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Caro(a) Professor(a),

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio da 

Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) e com o apoio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) do Ministério da Educação (MEC) e de universidades que integram a Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica do MEC, implementou, em 2008, a Avaliação da 

Alfabetização Infantil – Provinha Brasil.

Trata-se de um instrumento de avaliação aplicado no início e no término do ano letivo, com a finalidade 

de auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da alfabetização 

oferecida nas escolas públicas brasileiras.

Este documento que você tem em mãos visa oferecer as orientações gerais sobre a aplicação do 

Caderno do Aluno referente à primeira etapa da Provinha Brasil, a ser realizada no primeiro semestre 

do ano letivo de 2014.

Com o intuito de tornar mais objetivo o instrumental dessa avaliação, o kit da Provinha Brasil foi 

reformulado em 2013, passando a ser composto por três documentos: Guia de Aplicação; Caderno do 

Aluno; Guia de Correção e Interpretação dos Resultados. Importante ressaltar que os professores 

e a equipe escolar precisam conhecer todos os documentos que compõem o kit para compreender a 

metodologia da avaliação, bem como seus objetivos.

Esta primeira edição, a ser efetuada no início do ano letivo, tem como principal objetivo realizar 

o diagnóstico dos níveis de alfabetização dos alunos após um ano de estudos no ensino fundamental, 

de maneira que as informações resultantes possam orientar o trabalho do professor e dos gestores ao 

longo do ano. A segunda edição, que será realizada no final do ano letivo, possibilitará uma comparação 

com os resultados obtidos no primeiro momento da avaliação. 

Nesse contexto, os objetivos da primeira edição da Provinha são:

i) avaliar o nível de alfabetização dos alunos no início do segundo ano de escolarização;

ii) contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e com a execução das práticas pedagógicas 

a partir do diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos; e

iii) oferecer subsídios para a formulação de políticas de alfabetização.
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COMO APLICAR A PROVINHA BRASIL?

É fundamental que os professores, em especial aqueles das turmas que participam da avaliação, 

reúnam-se para organizar o dia da aplicação do teste, marcando uma data para que todas as turmas do 

segundo ano da escola façam o teste no mesmo dia, a fim de assegurar a padronização da aplicação.

QUAIS ALUNOS PARTICIPAM DA PROVINHA BRASIL?

A Provinha Brasil deve ser aplicada a todos os alunos matriculados no segundo ano do ensino 

fundamental. Assim, a definição dos alunos que farão o teste independe da trajetória escolar individual. 

O foco da avaliação está na contribuição da educação formal para a alfabetização.

COMO É O TESTE DA PROVINHA BRASIL 2014?

O teste que cada aluno receberá é composto por:

 uma questão-exemplo para orientar os alunos sobre como deverão responder ao teste;

 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada1.

Para entender a forma de aplicação, você deve conhecer os três tipos de enunciado das questões:

Tipo 1 – Totalmente lidas pelo professor/aplicador: questões cujos enunciados e alternativas

devem ser totalmente lidos por você.

Tipo 2 – Parcialmente lidas pelo professor/aplicador: questões nas quais você lerá apenas os

enunciados ou um deles, ou, ainda, o texto para acompanhamento pelos alunos.

Tipo 3 – Lidas pelos alunos individualmente: questões em que você apenas deverá orientar

os alunos a lerem sozinhos os textos, os enunciados e as alternativas.

1 – Até 2010, o teste era composto por 24 questões. Com o objetivo de atender à demanda para diminuir a extensão da prova, houve redução 
do número de questões. Para mais informações, sugerimos a leitura do Guia de Correção e Interpretação dos Resultados.

O megafone [  ] indicará todas as vezes que o enunciado da questão e/ou as alternativas 

serão lidos pelo professor/aplicador.
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Antes de realizar a aplicação, recomenda-se uma leitura cautelosa de todas as questões e de 

seus diferentes enunciados. Nesse momento, é importante consultar o Caderno do Aluno, visualizando 

como os itens são apresentados para os alunos.

Na primeira página do Caderno do Aluno, apresenta-se uma questão-exemplo, como um exercício 

para orientá-los a responder ao teste. Durante esse exercício, é importante esclarecer minuciosamente 

os procedimentos necessários para responder a cada questão, explicando aos alunos que esse é o 

momento de aprender a responder ao teste e que, portanto, eles devem ficar atentos.

COMEÇANDO A APLICAÇÃO

• Motive os alunos a fazerem o teste. Explique que eles vão fazer uma atividade diferente e que,

 para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as suas orientações.

• Distribua o caderno de teste para os alunos.

• Peça aos alunos que escrevam o nome na linha que consta na capa do caderno.

• Caso haja alunos que ainda tenham dificuldade em escrever o nome, avise que você o 
 escreverá para eles.

• Diga aos alunos que só abram o caderno quando você pedir que o façam.

• Peça aos alunos para abrirem a primeira página do caderno e aguardarem a sua orientação  
 para mudar de página.

• A primeira página do teste do aluno tem um exemplo de questão. Aproveite esse momento  
 para ensiná-los a responder ao teste.

Durante a aplicação da questão-exemplo, lembre os alunos de que eles deverão responder 

às questões sozinhos, sem dizer a resposta em voz alta ou tentar ver a resposta do colega.

Ao terminarem de responder, peça que aguardem em silêncio até que todos tenham 

respondido e que não passem para a página seguinte antes de receberem seu pedido para 

fazê-lo.

Diga aos alunos que, se não souberem a resposta, não devem marcar o “X”, podendo 

deixar a questão em branco.

Esdeva - Provinha Brasil (Guia de Aplicação - Leitura).indd   5 29/01/2014   15:31:49



6

Na realização do exemplo, observe os seguintes procedimentos:

 Leia o enunciado da questão e ressalte que você repetirá a leitura duas vezes.

 Leia o enunciado da questão mais vezes, caso necessário, porém, avise aos alunos 
que, quando iniciarem o teste, você só poderá repetir a leitura duas vezes. 

 Esclareça que existe apenas uma resposta correta para cada questão.

 Diga a eles para marcarem um “X” apenas no quadradinho que tiver a resposta correta, 
e sem dizer a resposta em voz alta.

 Enquanto os alunos esperam os demais colegas terminarem de responder, você pode 
deixá-los colorir os desenhos das questões.

 Circule entre as carteiras e verifique se os alunos compreenderam que deverão marcar 
o “X” somente em um quadradinho.

 Após a resolução do exemplo, terá início a aplicação do teste. Avise aos alunos que a 
atividade irá começar.

 As orientações e explicações que se fizerem necessárias deverão ser oferecidas sempre 
para o conjunto da turma, a fim de não privilegiar um aluno em detrimento de outro.

 Lembre-se de que este é o momento para esclarecer todas as dúvidas dos alunos.
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Questão-exemplo
Este é o exemplo que está no teste dos alunos e você deverá resolvê-lo junto com eles.

 Veja o objeto desenhado:

 Faça um X no quadradinho onde está escrito o nome do objeto.

 Vocês vão ler sozinhos cada palavra e vão fazer um X somente no quadradinho 

em que aparece o nome do objeto. Respondam silenciosamente e não mostrem 

a resposta para os colegas.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Perceba que, neste tipo de questão, você NÃO deverá ler as opções de resposta para os 

alunos, pois nelas não aparece o megafone. No entanto, é importante certificar-se de que os 

alunos reconheçam que o nome do objeto é BOTA.

Verifique se todos os alunos compreenderam como devem marcar a resposta.

(A)      BOCA

(B)      VOTA

(C)      TOCA

(D)      BOTA
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 Marque um X no quadradinho em que aparece apenas letras.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Comentário do item: 
O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de diferenciar letras de outros sinais gráficos como 
números, desenhos e sinais. Ao marcar a alternativa (A), a criança demonstra que ainda não consegue fazer 
a distinção entre letras e outros caracteres. Marcando a alternativa (B), a criança, provavelmente, ainda 
não consegue perceber que existe uma representação gráfica própria para os números e para as letras. Se 
assinala a alternativa (C), a criança provavelmente ainda não consegue distinguir letras de números, tendo 
em vista que nesta alternativa aparecem tanto a notação numérica quanto a escrita alfabética de letras. A 
criança, ao marcar a alternativa (D), demonstra que consegue diferenciar letras de outros sinais gráficos.

(A)

(B)

(C)

(D)

Questão 1
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificar as letras do alfabeto. As crianças que assinalaram as alternativas 
(C) e (D), possivelmente, confundiram-se devido à semelhança gráfica apresentada entre as letras M e A 
com o V. As crianças que assinalaram a alternativa (B) demonstram que ainda não fazem a devida distinção 
entre os fonemas V e F dada a proximidade sonora existente entre eles.  

 Veja a imagem.

 Marque um X no quadradinho em que aparece apenas letras V.

(A)         V

(B)         F

(C)         M

(D)         A

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 2
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Comentário do item: 
O item permite avaliar a habilidade de identificação das letras do alfabeto. Ao marcar as alternativas (A),(C) 
e (D), o aluno pode ter associado a semelhança sonora das letras p/v/d. Ao marcar a alternativa (B), o 
aluno demonstra que reconhece a letra B.

Ouça a letra que eu vou dizer:

B

Marque com um X o quadradinho em que aparece a letra B.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 3

(A)        P

(B)        B

(C)        V

(D)        D
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Comentário do item: 
O item avalia se o aluno identifica as letras do alfabeto. O aluno que marca as alternativas (A), (B) ou (D) 
pode ter confundico a letra P com outras letras tanto pela semelhança gráfica, quanto pela semelhança 
fonética. Ao marcar a alternativa (C) o aluno demonstra conhecimento da letra ditada.

Marque um X no quadradinho em que aparece a letra P.

Questão 4

(A)        C D N

(B)        G F L

(C)        P R M

(D)        V T Q
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificação das letras do alfabeto por meio do reconhecimento de uma 
sequência de letras ditada pelo aplicador. O aluno pode ser levado a marcar as alternativas (A), (B) ou 
(C) pelas semelhanças gráficas ou fonéticas que existem entre as letras requisitas e aquelas que figuram 
nessas alternativas. Ao marcar a alternativa (D), o aluno demonstra domínio da habilidade, reconhecendo 
as letras ditadas.

Faça um X no quadradinho onde estão escritas as letras X, B, J.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 5

(A)        S  G  I

(B)        X  E  G

(C)        W  P  L

(D)        X  B  J
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Observe a imagem.

Marque um X no quadradinho que nomeia a imagem.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Comentário do item: 
O item avalia a capacidade de relacionar o significante ao significado. O aluno que estiver no processo 
inicial do desenvolvimento dessa habilidade pode ater-se apenas ao som da letra inicial ou ao som final 
das palavras apresentadas nas alternativas (B), (C) e (D). Espera-se que o aluno seja capaz de identificar a 
grafia correspondente à imagem do objeto, marcando a alternativa (A).

Questão 6

(A)         CADEIRA

(B)         CAMAREIRA

(C)         CHUTEIRA

(D)         COZINHEIRA
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de reconhecer o valor sonoro da sílaba a partir de uma palavra ouvida. Neste 
caso, o elemento dificultador é a sílaba inicial. Ao marcar as alternativas (A) ou (C), o aluno não conseguiu 
distinguir a sílaba inicial da palavra, provavelmente, ele não associa as letras aos seus respectivos valores 
sonoros. Possivelmente, ao escolher a alternativa (B), a criança confundiu a sílaba inicial da palavra ouvida 
devido à sua semelhança sonora com a sílaba inicial da palavra da alternativa. Marcando a alternativa 
(D), a criança demonstra reconhecer o valor sonoro da sílaba de uma palavra, distinguindo-a das demais.

Marque um X no quadradinho onde está escrita a palavra POMADA.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 7

(A)        CAMADA

(B)        TOMADA

(C)        CHAMADA

(D)        POMADA
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de o aluno reconhecer, a partir da palavra ouvida e da imagem, o valor sonoro 
de uma sílaba. Ao marcar as alternativas (A), (C) ou (D), o aluno demonstra ainda não ter clareza quanto 
à identidade sonora das letras. Marcando a alternativa (B), o aluno demonstra ter feito a relação correta 
entre o som ouvido e sua representação gráfica.

Faça um X no quadradinho da primeira sílaba da palavra PANELAS. 

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 8

(A)         BA

(B)         PA

(C)         DA

(D)         VA
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de ler palavras e estabelecer a relação entre significante e significado. Para que o 
aluno responda ao item corretamente, deverá identificar, entre as alternativas dadas, aquela que estabelece 
relação entre a imagem (o conjunto de elementos que formam a figura) e a escrita da palavra “família”. 

Observe com atenção a imagem.

Marque um X no quadradinho da palavra que identifica a imagem 
como um todo.



Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 9

(A)          FÁBULA

(B)          FAMÍLIA

(C)          FALÊNCIA

(D)          FARRAPO
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificar a relação entre grafema e fonema de letras com correspondência 
sonora única. Ao assinalar a alternativa (A), a criança provavelmente recorreu à semelhança gráfica entre 
letras M e N. Caso marque a alternativa (B), isso sinaliza que a criança fez associação da semelhança sonora 
do fonema /m/ com o fonema /b/. Ao marcar a alternativa (C), a criança demonstra que consegue identificar 
a relação entre grafema e fonema, no caso, o grafema M com o fonema /m/, ouvido na leitura realizada 
pelo professor. Caso marque a alternativa (D), isso sinaliza que o aluno provavelmente fez associação da 
semelhança sonora do fonema /m/ com o fonema /p/.

Marque um X no quadradinho em que aparece a primeira letra da palavra 
MALA.



Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 10

(A)         N

(B)         B

(C)         M

(D)         P
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de ler frases e traz a estratégia de uso de frases similares para que o aluno tenha 
que fazer a leitura de todas elas. Os possíveis erros estão relacionados à falta de atenção com o verbo que 
comanda a ação e à semelhança entre as palavras “bicicleta” e “motocicleta”.

Observe o desenho.

Faça um X no quadradinho onde está escrita a frase que representa o 
desenho.



Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 11

(A)         O HOMEM VENDE A BICICLETA.

(B)         O HOMEM VÊ A MOTOCICLETA.

(C)         O HOMEM ANDA DE BICICLETA.

(D)         O HOMEM CAI DA MOTOCICLETA.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de ler frases. O aluno vai escolher, entre as alternativas, aquela que corresponde 
à imagem dada como suporte. Foram mantidas algumas semelhanças fonéticas e sintáticas entre as frases, 
principalmente nas palavras iniciais e finais, para que o aluno não acerte por exclusão ou ao acaso. Ao 
marcar a alternativa (C), o aluno demonstra que leu a frase corretamente. Ao marcar a alternativa (A), 
o aluno pode não ter observado atentamente a ação realizada pela menina. Ao marcar a alternativa (B), 
percebe-se que o aluno ainda não consegue ler a frase com êxito, mesmo tendo a imagem como suporte. 
Ao marcar a alternativa (D), o aluno, possivelmente, não conhece a palavra que indica a ação. 

Veja a figura e depois faça um X no quadradinho onde está escrito o 
que você vê.



Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 12

(A)         A MENINA PUXA CORDA.

(B)         A MENINA PEGA CORDA.

(C)         A MENINA PULA CORDA.

(D)         A MENINA PRENDE CORDA.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificar o número de sílabas a partir de imagens. Ao marcar a opção (A), 
(C) ou (D), o aluno provavelmente não consegue identificar corretamente o número de sílabas que formam o 
nome da imagem apresentada. Pode, por exemplo, considerar que duas sílabas representam somente uma 
sílaba ou que o “nh” se separa e forma duas sílabas. Ao marcar a opção (B), o aluno consegue identificar 
corretamente o número de sílabas que formam o nome da imagem apresentada.

Observe a imagem.

Marque um X no quadradinho em que aparece o número de sílabas da 
palavra CEGONHA.



Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
Para se referir à palavra “sílaba”, utilize o nome a que seus alunos estão habituados 
(sílaba, parte, pedacinho etc.).

Questão 13

(A)          2

(B)          3

(C)          4

(D)          5

Disponível em: www.suapesquisa.com. Acesso em: 20 nov. 2012.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de inferir informações a partir de elementos explíctos em uma imagem. Espera-
se que a criança mobilize seu conhecimento de mundo para inferir que uma menina que pede todas as 
bolas de sorvete de uma sorveteria é comilona. Além disso, não há nenhuma indicação verbal na tirinha 
de que o local onde se passa a história é uma sorveteria. Dessa forma, a criança precisa utilizar diferentes 
estratégias de leitura.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Leia o texto silenciosamente. Quando terminar de ler, eu vou dizer o que é 
para fazer.



A resposta da menina ao homem mostra que ela é

Questão 14

(A)          CHORONA

(B)          COMILONA

(C)          ENGRAÇADA

(D)          MANDONA
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de o aluno localizar informações explícitas no texto. Ao marcar as alternativas 
(A), (C) ou (D), o aluno demonstra que não compreendeu a informação, respondendo apenas com base em 
elementos do texto. Ao marcar a alternativa (B), o aluno demonstra que conseguiu localizar a informação 
corretamente.

Ouça a leitura do texto.

Qual é a base da alimentação das abelhas?

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 15

ABELHAS PASSAM A MAIOR PARTE DA VIDA (CERCA DE 7 MESES) VISITANDO 
FLORES PARA COLETAR PÓLEN E NÉCTAR, USADOS NA FABRICAÇÃO DE CERA 
E DE MEL. O MEL E O PÓLEN SÃO A BASE DA ALIMENTAÇÃO DESSES INSETOS.

PARADIZO, S. Abelhas X Vespas. Revista Recreio. n. 662, 15 nov. 2012 (fragmento).

(A)    FLORES E NÉCTAR.

(B)    MEL E PÓLEN.

(C)    CERA E PÓLEN.

(D)    MEL E CERA.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de reconhecer a finalidade do texto a partir da leitura individual. Ao marcar 
as alternativas (A), (C) ou (D), o aluno demonstra incompreensão das informações fornecidas pelo texto, 
respondendo com base na mera identificação de elementos nele presentes. Ao indicar a alternativa (B) 
como a correta, o aluno demonstra ter compreendido o que foi lido.

Leia o bilhete escrito pela princesa e marque a resposta correta.

A PRINCESA ESCREVEU O BILHETE PARA

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 16

(A)     PEDIR AO PRÍNCIPE PARA ESPERAR POR ELA.

(B)     AVISAR AO PRÍNCIPE QUE CANSOU DE ESPERAR.

(C)     DIZER AO PRÍNCIPE QUE FICARIA ESPERANDO 
  PARA SEMPRE.

(D)     CONVIDAR O PRÍNCIPE PARA IR EMBORA, POIS 
  ESTAVA CANSADA.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de estabelecer relações entre as partes e o todo do texto. Para que o aluno 
responda corretamente, deverá identificar a substituição que aparece no texto e a quem se refere. Os nomes 
de “João e Pedro” foram substituídos pela referência  “os dois meninos”, relação indicada pela alternativa 
(C). A marcação das alternativas (A), (B) ou (D) indica que a criança não conseguiu estabelecer a relação 
necessária entre as partes e o todo do texto e, provavelmente, criou hipóteses a partir de palavras pontuais. 

Leia o texto abaixo com atenção e depois responda à pergunta que eu 
vou fazer.



No texto, OS DOIS MENINOS substitui quais personagens?

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 17

(A)          SEUS AMIGOS.

(B)          SEUS IRMÃOS.

(C)          JOÃO E PEDRO.

(D)          AMIGOS E IRMÃOS.
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Comentário do item: 
O item possibilita ao aluno reconhecer o assunto do texto com apoio das características gráficas e do suporte 
textual. Ao marcar a alternativa (A), o aluno provavelmente concentrou sua atenção somente na personagem 
formiga. Ao marcar a alternativa (B), o aluno provavelmente concentrou sua atenção somente na personagem 
pomba. Ao marcar o distrator (C), o aluno provavelmente concentrou sua atenção somente no ambiente 
onde a história da fábula se desenvolve. Ao marcar a opção (D), o aluno provavelmente percebeu que há 
uma relação de ação recíproca entre os personagens principais do texto, que configura o assunto deste.

Observe a imagem e leia atentamente o texto.

Qual é o assunto principal do texto?

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 18

(A)          O HUMOR DA FORMIGA.

(B)          A ALEGRIA DA POMBA.

(C)          A VIDA NA FLORESTA.

(D)          A TROCA DE FAVORES.

A POMBA E A FORMIGA

A FORMIGA, AO SE APROXIMAR DO RIACHO PARA BEBER ÁGUA, ESCORREGOU E 
CAIU DENTRO D’ÁGUA, TENDO SIDO SALVA POR UMA POMBINHA QUE POR ALI ESTAVA.

NOUTRA OCASIÃO, A FORMIGA VIU UM CAÇADOR QUE APONTAVA A ESPINGARDA 
PARA MATAR A POMBA E, PICANDO-O, SALVOU A POMBA.

 MORAL: “AMOR COM AMOR SE PAGA”.
Disponível em: www1.uol.com.br. Acesso em: 21 nov. 2012.
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Comentário do item: 
O item avalia se o aluno reconhece o assunto do texto a partir da leitura individual (sem apoio das características 
gráficas ou do texto-base). Caso marque as alternativas (A), (B) ou (D), os alunos não demonstram o uso 
de estratégias de leitura para antecipar, selecionar e/ou validar informações no início, meio e/ou fim do 
texto, que, em seu conjunto, traz a ideia do texto principal. Marcando a letra (C), os alunos atenderam ao 
solicitado.

Leia o texto.

Qual é o assunto principal do texto?

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 19

POR QUE AS ARANHAS FAZEM TEIAS?

A RESPOSTA ESTÁ NA BARRIGA DAS ARANHAS. NA PONTA DO ABDÔMEN DELAS 
EXISTE UM PAR DE ÓRGÃOS QUE PRODUZEM FIOS DE SEDA QUE FORMAM A TEIA.

AS TEIAS TÊM VÁRIAS UTILIDADES PARA AS ARANHAS: CAÇAR, PROTEGER SEUS 
OVOS OU MESMO FAZER ABRIGOS.

AS ARANHAS UTILIZAM SUAS TEIAS ATÉ PARA ARMAZENAR OS ALIMENTOS. SE 
ALGUM BICHO FICA GRUDADO E ELAS ESTÃO SEM FOME, NÃO DISPENSAM. GUARDAM 
O PETISCO EM UM CASULO DE SEDA PARA COMER MAIS TARDE.

EXISTEM, AINDA, AS ARANHAS QUE USAM SUA SEDA PARA ESCAPAR DE ANIMAIS 
QUE ADORAM COMÊ-LAS, COMO PÁSSAROS, SAPOS E, ATÉ MESMO, ALGUNS INSETOS.

Ciências Hoje das Crianças, a. 17, n. 144, mar. 2004 (adaptado).

(A)          ALIMENTAÇÃO DAS ARANHAS.

(B)          PARTES DO CORPO DAS ARANHAS.

(C)          USO DA TEIA PELAS ARANHAS.

(D)          OS INIMIGOS DAS ARANHAS.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificar a finalidade de um texto com base nas características do gênero e 
na leitura do texto completo ou de  apenas algumas partes que o compõem. Ao marcar a alternativa (A), o 
aluno reconheceu a finalidade do texto. Ao marcar a alternativa (B), o aluno, possivelmente, não localizou 
a informação no corpo do texto, uma vez que o ato de “doar” não é equivalente a vender. Ao marcar a 
alternativa (C), o aluno pode ter compreendido que o ato de “doar” é uma troca. Ao marcar a alternativa 
(D), o aluno, possivelmente, entende que a ação de “doar” pressupõe o oferecimento.

Leia o texto silenciosamente.

Faça um X no quadradinho que mostra para que esse texto serve.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 20

(A)          PARA PEDIR ALIMENTOS.

(B)          PARA VENDER ALIMENTOS.

(C)          PARA TROCAR ALIMENTOS.

(D)          PARA OFERECER ALIMENTOS.
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