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Avaliação Diagnóstica de Entrada 

APRESENTAÇÃO 

 

A política educacional da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

explicita em seu Plano Estratégico 2019-2022 a nossa missão: ”garantir a 

todos os estudantes aprendizagem de excelência e a conclusão de todas as 

etapas da educação básica na idade certa”.  

Para alcançar esse propósito, os processos avaliativos exercem um papel 

essencial. As avaliações diagnósticas e formativas se complementam com a 

finalidade de apoiar o trabalho dos professores, direcionando-o para as 

necessidades de aprendizagem dos estudantes. Aqui se inserem a Avaliação 

Diagnóstica de Entrada – ADE - e a Avaliação da Aprendizagem em Processo 

– AAP - que neste ano estão planejadas de forma articulada ao Calendário 

Escolar 2020, em momentos-chave do ano para utilização de seus 

resultados como apoio às escolas, oferecendo suporte às Semanas de 

Estudos Intensivos, às ações contínuas de recuperação, aprofundamento e 

replanejamento ao longo dos bimestres. 

O desenho pedagógico das avaliações aplicadas a todos os anos/séries do 

ensino fundamental e do ensino médio, que inclui a ADE e a AAP, está 

articulado ao currículo, envolvendo ação integrada dos diferentes 

departamentos da Coordenadoria Pedagógica. Adota o Currículo Paulista 

como referencial no ensino fundamental, e no ensino médio o currículo 

oficial ainda vigente para esta etapa.  

A Avaliação Diagnóstica de Entrada – ADE – que constitui o conteúdo 

deste primeiro documento – aplicada no início do ano letivo, é focada 

exclusivamente nas habilidades de anos/séries anteriores essenciais 

para o percurso educacional dos estudantes, necessárias à aquisição das 

habilidades do currículo previstas para o ano a ser iniciado. Permitirá a 

identificação, de forma mais precisa, das reais necessidades de 

aprendizagem dos estudantes, explicitando tanto as habilidades que mais 

dominam como aquelas que necessitam de maior atenção. 

Já as AAP, enquanto avaliações formativas bimestrais, trarão 

majoritariamente habilidades previstas no currículo (Currículo Paulista para 

o ensino fundamental e currículo oficial ainda vigente no ensino médio) para 

os respectivos bimestres do ano em curso e, como inovação, incluirão 

também algumas habilidades de  percurso - as anteriores que devem ser 



 

desenvolvidas ou consolidadas para a continuidade do processo de 

aprendizagem.   

Além da formulação dos instrumentos de avaliação – Prova do Aluno – 

foram elaborados os correspondentes materiais de apoio ao docente, 

contendo os quadros de habilidades, questões, gabaritos, orientações para 

aplicação (no caso dos anos iniciais do ensino fundamental) e 

recomendações pedagógicas para cada prova. 

Ao contrário das avaliações de sistema em larga escala, as questões das 

avaliações ADE e AAP não são sigilosas. As provas impressas são enviadas 

para as Diretorias de Ensino em pacotes abertos, para entrega às escolas, e 

publicadas na Intranet ao final da sua aplicação. Isso porque é um material 

de apoio para o trabalho pedagógico. Sendo assim, é fundamental que 

todos os envolvidos no processo se conscientizem da importância de não 

divulgar os gabaritos enquanto durar a aplicação, pois isto apenas prejudica 

a fidedignidade dos diagnósticos e consequentemente o trabalho 

pedagógico a partir das necessidades dos estudantes.   

Os registros resultantes da ADE, das AAP e do Saresp, inseridos na Secretaria 

Escolar Digital - SED e apresentados na Plataforma Foco Aprendizagem, 

agregados aos que a escola e o professor já possuem a partir de suas 

avaliações internas, oferecem informações preciosas para o planejamento, 

replanejamento e acompanhamento das ações pedagógicas, sobretudo 

aquelas relacionadas aos processos de recuperação e aprofundamento.  

Esperamos que as avaliações e orientações pedagógicas sejam efetivamente 

subsídios concretos à ação docente para a necessária intervenção 

pedagógica a favor da melhoria da aprendizagem de todos os nossos 

estudantes. 

 

Coordenadoria Pedagógica (COPED) 
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Avaliação Diagnóstica – Língua Portuguesa 

A Avaliação Diagnóstica de Entrada foi elaborada para que sua aplicação 

ocorra no início do ano, com o objetivo de conhecer o que foi apreendido 

pelos estudantes em seu percurso escolar. 

As provas para essa avaliação são compostas por doze questões de múltipla 

escolha, com quatro alternativas, para todos os anos do Ensino 

Fundamental – Anos Finais e cinco alternativas para todas as séries do 

Ensino Médio. As questões foram formuladas a partir de seis habilidades 

descritas para a Avaliação Diagnóstica. 

O Caderno do Professor – instrumento pedagógico para o docente de 

Língua Portuguesa – traz a descrição das habilidades selecionadas de cada 

prova, o gabarito e as referências bibliográficas consultadas ao elaborar o 

material.  

Além dos itens acima citados, há, também, as Recomendações Pedagógicas 

para cada ano/série. Trata-se de um documento com interpretação 

pedagógica de cada questão e possibilidades para subsidiar o professor na 

elaboração de seu plano de aula. 

Essas possibilidades poderão ser ativadas durante a correção da avaliação, 

a fim de que o estudante tome ciência do que acertou e refaça o movimento 

de leitura daquela questão que não compreendeu, conforme habilidade 

aferida. 

Dessa forma, atende ao que consta no Currículo Paulista (2018, p.42): 

[...] a avaliação produz informações valiosas no que diz respeito à 

aprendizagem dos estudantes, às necessidades de recuperação e de 

reforço das aprendizagens, à própria prática em sala de aula, permitindo 

adequações e mudanças metodológicas. 

Desta forma, avaliar demanda um olhar atento do professor em relação 

aos avanços, assim como pensar em instrumentos pelos quais possa, de 

fato, diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e seus níveis de 

proficiência a respeito do que lhes foi ensinado e planejar ações 

necessárias para que todos possam aprender. 

Espera-se que o resultado dessa avaliação e os registros que o professor já 

possui auxiliem na definição de pautas individuais e coletivas que, 

organizadas em um plano de ação, mobilizem procedimentos, atitudes e 

conceitos necessários para as atividades de sala de aula. 

EQUIPE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

COPED – CEFAF e CEM 



 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Matriz de Referência – 1a série do Ensino Médio 

Questão Habilidade 

1 
Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos 

para sustentá-la. 

2 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto 

por meio de elementos de referenciação. 

3 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 

recursos gráficos (pontuação e outras notações) em um 

texto. 

4 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 

recursos gráficos (pontuação e outras notações) em um 

texto. 

5 
Identificar os elementos da narrativa (personagem, espaço, 

enredo, foco narrativo, tempo) em um texto. 

6 
Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras variações 

linguísticas em um texto. 

7 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

8 
Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos 

para sustentá-la. 

9 Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

10 
Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras variações 

linguísticas em um texto. 

11 
Identificar os elementos da narrativa (personagem, espaço, 

enredo, foco narrativo, tempo) em um texto. 

12 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto 

por meio de elementos de referenciação. 
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GABARITO 

QUESTÃO A B C D E 

1   X   

2    X  

3     X 

4 X     

5 X     

6    X  

7    X  

8  X    

9   X   

10  X    

11 X     

12 X     

 

 

  



 

Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 

 

Manguezal em risco 

Gabriel Toscano - estagiário do Instituto Ciência Hoje 

 

Entenda a importância desse ecossistema e saiba por que ele deve ser 

preservado 

Você já viu um manguezal? Encontrado em regiões costeiras tropicais do 

Brasil e do mundo, esse ecossistema abriga diversas espécies e, 

infelizmente, sua existência está ameaçada por conta das mudanças 

climáticas. Para conhecê-lo melhor e tentar preservá-lo, uma equipe de 

pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) estuda 

desde 1994, o manguezal de Guaratiba, que fica a 70 quilômetros do centro 

da capital carioca. 

 

 

Esse é um trecho do manguezal lá de Guaratiba, no Rio de Janeiro. O Brasil 

é o segundo país do mundo com maior extensão de manguezais, ficando 

atrás apenas da Indonésia.  (foto: Acervo do Núcleo de Estudos em 

Manguezais – UERJ) 

 

Desde então, os pesquisadores descobriram que o manguezal vem sofrendo 

bruscamente com os impactos da inconstância climática, que ora traz 



8 Avaliação Diagnóstica • Comentários e Recomendações Pedagógicas – 1a série do Ensino Médio 

épocas de muita chuva, ora traz longos períodos de seca. Durante os 

períodos úmidos, a vegetação do mangue tende a crescer, mas, nas épocas 

de seca, acontece o contrário e o mangue acaba se retraindo. 

[...] 

Outro fator que preocupa os pesquisadores é o aumento do nível do mar. 

Considerado como um ecossistema de transição, o manguezal fica 

localizado na divisão entre o ambiente terrestre e marinho e, caso o nível 

do mar aumente muito, a vegetação pode sufocar e ser obrigada a migrar 

continente adentro. 

“O manguezal precisa ir se adaptando conforme a subida do nível das 

águas”, diz o oceanógrafo Mário Soares, que coordena o Núcleo de Estudos 

em Manguezais (Nema) da UERJ. “O manguezal de Guaratiba, por exemplo, 

já se expandiu cerca de 100 metros terra adentro desde 1998.” 

O grande problema é que nem todos os manguezais têm para onde fugir. 

Alguns ficam perto de regiões urbanas, enquanto outros acabam invadindo 

a área de outros ecossistemas.  Como o cenário não é muito otimista, a 

tendência é que os manguezais tenham que se deslocar terra adentro cada 

vez mais para sobreviver. 

 

Em busca da conservação 

Mário adiciona que, para evitar a perda de manguezais e permitir que eles 

migrem e se adaptem à subida do nível do mar, o Nema propõe diversas 

medidas. Entre elas está a criação e a ampliação das unidades de 

conservação que englobem as áreas futuramente ocupadas pelos 

manguezais. Tal medida é muito importante, já que, além de abrigar 

diversas espécies, os manguezais são essenciais para evitar o efeito estufa. 

Segundo o oceanógrafo, os manguezais absorvem grandes quantidades de 

carbono, evitando que o elemento fique solto na atmosfera, o que agravaria 

o aquecimento global. “O potencial de absorção de carbono do manguezal 

é comparável ao de florestas tropicais terrestres, como até mesmo a floresta 

amazônica”, explica Mário. Mais um motivo para preservá-lo, não é mesmo? 

Disponível em:<http://chc.org.br/manguezal-em-risco/>.  Acesso em: 12 dez. 2018. 

  



 

Habilidade 

Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

 

Questão 01 

No texto, um dos argumentos utilizados para defender a tese de que a 

preservação do manguezal é necessária encontra-se em: 

(A) [...] a tendência é que os manguezais tenham que se deslocar terra 

adentro cada vez mais para sobreviver. 

(B) O manguezal de Guaratiba, por exemplo, já se expandiu cerca de 100 

metros terra adentro desde 1998.  

(C) [...] os manguezais absorvem grandes quantidades de carbono, 

evitando que o elemento fique solto na atmosfera, o que agravaria o 

aquecimento global. 

(D) Alguns ficam perto de regiões urbanas, enquanto outros acabam 

invadindo a área de outros ecossistemas.  

(E) [...] Durante os períodos úmidos, a vegetação do mangue tende a crescer, 

mas, nas épocas de seca, acontece o contrário e o mangue acaba se 

retraindo. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresentada requer a habilidade ligada à interpretação e à 

elaboração de textos de natureza opinativa (artigos de opinião e 

dissertações), pois o texto refere-se à tese de que a preservação do 

manguezal é necessária.  

É necessário que se compreenda como se estabelecem as relações de 

sentido a fim de perceber qual das alternativas pode ser considerada uma 

justificativa.  

No âmbito do Currículo Paulista, a habilidade avaliada é EF67LP05A, 

correspondente a identificar teses, opiniões, posicionamentos explícitos e 

argumentos em diferentes gêneros argumentativos. 

A alternativa que contempla a solicitação do enunciado é (C) (“os 

manguezais absorvem grandes quantidades de carbono, evitando que o 
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elemento fique solto na atmosfera, o que agravaria o aquecimento global”). 

Do excerto, interpreta-se que o mangue tem uma função ambiental 

essencial. Assim, ela torna-se um argumento para a preservação desse tipo 

de ecossistema (resumidamente: deve-se preservá-lo porque ele 

desempenha uma função fundamental). As demais alternativas 

apresentadas não trazem informações plausíveis para justificar a tese 

pedida.  

As alternativas (A) “[...] a tendência é que os manguezais tenham que se 

deslocar terra adentro cada vez mais para sobreviver” e (D) “Alguns ficam 

perto de regiões urbanas, enquanto outros acabam invadindo a área de 

outros ecossistemas”, descrevem-se dificuldades para a manutenção desse 

ecossistema, a qual é exemplificada concretamente (especialmente no que 

diz respeito a A) por (B)“O manguezal de Guaratiba, por exemplo, já se 

expandiu cerca de 100 metros terra adentro desde 1998” .  

A alternativa (E) “Durante os períodos úmidos, a vegetação do mangue 

tende a crescer, mas, nas épocas de seca, acontece o contrário e o mangue 

acaba se retraindo” aborda características físicas do mangue que não dizem 

respeito à sua preservação, pois não tratam de sua importância específica e 

insubstituível. 

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Conhecendo mais 

sobre o texto dissertativo argumentativo. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=573

05>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Diferentes tipos de 

argumentação. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=531

59>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Texto 

argumentativo: quando é necessário convencer. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=191

20>. Acesso em: 02 dez. 2019. 



 

- Planos de aula sobre Artigo de opinião e debate. Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sequencia/artigo-de-

opiniao-e-debate/662>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
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Habilidade 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de elementos de 

referenciação. 

 

Questão 02 

Leia o excerto retirado do texto Manguezal em risco: 

“Encontrado em regiões costeiras tropicais do Brasil e do mundo, esse 

ecossistema abriga diversas espécies e, infelizmente, sua existência está 

ameaçada por conta das mudanças climáticas.  Para conhecê-lo melhor e 

tentar preservá-lo, uma equipe de pesquisadores da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) estuda desde 1994, o manguezal de Guaratiba, que 

fica a 70 quilômetros do centro da capital carioca.” 

Em “conhecê-lo” e “preservá-lo”, o pronome “-lo” que aparece junto aos 

dois verbos refere-se a  

(A) mudanças. 

(B) mundo. 

(C) Brasil. 

(D) manguezal. 

(E) ecossistema. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão pede que indique o termo ao qual se refere o pronome “lo”, que 

aparece junto a dois verbos do excerto, abordando a compreensão das 

relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de elementos de 

referenciação como os pronomes e as conjunções.  

Recomenda-se o estudo dos conceitos de anáfora, catáfora e concordância 

para a resolução da atividade.   

Considerando o Currículo Paulista, a questão tem por objetivo avaliar a 

habilidade EF35LP14, “compreender o uso de recursos linguístico-

discursivos como pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, como 

recurso coesivo anafórico, em textos de diferentes gêneros”. 



 

Solicita-se a identificação do termo os quais os pronomes destacados no 

enunciado procuram referenciar.  

Enquanto se pode excluir a alternativa (A) “mudanças”, cujo gênero é 

feminino e o número é plural, devido à falta de concordância entre ele e o 

pronome lo (masculino e singular), as alternativas (B) (“mundo”), (C) 

(“Brasil”) e (E) (“ecossistema”) podem parecer corretas à primeira vista.  

Para identificar o termo correto (“manguezal”, alternativa D), o estudante, 

ao interpretar o excerto, deve perceber que o pronome não está exercendo 

uma função anafórica (que recupera um termo antecedente), mas catafórica 

(referenciando um termo que ainda será apresentado).  

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: As diferentes 

estratégias de coesão referencial. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=588

18>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Coesão referencial: 

análise e aplicação. Disponível em:<https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/4053/coesao-referencial-analise-e-aplicacao>. Acesso em: 02 dez. 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia a tirinha para responder à questão 03. 
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Disponível em:<https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/quadri/qa15040001.htm>. Acesso em: 13 

out. 2019. 

  



 

Habilidade 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos 

(pontuação e outras notações) em um texto. 

 

Questão 03 

No quinto quadrinho, o uso de um balão composto apenas por reticências 

e um ponto de interrogação 

(A) demonstra a finalização da contagem. 

(B) induz o leitor a continuar a contagem. 

(C) mostra que a personagem se lembrou de algo. 

(D) sugere que Suriá viu algo que o leitor não pode ver. 

(E) evidencia a distração da personagem na perda da contagem. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão requer interpretação, compreensão e reconhecimento dos efeitos 

de sentido dos recursos gráficos.  

Essa questão, dentro do Currículo Paulista, se presta à avaliação da 

habilidade EF08LP04A, “identificar aspectos linguísticos e gramaticais 

(ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos 

verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo etc.) em funcionamento 

em um texto”. 

A tirinha mostra Suriá a caminho da escola, contando mentalmente seus 

passos durante o percurso, até que, no quarto quadrinho, isso é 

interrompido por uma exclamação (!) entre as reticências que antes 

indicavam o intervalo entre um número e outro.  

No quadrinho seguinte, em vez da continuação da contagem, surge uma 

interrogação (?), sobre a qual se baseia a atividade: pede-se o sentido que 

tem “o uso de um balão composto apenas por reticências e um ponto de 

interrogação”. 

A alternativa correta (E) é “evidencia a distração da personagem na perda 

da contagem” . Para chegar a essa resposta, deve-se considerar a função do 

ponto de interrogação: indicar dúvidas, incerteza e afins.  
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Alternativas apresentadas que não se associam a essa função podem ser 

descartadas. É o caso de (A) “demonstra a finalização da contagem” e (B) 

“induz o leitor a continuar a contagem” (B). 

A alternativa (C) “mostra que a personagem se lembrou de algo” também 

deve ser descartada  pois, em lugar de uma dúvida, exprime uma certeza 

não confirmada por outros elementos do quadrinho.  

Por fim, a alternativa (D) “sugere que Suriá viu algo que o leitor não pode 

ver”  não está correta, pois, no quarto quadrinho o leitor pode ver que a 

borboleta distrai o menino. 

Para o estudo dessa habilidade, sugerem-se atividades de interpretação 

fundamentada na análise dos recursos gráficos para a compreensão do 

texto. Uma possibilidade é o trabalho com o capítulo LV – “O velho diálogo 

de Adão e Eva”, composto apenas por pontuações, de “Memórias Póstumas 

de Brás Cubas”, de Machado de Assis1.  

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: A produção de 

humor nas tirinhas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=379

03>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Interpretando 

tirinhas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=811

5>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia a tirinha para responder à questão 04. 

                                                           
1 ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Fundação Biblioteca Nacional, 1881. Disponível 
em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000167.pdf>.  Acesso em: 21 jan. 2020. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000167.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000167.pdf


 

 

Gonsales, Fernando.  Níquel Nausea. In:  Folha de S. Paulo. C4, Ilustrada, Quadrinhos. Terça-feira, 27 

de novembro de 2018. 
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Habilidade 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos 

(pontuação e outras notações) em um texto.  

 

Questão 04 

No segundo quadrinho, o uso dos pontos de exclamação ( ! ) indica que a 

personagem sente-se 

(A) irritada. 

(B) animada. 

(C) surpresa.  

(D) confiante. 

(E) encantada. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão, uma tirinha, envolve o domínio sobre os recursos gráficos – no 

caso, um texto ao mesmo tempo verbal e um não verbal.  

Essa questão, dentro do Currículo Paulista, se presta à avaliação da 

habilidade EF08LP04A, relacionada a “identificar aspectos linguísticos e 

gramaticais (ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, modos 

e tempos verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo etc.) em 

funcionamento em um texto”. 

Por seu caráter imagético, a tirinha não só dá indícios do contexto na 

narrativa construída, mas também nas expressões faciais das personagens. 

No caso, pode-se constatar que Chapeuzinho sente algo negativo diante da 

fala da avó tanto pela expressão brava que foi desenhada quanto por se 

entender que a avó estava prestes a dizer na frente de porcos que as 

salsichas eram feitas de outros porcos como eles, causando um mal-estar 

na cena. 

Entre as alternativas, são descritos principalmente sentimentos positivos, 

que não deveriam causar confusão aos estudantes: (B) animada , (D) 

confiante e (E) encantada.  



 

Embora um deles traga uma ideia – (C) surpresa , que pode ser positiva ou 

negativa –, a alternativa não se mostra precisa como o termo (A) "irritada" , 

adequada à expressão brava de Chapeuzinho no segundo quadrinho. 

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: A produção de 

humor nas tirinhas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=379

03>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Interpretando 

tirinhas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=811

5>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

 

 

 

 

Leia o trecho do conto de Machado de Assis e responda à questão 05. 

 

[...] 

Já sabe que foi em 1860. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 

quarenta e dois anos, fiz-me teólogo. ‒ quero dizer, copiava os estudos de 

teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim 

me dava, delicadamente, casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 

1859, recebeu ele uma carta de um vigário de certa vila do interior, 

perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que 

quisesse ir servir de enfermeiro ao Coronel Felisberto, mediante um bom 

ordenado. O padre falou-me, aceitei com ambas as mãos, estava já enfarado 

de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte despedir-me 

de um irmão, e segui para a vila. 

Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, 

estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava 

mais enfermeiros que remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que 
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não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e depois de 

entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas, e me 

recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. 

Achei-o na varanda da casa estirado numa cadeira, bufando muito. Não me 

recebeu mal. Começou por não dizer nada; pôs em mim dois olhos de gato 

que observa; depois, uma espécie de riso maligno alumino-lhe as feições. 

que eram duras. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera, 

prestava para nada, dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro 

das escravas; dois eram até gatunos! 

‒ Você é gatuno? 

‒ Não, senhor. 

Em seguida, perguntou-me pelo nome: disse-lho e ele fez um gesto de 

espanto. Colombo? Não, senhor: Procópio José Gomes Valongo. Valongo? 

achou que não era nome de gente, e propôs chamar-me tão-somente 

Procópio, ao que respondi que estaria pelo que fosse de seu agrado. Conto-

lhe esta particularidade, não só porque me parece pintá-lo bem, como 

porque a minha resposta deu de mim a melhor ideia ao coronel. Ele mesmo 

o declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos 

enfermeiros que tivera. [...] 

Disponível em:<http://www.biblio.com.br/conteudo/MachadodeAssis/oenfermeiro.htm>. Acesso 

em: 1 nov. 2019.  

 

Habilidade 

Identificar os elementos da narrativa (personagem, espaço, enredo, foco narrativo, 

tempo) em um texto.  

 

Questão 05 

O conto é narrado em primeira pessoa, tendo como foco narrativo um dos 

personagens, que é 

(A) o teólogo Procópio Valongo. 

(B) o enfermeiro de um padre. 

(C) um vigário do interior. 

(D) o Coronel Felisberto. 



 

(E) um padre de Niterói. 
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Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão, um excerto do conto “O Enfermeiro”, de Machado de Assis, pede-

se o domínio da habilidade para identificar os elementos da narrativa.  

Ao considerar o Currículo Paulista, a questão busca avaliar a habilidade 

EF35LP29A, que é “identificar cenário, personagem central, conflito gerador, 

resolução e foco narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário 

(contos, fábulas, crônicas, entre outros)”. 

O trecho é retirado das primeiras passagens do conto, cujas informações 

situam o leitor sobre os eventos da história: tempo, espaço e personagens. 

Conforme destaca o enunciado da questão, o texto é narrado em primeira 

pessoa. A solicitação feita pela atividade é que se identifique quem é esse 

personagem. A alternativa correta pode ser encontrada a partir dos trechos: 

“tendo eu quarenta e dois anos, fiz-me teólogo”, “O padre falou-me, 

aceitei”, “[o coronel Felisberto] perguntou-me pelo nome: disse-lho [...]: 

Procópio José Gomes Valongo”, e “[o coronel Felisberto] propôs chamar-

me tão-somente Procópio”. 

Desses trechos, conclui-se que a alternativa correta é (A), “o teólogo 

Procópio Valongo”. 

Uma vez determinado o foco narrativo, as demais alternativas são excluídas, 

pois nenhuma delas faz alusão ao personagem Procópio. 

 

Para saber mais, acesse: 

- Foco narrativo. Disponível em:<http://mecflix.mec.gov.br/video/foco-

narrativo>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Foco narrativo: o 

ponto de observação escolhido pelo autor. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=150

79>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

  



 

Leia o texto a seguir para responder à questão 06. 

 

Em Taubaté, erro chama atenção no painel da prefeitura:  

 

Disponível em:<http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/07/erro-ortografico-

em-painel-da-prefeitura-chama-atencao-em-taubate.html>. Acesso em: 12 out. 2019.  

 

Habilidade 

Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras variações linguísticas em um texto. 

 

Questão 06 

Esse erro consiste na ortografia do vocábulo 

(A) “tuneu”, uma paroxítona terminada em ditongo.  

(B) “túneu”, uma proparoxítona que deve ser acentuada.    

(C) “túneo”, uma proparoxítona que deve ser acentuada. 

(D) “túnel”, uma paroxítona terminada em –l. 

(E) “tunel”, uma paroxítona terminada em -l. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 
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A questão requer habilidade para reconhecer os usos da norma-padrão ou 

de outras variações linguísticas em um texto (ortografia e elementos de 

fonética e fonologia: acento tônico).  

Esse item pode ser enquadrado no Currículo Paulista sob a habilidade 

EF69LP55, da qual consta “reconhecer em textos de diferentes gêneros as 

variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito 

linguístico”. 

No painel apresentado, o erro está no vocábulo “tuneo”, cuja escrita 

conforme a norma-padrão é “túnel”. A sílaba tônica recai sobre a penúltima 

sílaba, o que classifica a palavra como paroxítona – daí o acento, pois 

termina em “l” devendo, assim, ser acentuada.  Dessa forma a alternativa 

correta é (D) “túnel”, uma paroxítona terminada em –l. 

Para esta questão, recomenda-se atentar para os conceitos de oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas.  

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Usos da norma 

padrão: onde e quando?. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=506

48>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Norma padrão e 

variedade não-padrão da língua. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=199

34>. Acesso em: 02 dez. 2019.  

 

Leia o poema a seguir para responder à questão 07. 

 

Anedota búlgara 

 

Era uma vez um czar2 naturalista 

que caçava homens. 

Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas,  

                                                           
1. 2 Czar – imperador. Título dado aos soberanos que governaram o Império Russo entre 

1547 e 1917. 

 



 

ficou muito espantado 

e achou uma barbaridade. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. Rio de Janeiro: Editora José Aguilar, 1973, p. 71. 
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Habilidade 

Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

 

Questão 07 

O efeito de ironia no poema deve-se 

(A) ao fato de se contar uma anedota em forma de poema. 

(B) ao personagem achar natural que sejam caçadas borboletas e 

andorinhas. 

(C) à forma de se iniciar o poema com “Era uma vez”, como em contos de 

fada. 

(D) ao espanto do czar, ao saber que também se caçam borboletas e 

andorinhas. 

(E) à ocorrência bastante incomum de um czar que cuida e defende a 

natureza. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Essa questão apresenta um breve poema de Carlos Drummond de Andrade, 

no qual, segundo o enunciado, há uma ironia.  

Pode-se associá-lo à habilidade EF69LP05A do Currículo Paulista, que se 

refere a “inferir, em textos multissemióticos, o efeito de sentido (humor, 

ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, 

clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros.” 

A ironia neste texto se apresenta entre o que é dito e o que deve ser 

compreendido: (D)“ao espanto do czar, ao saber que também se caçam 

borboletas e andorinhas”) – ação inesperada para alguém que se diz 

caçador de humanos. O poeta trata com ironia os regimes totalitários. 

Nas alternativas (B) “ao personagem achar natural que sejam caçadas 

borboletas e andorinhas” e (E) “à ocorrência bastante incomum de um czar 

que cuida e defende a natureza”, não há o recurso da ironia, mas 

interpretações equivocadas do poema, uma vez que o espanto do czar 

mostra que ele não acha natural caçar borboletas e andorinhas 



 

(contrariando B) e que não há quaisquer indícios no texto de que o czar 

defende a natureza.  

As alternativas (A) “ao fato de se contar uma anedota em forma de poema”  

e (C) “à forma de se iniciar o poema com ‘Era uma vez’, como em contos de 

fada” não dizem respeito a esse recurso estilístico.  

 

Para o trabalho com a habilidade solicitada nessa questão, sugere-se o 

estudo das figuras de linguagem.  

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Os textos 

humorísticos: estratégias de leitura e compreensão. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=224

50>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Crônica: um gênero 

literário. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=568

83>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- PORTILHO, Gabriela. Leve a crônica para as aulas de Língua Portuguesa. 

Disponível em:<https://novaescola.org.br/conteudo/2171/leve-a-cronica-

para-as-aulas-de-lingua-portuguesa>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 08. 

 

História das mulheres: artistas até 1900 

A exposição Histórias das mulheres apresenta quase cem trabalhos, que 

datam do século 1 ao 19. Como o título indica, não se trata de uma única 

história, mas de muitas, narradas por meio de obras feitas por mulheres que 

viveram no norte da África, nas Américas (antes e depois da colonização), 

na Ásia, na Europa, na Índia e no território do antigo Império Otomano. 

Uma das características mais fortes desta mostra é o diálogo que se 

estabelece entre pinturas e têxteis, escolhidos como um suporte 

emblemático — afinal, a pintura também é feita sobre tecido. (...) Embora 

não se conheça o nome das artistas têxteis, todas as peças expostas foram 
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produzidas por mulheres. Em muitas regiões do mundo antes de 1900, a 

criação de tecidos, feita manualmente, era considerado um trabalho de 

gênero e visto como o ideal das mulheres — da mesma forma que a pintura 

de belas artes era típica e idealmente feita por homens.  

(...) 

O encontro com essas várias precursoras — nomeadas ou anônimas, 

famosas e desconhecidas — nos convida, assim, a repensar as hierarquias 

da história tradicional, que costuma celebrar a arte como uma atividade de 

homens brancos e europeus. A singularidade das obras expostas mostra 

que a arte é muito maior e mais complexa do que se costuma imaginar. 

CURADORIA Julia Bryan-Wilson, curadora-adjunta de arte moderna e contemporânea; 

Lilia Schwarcz, curadora-adjunta de histórias; e Mariana Leme, curadora assistente, 

MASP.  

Disponível em: <https://masp.org.br/exposicoes/historias-das-mulheres>. Acesso em: 13 out. 2019. 

  



 

 

Habilidade 

Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

 

Questão 08 

Sobre a exposição de arte, o argumento utilizado para atestar a produção 

têxtil como arte, numa exposição sobre a História das mulheres seria  

(A) o reconhecimento de homens e mulheres nas obras de arte.  

(B) o trabalho reconhecidamente do gênero feminino. 

(C) a pesquisa sobre quem eram essas mulheres.  

(D) a tecelagem não ser considerada arte.    

(E) a obra feminina não ser reconhecida. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão pede a seleção do argumento utilizado para atestar a produção 

têxtil como arte.  

Exige conhecimento das relações entre tese e argumentos oferecidos para 

sustentá-la, uma habilidade ligada tanto à interpretação quanto à 

elaboração de textos de natureza opinativa – como artigos de opinião e 

dissertações.  

Ao considerar o Currículo Paulista, a questão pode ser enquadrada na 

habilidade EF67LP05A, relacionada a “identificar teses, opiniões, 

posicionamentos explícitos e argumentos em diferentes gêneros 

argumentativos”. 

De acordo com o texto base, a exposição apresenta cerca de cem trabalhos 

de épocas e locais diferentes, mas unidos por uma característica comum: as 

obras foram feitas por mulheres.  

Após os excertos, questiona-se qual seria o argumento usado, ao longo do 

texto, para atestar a produção têxtil como arte na referida exposição. 

Para se justificar isso, é preciso que a alternativa mencione o papel feminino 

no referido tipo de produção, pois é o foco da mostra. Assim, pode ser 

descartado (A) “o reconhecimento de homens e mulheres nas obras de 

arte”, já que o papel masculino não é o tema da mostra.  
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As demais não correspondem ao texto: (C) “a pesquisa sobre quem eram 

essas mulheres”  é negada no trecho “não se conheça o nome das artistas 

têxteis”; e (D) “a tecelagem não ser considerada arte”, em “afinal, a pintura 

também é feita sobre tecido”.  

A alternativa E, segundo a qual “a obra feminina não ser reconhecida”, 

diverge da temática da exposição. Dessa forma, (B)“ o trabalho 

reconhecidamente do gênero feminino”  – é a ideia expressada pelo 

segundo parágrafo. 

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Conhecendo mais 

sobre o texto dissertativo argumentativo. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=573

05>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Diferentes tipos de 

argumentação. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=531

59>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Texto 

argumentativo: quando é necessário convencer. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=191

20>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- Planos de aula sobre Artigo de Opinião e Debate. Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sequencia/artigo-de-

opiniao-e-debate/662>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia o cartum para responder à questão 09. 



 

 

Disponível em:<http://jeangalvao.blogspot.com/2011/03/blog-pra-que-te-quero.html>. Acesso em: 

12 out. 2019. 
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Habilidade 

Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

 

Questão 09 

O efeito de humor está no fato de o médico 

(A) erguer o bebê de forma abrupta para que ele chore ao nascer. 

(B) relacionar o novo tipo de parto com a tecnologia que necessita de fios. 

(C) comparar a ausência de cordão umbilical nos bebês com a 

tecnologia que evolui. 

(D) utilizar mecanismos tecnológicos para realizar o parto mais facilmente. 

(E) narrar para a mãe todos os procedimentos do parto. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão, um cartum, pede-se que identifique o efeito de humor, conforme 

a habilidade solicitada na atividade.  

Em relação ao Currículo Paulista, encontra correspondência na habilidade 

EF69LP05A, que é “inferir, em textos multissemióticos, o efeito de sentido 

(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras, expressões, 

imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros.” 

Nesse cartum, a quebra de expectativa, o absurdo e a incongruência geram 

o humor: o obstetra, com o bebê nas mãos, afirma que “cordão umbilical é 

coisa do passado”, fala que tem relação com o título do texto, “tudo será 

wireless”. Assim, o cordão umbilical é considerado arcaico em uma 

comparação com os cabos de aparelhos eletrônicos considerados obsoletos 

à tecnologia wireless (sem fio) – possível pela relação de sentido entre “fio” 

e “cordão”.  

Isso se verifica em (C)“comparar a ausência de cordão umbilical nos bebês 

com a tecnologia que evolui”. 

Quanto às alternativas apresentadas, algumas indicam ações que não 

ocorrem na imagem – como (D) “utilizar mecanismos tecnológicos para 

realizar o parto mais facilmente” e (E) “narrar para a mãe todos os 



 

procedimentos do parto”, quando não há indícios de que qualquer uma 

dessas ações ocorreu.  

Outros, embora mencionem a tecnologia comparada ao parto, trazem uma 

perspectiva equivocada sobre o assunto: (B) “relacionar o novo tipo de parto 

com a tecnologia que necessita de fios”  é errado pois não se apresenta um 

novo tipo de parto.  

Por fim, (A) “erguer o bebê de forma abrupta para que ele chore ao nascer”, 

ainda que possa ter algum respaldo na imagem, não tem relação com o 

efeito de humor. 

 

Leia, a seguir, um trecho da música do grupo Cidade Negra para responder 

à questão 10. 

 

Sensacional 

Solta esse grito guardado no peito 

Levanta pra luta, bom guerreiro não enverga jamais 

E o sonho é o combustível da vida 

E a vida pode ser sensacional 

E a vida pode ser sensacional 

É um amor que é tanto, oh-oh 

Faz desejar demais 

E eu te busco nos campos, oh-oh 

Te busco nos campos da paz 

 

Disponível em:<https://www.vagalume.com.br/cidade-negra/sensacional.html>. Acesso em: 13 out. 

2019. 

 

Habilidade 

Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras variações linguísticas em um texto. 

 

Questão 10 
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Os vocábulos da música que possuem licença poética e necessitariam de 

correção segundo a norma-padrão são  

(A) “pra”, em vez de “para” e “enverga”, em vez de “inverga”. 

(B) “pra”, em vez de “para” e “te busco”, em vez de “busco-te”. 

(C) “Te busco”, em vez de “Lhe busco” e a utilização de “oh-oh”. 

(D) “enverga”, em vez de “inverga” e “te busco”, em vez de “busco-te”. 

(E) “E eu te busco”, em vez de “E eu busco a ti” e a utilização de “oh-oh”. 



 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Essa questão apresenta uma letra de música com vocábulos que têm licença 

poética.  

Recomenda-se identificá-los, bem como as respectivas expressões 

transcritas, segundo a norma-padrão.  

No Currículo Paulista, a questão corresponde à habilidade EF69LP55, de 

“reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, 

o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico.” 

A alternativa correta é a (B): “pra”, em vez de “para” e “te busco”, em vez de 

“busco-te”, dado que não há caso para próclise no verso citado.  

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Usos da norma-

padrão: onde e quando? Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=506

48>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Norma-padrão e 

variedade não-padrão da língua. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=199

34>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia o texto e responda à questão 11. 

 

Relato de ocorrência em que qualquer semelhança não é 

mera coincidência 

Na madrugada do dia 3 de maio, uma vaca marrom caminha na ponte do 

rio Coroado, no quilômetro 53, em direção ao Rio de Janeiro. 

Um ônibus de passageiros da empresa Única Auto Ônibus, chapa RF 80-07-

83 e JR 81-12-27, em direção a São Paulo. 

Quando vê a vaca, o motorista Plínio Sérgio tenta se desviar. Bate na vaca, 

bate no muro da ponte, o ônibus se precipita no rio. 

Em cima da ponte a vaca está morta. 
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Debaixo da ponte estão mortos: uma mulher vestida da calça comprida e 

blusa amarela, de vinte anos presumíveis e que nunca será identificada; 

Ovídia Monteiro, de trinta e quatro anos; Manuel dos Santos Pinhal, 

português, de trinta e cinco anos, que usava uma carteira de sócio do 

Sindicato de Empregados em Fábrica de Bebidas; o menino Reinaldo de um 

ano, filho de Manuel; Eduardo Varela, casado, quarenta e três anos. 

O desastre foi presenciado por Elias Gentil dos Santos e sua mulher Lucília, 

residentes nas cercanias. Elias manda a mulher apanhar um facão em casa. 

[...] 

Que coisa, diz Ivonildo, depois de se debruçar na amurada da ponte e olhar 

os bombeiros e os policiais embaixo. Em cima da ponte, além do motorista 

de um carro da Polícia Rodoviária, estão apenas Elias, Marcílio e Ivonildo.  

[...] 

Lucília chega correndo. Ela mal pode falar. Está grávida de oito meses, sofre 

de verminose e sua casa fica no alto de um morro, a ponte no alto de outro 

morro. Lucília trouxe uma segunda faca com ela. Lucília corta a vaca. 

Alguém me empresta uma faca senão eu apreendo tudo, diz o motorista do 

carro da polícia. Os irmãos Medrado, que trouxeram vários facões, 

emprestam um ao motorista. 

Com uma serra, um facão e uma machadinha aparece João Leitão, o 

açougueiro, acompanhado de dois ajudantes. 

O senhor não pode, grita Elias. 

João Leitão se ajoelha perto da vaca. 

Não pode, diz Elias dando um empurrão em João. João cai sentado. 

Não pode, gritam os irmãos Medrado. 

Não pode, gritam todos, com exceção do motorista de polícia. 

João se afasta; a dez metros de distância, para; com os seus ajudantes, fica 

observando.  

[...] 

Elias encheu as duas sacas. Os outros homens usaram as camisas como se 

fossem sacos. 



 

Quem primeiro se retira é Elias com a mulher. Faz um bifão pra mim, diz ele 

sorrindo para Lucília. Vou pedir umas batatas a dona Dalva, vou fazer 

também umas batatas fritas para você, responde Lucília. 

Os despojos da vaca estão estendidos numa poça de sangue. João chama 

com um assobio os seus dois auxiliares. Um deles traz o carrinho de mão. 

Os restos da vaca são colocados no carro. Na ponte, apenas fica a poça de 

sangue. 

FONSECA, Rubem. Contos Reunidos. São Paulo: Cia. das Letras, 1994, p. 360 
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Habilidade 

Identificar os elementos da narrativa (personagem, espaço, enredo, foco narrativo, 

tempo) em um texto. 

 

Questão 11 

A história de Rubem Fonseca desenrola-se a partir de um acontecimento, 

que é o fato de um  

(A) ônibus chocar-se com uma vaca sobre uma ponte. 

(B) açougueiro matar uma vaca para vender sua carne. 

(C) acidente entre automóveis provocar diversas mortes. 

(D)  grupo de pessoas dividir entre si as carnes de uma vaca. 

(E)  motorista de ônibus dormir ao volante e cair dentro do rio. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta um excerto do conto “Relato de ocorrência em que 

qualquer semelhança não é mera coincidência”, de Rubem Fonseca.  

Dentro do Currículo Paulista, a questão está alinhada à habilidade 

EF35LP29A: “identificar cenário, personagem central, conflito gerador, 

resolução e foco narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário 

(contos, fábulas, crônicas, entre outros)”. 

A opção que não apenas descreve um fato condizente com o texto, mas 

também aquele que deu início aos demais é (A) “ônibus chocar-se com uma 

vaca sobre uma ponte”, conforme se observa logo nos primeiros parágrafos 

do conto.  

Entre as alternativas apresentadas, há eventos que não aconteceram – caso 

de (C) “acidente entre automóveis provocar diversas mortes” e (E) 

“motorista de ônibus dormir ao volante e cair dentro do rio” – e outros que, 

embora mais próximos da realidade do texto, aconteceram na sequência do 

acidente – caso de (B) “açougueiro matar uma vaca para vender sua carne”  

e (D) “grupo de pessoas dividir entre si as carnes de uma vaca”.  

 

Para saber mais, acesse: 



 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Elementos da 

narrativa. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=816

5>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
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Leia a tirinha para responder à questão 12. 

 

 

Disponível em:<https://tirinhasdogarfield.blogspot.com/2006/09/biscoito.html>. Acesso em: 12 out. 

2019. 

 

Habilidade 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de elementos de 

referenciação. 

 

Questão 12 

O humor da tirinha do gato Garfield e seu dono Jon se deve ao uso do 

pronome oblíquo em “Vá pegá-lo, Garfield!”, que provoca ambiguidade 

(A)  levando Garfield a fazer algo diferente do que Jon deseja. 

(B)  deixando Garfield sem ações e cheio de dúvidas. 

(C)  fazendo Garfield escolher desobedecer a Jon. 

(D)  permitindo que Garfield execute exatamente o que Jon exigiu. 

(E)  satisfazendo Jon com a ação de Garfield. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão, uma tirinha de Jim Davis, solicita que se interprete a 

ambiguidade assumida em um dos quadros.  

Considerando o Currículo Paulista, enquadra-se na habilidade EF35LP14, 

que se refere a “compreender o uso de recursos linguístico-discursivos 

como pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico, em textos de diferentes gêneros”. 



 

O pronome -lo (singular masculino), associado ao verbo “pegar”, concorda 

com dois termos antes mencionados por Jon: “rato” e “biscoito” (ambos 

termos no singular e masculinos).  

Assim, Garfield interpreta a frase de Jon como melhor lhe convém, pegando 

o biscoito em vez do rato. Essa ideia só aparece em (A) “levando Garfield a 

fazer algo diferente do que Jon deseja” . 

As alternativas apresentadas não contemplam a causa da ambiguidade nem 

o efeito humorístico que ela gera – caso verificado principalmente em 

(C)“fazendo Garfield escolher desobedecer a Jon”.  

Em (D)“permitindo que Garfield execute exatamente o que Jon exigiu”  e 

(E)“satisfazendo Jon com a ação de Garfield”, além do problema anterior, 

tem-se uma interpretação não condizente com o sentimento expresso por 

Jon no último quadrinho.  

Por fim, em (B)“deixando Garfield sem ações e cheio de dúvidas”, fez-se uma 

afirmação não condizente com o quadrinho. 

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: A produção de 

humor nas tirinhas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=379

03>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Interpretando 

tirinhas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=811

5>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
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