
ATÉ 25%

26% ATÉ 50%

51% ATÉ 75%

MAIS DE 76%
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MP037 - 

Reconhecer 

diferentes 

formas de tratar 

uma

informação na 

comparação 

entre textos 

(artigo de

opinião, 

expositivo, 

regulamento, 

poema, trecho 

de

romance) que 

se referem ao 

mesmo tema.

MP035 - 

Localizar 

informação 

explícita em 

um texto

(artigo de 

opinião, 

expositivo, 

regulamento, 

poema,

trecho de 

romance).

MP042 - 

Reconhecer o 

efeito de 

sentido 

produzido pelo

uso de 

recursos 

ortográficos 

e/ou 

morfossintátic

os (usos

dos porquês, 

paráfrase, 

clichê ou 

chavão, 

orações

subordinadas) 

em um texto 

(artigo de 

MP036 - 

Reconhecer a 

presença de 

valores 

culturais,

sociais e/ou 

humanos em 

contextos 

literários.

MP038 - 

Reconhecer 

efeitos de ironia 

e/ou humor em

textos de 

diferentes 

gêneros 

(reformulação, 

paródia,

estilização).

MP040 - 

Relacionar 

textos literários 

e o momento 

de

sua produção, 

considerando 

os contextos 

histórico,

social e/ou 

político 

(Romantismo, 

Parnasianismo 

e

Modernismo).

MP037 - 

Reconhecer 

diferentes 

formas de tratar 

uma

informação na 

comparação 

entre textos 

(artigo de

opinião, 

expositivo, 

regulamento, 

poema, trecho 

de

romance) que se 

referem ao 

mesmo tema.

MP042 - 

Reconhecer o 

efeito de 

sentido 

produzido pelo

uso de recursos 

ortográficos 

e/ou 

morfossintático

s (usos

dos porquês, 

paráfrase, 

clichê ou 

chavão, orações

subordinadas) 

em um texto 

(artigo de 

opinião,

expositivo, 

MP035 - 

Localizar 

informação 

explícita em 

um texto

(artigo de 

opinião, 

expositivo, 

regulamento, 

poema,

trecho de 

romance).

MP040 - 

Relacionar 

textos 

literários e o 

momento de

sua produção, 

considerando 

os contextos 

histórico,

social e/ou 

político 

(Romantismo, 

Parnasianismo 

e

Modernismo).

MP036 - 

Reconhecer a 

presença de 

valores 

culturais,

sociais e/ou 

humanos em 

contextos 

literários.

MP038 - 

Reconhecer 

efeitos de 

ironia e/ou 

humor em

textos de 

diferentes 

gêneros 

(reformulação, 

paródia,

estilização).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 SERIE A 74% 63% 61% 37% 100% 63% 95% 5% 58% 79% 16% 53%

3 SERIE B 84% 79% 63% 42% 84% 74% 95% 5% 53% 63% 5% 68%

MÉDIA 

GERAL 79,00% 71% 62,00% 39,50% 92,00% 68,50% 95,00% 5,00% 55,50% 71,00% 10,50% 61%

MÉDIA DE ACERTOS AAP

PROVA: AAP 17a Edicao - 3a serie do Ensino Medio - Lingua Portuguesa

DIRETORIA: SAO VICENTE

ESCOLA: ALFREDO REIS VIEGAS DOUTOR

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA, LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA

Turma
Questões
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