua no combate ao
trabalho infantil, fato evidenciado no anúncio.
(D) Incorreta. Não há evidências de que uma
associação de adultos produziu o anúncio.

( C ) um órgão público que atua no combate ao trabalho infantil.
( D ) uma associação de adultos que, quando crianças, foram vítimas do
trabalho infantil.
Leia o texto e responda às questões 10 e 11.
acarear
verbo

1

t.d.bit (prep.: com) pôr cara a cara (duas ou mais pessoas)
<a. vizinhos desavindos> <a. um indivíduo com outro>

Questão 10

1.1 t.d.bit (prep.: com); JUR reunir, frente a frente, perante
autoridade judicial, testemunhas ou litigantes (partes cujos
depoimentos ou declarações são conflitantes), a fim de,
com a tomada de novos depoimentos, chegar-se à verdade;
confrontar <a. dois contendores> < a. uma testemunha
com outra>
2

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

(A) Correta. O verbete de dicionário relativo à
palavra acarear tem como finalidade fornecer
as várias definições do termo.
(B) Incorreta. Apesar de haver uma acepção
de acarear de uso jurídico, não é a finalidade
desse texto definir apenas algo dentro desse
escopo.
(C) Incorreta. Há menção a aspectos gramaticais relativos ao verbo acarear, mas essa informação é acessória, não se constitui na finalidade do texto.
(D) Incorreta. Os dicionários podem conter a
etimologia das palavras, mas não é o que ocorre nesse caso específico.

t.d.bit (prep.: com); fig. examinar semelhanças e diferenças
de; comparar, cotejar <já acareamos estas cópias (com o
original)>
Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br>. Acesso em: 9 set. 2019.

10 A finalidade principal desse texto é

( A ) fornecer as várias definições da palavra acarear.
( B ) focar na definição técnico-jurídica da palavra acarear.
( C ) ensinar fundamentos da gramática, como a definição de verbo transitivo direto.
( D ) descrever a origem da palavra acarear.

Questão 11

11 No verbete há um exemplo de uso da palavra em questão na frase: “Acarear
vizinhos desavindos”. É possível inferir que o termo em destaque significa

( A ) amigos.

( C ) desconhecidos.

( B ) brigados.

( D ) felizes.

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
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(A) Incorreta. Pelo contexto, não é possível inferir que o termo desavindos significa amigos.
(B) Correta. Pelo contexto, é possível inferir
que o termo desavindos significa brigados.
(C) Incorreta. Pelo contexto, não é possível inferir que o termo desavindos significa desconhecidos.
(D) Incorreta. Pelo contexto, não é possível inferir que o termo desavindos significa felizes.
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Questão 12

Simulado 3 Lições 11 a 15

Leia o texto e responda à questão 12.
ONDAZUL

Simulado 3

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

(A) Incorreta. O anúncio não trata da pesca indiscriminada de sardinhas.
(B) Incorreta. Não é feito um alerta sobre os
perigos do consumo de comida enlatada.
(C) Incorreta. A lata de sardinha não é um objeto a ser vendido, pois essa não é uma propaganda. Trata-se de uma campanha de conscientização.
(D) Correta. A imagem da lata de sardinha com
uma garrafa PET em seu interior configura uma
crítica à poluição que o ser humano provoca
nos oceanos, indicando que o lixo não faz parte
do habitat natural dos peixes.

5 de junho.
Dia Mundial do
Meio Ambiente.

Anúncio da OndAzul, 2013.

12 Com base na leitura do texto, bem como na observação do material gráfico
que o acompanha, é possível afirmar que o anúncio

( A ) faz um alerta sobre a pesca indiscriminada da sardinha, atualmente em
extinção por conta do consumo exagerado desse peixe.
( B ) demonstra os perigos de se comer comida enlatada, uma vez que, ao
abrir a lata, podemos ter surpresas desagradáveis, como demonstra
a imagem.
( C ) é uma propaganda bem-humorada de uma nova marca de sardinha
enlatada.
( D ) faz uma crítica à poluição nos mares, já que na imagem temos um
exemplo de lixo comum nos oceanos: as garrafas PET.
Leia o texto e responda às questões 13 e 14.

Pop Art
Após a Segunda Guerra Mundial, o expressionismo e toda sua subjetividade dominavam o mundo artístico, havendo claramente, naquela época,
uma divisão entre a “arte elevada” e a “arte vulgar”. O pop art surgiu como
resultado da insatisfação de certos artistas com essa situação de separação
entre a arte e as massas.
De fato, a pop art surgiu em meados dos anos [19]50 na Inglaterra, onde
um grupo de artistas, intitulado Independent Group, começou a dar os pri102
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Questão 13

© THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC./AUTVIS,
BRASIL, 2019 - MUSEU DE ARTE MODERNA, NOVA YORK

meiros passos e a apresentar as bases da nova forma de expressão artística.
No entanto, foi na Nova York dos anos [19]60 que o movimento artístico
demonstrou todo seu potencial, chamando a atenção do mundo inteiro.
Como uma crítica ao consumismo e à sociedade do consumo, os artistas da
pop art passaram a usar signos estéticos massificados da publicidade e do consumo como forma de arte. Para isso, utilizavam as principais satisfações visuais
das pessoas, como comerciais de TV, campanhas publicitárias, histórias em
quadrinhos, etc., para aproximar justamente a arte e a vida comum. Entre os
materiais artísticos usados, podemos citar a tinta acrílica, o poliéster, o látex, etc.

D1 – Localizar informações explícitas em um
texto.

(A) Incorreta. No segundo parágrafo do texto, é possível observar que a força do movimento ocorreu na década de 1960 na cidade
de Nova York.
(B) Correta. No terceiro parágrafo do texto,
é possível localizar essa informação de forma
explícita.
(C) Incorreta. No último parágrafo afirma-se
justamente o oposto: esses materiais eram a
escolha dos artistas desse movimento.
(D) Incorreta. No primeiro parágrafo menciona-se a Segunda Guerra Mundial, mas a
violência desse evento histórico em si não foi
elemento motivador do movimento pop art.

Questão 14
Pintura de Andy Warhol
retratando o rosto de
Marilyn Monroe.

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

Pop Art. Mundo Educação. Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
artes/pop-art.htm>. Acesso em: 9 set. 2019.

(A) Incorreta. A locução conjuntiva no entanto
não expressa ideia de adição.
(B) Incorreta. A locução conjuntiva no entanto
não expressa ideia de finalidade.
(C) Incorreta. A locução conjuntiva no entanto
não expressa ideia de explicação.
(D) Correta. A locução conjuntiva no entanto expressa ideia de oposição: o movimento pop art
começou nos anos 1950 na Inglaterra, porém
somente se firmou na Nova York dos anos 1960.

13 De acordo com o texto, o movimento pop art

( A ) demonstrou todo seu potencial desde sua criação, na Inglaterra dos
anos 1950.
( B ) foi integrado por artistas que usavam os símbolos estéticos massificados da publicidade e do consumo como uma crítica ao consumismo
e à sociedade do consumo.
( C ) desprezou o uso de materiais como a tinta acrílica, o poliéster e o
látex.
( D ) surgiu como uma reação à violência praticada na Segunda Guerra
Mundial.
14 No trecho “No entanto, foi na Nova York dos anos [19]60 que o movimento
artístico demonstrou todo seu potencial [...]”, o termo em destaque expressa a ideia de

( A ) adição.
( B ) finalidade.

( C ) explicação.
( D ) oposição.
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Lição 16

16

Introdução

Resenha crítica

A resenha crítica é um gênero da esfera jornalística que analisa uma produção cultural – como filme, livro, CD, exposição, show – com a finalidade
de manifestar um ponto de vista sobre o que está sendo analisado. Por isso,
trata-se de um texto argumentativo. Geralmente ela apresenta elementos
narrativos, pois conta de maneira resumida parte da história analisada ou do
contexto de sua produção, e traz elementos descritivos, que caracterizam o
objeto da análise. Para tanto, são comparados pontos positivos e negativos,
por meio de linguagem objetiva, mas marcada pela pessoalidade, em uma
composição que utiliza o registro formal da língua.

A resenha crítica pressupõe o envolvimento do
redator com o produto cultural a ser analisado. Por isso, é essencial que o livro, a peça de
teatro, o filme, enfim, que o elemento a ser
resenhado tenha sido experimentado e estudado pelo resenhista, a fim de que ele possa
formar um juízo de valor coerente. É essencial
que, em uma resenha, esteja evidente o conhecimento do autor sobre a temática, e isso envolve relações com outros textos (ou produtos
culturais). No caso das resenhas de livros, por
exemplo, é importante que se conheçam e se
citem características de outras obras do mesmo
autor, de seu estilo individual, de suas temáticas etc. Em termos estruturais, por vincular-se
ao contexto discursivo dos textos dissertativo-argumentativos, a resenha crítica apresenta
introdução, desenvolvimento e conclusão. No
entanto, pode haver variações. Outro detalhe
relevante é que, embora costumeiramente as
resenhas críticas sejam redigidas em terceira
pessoa, há redatores que optam por redigi-la
em primeira pessoa. A resenha crítica demanda
a apresentação da referência bibliográfica da
obra analisada.

Lisbela e o Prisioneiro – Crítica
Um digno exemplar do cinema popular brasileiro, que deve encantar a
maioria dos espectadores.
Érico Borgo

REPRODUÇÃO

Egresso da telinha, Guel Arraes conhece bem o gosto do seu público. Nas
últimas duas décadas dirigiu produções televisivas como telenovelas e seriados
(entre eles os antológicos Armação Ilimitada e TV Pirata) e experimentou
o sucesso cinematográfico pela primeira vez em 1999, quando a minissérie
O Auto da Compadecida foi reeditada e lançada
em circuito nacional. Um ano depois, a experiência
rendeu mais um fruto no mesmo formato: Caramuru — A Invenção do Brasil. E em 2002,
finalmente começou a rodar aquele que seria seu
primeiro projeto efetivamente desenvolvido para
a tela grande: Lisbela e o Prisioneiro.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

A adaptação da obra de Osman Lins já havia sido
transformada em um especial para a TV em 1993
e, posteriormente, ganhou nova montagem teatral
que rodou o país. Como diretor da peça, Arraes
pôde observar as reações da plateia durante as apresentações, usando o público como cobaia para o
seu futuro filme e selecionando as melhores partes.
Escolher o elenco para o longa foi fácil. Formado
basicamente pela trupe dos palcos, a mudança mais
substancial foi na hora de chamar artistas com maior
apelo comercial para os papéis principais. Entram em
cena, então, Selton Mello (O Auto da Compadecida)
e Débora Falabella (Dois perdidos numa noite suja).
104
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Tópico

1

I

Descritor
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

9/24/19 3:47 PM

O resultado é uma divertida comédia romântica ambientada no que o diretor
chamou de “Nordeste pop”: a Zona da Mata pernambucana e seu sonoro universo multicolorido de costumes e sotaques.
No filme, assim como aconteceu em O Auto da Compadecida, os tipos marcantes e o humor físico têm espaço, contudo Lisbela e o Prisioneiro também
alterna momentos de poesia, aventura, homenagens ao cinema e romance. Não
é à toa que a sessão-teste com audiência selecionada, pela primeira vez realizada
no Brasil, deu uma excepcional aceitação de 80% ao filme. Há elementos para
todos os gostos ali.
A dama e o vagabundo

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lisbela e o Prisioneiro conta a divertida história do malandro, aventureiro
e conquistador Leléu (Mello) e da mocinha sonhadora Lisbela (Falabella), que
adora ver filmes americanos e sonha com os astros do cinema.
Leléu é um trambiqueiro viajante. Ele tem um caminhão lotado de tranqueiras. Em cada parada que chega ele assume uma persona: vendedor de tônico,
profeta, dono do stand da Monga... Seus objetivos são simples, lucro fácil e
meninas bonitas. Sua última conquista foi Inaura (Virginia Cavendish). Porém,
a fogosa mulher é casada com Frederico Evandro (Marco Nanini, com cara de
Waldick Soriano), matador por profissão e marido traído, que sai no encalço do
trambiqueiro decidido a vingar-se.
Lisbela está noiva e de casamento marcado quando Leléu chega à cidade. A
moça de família e o galanteador ficam subitamente apaixonados depois de um
fortuito encontro e passam a ter de lidar com a oposição do pai de Lisbela (André
Matos), tenente de polícia da cidade, e do agora ex-noivo da garota, o playboy
Douglas (Bruno Garcia, ótimo). A situação se complica ainda mais quando o
mais novo cornudo da região decide contratar um matador para livrar-se do rival. E adivinhe quem é o gatilho mais rápido da cidade? Prepare-se para muitas
reviravoltas e surpresas, que só vão terminar depois do final dos créditos.
Com uma trilha sonora competentíssima – que mistura estilos e intérpretes
com um resultado rico e inovador –, fotografia primorosa, figurinos e atuações
impecáveis, Lisbela e o Prisioneiro cumpre a proposta de seu diretor: apresenta
um digno exemplar do cinema popular brasileiro, que deve encantar a maioria
dos espectadores.
BORGO, Érico. Lisbela e o Prisioneiro – Crítica. Omelete, 21 ago. 2003.
Disponível em: <www.omelete.com.br/filmes/criticas/lisbela-e-o-prisioneiro>.
Acesso em: 17 jul. 2019.

1 O roteiro do filme é baseado na obra de um importante escritor brasileiro.
Quem é ele?
Osman Lins.
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2 O autor do texto defende que

Atividades 2 e 3
Retome com os alunos o conhecimento sobre a
estrutura essencial dos textos argumentativos:
tese e argumentos. O autor geralmente parte
de uma tese e apresenta argumentos, com a finalidade de sustentar o ponto de vista defendido e de convencer o leitor sobre ele. Na próxima
lição, será estudado o artigo de opinião, outro
gênero argumentativo que se estrutura com os
mesmos elementos. Além dos artigos, lembre-os
de outros gêneros que se estruturam com tese e
argumentos, como os editoriais e os artigos de
divulgação científica.

a) o filme resenhado será um sucesso pois trata-se da adaptação de uma
minissérie de sucesso.
b) o filme resenhado será bem-sucedido entre o público em função da
sua qualidade.
c) o filme resenhado será um sucesso apenas por conta do elenco escolhido, conhecido do grande público.
d) o filme resenhado será um sucesso, pois é uma adaptação da obra de
Osman Lins.
3 Que argumentos o autor utiliza para sustentar a defesa feita?
Vários argumentos foram utilizados para defender o sucesso do filme, como a trilha

Atividade 4

sonora, a experiência do diretor e seu entendimento do público, o elenco de atores

Chame a atenção dos alunos para os elementos
avaliados positivamente pela resenha, como a
direção do filme, a trilha sonora, a interpretação dos atores, a fotografia e o figurino. É importante os alunos observarem que aspectos
podem ser ressaltados para que retomem esses
e outros aspectos em resenhas que eles mesmos
escrevem na escola, por exemplo.

selecionado etc.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
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4 Em “Egresso da telinha, Guel Arraes conhece bem o gosto do seu público”,
a expressão destacada quer dizer que
a) o diretor é popular.
b) Guel Arraes foi ator de teatro e cinema.
c) o diretor é fã de cinema.
d) Guel Arraes começou na carreira como diretor de TV.
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Atividades

Tópicos

Descritores

2

IV

D7 – Identificar a tese de um texto.

3

IV

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

4

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

5

I

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

6

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

7

IV

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.

8

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

9/24/19 3:47 PM

Atividade 5
É importante os alunos diferenciarem o que é
fato ou informação daquilo que é argumento
ou opinião, como é o caso da resenha estudada nesta lição. Em gêneros argumentativos,
é comum os autores dos textos usarem fatos
como argumentos em defesa de uma opinião.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

5 As resenhas críticas baseiam-se em informações sobre as produções para
manifestar uma crítica. Marque a alternativa que apresenta um fato, e não
a opinião do autor.
a) “[...] Lisbela e o Prisioneiro cumpre o proposta do seu diretor: apresenta
um digno exemplo do cinema popular brasileiro, que deve encantar
a maioria dos espectadores.”
b) “A adaptação da obra de Osman Lins já havia sido transformada
em um especial para a TV em 1993 e, posteriormente, ganhou nova
montagem teatral que rodou o país.”
c) “Escolher o elenco para o longa foi fácil. Formado basicamente pela
trupe dos palcos, a mudança mais substancial foi na hora de chamar
artistas com maior apelo comercial para os papéis principais.”
d) “O resultado é uma divertida comédia romântica ambientada no que
o diretor chamou de “Nordeste pop”: a Zona da Mata pernambucana
e seu sonoro universo multicolorido de costumes e sotaques.”

Atividade 6
Peça que os alunos localizem outras conjunções no texto e apontem as relações semânticas que estabelecem. Esse é um exercício que
potencializa a capacidade de interpretação.
Por exemplo, chame a atenção para a comparação e o contrate de ideias em: “No filme,
assim como aconteceu em O Auto da Compadecida, os tipos marcantes e o humor físico
têm espaço, contudo, Lisbela e o Prisioneiro
também alterna momentos de poesia, aventura, homenagens ao cinema e romance.”

6 No trecho “No filme, assim como aconteceu em O Auto da Compadecida,
os tipos marcantes e o humor físico têm espaço, contudo Lisbela e o Prisioneiro também alterna momentos de poesia, aventura, homenagens
ao cinema e romance.”, a palavra destacada estabelece uma relação de

Atividade 7
Retome com os alunos os elementos da narrativa: geralmente o conflito atinge um clímax,
e esse leva ao desfecho. Por isso, na resenha,
o autor cria um certo suspense para o leitor
com base na referência ao clímax: “A situação
se complica ainda mais quando o mais novo
cornudo da região decide contratar um matador para livrar-se do rival. E adivinhe quem
é o gatilho mais rápido da cidade? Prepare-se
para muitas reviravoltas e surpresas, que só
vão terminar depois do final dos créditos”.
Trata-se, portanto, de uma estratégia para
convencer o leitor a assistir ao filme.

a) comparação.
b) conclusão.
c) adição.
d) oposição.
7 Qual é o conflito presente no filme resenhado?
A personagem Lisbela, apesar de estar noiva, apaixona-se pelo trambiqueiro Leléu.

8 Por que não é apresentado o desfecho da história na resenha?

Atividade 8

Espera-se que os alunos entendam que as resenhas, muitas vezes, são escritas antes
do lançamento dos filmes para motivar os leitores a vê-los. Escrever contando o
final da história tiraria a expectativa dos leitores em relação à obra.
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Pergunte aos alunos se já ouviram a expressão spoiler: refere-se a informações disseminadas sobre determinadas produções culturais que revelam detalhes inéditos sobre elas,
mas também podem se referir às pessoas que
disseminam essas informações. Se em um filme, uma pessoa, por exemplo, conta o desfecho a pessoas que ainda não o assistiram,
ela “dá um spoiler”, o que pode ser desmotivador. Nessa resenha, portanto, o autor evita
contar o desfecho da história, pois isso seria
considerado um spoiler.

Interpretação e intertextualidade
Para ajudar os alunos a compreenderem melhor o texto, explore a intertextualidade presente
nele. Chame a atenção dos alunos para o subtítulo utilizado na resenha: “A dama e o vagabundo”. Ele remete a uma famosa criação do estúdio Walt Disney. O filme conta a história
de uma cadela chamada Lady que mora em uma bela e confortável casa e é criada por uma
família abastada. Quando os donos de Lady têm um bebê, ela se sente rejeitada e foge de
casa com um cão de rua chamado Vagabundo. No filme, os cães se apaixonam e passam a ser
criados com carinho pelos donos de Lady. Na resenha, portanto, o autor cria uma relação de
intertextualidade entre a história de Lisbela (a dama) e Leléu (o vagabundo). Se achar interessante, solicite que os alunos leiam resenhas do filme do Walt Disney para entenderem mais
efetivamente essa relação intertextual. Essa é uma ferramenta interessante para ampliar os
sentidos presentes nos textos.
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9 Releia o seguinte trecho da resenha:

Atividade 9
Retome com os alunos a função do pronome
relativo: retomar o termo antecedente. Dessa
forma, evita-se a repetição de “trilha sonora”
e mantém-se a coesão textual. É importante
os alunos perceberem que é necessário reconhecer essa relação anafórica no processo de
interpretação dos textos em geral.

“Com uma trilha sonora competentíssima – que mistura estilos e intérpretes com um resultado rico e inovador –, fotografia primorosa,
figurinos e atuações impecáveis, Lisbela e o Prisioneiro cumpre a
proposta de seu diretor [...].”

• Que expressão o pronome que substitui no contexto?
a) Trilha sonora.
b) Competentíssima.
c) Estilos.
d) Lisbela e o Prisioneiro.
Leia outra resenha crítica e a compare com a anterior.

Lisbela e o Prisioneiro (2003)
Rubens Ewald Filho

Estou cada vez mais convencido que a plateia de tempos em tempos fica
dominada por alucinações coletivas. Todo mundo me falou bem deste filme,
que tinha achado divertido. Mas será possível que por causa do sucesso anterior
(O Auto da Compadecida), da campanha de marketing pela Globo, do prestígio
de Guel, as pessoas não tenham sido capazes de perceber o óbvio: que o filme
é um equívoco, que nem chega a ser ruim. É nada. É sem graça, sem talento,
mediocremente realizado e só não chega a ser um horror porque acerta no casal
central, o sempre simpático e eficiente Selton Mello e a boa atriz Débora Falabella.
[...]
De qualquer forma, a conclusão óbvia é que o texto de Osman Lins, que Guel
experimentou antes no teatro, é muito inferior ao de Suassuna, não chega mesmo
a ter maiores méritos. A gente fica esperando que algo aconteça de interessante,
doido para dar risada e o tempo passa e nada... É banal. [...]
Mas o problema é que o filme não rola. Anda em círculos, fica desconjuntado,
perdendo-se em um humor bobo, ainda preso a convenções da tevê (com Tadeu
Mello como o cabo da prisão), em equívocos de elenco [...].
O problema é que se pode dizer isso de todo o filme. Um ou outro momento
ajuda a não irritar. Mas onde está a criatividade do diretor que parecia tão intensa na televisão? O sucesso do filme é resultado de uma boa campanha de
lançamento. Só mais tarde é que começou a se ouvir as vozes descontentes e
discordantes. Lisbela não é tudo isso que pretendem.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 16

EWALD FILHO, Rubens. Lisbela e o Prisioneiro (2003).
UOL Entretenimento – Cinema, 1o jan. 2004.
Disponível em: <https://cinema.uol.com.br/resenha/teste/2003/
lisbela-e-o-prisioneiro.jhtm>. Acesso em: 17 jul. 2019.
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Atividades

Tópicos

9

IV

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

10
III
11

108

Descritores

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido.

12

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

13

IV

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um
texto.

9/24/19 3:47 PM

Atividade 10
10 A segunda resenha expressa opinião semelhante à anterior ou diferente
dela? Justifique sua resposta com trechos das duas resenhas.
Ao contrário da primeira resenha, que é elogiosa em todos os aspectos, o crítico Rubens
Ewald Filho é bem severo em sua crítica. Muitos trechos podem ser utilizados como

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

exemplos.

Seguem alguns exemplos de trechos das resenhas que podem ser utilizados como resposta.
Primeira resenha: “Com uma trilha sonora competentíssima – que mistura estilos e intérpretes
com um resultado rico e inovador –, fotografia primorosa, figurinos e atuações impecáveis, Lisbela e o Prisioneiro cumpre a proposta
de seu diretor: apresenta um digno exemplar
do cinema popular brasileiro, que deve encantar a maioria dos espectadores.”.
Segunda resenha: “Mas o problema é que o
filme não rola. Anda em círculos, fica desconjuntado, perdendo-se em um humor bobo,
ainda preso a convenções da tevê (com Tadeu
Mello como o cabo da prisão), em equívocos
de elenco [...].”

Atividade 11
É interessante conversar com os alunos sobre a
divergência de opinião existente entre as duas
resenhas, associando essa diferente forma de
tratar um mesmo tema com a função desse gênero. O olhar de críticos diferentes tende a manifestar pontos de vista convergentes e divergentes, essa é uma das funções das resenhas. É
interessante chamar a atenção, também, para
o fato de essas abordagens diversas serem divulgadas em algumas mídias. Em guias de programação cultural, são comuns quadros que
apresentam avaliações de diferentes críticos, o
que permite ao leitor formar a própria opinião
e optar ou não por assistir ao filme.

11 Com relação às duas resenhas lidas, podemos afirmar que elas diferem
a) na análise feita sobre o cinema brasileiro.
b) na análise feita sobre o público do cinema brasileiro.
c) na análise feita acerca do filme resenhado.
d) na análise comparativa feita entre os filmes do diretor Guel Arraes.
12 Os textos lidos apresentam a linguagem formal ou informal da língua
portuguesa?
Ambos os textos utilizam o registro formal da língua.

Atividade 13

13 Qual é a principal informação do texto de autoria de Rubens Ewald Filho?
a) o lançamento do filme resenhado.
b) a qualidade do filme resenhado.
c) a inferioridade do texto de Osman Lins quando comparado a Suassuna.
d) a campanha de marketing feita para o lançamento do filme.
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Como a resenha é texto argumentativo, é
comum ela apresentar a tese desde o início,
o que ocorre na crítica em questão. Peça aos
alunos que leiam novamente a introdução do
texto para entenderem que, desde o início, o
autor critica a qualidade do filme. Isso pode ser
comprovado em: “Todo mundo me falou bem
deste filme, que tinha achado divertido. [...]
O filme é um equívoco, que nem chega a ser
ruim. É nada. É sem graça, sem talento, mediocremente realizado [...].”
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Lição

Lição 17

17

O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística que tem como principal característica
a expressão de um ponto de vista do autor sobre um tema que interessa a muitas pessoas.
Trata-se de um texto argumentativo, em que o
autor parte de uma tese e expõe argumentos,
informações, dados e fatos para sustentar seu
ponto de vista. Os artigos de opinião são veiculados em jornais impressos, em revistas e na
internet. O texto é escrito em registro formal,
ou seja, segue a norma-padrão. Nesta lição, o
aluno terá contato com um artigo de opinião
e um fragmento de editorial, para que amplie
seu repertório relativo a gêneros jornalísticos.

Artigo de opinião

O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística que se caracteriza por
defender um ponto de vista sobre um tema atual e, geralmente, polêmico.
O autor procura convencer o leitor utilizando dados, fatos e argumentos que
contribuem para reforçar a opinião defendida. O texto, que deve ser adequado
à norma-padrão, claro e coerente, traz a assinatura do autor e costuma ser
veiculado em jornais, revistas e na internet.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Direitos e favores
EVERTON SILVEIRA/AGÊNCIA
FREELANCER/FOLHAPRESS

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Luiz Fernando Vianna

RIO DE JANEIRO – A revelação de que bancos
deixaram de pagar R$ 200 milhões em impostos,
graças a uma operação em Luxemburgo, prova outra
vez que o buraco tributário brasileiro é mais em cima.
Sem cortar na carne (ou seja, nos bolsos) dos mais
ricos, pouco cairá a desigualdade social.
Também prova como carece de bom senso a
rejeição de parte da classe média, dos abastados e
de alas da imprensa ao Bolsa Família. O programa,
que atende pessoas com renda mensal entre R$ 77 e R$ 154, custa hoje
R$ 25,3 bilhões, ou 0,5% do PIB. A sonegação fiscal em 2013 foi de
R$ 415 bilhões, quase 20 vezes mais. E se estima em R$ 500 bilhões a
deste ano.
Com o Bolsa Família, circula dinheiro onde não havia, o que alimenta o
comércio e cria empregos.
Norte e Nordeste ganham proporcionalmente, mas São Paulo é o segundo
Estado em números absolutos: 1.270.203 famílias contempladas.
Deixaram o programa, por conta própria, 1,7 milhão de famílias. Já filhas de
magistrados e militares não costumam abrir mão das suas pensões. A taxa
de fecundidade cai em todo o país, mais ainda no Norte e no Nordeste. Não se
sustenta a ideia de que mulheres têm mais filhos por causa do benefício.
No Brasil, privilégios são vistos como direitos, e direitos são vistos como
favores. Não se rompe essa lógica perversa da noite para o dia, mas é tarefa
prioritária para quem diz querer unir o país.
A corrupção não vem só da má índole de pessoas e partidos, mas de uma
sistemática desqualificação do que é público. Se a sociedade não admite que
todos tenham direito sequer a coisas básicas (comida, luz, moradia, saúde),
sempre haverá espertalhões dessa sociedade — pois não são alienígenas
— que transformarão em seu aquilo que deveria ser nosso.
O Bolsa Família pertence ao país. A corrupção também.
VIANNA, Luiz Fernando. Folha de S.Paulo, 7 nov. 2014. Opinião, p. A2.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

2

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

3

I

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

4

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

17/09/19 15:32

Atividade 1
Chame a atenção dos alunos para o título do
texto: “Direitos e favores”. Nos artigos de opinião, é comum os títulos fazerem referência
não somente ao assunto de que o texto trata,
mas também antecipar a tese argumentativa.
Nesse caso, o autor antecipa para o leitor a informação sobre o assunto – direitos garantidos
pela Constituição brasileira – e antecipa sua visão pessoal – a de que, no Brasil, direitos, muitas
vezes, são vistos como privilégios.

1 O texto lido trata de que assunto?
O texto traz a opinião de Luiz Fernando Vianna sobre a confusão que, segundo ele, ocorre
no Brasil entre direitos, favores e privilégios, usando como exemplos o programa Bolsa
Família e a sonegação fiscal.

2 Como o autor relaciona a sonegação fiscal ao custo do programa Bolsa
Família? A que conclusão ele chega?

Atividade 2

Com base na informação de que, em 2013, os bancos deixaram de pagar impostos no

Pergunte aos alunos se conhecem a expressão
“sonegação fiscal”. Peça-lhes que tentem inferir
o significado dela com base nesta pista: sonegar
significa não pagar; fisco consiste no conjunto
de órgãos públicos responsável pelo controle
das finanças, como é o caso da arrecadação de
impostos. Desse modo, eles poderão deduzir
que praticar “sonegação fiscal” significa não
pagar os impostos devidos. Esta atividade explora um argumento utilizado no texto para
defender a posição do autor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

valor de R$ 200 milhões e de que a sonegação fiscal foi de R$ 415 bilhões, enquanto
o custo do programa Bolsa Família é de R$ 25,3 bilhões, o texto afirma que será difícil
diminuir a desigualdade social no Brasil.

3 Marque a alternativa em que o autor expressa uma opinião sobre o fato
de que bancos deixaram de pagar R$ 200 milhões em impostos.
a) “No Brasil, privilégios são vistos como direitos, e direitos são vistos como
favores.”
b) “[...] o buraco tributário brasileiro é mais em cima. Sem cortar na carne
(ou seja, nos bolsos) dos mais ricos, pouco cairá a desigualdade social.”
c) “Deixaram o programa, por conta própria, 1,7 milhão de famílias.”
d) “Norte e Nordeste ganham proporcionalmente, mas São Paulo é o
segundo Estado em números absolutos: 1.270.203 famílias contempladas.”

Atividade 4
Para ajudar os alunos a responder a essa questão, pergunte o que pode ser feito, segundo o
texto, para que a desigualdade social diminua.
Com base no que foi lido, a resposta mais imediata é que os ricos devem pagar seus impostos.

4 Explique o seguinte trecho do artigo de opinião: “Sem cortar na carne (ou
seja, nos bolsos) dos mais ricos, pouco cairá a desigualdade social.”.
Essa afirmação faz referência ao que está presente no início do parágrafo sobre a
sonegação fiscal: sem receber o dinheiro dos impostos que os mais ricos deveriam pagar,
será difícil reduzir a desigualdade social no país.
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Diferenças entre artigo de opinião e editorial
Com o intuito de enriquecer a lição e proporcionar aos alunos o acesso a textos de gêneros que
eles, geralmente, não costumam ler, nesta lição estudaremos também um editorial. Compreender a diferença entre os dois gêneros pode ser difícil para os alunos. Assim, sugerimos uma
atividade extra para que o repertório de leitura de textos desses gêneros seja ampliado. Peça
aos estudantes que tragam jornais e/ou revistas para sala de aula e ajude-os a localizar artigos
de opinião e os editoriais. O artigo de opinião é um gênero da esfera jornalística em que o autor
assume uma posição a respeito de um tema atual, geralmente polêmico, que seja do interesse dos leitores do veículo em que ele circula. Já o editorial não é assinado porque representa
o ponto de vista do próprio veículo de comunicação sobre um assunto. Ao expor suas ideias,
ambos utilizam argumentos na tentativa de convencer os leitores. Esses argumentos podem
ser informações, declarações, dados numéricos, ponderações, fatos históricos, comparações e
outros recursos. Ao promover a leitura de jornais em sala de aula, desafie os alunos a encontrar
os argumentos e a identificá-los; isso é importante para que aprendam a pensar nas próprias
argumentações orais ou escritas que produzem.
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Lição 17 Artigo de opinião

5 Releia este trecho do artigo.

Atividade 5
Retome com os alunos o conceito de tese e
argumento, que já foi trabalhado em lições
anteriores. Os argumentos têm o objetivo de
validar a tese, de convencer o leitor sobre o
ponto de vista defendido pelo autor do texto.
Dessa forma, em artigos de opinião, são apresentados exemplos, comentários de especialistas, eventos históricos, dados resultantes de
pesquisa, entre outros, de modo a embasar o
ponto de vista do autor.

“Não se sustenta a ideia de que mulheres têm mais filhos por causa
do benefício.”

• Para comprovar essa tese, o autor utiliza como argumento o fato de que
a) as mulheres do Norte e do Nordeste têm mais filhos para receber mais
benefícios do programa.
b) a taxa de fecundidade aumentou no país depois da implantação do
Bolsa Família.
c) as mulheres têm menos filhos em todo o país, principalmente nos
estados do Norte e do Nordeste.

Atividade 6
Oriente os alunos a voltar ao texto e a reler
os trechos em que se encontram os períodos
mencionados. Esse exercício os ajudará a compreender o contexto e, portanto, a relação de
sentido que os conectivos estabelecem.

d) as filhas de magistrados e de militares passaram a ter mais filhos para
não abrir mão de suas pensões.
6 Para estabelecer relação entre as ideias apresentadas no texto, é frequente
no artigo de opinião o uso de conectivos. Eles expressam noções de:

- acréscimo de informação (e);
- oposição (porém);
- condição (se, caso);
- justificativa (porque, pois);
- conclusão (portanto, dessa forma);

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 17

- reformulação (ou seja, isto é);
- consequência (por isso).

• Indique a noção expressa pelo conectivo destacado em cada um dos
trechos a seguir.
a) “Também prova como carece de bom senso a rejeição de parte da
classe média, dos abastados e de alas da imprensa ao Bolsa Família.”
Acréscimo de informação.

b) “Norte e Nordeste ganham proporcionalmente, mas São Paulo é o
segundo Estado em números absolutos: 1.270.203 famílias contempladas.”
Oposição.
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Atividades

Tópicos

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

5
6

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

7

112

Descritores

8

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

9

III

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

17/09/19 15:32

Atividade 7
Se possível, ao final da atividade, peça aos
alunos que deem exemplos de conectivos que
expressem condição, justificativa, conclusão,
reformulação e consequência.

7 Releia a última frase do artigo de opinião: “O Bolsa Família pertence ao
país. A corrupção também.”.

• A palavra destacada substitui que parte da oração anterior? Por que ela
foi empregada?

Atividade 8

A palavra também substitui o trecho “pertence ao país”, da oração anterior. Ela foi

Aceite outras respostas desde que estejam
coerentes com o texto. Talvez alguns alunos
afirmem que o texto não se posiciona explicitamente contra o programa, mas incentiva
maior controle e rigor na distribuição do benefício. Essa resposta deve ser aceita.

empregada para evitar a repetição e, assim, tornar o texto mais fluente.

Agora, leia este trecho de um editorial, comparando-o com o artigo de
opinião lido anteriormente

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Bolsa Família é obra em andamento

Atividade 9

[...]
Mas um programa que abrange de alguma maneira 50 milhões de pessoas
é, no mínimo, de difícil supervisão. Por isso, volta e meia surgem casos
escabrosos de desvios. Por exemplo, a descoberta de que 2.168 políticos
eleitos em 2012, vereadores na maioria, eram beneficiários do BF.
Há também dúvidas sobre a efetividade do acompanhamento da frequência
escolar dos filhos de milhões de inscritos no programa, uma contrapartida
essencial, pois terá de ser pela educação que a correia de transmissão da
pobreza entre as gerações será rompida. Neste aspecto, preocupa que,
como revelado em série de reportagens do Globo, já exista uma segunda
geração de dependentes dos repasses assistenciais. Outro dado de alerta:
45% das famílias cadastradas em 2003 continuam no BF.
[...]

Solicite que os alunos retomem o texto e localizem argumentos utilizados no editorial para
sustentar as críticas feitas ao programa, como a
dúvida sobre o cumprimento da contrapartida
do recebimento do benefício, que é a manutenção dos filhos na escola, além da dificuldade de
controlar o programa e detectar abusos, como o
recebimento indevido do Bolsa Família por políticos. É fundamental os alunos aprenderem a
relacionar tese e argumento.

O Globo, 22 out. 2013. Disponível em:
<http://oglobo.globo.com/opiniao/bolsafamilia-obra-em-andamento-10477517>.
Acesso em: 8 jul. 2019.

8 O texto desse editorial se mostra favorável ou contrário ao Bolsa Família?
Por quê?
O editorial se mostra contrário ao programa, ao afirmar que abrange um número muito
grande de pessoas e que, por essa razão, não há como ser supervisionado.

9 Tanto o artigo de opinião como o editorial são textos argumentativos.
O ponto de vista defendido neles é semelhante ou diferente? Justifique
sua resposta.
Os dois textos expressam opiniões diferentes sobre o Bolsa Família: o primeiro é favorável
a esse benefício, enquanto o segundo se mostra contrário a ele.
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Lição

Lição 18

18

Introdução

Carta denúncia

A carta denúncia é um gênero que circula na esfera jornalística e na internet.
Como o nome sugere, trata-se de uma carta em que o autor se manifesta contra
um acontecimento, como abuso, preconceito, descaso com uma prestação de
serviços, entre outras motivações. O objetivo é levar ao conhecimento do maior
número possível de leitores a insatisfação ou o descontentamento do autor
da carta. Por isso, ela é publicada em jornais e revistas ou na internet. Muitas
vezes, ao denunciar um fato, essas cartas também podem solicitar providências
das autoridades.

A carta denúncia é um gênero que tem por
objetivo expor um problema e levá-lo ao conhecimento do maior número possível de pessoas. Geralmente, a carta denúncia trata de
assuntos que são do interesse não somente do
autor, mas também da população. Por isso, ela
é publicada em jornais e revistas ou na internet. Muitas vezes, ao denunciar um fato, essas
cartas podem solicitar providências das autoridades. A estrutura é semelhante à da carta
pessoal: local e data, vocativo, corpo do texto.
Além disso, deve ser assinada, exceto quando
a denúncia for anônima. A finalidade desta
lição é levar os alunos a conhecer as características e as peculiaridades desse gênero, relacionando-o a outros que circulam na sociedade.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Veja a carta denúncia enviada pelo leitor Alfredo Souza Dorea, que diz
respeito ao preconceito e discriminação em relação à inacessibilidade de
parques e shoppings em Salvador, Bahia.
Minha sobrinha tem deficiência física congênita que a impedia de caminhar.
Hoje tem 9 anos e caminha graças a duas cirurgias e ao uso de próteses em
cada uma das pernas.
No último domingo (30.01.2011) fomos, ela e eu, ao Shopping Barra (Salvador-BA-Brasil) e, embora desejasse, a criança com deficiência foi impedida
de usar a escorregadeira instalada na área central do piso 1, sob a alegação
de que só se pode entrar ali sem calçados. Ora, a prótese de minha sobrinha
são suas pernas e não oferecem qualquer risco ao equipamento ou aos demais
usuários.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Descaso, preconceito e discriminação
Caro leitor,

Para minimizar a frustração da criança, fui à brinquedoteca (creio que se
chama Pirimpimpim), sempre no andar térreo e nova negativa, desta vez da
própria gerente, que me afirmou que o equipamento não é acessível a pessoas
com deficiência.
Saí do Shopping indignado e fui à ÚNICA PRAÇA EQUIPADA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA em Salvador, aquela em Ondina, em frente ao
IBR. As quadras estavam todas ocupadas por jovens sem qualquer deficiência.
Novamente minha sobrinha não pôde brincar como desejava.
Desiludido, fui à praça Wilson Lins (antigo clube português) e ali, num pula-pula popular (R$ 2,00 a cada 20 minutos), finalmente minha sobrinha pôde
brincar como gostaria, sem danificar equipamentos ou pessoas.
Fica o meu repúdio aos gestores dos equipamentos infantis do Shopping
Barra, que excluem crianças com deficiência. Igualmente a denúncia da falta
de espaços lúdicos públicos para crianças com deficiência em Salvador.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

2

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

3

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

17/09/19 15:37

Atividade 1
Retome os dados da fonte do texto com os
alunos. Certifique-se de que os alunos sabem
o que é um portal. Na internet, a expressão é
comumente utilizada para indicar uma “porta” de acesso a diferentes sites ou informações
relativas a determinado assunto. O endereço
eletrônico a seguir também dá pistas sobre o
assunto de que o texto trata. Disponível em:
<www.deficienteciente.com.br/carta-denuncia-sobre-inacessibilidade.html>. Acesso em:
10 set. 2019.

Zelando pelo direito de acessibilidade a todos e todas, estou encaminhando
cópia deste ao MP [Ministério Público] e órgãos de defesa de pessoas com
deficiência. Estou disposto a fazer a denúncia no ar ou ir, com qualquer órgão
de imprensa ou de fiscalização, aos locais onde a criança com deficiência foi
excluída e discriminada.
Atenciosamente,
Alfredo Souza Dorea
PORTAL Deficiente Ciente. Disponível em: <www.deficienteciente.com.br/carta-denunciasobre-inacessibilidade.html>. Acesso em: 11 jul. 2019.

1 Releia os dados relativos à fonte do texto. A que leitor esse texto preferencialmente se dirige?

Atividade 2

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Aos leitores do portal Deficiente Ciente.

Retome com os alunos a definição da carta denúncia. O objetivo do autor, como é próprio de
textos do gênero, é denunciar um problema,
nesse caso o descaso público e privado com a
acessibilidade de crianças com deficiência a
brinquedos.

2 Com que objetivo a carta foi escrita?
A carta foi escrita com a finalidade de denunciar a falta de espaços públicos acessíveis
às crianças com deficiência na cidade de Salvador.

3 Qual é o tema da carta denúncia reproduzida nesta lição?
A falta de acessibilidade para crianças com deficiência aos parques e shoppings
em Salvador.
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Vocabulário e linguagem formal
É possível que os alunos tenham dificuldade de compreender alguns termos ou trechos do texto,
pois ele apresenta uma linguagem formal. Oriente-os a procurar as palavras desconhecidas no
dicionário e, depois, a reler a carta para encontrar os significados mais adequados ao texto. Peça
aos alunos que observem que, na maioria das vezes, esse tipo de carta é escrito em primeira
pessoa, porque o autor relata algo que viveu ou presenciou. Destaque que alguns trechos que
têm grande força argumentativa, já que a intenção do autor é causar impacto no leitor para que
a denúncia feita seja levada em consideração e providências sejam tomadas.
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Lição 18 Carta denúncia

4 Marque a alternativa que apresenta uma opinião do autor da carta
sobre o fato de a sobrinha ter sido impedida de utilizar um brinquedo
do shopping.

Atividade 4
Volte ao texto com os alunos, para que eles
façam a distinção entre fatos que são retomados pelo autor da carta para introduzir suas
opiniões.
Exemplo:
Um fato: “No último domingo (30.01.2011) fomos, ela e eu, ao Shopping Barra (Salvador-BA-Brasil) e, embora desejasse, a criança com deficiência foi impedida de usar a escorregadeira
instalada na área central do piso 1, sob a alegação de que só se pode entrar ali sem calçados.”
Uma opinião sobre o fato: “Ora, a prótese de
minha sobrinha são suas pernas e não oferecem
qualquer risco ao equipamento ou aos demais
usuários.”

a) “Minha sobrinha tem deficiência física congênita que a impedia de
caminhar.”
b) “As quadras estavam todas ocupadas por jovens sem qualquer deficiência.”
c) ”Fica o meu repúdio aos gestores dos equipamentos infantis do
Shopping Barra, que excluem crianças com deficiência.”
d) “[...] desta vez da própria gerente, que me afirmou que o equipamento não é acessível a pessoas com deficiência.”
5 No trecho “No último domingo (30.01.2011) fomos, ela e eu, ao Shopping
Barra (Salvador-BA-Brasil)”, a expressão destacada indica
a) dúvida.
b) tempo.

Atividade 5

c) certeza.

Chame a atenção dos alunos para as informações contidas no trecho citado relativas a tempo
e espaço. A precisão da informação em textos
como esse é importante para garantir a veracidade dos fatos denunciados e a tomada de uma
providência pela instituição a que a carta se dirige.

CARLOS CAMINHA

d) lugar.

Atividade 6

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 18

O uso do vocativo no início do texto possibilita identificar a quem o texto é destinado.
Explique aos alunos que o vocativo é uma das
marcas da forma composicional e do estilo do
gênero textual carta. No entanto, no caso da
carta denúncia, ele pode ser suprimido.
6 Lendo a carta, é possível saber quem é o destinatário porque ele está
identificado. A expressão que identifica a quem esse texto se destina é
a) Alfredo Souza Dorea.
b) minha sobrinha.
c) Caro leitor.
d) Shopping Barra.
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Atividades

Tópicos

Descritores

4

I

5

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

6

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

7

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

8

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

9

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

17/09/19 15:37

Atividade 7
CARLOS CAMINHA

7 Releia o trecho a seguir.
“Saí do Shopping indignado e fui à ÚNICA
PRAÇA EQUIPADA PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA em Salvador, aquela em Ondina,
em frente ao IBR.”

Esta atividade mobiliza a capacidade de perceber o efeito de sentido provocado pelo uso de
notações, no caso, o uso das letras maiúsculas,
para enfatizar a indignação do remetente com
a falta de espaços públicos para pessoas com deficiência na cidade de Salvador.

Atividade 8
Incentive os alunos a inferir o sentido da palavra pelo contexto. Em seguida, peça que consultem um dicionário e pesquisem expressões
sinônimas, pois essa é uma importante estratégia de ampliação de vocabulário.

• Por que o autor da carta fez uso de letras maiúsculas nesse trecho?
Porque, por meio da escrita, o autor da carta pretende mostrar ao leitor o tamanho de
sua indignação. No final do trecho, há também uma sigla escrita com letras maiúsculas

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

que identificam o Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR).

Atividade 9
Como o objetivo de textos do gênero é mobilizar a opinião pública, questione os alunos
sobre o que acham da influência que textos
como esse podem exercem nos leitores. Desafie-os a apresentar uma opinião seguida de
argumentação.

8 No trecho “Fica o meu repúdio aos gestores dos equipamentos infantis
do Shopping Barra, que excluem crianças com deficiência.”, qual é o significado da palavra destacada?
No trecho, a palavra destacada significa “indignação”.

9 Em sua opinião, os propósitos do autor foram atingidos? Por quê?
Espera-se que os alunos respondam que sim, porque o autor conseguiu expor sua
indignação em relação ao fato que denuncia e teve, inclusive, sua carta divulgada.
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Lição

Lição 19

19

Introdução

A notícia é um gênero da esfera jornalística que circula em meios impressos,
no rádio, na televisão, na internet e em dispositivos móveis, como aparelhos
celulares e tablets. Tem como objetivo relatar um acontecimento, apresentando ao leitor algumas informações básicas, como o que aconteceu, onde,
quando e por quê. As notícias são escritas em linguagem neutra e objetiva —
característica importante para que os fatos sejam relatados como ocorreram.
Assim, a linguagem funciona como estratégia para dar credibilidade à empresa
de comunicação e ao jornalista que escreve a notícia.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

Hackers russos roubam mais de 1,2 bi de logins e
senhas de usuários na internet
Nicole Perlroth e David Gelles

De acordo com especialistas, trata-se do maior volume de informações já
acumulado em ataques cibernéticos
NOVA YORK — Uma gangue de hackers russa acumulou a maior coleção
conhecida de identidades digitais roubadas da internet, incluindo 1,2 bilhão de
combinações de logins e senhas, e mais de 500 milhões de e-mails, de acordo
com especialistas em segurança digital.
Descobertos pela empresa de Milwaukee Hold Security, os registros incluem
materiais confidenciais recolhidos de 420 mil sites, que vão de páginas conhecidas a sites pequenos. A companhia tem um histórico de revelar ataques hackers
significativos, incluindo o roubo no ano passado de dezenas de milhões de informações da Adobe Systems.

Introdução

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A notícia é um gênero da esfera jornalística
que tem como característica principal apresentar um fato. Inicialmente, as notícias circulavam
principalmente em jornais impressos. Hoje, são
veiculadas também em revistas, no rádio, na
televisão e na internet. Conforme a tecnologia
avança, as notícias vão ampliando seu modo de
circulação, mas suas características principais se
mantêm nos diferentes meios de comunicação.
A linguagem do gênero é clara e objetiva, uma
característica da esfera jornalística. Em geral,
as notícias procuram responder no primeiro
parágrafo às perguntas: o quê, quem, quando,
onde, como e por quê. Quanto ao estilo, o texto apresenta marcas de impessoalidade para
passar ao leitor a ideia de objetividade.

Notícia

A Hold Security não revelou as identidades das vítimas, citando acordos de
confidencialidade e uma relutância em nomear empresas cujos sites ainda estão
vulneráveis. A pedido do New York Times, um especialista de segurança não
afiliado à Hold Security analisou a base [de] dados roubados e confirmou que
ela é autêntica. Outro especialista em crimes digitais que analisou os dados,
mas não tinha permissão para discuti-los publicamente, afirmou que algumas
grandes empresas já estavam cientes de que seus dados estavam entre as
informações roubadas.
— Hackers não miraram apenas empresas dos EUA, mas qualquer site [a]
que eles podiam ter acesso, variando entre páginas de companhias das 500
mais da Fortune a sites pequenos — afirmou Alex Holden, fundador e chefe de
informação da Hold Security. — E a maioria desses sites ainda está vulnerável.
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Há uma preocupação entre alguns membros da comunidade de segurança que
manter informações pessoais fora das mãos de ladrões é cada vez mais uma
batalha perdida. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

ADREES LATIF/REUTERS/LATINSTOCK

Mas a descoberta da Hold Security diminui esses incidentes, e o tamanho dos
dados roubados na recente descoberta fez com que os especialistas em segurança
peçam por um melhoramento na proteção de identidade na web.

— As empresas que dependem de nomes de usuários e senhas precisam desenvolver um senso de urgência em mudar isso — disse Avivah Litan, analista de
segurança da empresa de pesquisa Gartner. — Até que o façam, os criminosos
vão continuar armazenando as credenciais das pessoas.
Sites dentro da Rússia também foram hackeados, e, por isso, Holden disse
não ver ligação entre os hackers e o governo russo. Ele afirmou que pretende
alertar às autoridades depois de fazer a sua pesquisa pública, embora o governo
russo não tenha um histórico de perseguir hackers acusados.
Até agora, os criminosos não comercializaram muitos dos registros on-line.
Em vez disso, eles parecem estar usando as informações roubadas para enviar
spam em redes sociais como Twitter, a mando de outros grupos, cobrando
pagamentos pelo trabalho.
Mas vender mais dos registros no mercado negro seria lucrativo.
Enquanto um cartão de crédito pode ser facilmente cancelado, informações
pessoais, como um endereço de e-mail, número de segurança social ou uma
senha podem ser usadas para roubar identidade. Porque as pessoas tendem a
usar as mesmas senhas para diferentes sites, os criminosos costumam testar
as credenciais em sites onde informações valiosas podem ser recolhidas, como
páginas de bancos e corretoras. [...]
Em fevereiro passado, Holden também descobriu um banco de dados de 360
milhões de dados para venda, que foram coletados a partir de várias empresas.
[...]
PERLROTH, Nicole; GELLE, David. O Globo, 5 ago. 2014. Disponível <https://
oglobo.globo.com/economia/hackers-russos-roubam-mais-de-12-bi-de-logins-senhasde-usuarios-na-internet-13501341>. Acesso em: 8 jul. 2019.
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Lição 19 Notícia

1 O objetivo comunicativo do texto é

Atividade 1
Chame a atenção dos alunos para o título da
notícia. A finalidade é informar, resumir ou
antecipar as informações principais de que o
texto tratará.

a)
b)
c)
d)

Atividade 2

narrar uma história fictícia.
relatar um acontecimento recente.
argumentar sobre um fato da realidade.
dar instruções sobre o uso da internet.

2 Faça um resumo da notícia, como se fosse contar o conteúdo a um colega
que não a leu.

Ressalte a importância do primeiro parágrafo,
chamado lide, que geralmente traz as informações mais importantes sobre o fato noticiado
(o que aconteceu, quando, onde, como, quem
estava envolvido e o porquê). Os outros parágrafos apresentam detalhes ou desdobramentos desse fato.

Uma empresa de segurança estadunidense descobriu que um grupo de hackers acumulou
uma grande coleção de identidades digitais roubadas da internet, incluindo 1,2 bilhão de

da história.

Atividade 3
Esta atividade dá aos alunos a oportunidade
de rever o resumo que elaboraram na atividade anterior. Das quatro alternativas, apenas a c
contém uma informação fundamental. As demais alternativas trazem informações secundárias, que complementam a informação central.

Retome com os alunos o conceito de lide: em
gêneros jornalísticos, principalmente em notícias e reportagens, o lide corresponde ao primeiro parágrafo e tem o objetivo de fornecer
as informações principais sobre o conteúdo do
texto. Geralmente, as informações sintetizadas
no lide são desenvolvidas ao longo do texto.

MIN
CA
OS

Atividade 4

A opinião da comunidade de segurança digital.
O testemunho de um especialista.
O relato do roubo de identidades digitais.
A revelação de hackers pela Hold Security.

RL

a)
b)
c)
d)

HA

3 Assinale a informação que não poderia ficar de fora do resumo da notícia
na atividade anterior.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

combinações de logins e senhas, o que foi considerado o maior roubo de informações

CA

Lição 19

4 Que parágrafo da notícia você escolheria para expressar as ideias centrais
do texto? Justifique sua resposta.
Espera-se que o aluno escolha o primeiro parágrafo, já que nele o redator apresenta as
informações centrais da notícia sobre o roubo de identidades digitais. Aceite outras respostas, desde que a escolha seja bem fundamentada pelo aluno. Na verdade, trata-se
do lide da notícia.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1e5

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

2

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

3e4

IV

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um
texto.

6

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

7

I

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

17/09/19 16:22

Atividade 5

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Releia este fragmento, para responder às questões de 5 a 9.
CARLOS CAMINHA

“— Hackers não miraram apenas empresas dos EUA, mas
qualquer site [a] que eles podiam ter acesso, variando entre
páginas de companhias das 500 mais da Fortune a sites pequenos
— afirmou Alex Holden, fundador e chefe de informação da Hold
Security. — E a maioria desses sites ainda está vulnerável.
[...]
Mas a descoberta da Hold Security diminui esses incidentes, e
o tamanho dos dados roubados na recente descoberta fez com
que os especialistas em segurança peçam por um melhoramento
na proteção de identidade na web.
— As empresas que dependem de nomes de usuários e senhas
precisam desenvolver um senso de urgência em mudar isso — disse
Avivah Litan, analista de segurança da empresa de pesquisa Gartner. — Até que
o façam, os criminosos vão continuar armazenando as credenciais das pessoas.”

Textos da esfera jornalística podem ou não conter o depoimento de especialistas ou de pessoas
que testemunharam o ocorrido. Trata-se de um
recurso muito utilizado por imprimir maior
confiabilidade aos leitores em relação às informações apresentadas. Além dos depoimentos
citados, o jornalista deve utilizar linguagem
clara e objetiva, pois o propósito é informar o
leitor ou o ouvinte sobre acontecimentos relevantes para a maioria das pessoas. Igualmente
importante é a imparcialidade em relação às informações; opiniões e análises devem ser feitas
apenas pelos entrevistados.

Atividade 6
Chame a atenção dos alunos para a presença
dos travessões no texto, que indicam a citação
da fala de entrevistados. Lembre-os de que
também podem ser empregadas aspas na mesma situação.

5 O texto apresenta o parecer de especialistas sobre o roubo de identidades
digitais. Qual é a finalidade dessas declarações na notícia?
Dar maior credibilidade e solidez às informações veiculadas pelo jornalista e trazer
informações suplementares sobre como o roubo ocorreu.

6 Que tipo de pontuação foi empregado para indicar o uso de discurso direto
nessa notícia?
O uso de travessão no início dos parágrafos e no meio deles indica a introdução da fala
de entrevistados.

7 O trecho que traz uma opinião referente ao fato “[...] o tamanho dos dados
roubados na recente descoberta fez com que os especialistas em segurança
peçam por um melhoramento na proteção de identidade na web.” é
a) ”Até agora, os criminosos não comercializaram muitos dos registros
on-line.”
b) “[...] algumas grandes empresas já estavam cientes de que seus dados
estavam entre as informações roubadas.”
c) “As empresas que dependem de nomes de usuários e senhas precisam
desenvolver um senso de urgência em mudar isso.”
d) “[...] vender mais dos registros no mercado negro seria lucrativo.”
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Identificar as informações principais e secundárias do texto
Por se tratar de um gênero que pode não ser familiar aos alunos, há a possibilidade de eles
terem dificuldade em diferenciar as informações principais e secundárias trazidas na notícia.
Para ajudá-los, sugerimos que a presença do lide em textos desse gênero seja explorada. É
importante o aluno perceber que, em notícias e reportagens, por exemplo, as informações
centrais, geralmente, aparecem no primeiro parágrafo. No lide, o autor dá as principais informações sobre o fato noticiado: o que, quem, quando, onde e por quê. Para ampliar essa
percepção, sugira que folheiem um jornal lendo apenas o primeiro parágrafo das notícias e
depois comentem se foi possível encontrar as informações essenciais sobre os fatos noticiados.
É essencial chamar a atenção dos alunos para o fato de que, embora as informações centrais
estejam no lide, isso não significa que as demais informações não sejam importantes. Elas
aprofundam, ampliam e complementam aquelas presentes no lide.

121

Lição 19 Notícia

8 Por que as formas verbais afirmou e disse dão maior credibilidade à fala
dos entrevistados?

Atividade 8
Explique para os alunos que os verbos afirmar e
dizer são denominados verbos de elocução, ou
seja, são verbos que introduzem ou anunciam a
fala de alguém, o que ajuda a dar credibilidade
aos fatos noticiados.

Porque se trata de afirmações, o que implica certeza em relação à opinião apresentada.

9 Se substituíssemos essas formas verbais por sugerir, as declarações continuariam merecedoras da mesma credibilidade? Justifique sua resposta.

Atividade 9

Não, porque expressariam uma sugestão, indicando que o declarante não está tão seguro

Chame a atenção dos alunos para a diferença
de sentido da declaração quando seguida de
“afirmar” ou de “sugerir”. Explique que, em
uma notícia, os verbos de fala exercem influência na interpretação de uma opinião ou declaração de um entrevistado. Mencione que a flexão
dos verbos no modo indicativo é utilizada para
exprimir certeza. Se as formas verbais fossem
substituídas por “sugerir”, a afirmação não seria tão categórica.

sobre o que diz, o que implica uma certeza menor sobre o conteúdo afirmado.

10 No texto, palavras como hackers, logins e e-mail estão em itálico. Explique
por que o autor utilizou esse recurso.
Porque essas palavras pertencem ao idioma inglês; essa é uma maneira de indicar

Atividade 10

para o leitor que são palavras estrangeiras.

Explique para os alunos que palavras estrangeiras, geralmente, são grafadas em itálico em
textos digitados, mas também é correto escrevê-las entre aspas.

11 Releia:

Atividade 12
Retome os três últimos parágrafos do texto,
para que os alunos localizem as informações.
Logo após afirmar sobre o quanto é lucrativo
vender dados pela internet, o texto apresenta
as justificativas, no penúltimo parágrafo.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 19

”Descobertos pela empresa de Milwaukee Hold Security, os registros incluem materiais
confidenciais recolhidos de 420 mil sites, que vão de páginas conhecidas a sites pequenos.
A companhia tem um histórico de revelar ataques hackers significativos, incluindo o roubo
no ano passado de dezenas de milhões de informações da Adobe Systems.”

• O termo em destaque retoma que palavras presentes no texto?
O termo companhia é utilizado para substituir o nome da empresa Hold Security.

12 No trecho “Mas vender mais dos registros no mercado negro seria lucrativo”,
que argumento é utilizado para comprovar a afirmação?
O texto afirma que há informações vendidas pelos hackers que são mais difíceis de ser
fiscalizadas, como dados pessoais de cadastros realizados pela internet.
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Atividades

Tópicos

Descritores

8e9

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

10

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

11

IV

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

12

IV

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

13

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

14

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

15

V

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

17/09/19 16:22

Atividade 13
Aceite diferentes respostas, desde que os alunos
argumentem para sustentar seu ponto de vista.
Seria interessante criar uma oportunidade para
eles debaterem a questão em sala para depois
registrarem as respostas. Quando a argumentação oral precede a escrita, os alunos levam em
conta não somente as próprias opiniões, mas
também as dos colegas, e isso ajuda a organizar
melhor a própria argumentação.

13 Em que medida a leitura de notícias como essa ajuda a mudar hábitos de
usuários da internet?
Resposta pessoal. Sugestão de resposta: Ao revelar como é fácil para hackers roubar
identidades virtuais (logins, senhas etc.), a notícia pode levar os leitores a se preocuparem
mais com a segurança dos sites que costumam acessar, bem como com a eficiência dos
programas antivírus dos computadores pessoais.

Questione os alunos sobre a importância de ter
conhecimento e informação para a vida pessoal
e social. A informação apresentada na notícia
certamente pode ajudar os leitores a ser mais
cautelosos em relação à divulgação de dados e
informações pessoais pela internet.
14 Considerando a informação veiculada, qual seria outra
finalidade da publicação da notícia em um jornal de
grande circulação no Brasil?
a) Informar que os roubos de identidades digitais se
concentram na Europa Oriental.
b) Alertar sobre a insegurança cada vez maior das
informações nos meios digitais.
c) Avisar que informações pessoais em grandes lojas
do varejo estão seguras.
d) Noticiar o fato de que os suspeitos de violar identidades digitais sempre são presos.

CARLOS CAMINHA

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Atividade 14

15 Sobre a linguagem e o tipo de registro usados na notícia, assinale a afirmação correta.
a) A linguagem é subjetiva, com opiniões e sentimentos do autor, o que
pode ser constatado, no texto, pelo emprego de muitos adjetivos.
b) A linguagem é objetiva, com a expressão clara e demarcada do que o
autor pensa sobre o assunto.
c) O texto segue as regras gramaticais rigidamente, por isso se pode
afirmar que utiliza a variante da norma-padrão.
d) O texto foi escrito em um registro informal, como podemos confirmar
pelo uso de expressões do dia a dia e de gírias.
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Lição

Lição 20

20

Introdução

A reportagem é um gênero da esfera jornalística que tem por objetivo informar sobre um assunto com mais profundidade e detalhes do que a notícia.
Os temas são os mais variados e de interesse da população. A linguagem
deve ser clara e obedecer ao padrão formal da língua. Pode também fazer
uso de palavras específicas do assunto tratado, o que se costuma chamar
de jargão. A reportagem circula em jornais e em revistas impressos ou na
internet. Se gravada, pode ser veiculada em programas de rádio e de televisão ou em dispositivos com acesso à internet.

Leia o texto a seguir e faça o que se pede.

A história do caderno
Gabriela Irigoyen

“Sou eu que vou seguir você / do primeiro rabisco até o bê-á-bá / em todos
os desenhos coloridos vou estar...”
Conhece esses versos? Eles foram escritos por dois compositores brasileiros
muito talentosos — Toquinho e Chico Buarque — e fazem parte de uma
bonita canção, que leva o nome de um companheiro e tanto que nós temos:
o caderno. Sempre ao nosso lado nas horas de estudo, ele pode guardar
nossos mais belos desenhos e também nossos mais secretos pensamentos...
Afinal, muitos cadernos acabam virando diários, não é? Então, para descobrir
como surgiu esse amigo de todos os momentos, convidamos você a voltar
no tempo. Um, dois, três e...
A história do caderno faz parte da escrita e do livro. Na Antiguidade, os egípcios,
os gregos e os romanos estavam sempre em busca de novas técnicas para proteger
os seus escritos. A princípio, eles usavam um papel rústico, feito de papiro, uma
planta comum no Egito. Ela era umedecida e ligeiramente amassada, para ganhar
uma consistência grudenta. Depois, suas fibras eram trançadas e postas para secar.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

A reportagem é um gênero da esfera jornalística que se caracteriza pelo trabalho cuidadoso
do jornalista ao coletar dados e realizar entrevistas para ouvir análises e opiniões de especialistas sobre o tema tratado, motivo pelo
qual o texto é mais extenso que o da notícia.
Ela começa com um título, que traz uma indicação do que será abordado, e pode ou não
ter um subtítulo; em seguida, entram o lide,
espécie de resumo com as principais informações, e o corpo do texto, em que se desenvolve
o tema, com declarações ou entrevistas e, por
vezes, imagens e gráficos. A reportagem pode
ter intertítulos, separando os assuntos para o
leitor, e apresentar a opinião e/ou o depoimento de especialistas. A linguagem deve ser clara
e objetiva. Os textos desse gênero costumam
ser publicados em jornais e revistas impressos
ou digitais. Se a reportagem for gravada em
áudio e/ou filmada, geralmente circula em programas de rádio, de televisão ou da internet.
Esta lição apresenta atividades que exploram
as características do gênero reportagem e contribuem para o desenvolvimento da formação
leitora dos alunos.

Reportagem

O papel feito a partir do papiro, porém, era muito frágil. E, com o tempo, surgiram outras formas de conservar os escritos até que se chegou ao códex: algo com
formato muito parecido com o dos livros atuais. No início, ele era feito de folhas
de pergaminho, ou seja, de couro animal lavado, esticado e seco. O pergaminho
era dobrado duas vezes, gerando quatro páginas, chamadas pelos antigos romanos de quaterni, termo que originou a palavra CADERNO. O pergaminho usado
dessa maneira, porém, costuma ondular com o tempo. Assim, surgiu a prática
de colocá-lo entre duas tábuas de madeira, para deixá-lo esticado. Outro detalhe:
suas folhas eram costuradas com nervos de animais e tiras de couro.
Com o surgimento do códex, por volta do ano 400 depois de Cristo, o papiro
praticamente deixou de ser usado, e a maioria dos livros passou a ser feita com
folhas de pergaminhos dobradas e reunidas em forma retangular. Ficou mais fácil
carregar os livros e levá-los em viagens ou transportá-los de um lugar a outro.
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Para fazer anotações rápidas ou contas do dia a dia, porém, o códex não era
utilizado e, sim, tábuas de cera reutilizáveis. As pessoas usavam algo parecido
com um estilete com uma ponta fina para escrever e uma ponta mais larga para
apagar. Mas logo isso começou a mudar...
Os muitos parentes do caderno

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

REPRODUÇÃO

Rapidamente começaram a surgir o que podemos chamar de “avós” dos cadernos de hoje: folhas reunidas de pergaminho fino, às vezes de cores diferentes,
chamadas livretes. Por volta do século III, na Roma antiga, essas folhas reunidas
começaram a ser encadernadas com chapas de marfim decoradas e acabaram
virando um objeto especial, que era oferecido como presente a pessoas importantes, com dedicatórias ou poemas.

Em gravura
feita em 1661,
criança segura
um hornbook.

Outro avô do livro e do caderno é conhecido pelo nome em inglês hornbook
(horn = chifre; book = livro), já que era usado na Inglaterra e nas colônias americanas. Utilizado do século XVI ao XIX, o hornbook era o primeiro livro dos alunos
na escola. Tratava-se de uma tábua feita de madeira fina, sobre a qual ficava uma
folha onde eram impressos o alfabeto, os números e uma oração. [...] Bem antes
disso, em 2000 antes de Cristo mais ou menos, tabuletas de argila faziam as vezes
de livros e cadernos nas escolas da Mesopotâmia.
As mais antigas anotações escolares presentes em cadernos, porém, datam dos
últimos anos do século XV. Trata-se de dois cadernos de anotações que estão
em uma biblioteca na França, mais precisamente na cidade de Sélestat. Eles
pertenceram a dois estudantes que foram alunos da escola de Latim da cidade
entre os anos de 1477 e 1501. Um caderno tem 300 páginas e o outro, 480.
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Dispersão durante a leitura
O texto é extenso e denso por tratar, em detalhes, da história do caderno. Por isso, alguns
alunos podem se dispersar durante sua leitura. Para superar essa dificuldade, solicite que
os alunos façam uma leitura silenciosa do primeiro parágrafo. Em seguida, peça que expliquem oralmente o que leram. Faça o mesmo com o restante dos parágrafos até o final
do texto.

125

Lição 20

Lição 20 Reportagem

Muito além dos bancos escolares
Mas quem disse que o lugar dos cadernos é sempre na escola? Ao longo do
tempo, eles estiveram junto às pessoas que desbravaram o mundo quando nem
todos os continentes eram conhecidos, que fizeram inesquecíveis obras de arte
ou que simplesmente registraram no papel como era o seu cotidiano durante
uma determinada época. Como resultado, muitos cadernos acabaram se transformando em registros da História. Quer ver só?

© SUCCESSION PABLO PICASSO/AUTVIS,
BRASIL, 2017. THE BRIDGEMAN / KEYSTONE
BRASIL COLEÇÃO PARTICULAR

Os cadernos sempre foram companheiros inseparáveis dos artistas também. Os
chamados sketchbooks (sketch = anotação; book = livro) podem ser definidos
como livros de rascunho, de estudo, e estiveram ao lado de grandes gênios da
Arte. Os que pertenceram a Leonardo da Vinci, por exemplo, trazem desenhos
das suas invenções, das suas ideias e de seus projetos e estão entre os mais importantes do mundo. Mas não são os únicos. Para você ter uma ideia, o pintor
espanhol Pablo Picasso, que nasceu em 1881 e morreu em 1973, produziu
mais de 178 sketchbooks. [...]

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

[...] No século XIX, por exemplo, diversas missões estrangeiras vieram ao Brasil para registrar como era a vida aqui e contar para as pessoas que moravam
na Europa. Um artista francês chamado Jean-Baptiste Debret desenhou como
era o dia a dia no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e graças a ele hoje
podemos saber como era o cotidiano naquela época.

Em alguns de seus sketchbooks, Pablo Picasso rascunhou grandes obras. O desenho
acima é um estudo para o quadro Guernica, pintado em 1937.

Viu só como um simples caderno pode ter usos muito especiais? Então, o que
você acha de começar a escrever as suas memórias? Ou as impressões do que vê,
ouve e entende dessa época em que vivemos? Mesmo que o seu relato não se torne
um documento histórico, como os diários de Anne Frank, você vai ter o gostinho
de, tempos depois, reler o que escreveu e perceber como simples cadernos podem
virar grandes tesouros!
IRIGOYEN, Gabriela. A história do caderno. Ciência Hoje das Crianças, São Paulo,
n. 286, p. 13-16, jan./fev. 2017.
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Atividades

Tópicos

Descritores

1

I

D6 – Identificar o tema de um texto.

2

II

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

3

I

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

4

IV

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.

5

V

D17 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

9/24/19 3:58 PM

Atividade 1
a) a origem e a evolução do caderno.
b) a importância do uso do caderno na
obra de pintores como Pablo Picasso.
c) os diferentes tipos de caderno e a
diversidade de uso.
d) a importância de escrever memórias.

CARLOS CAMINHA

1 O assunto tratado na reportagem é:

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Atividade 2
Os diversos gêneros têm diferentes finalidades,
dependendo do contexto de produção e do local onde circulam. Sempre que possível, solicite
aos alunos que identifiquem o autor, os interlocutores, o local de circulação e a finalidade
do texto.

2 De acordo com a finalidade para a qual esse texto foi escrito, pode-se dizer
que ele é do tipo:
a)
b)
c)
d)

Chame a atenção para o fato de que os textos se compõem em torno de um tema e que
identificá-lo contribui para a compreensão
geral deles.

poético.
narrativo.
argumentativo.
expositivo.

Atividade 3

3 Essa reportagem foi publicada nos primeiros meses do ano de 2017. Qual
relação parece haver entre a data de publicação e a temática da matéria?
A data coincide com o início do ano escolar no Brasil. Provavelmente esse fato pode ter

Essa é uma importante estratégia de leitura,
pois exige que os alunos associem o tema do
texto ao período em que ele foi publicado.
A produção de textos relacionados a datas específicas ocorre com frequência no campo jornalístico-midiático.

motivado a produção da reportagem.

Atividade 4

4 No trecho “E, com o tempo, surgiram outras formas de conservar os escritos
até que se chegou ao códex: algo com formato muito parecido com o dos
livros atuais. No início, ele era feito de folhas de pergaminho, ou seja, de
couro animal lavado, esticado e seco.”, a palavra em destaque se refere ao
a)
b)
c)
d)

Compreender as relações que podem ser estabelecidas entre as partes do textos por meio do
uso de substituições ajuda os alunos a aprimorarem a competência leitora.

caderno
diário
livros
códex

Atividade 5
Esta atividade explora a capacidade dos alunos de identificar o sentido de determinadas
notações gráficas, como é o caso da palavra
CADERNO escrita em letras maiúsculas.

5 Releia o trecho a seguir.
“O pergaminho era dobrado duas vezes, gerando quatro páginas, chamadas
pelos antigos romanos de quaterni, termo que originou a palavra CADERNO.”

• Por que a autora do texto usou a palavra quaterni em itálico e CADERNO
em letras maiúsculas?
Com o uso do itálico, a autora deixa claro que se trata de uma palavra estrangeira
(no caso, é um termo em latim). A palavra CADERNO foi escrita em maiúsculas porque ela
representa o foco do texto.
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Lição 20 Reportagem

6 Em “Rapidamente começaram a surgir o que podemos chamar de ‘avós’
dos cadernos de hoje: folhas reunidas de pergaminho fino, às vezes de
cores diferentes, chamadas livretes”, qual a função das aspas utilizadas
na palavra avós?

Atividade 6
Retome com os alunos algumas situações em
que as aspas devem ser utilizadas, segundo a
norma-padrão: para inserir uma citação, destacar gírias, neologismos, títulos de obras, entre
outras.

As aspas indicam que a palavra foi utilizada em sentido figurado, ou seja, diferente do
sentido denotativo e mais usual dela.

Atividade 7

7 Segundo o texto, por volta do ano 400 depois de Cristo, ficou mais fácil
transportar os livros porque:

A atividade mobiliza a capacidade de localizar
informações explícitas, uma das maneiras de garantir a compreensão mais básica do texto lido.

a) o livro se tornou reutilizável.
b) o papiro deixou de ser usado.

Atividade 8

c) as folhas de pergaminhos dobradas e reunidas passaram a ser usadas.

Seria interessante retomar com os alunos o
conhecimento que eles têm sobre períodos
históricos relacionados à ideia de “desbravar
o mundo”. Uma das associações interessantes
é o início da colonização brasileira, na época
das chamadas Grandes Navegações.

d) as tábuas de cera eram utilizadas com estilete de ponta fina para escrever e apagar.
8 Releia o trecho a seguir.
“Ao longo do tempo, eles estiveram junto às pessoas que desbravaram
o mundo quando nem todos os continentes eram conhecidos, que
fizeram inesquecíveis obras de arte ou que simplesmente registraram
no papel como era o seu cotidiano durante uma determinada época.”

Atividade 9

CARLOS CAMINHA

Esta atividade busca estabelecer as relações lógico-discursivas marcadas pelo uso do advérbio
depois. A percepção dos elementos coesivos e
de seus efeitos de sentido colabora para o desenvolvimento do leitor.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Lição 20

• Nesse trecho, a palavra destacada significa que as pessoas:
a) eram bravas.
c) eram corajosas.
b) eram turistas
d) saíram para explorar
comuns.
o mundo.
9 No trecho “Depois, suas fibras eram trançadas e postas para secar.”, a palavra em destaque indica a noção de:
a) conclusão.

c) tempo.

b) alternativa.

d) contradição.
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Atividades

Tópicos

Descritores

6

V

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações.

7

I

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

8

I

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

9

IV

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

10

VI

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

11

V

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

12

II

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

9/24/19 3:58 PM

Atividade 10
Nesta atividade, os alunos devem identificar as
marcas linguísticas que evidenciam o autor e o
interlocutor de um texto. Reconhecer o emprego de determinada palavra ou expressão pelo
autor para aproximar-se do interlocutor é uma
habilidade fundamental para que eles ampliem
suas capacidades de leitura.

10 As reportagens podem utilizar a linguagem formal ou informal, dependendo do veículo em que são publicadas, do público a que se destinam
e do tema tratado.

• Releia os trechos a seguir, observando o tipo de registro.
“Então, para descobrir como surgiu esse amigo de todos os momentos,
convidamos você a voltar no tempo.”

Atividade 11
Esta atividade mobiliza os alunos a perceber a
intenção do autor ao obter efeitos de sentido
com o emprego de determinadas palavras ou
expressões. No caso da informalidade, o objetivo é aproximar-se do leitor, estimulando-o a
ler a reportagem.

“Mas logo isso começou a mudar...”

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

“Mas quem disse que o lugar dos cadernos é sempre na escola?”

Atividade 12

“Viu só como um simples caderno pode ter usos muito especiais?”

É importante desenvolver nos alunos a capacidade de interpretar textos com o auxílio de
imagens e textos de outras modalidades, como
fotografias, infográficos, reproduções de tela,
entre outros. Com o desenvolvimento das novas
tecnologias de informação, a utilização desses
recursos tem se tornado ainda mais frequente
nas diversas mídias. Essa compreensão é fundamental para o desenvolvimento da competência leitora.

• Nesses trechos, podemos perceber que, na reportagem lida, há a presença da linguagem
a) formal.
b) informal.
c) literária.
d) científica.
11 Considerando sua resposta à atividade anterior, por que a autora da reportagem usou esse recurso de linguagem?
Apesar de a reportagem obedecer à norma-padrão da língua, a autora fez uso da
linguagem informal com o objetivo de se aproximar do leitor e, ao mesmo tempo, tornar
o texto mais leve, já que se trata de uma revista voltada para o público infantojuvenil.

12 Observe as imagens que acompanham a reportagem. Qual é a função
delas? E para que servem as legendas?
As imagens ilustram informações apresentadas no texto. As legendas têm a função de
estabelecer relação entre as imagens e o texto.
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ulado
Sim

Simulado 4
Questão 1

4

Leia o texto e responda às questões 1, 2, 3 e 4.
Prezado leitor,
Sou cinéfilo assumido e, nos últimos anos, tenho notado uma mudança
perniciosa em relação ao silêncio nas salas de cinema, o que acaba prejudicando muito a experiência cinematográfica.
Ultimamente, as pessoas ficam conversando o tempo todo. Além disso,
os celulares tornaram-se vilões e, logo, temos um problema que ameaça a
experiência toda de ir ao cinema: a falta de silêncio.
Há quem possa dizer que isso é coisa de quem não acompanha as
mudanças do mundo, que hoje tudo é muito mais barulhento e agitado,
por isso eu teria que me conformar. Apesar de reconhecer a existência
dessa tendência, para mim, o silêncio na sala de cinema é mandatório
para uma experiência completa, uma vez que as distrações podem nos
desviar da história a ponto de nos perdermos dela. As vozes deveriam
vir apenas da telona. As luzes também.
Não é possível ficar 2, 3 horas sem olhar o celular? Não é possível colocá-lo no modo silencioso? Não é possível aguardar a sessão terminar para
comentar sobre seu ator preferido ou sobre a cena mais emocionante?
Convoco, então, os donos das salas de cinema a serem mais proativos
na manutenção da ordem. É preciso dar condições aos frequentadores de
assistirem aos seus filmes preferidos com alguma tranquilidade.
Às grandes redes de cinema, peço que considerem viabilizar uma campanha de conscientização contundente sobre algumas regras básicas de
comportamento dentro do cinema.
Aos frequentadores barulhentos, peço um exame de consciência que resulte no resgate de um valor bastante básico (para dentro e fora das salas
de cinema): o respeito ao próximo.
Atenciosamente,
Jorge

D13 – Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(A) Incorreta. O pedido da carta é direcionado
aos donos das salas de cinema, que não são os
autores dela.
(B) Correta. Ao longo do texto, notamos que a
carta é escrita por uma pessoa que frequenta
cinemas.
(C) Incorreta. O autor da carta direciona um
pedido às redes de cinema, então ela não foi
escrita por um representante dessas redes.
(D) Incorreta. Ao longo do texto, notamos que
a carta é escrita por alguém que frequenta
cinemas, e não que trabalha em um.

Questão 2
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.

(A) Incorreta. Esse trecho apresenta um contra-argumento para a tese do autor.
(B) Incorreta. Esse trecho apresenta um pedido
do autor, e não um argumento que defende
sua tese.
(C) Correta. Nesse trecho o autor aponta um
argumento para sua tese de que é preciso
manter silêncio no cinema.
(D) Incorreta. Esse trecho apresenta o fato que
dá início à discussão.

Lições 16 a 20

Texto elaborado para fins didáticos por Ana Laura Gonçalves Nakazoni.

1 Com base na leitura da carta, chega-se à conclusão de que ela foi escrita

(A)
(B)
(C)
(D)

pelos donos das salas de cinema.
por um frequentador de cinema.
por um representante das redes de cinema.
por um funcionário de cinema.

2 O principal argumento do autor para defender sua tese é:

( A ) “Há quem possa dizer que isso é coisa de quem não acompanha as
mudanças do mundo”.
( B ) “[...] peço um exame de consciência que resulte no resgate de um
valor bastante básico”.
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Questão 3
( C ) “[...] as distrações podem nos desviar da história a ponto de nos perdermos dela.”.
( D ) “Ultimamente, as pessoas ficam conversando o tempo todo.”.

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

3 No trecho “Apesar de reconhecer a existência dessa tendência, para
mim, o silêncio na sala de cinema é mandatório para uma experiência
completa”, o termo destacado estabelece entre as orações uma relação de

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Incorreta. A conjunção apesar de estabelece relação de concessão, e não de conclusão.
(B) Incorreta. A conjunção apesar de estabelece relação de concessão, e não de explicação.
(C) Incorreta. A conjunção apesar de estabelece
relação de concessão, e não de adversidade.
(D) Correta. A conjunção apesar de estabelece
relação de concessão.

conclusão.
explicação.
adversidade.
concessão.

4 No trecho “peço um exame de consciência que resulte no resgate de um
valor bastante básico [...]: o respeito ao próximo.”, o uso dos dois-pontos (:)
tem a função de

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 4

especificar qual é o “valor bastante básico” mencionado.
apresentar uma citação de outra pessoa.
iniciar uma enumeração de exemplos.
apresentar uma informação que não é importante.

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

(A) Correta. Os dois-pontos acrescentam ao
texto uma informação que especifica qual é o
valor básico ao qual o autor se refere.
(B) Incorreta. Ainda que os dois-pontos possam
apresentar uma citação, não é isso que ocorre
nesse trecho.
(C) Incorreta. Ainda que os dois-pontos possam
ter a função de iniciar uma enumeração, isso
não ocorre nesse trecho.
(D) Incorreta. Os dois-pontos, nesse caso, apresentam uma informação que especifica a anterior, portanto, não se pode afirmar que essa
informação não seja importante.

Leia o texto e responda às questões 5 e 6.

Assassinato no Expresso do Oriente
A atualização do conceito de entretenimento
Renato Hermsdorff

Agatha Christie [...] escreveu mais de 80 títulos, muitos deles protagonizados por sua criação mais famosa, o detetive belga Hercule Poirot, de
Assassinato no Expresso do Oriente (também transformado em filme
em 1974, com Albert Finney no papel principal). [...]
Como adaptar é “trair com amor”, o trabalho do cineasta Kenneth
Branagh [...] é irregular como o sentimento, mas bem-sucedido.
Porque, convenhamos, se é para transpor literalmente uma obra de uma
mídia para a outra, melhor ficar no original. Aqui ele procura, sabiamente,
atualizar o contexto de uma história lançada em 1934 [...] não só para
a audiência dos dias atuais, como também para o modus operandi da
Hollywood do século XXI. Para o bem e para o mal. Os puristas podem
se incomodar. Mas Assassinato no Expresso do Oriente versão 2017 diz
muito sobre como consumimos entretenimento hoje em dia.
A versão literária se passa quase [...] inteiramente dentro de um trem.
A rigor, um assassinato acontece no percurso da viagem do Expresso do
Oriente. Impossibilitados de seguir o caminho por conta de uma avalanche
que bloqueia os trilhos, cabe ao detetive Poirot (Branagh) interrogar os 12
passageiros, das mais variadas idades e classes sociais, para tentar chegar
a um veredicto sobre o (ou a) responsável pelo crime.
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Simulado 4

Simulado 4 Lições 16 a 20

Originalmente, trata-se de um produto pouco cinematográfico, portanto.
Ciente de seus desafios como cineasta, Kenneth Branagh posiciona a câmera
nos mais variados ângulos. Seja com tomadas feitas do teto dos vagões ou
abusando (no bom sentido) do traveling no meio de transporte longilíneo por
definição, a imagem resultante é de uma criatividade que agrada aos olhos. [...]
O texto falha ao introduzir um interesse amoroso para o policial sem
desenvolvê-lo — independentemente da decisão de abrir o leque para a
continuação da franquia (a “sequência”, Morte no Nilo, já foi anunciada).
Ainda: se o livro tem como mérito oferecer cartesianamente as pistas para
o espectador, o filme tropeça no desenvolvimento, que é um tanto videoclíptico. Confuso. Já o jeito estapafúrdico de Poirot é captado de forma
bastante convincente por Branagh.
A grande (grande mesmo) diferença que o filme apresenta na comparação
com o livro está na resolução (sem spoiler) da trama. Enquanto, nos anos
[19]30, tudo se resolvia de forma mais simples, aqui (em 2017) não é bem
assim que acontece. O filme acrescenta mais uma camada narrativa quando
faz Poirot colidir de frente com um dilema moral. Se a problematização, em
si, é bem-vinda, por outro lado, é executada de maneira emocionalmente
apelativa (o que quer dizer genérica, dentro dos padrões de Hollywood). De
fato, o mundo (do entretenimento, inclusive) era mais simples em 1934.

Questão 5
D21 – Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.

(A) Incorreta. Essa alternativa apresenta duas
opiniões positivas em relação ao filme.
(B) Incorreta. Essa alternativa apresenta duas
opiniões negativas em relação ao filme.
(C) Correta. Essa alternativa, de fato, apresenta
uma opinião positiva e outra negativa, respectivamente, sobre o filme.
(D) Incorreta. Essa alternativa apresenta primeiro uma opinião negativa e, depois, uma
opinião positiva sobre o filme, ao contrário do
que pede a questão.

HERMSDORFF, Renato. Assassinato no Expresso do Oriente. AdoroCinema,
2017. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-225870/
criticas-adorocinema/>. Acesso em: 9 set. 2019.

Questão 6
D2 – Estabelecer relações entre partes de um
texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de
um texto.

5 Ao longo do texto, o autor apresenta opiniões diferentes em relação ao filme.
Há duas opiniões: uma positiva e uma negativa, respectivamente, em

( A ) “Aqui ele procura, sabiamente, atualizar o contexto de uma história
lançada em 1934” e “Já o jeito estapafúrdico de Poirot é captado de
forma bastante convincente por Branagh.”.
( B ) “[...] o texto falha ao introduzir um interesse amoroso para o policial
sem desenvolvê-lo” e “[...] o filme tropeça no desenvolvimento, que é
um tanto videoclíptico.”.
( C ) “[...] a imagem resultante é de uma criatividade que agrada aos
olhos.”. e “[...] o filme tropeça no desenvolvimento, que é um tanto
videoclíptico.”.
( D) “[...] o filme tropeça no desenvolvimento, que é um tanto videoclíptico.”. e “Aqui ele procura, sabiamente, atualizar o contexto de uma
história lançada em 1934”.

(A) Incorreta. O pronome -lo retoma interesse
amoroso, e não o texto.
(B) Correta. O pronome -lo, de fato, retoma interesse amoroso.
(C) Incorreta. O pronome -lo retoma interesse
amoroso, e não o policial.
(D) Incorreta. O pronome -lo retoma interesse
amoroso, e não introduzir.

6 No trecho “O texto falha ao introduzir um interesse amoroso para o policial
sem desenvolvê-lo”, o pronome destacado retoma

(A)
(B)
(C)
(D)

“o texto”.
“interesse amoroso”.
“o policial”.
“introduzir”.
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Leia o texto e responda às questões 7, 8 e 9.

Doentes saudáveis
Movimentação da indústria farmacêutica torna difícil viver sem
tomar remédio
Drauzio Varella

Quanto mais velho fico, menos medicamentos prescrevo. Xaropes, vitaminas, antibióticos para qualquer dor de garganta causam mais efeitos
indesejáveis do que benefícios. [...]
Veja o caso do diabetes, prezada leitora, epidemia mundial que afeta
pelo menos 14 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de
Diabetes, que adota os seguintes critérios para o diagnóstico da doença:
glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL ou hemoglobina glicada
maior ou igual a 6,5% ou glicemia acima de 200 a qualquer hora do dia,
acompanhada de sintomas.
Glicemia de jejum entre 100 mg e 125 mg ou hemoglobina glicada entre
5,7% e 6,5% ficariam numa situação intermediária, classificada como pré-diabetes pela American Diabetes Association [Associação Americana de
Diabetes] (ADA), a partir de 2009 [...].
O termo pré-diabetes sempre me incomodou. Dá a impressão de que ao
atingir essa faixa de glicemia, a pessoa já não é saudável, está condenada
a desenvolver a doença.
Não é o que as evidências demonstram, no entanto. Segundo o Center for
Diseases Control, dos Estados Unidos, menos de 2% desses casos evoluem
para diabetes, anualmente; portanto, menos de 20% nos dez anos seguintes.
Outros estudos chegaram a números ainda menores. [...]
Segundo a ADA, como os programas dirigidos à perda de peso e mudanças
no estilo de vida apresentam resultados medíocres, investir neles é “jogar
dinheiro no fogo”. A alternativa seria adotar o tratamento medicamentoso.
Dessa maneira, foi armado o cenário para considerar doentes pessoas
assintomáticas que poderiam assim permanecer por décadas, eventualmente
pela vida inteira.
Sempre atenta às oportunidades mercadológicas, a indústria farmacêutica
está desenvolvendo pelo menos dez classes de drogas para tratamento do
pré-diabetes, algumas das quais já são prescritas, mesmo sem a aprovação
formal das agências reguladoras. [...]
Se considerarmos doentes os que apresentam glicemia, pressão arterial
ou colesterol pouco acima dos limites da normalidade, hipotireoidismo subclínico e todos os que se queixarem de estresse, ansiedade, tristeza, insônia
ou excesso de peso, vai ficar difícil viver sem tomar remédio.
VARELLA, Drauzio. Doentes saudáveis. Folha de S.Paulo, 17 mar. 2019.
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/drauziovarella/2019/03/
doentes-saudaveis.shtml>. Acesso em: 9 set. 2019.
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Simulado 4

Questão 7

Simulado 4 Lições 16 a 20

7 O texto foi escritor por

(A)
(B)
(C)
(D)

D13 – Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(A) Correta. O autor menciona que prescreve
cada vez menos remédios; portanto, podemos depreender que o texto foi escrito por
um médico.
(B) Incorreta. O texto foi escrito por um médico
e não há indícios de que ele tenha pressão alta.
(C) Incorreta. O texto foi escrito por um médico
e não há indícios de que ele tenha diabetes.
(D) Incorreta. O texto foi escrito por um médico, e não por um representante da indústria
farmacêutica.

Questão 8
D21 – Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.

8 Com base na leitura do texto, em que são apresentadas opiniões diferentes
sobre a prescrição de remédios, é possível concluir que

( A ) o autor é a favor da prescrição de remédios para pré-diabéticos, diferentemente do que defende a ADA.
( B ) o autor defende que existe um exagero na prescrição de remédios,
contrariando o posicionamento da ADA.
( C ) tanto o autor quanto a ADA são a favor da prescrição de remédios
para pessoas consideradas pré-diabéticas.
( D ) tanto o autor quanto a ADA defendem que existe um exagero em
relação à prescrição de remédios.
9 No trecho “investir neles é ’jogar dinheiro no fogo’. ”, o uso das aspas tem
a função de indicar

( A ) um diálogo.
( B ) um neologismo.

O paraíso dos vira-latas
Ricardo Lacerda

[...]
Zaguate, em espanhol, é o mesmo que vira-lata. Nem sempre se trata
de um animal sem raça definida, mas de cães abandonados. Diego, por
exemplo, não era um zaguate. Vivia num abrigo. O schnauzer cruzou o
caminho de Lya Battle quando ela comprava ração no local e ouviu duas
funcionárias comentarem que levariam um cão escurinho à sala de cirurgia.
Com 15 anos e cheio de tumores, Diego seria submetido à eutanásia. Mas
Lya pediu para levá-lo embora, para surpresa das mulheres.
Quando criança, Lya cuidava de passarinhos, sapos e cobras. Bastava
ver um animal precisando de ajuda e lá estava ela. Apesar desse espírito
maternal, ela sempre disse ao marido, Alvaro Saumet, que não queria ter
filhos — “são muitas responsabilidades”. Resolveram, então, adotar cães que
vagavam pelas ruas de San José, capital da Costa Rica. Existem cerca de
1 milhão de cães abandonados no país da América Central. De início, a ideia
era criar apenas um local de passagem, até que encontrassem novos lares.
A empreitada começou em 2005. Lya e Alvaro vacinavam e castravam
cada animalzinho. Mas em apenas seis meses havia 183 cachorros no pátio
de casa. Além de não conseguirem encontrar tantas pessoas dispostas a

Questão 9

(A) Incorreta. Ainda que as aspas possam indicar um diálogo, nesse caso elas indicam uma
metáfora.
(B) Incorreta. Ainda que as aspas possam indicar um neologismo, nesse caso elas indicam
uma metáfora.
(C) Correta. Nesse caso, as aspas de fato indicam
uma metáfora.
(D) Incorreta. Ainda que as aspas possam indicar
o título de uma obra, nesse caso elas indicam
uma metáfora.

134

( C ) uma metáfora.
( D ) o título de uma obra.

Leia o texto e responda às questões 10, 11 e 12.

(A) Incorreta. O autor, ao longo do texto, mostra-se contrário à prescrição de remédios, e
não a favor, diferentemente do posicionamento da ADA.
(B) Correta. De fato, o autor defende que há
um exagero na prescrição de remédios, diferentemente do posicionamento da ADA.
(C) Incorreta. Apenas a ADA é a favor da prescrição de remédios para pessoas consideradas
pré-diabéticas.
(D) Incorreta. Apenas o autor do texto defende
que existe um exagero em relação à prescrição
de remédios.

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

um médico.
uma pessoa com pressão alta.
uma pessoa com diabetes.
um representante da indústria farmacêutica.
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Questão 10
adotá-los, o cheiro e o barulho incomodavam a vizinhança. Ainda assim, o
casal resistiu por dois anos, bancando tudo do próprio bolso. Até decidirem
levar a cachorrada para uma fazenda que Lya herdara do avô em Santa
Bárbara de Heredia, uma cidade vizinha. Lá, eles poderiam viver livres,
leves e soltos. Assim nascia o Território de Zaguates.
[...] O local é uma antiga fazenda de café com 142 hectares — quase 200
campos de futebol. Apesar do enorme espaço, tudo é muito bem organizado.
[...]
Apesar dos esforços dos menos de dez funcionários e da ajuda de voluntários, os administradores do lugar lamentam a falta de apoio do governo.
“Me parece claro que alguém que se dedica a ajudar animais de rua sabe
que vai ter a carteira sempre vazia”, diz Alvaro em um vídeo publicado no
site do Território de Zaguates. Ele não fala no sentido figurado.
Em média, o custo mensal de cada cachorro fica em torno de US$ 36,
considerando despesas veterinárias, de estrutura e comida. Só em ração
são aproximadamente 600 quilos por dia. Por ano, o valor necessário para
bancar as operações é de mais de US$ 500 mil — quase R$ 2 milhões.
Lya e Alvaro precisaram até hipotecar* a casa para levantar recursos. “Não
tem sido fácil, mas sempre estivemos cercados por esses anjos”, conta Lya.

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato.

(A) Incorreta. Esse trecho apresenta um fato, e
não uma opinião.
(B) Correta. De fato, esse trecho apresenta uma
opinião.
(C) Incorreta. Esse trecho apresenta um fato, e
não uma opinião.
(D) Incorreta. Esse trecho apresenta um fato, e
não uma opinião.

Questão 11
D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.

LACERDA, Ricardo. O paraíso dos vira-latas. Superinteressante, 2 ago. 2019.
Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/o-paraiso-dosvira-latas/>. Acesso em: 9 set. 2019.

(A) Correta. O fato de Lya e Alvaro terem que
hipotecar a casa dá indícios de que eles precisavam de dinheiro, o que sustenta a tese apresentada.
(B) Incorreta. Essa informação não é um argumento que sustenta a tese defendida.
(C) Incorreta. Essa informação não é um argumento que sustenta a tese defendida.
(D) Incorreta. Essa informação não é um argumento que sustenta a tese defendida.

*hipotecar: ceder um bem como garantia, sem perder sua posse.

10 O trecho do texto em que há uma opinião é

( A ) “Zaguate, em espanhol, é o mesmo que vira-lata.”.
( B ) “Não tem sido fácil, mas sempre estivemos cercados por esses anjos”.
( C ) “Existem cerca de 1 milhão de cães abandonados no país da América
Central.”.
( D ) “Em média, o custo mensal de cada cachorro fica em torno de US$ 36”.
11 O argumento que sustenta a tese defendida por Alvaro, de que “alguém
que se dedica a ajudar animais de rua sabe que vai ter a carteira sempre
vazia” se encontra no trecho:

Questão 12

( A ) “Lya e Alvaro precisaram até hipotecar a casa para levantar recursos.”.
( B ) “Apesar do enorme espaço, tudo é muito bem organizado.”.
( C ) “Bastava ver um animal precisando de ajuda e lá estava ela.”.
( D ) “Até decidirem levar a cachorrada para uma fazenda que Lya herdara
do avô”.

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

12 No trecho “Além de não conseguirem encontrar tantas pessoas dispostas
a adotá-los, o cheiro e o barulho incomodavam a vizinhança.”, o termo
destacado estabelece relação de

( A ) conclusão.
( B ) contradição.

( C ) adição.
( D ) explicação.
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(A) Incorreta. O termo destacado estabelece
relação de adição, e não de conclusão.
(B) Incorreta. O termo destacado estabelece relação de adição, e não de contradição.
(C) Correta. O termo destacado estabelece relação de adição, como aponta a alternativa.
(D) Incorreta. O termo destacado estabelece
relação de adição, e não de explicação.
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Simulado 4

Questão 13

Simulado 4 Lições 16 a 20

Leia o texto e responda às questões 13 e 14.

Menino encontra fóssil de 8 milhões de anos no Acre

D2 – Estabelecer relações entre partes de um
texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de
um texto.

Maria Eduarda Cury

Enquanto passeava com o pai pelas margens do rio Acre, Robson Cavalcante, de 11 anos, percebeu que havia pisado em algo diferente. Quando
chamou o seu pai para escavar, os dois descobriram um fragmento do crânio
de um jacaré Purussauro, que vivia nos rios e pântanos da floresta amazônica.
O pedaço ósseo do réptil pré-histórico foi encontrado por pai e filho [...]
no município de Brasileia, interior do Acre. O garoto disse que pensou que
fosse um dinossauro. José Miltão, pai de Robson, disse que os dois são
bastante interessados pelo assunto. “Eu sempre gostei e meu filho acabou
também se interessando por esse assunto. Tanto que quando encontramos
ele disse ‘olha pai, nós achamos nosso dinossauro’. Ficamos muito felizes
porque realizamos um sonho mesmo”, disse ao G1.
Com a notícia tendo se espalhado rapidamente pela cidade, o paleontólogo Jonas Filho da Universidade Federal do Acre (Ufac) está realizando a
remoção do fragmento ósseo do Purussauro, que identificou ser a mandíbula
do animal, desde quarta-feira [16 de julho de 2019]. [...]
O paleontólogo parabenizou a dupla por ter conseguido escavar sem
causar danos significativos ao fóssil. Ainda constatou que, por ter avistado
o fragmento, Robson possui olhar clínico e deve receber nota máxima em
Ciências. “Pode não ser um dinossauro, mas ele estava certo em sua percepção inicial. A professora deve dar dez para esse menino em Ciências,
ele merece”, disse Filho.

(A) Incorreta. O pronome ele retoma o menino, e não o paleontólogo.
(B) Incorreta. O pronome ele retoma o menino,
e não o dinossauro.
(C) Correta. De fato, o pronome ele retoma o
menino Robson.
(D) Incorreta. O pronome ele retoma o menino, e não o pai dele.

Questão 14
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato.

(A) Incorreta. Esse trecho apresenta um fato, e
não uma opinião.
(B) Correta. Esse trecho realmente apresenta
uma opinião.
(C) Incorreta. Esse trecho apresenta um fato, e
não uma opinião.
(D) Incorreta. Esse trecho apresenta um fato, e
não uma opinião.

CURY, Maria Eduarda. Menino encontra fóssil de 8 milhões de anos no Acre. Exame,
18 jul. 2019. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/ciencia/menino-encontrafossil-de-8-milhoes-de-anos-no-acre/>.
Acesso em: 9 set. 2019.

13 No trecho “ ‘Pode não ser um dinossauro, mas ele estava certo em sua
percepção inicial’ ”, o termo destacado retoma

(A)
(B)
(C)
(D)

o paleontólogo.
o dinossauro.
o menino.
o pai do menino.

14 O trecho do texto em que há uma opinião é

( A ) “[...] os dois descobriram um fragmento do crânio de um jacaré
Purussauro”.
( B ) “‘A professora deve dar dez para esse menino em Ciências, ele merece.’”.
( C ) “O pedaço ósseo do réptil pré-histórico foi encontrado por pai e filho”.
( D ) “[...] que vivia nos rios e pântanos da floresta amazônica.”.
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Para cada questão, pinte apenas um quadrinho.
Observe no exemplo a forma correta de preenchimento.
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Para cada questão, pinte apenas um quadrinho.
Observe no exemplo a forma correta de preenchimento.
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Para cada questão, pinte apenas um quadrinho.
Observe no exemplo a forma correta de preenchimento.
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Para cada questão, pinte apenas um quadrinho.
Observe no exemplo a forma correta de preenchimento.
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