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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 



 

Avaliação Diagnóstica de Entrada • Comentários e Recomendações Pedagógicas – 2a série do Ensino Médio                 3 

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 de Entrada – 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. 
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EQUIPE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

COPED – CEFAF e CEM 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 

Matriz de Referência – 2a série do Ensino Médio 

Questão Habilidade 

1 
Identificar recursos semânticos expressivos (figura de 

linguagem) em um texto. 

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

3 
Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, 

paródias, citações) em um texto. 

4 Estabelecer relações de causa e consequência. 

5 Estabelecer relações de causa e consequência. 

6 
Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e/ou 

humanos. 

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

8 
Identificar recursos semânticos expressivos (figura de 

linguagem) em um texto. 

9 
Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, 

paródias, citações) em um texto. 

10 Inferir informação implícita em um texto. 

11 
Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e/ou 

humanos. 

12 Inferir informação implícita em um texto. 
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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 
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Leia o texto abaixo e responda à questão 01. 

 

 O operário em construção 

 

[...]  

Era ele que erguia casas 

Onde antes só havia chão. 

Como um pássaro sem asas 

Ele subia com as casas 

Que lhe brotavam da mão. 

Mas tudo desconhecia 

De sua grande missão: 

Não sabia, por exemplo, 

Que a casa de um homem é um templo 

Um templo sem religião 

Como tampouco sabia 

Que a casa que ele fazia 

Sendo a sua liberdade 

Era a sua escravidão. 

 

De fato, como podia 

Um operário em construção 

Compreender por que um tijolo 

Valia mais do um pão? 

Tijolos ele empilhava 

Com pá, cimento e esquadria 

Quanto ao pão, ele comia... 

Mas fosse comer tijolo! 

E assim o operário ia 

Com suor e com cimento 

Erguendo uma casa aqui 

Adiante um apartamento 

Além uma igreja, à frente 

Um quartel e uma prisão 

Prisão de que sofreria 

Não fosse, eventualmente, 

Um operário em construção. [...] 

 

MORAES, Vinícius de. O operário em construção. In: FERRAZ, Eucanãa (Org.). Vinícius de Moraes. 

Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2004. p. 461. 
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Habilidade 

Identificar recursos semânticos expressivos (figura de linguagem) em um texto. 

 

Questão 01 

No verso “[...] a casa de um homem é um templo”, identifica-se a seguinte 

figura de linguagem: 

(A) antítese. 

(B) metáfora. 

(C) sinestesia. 

(D) comparação. 

(E) onomatopeia. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta o poema “O operário em construção”, de Vinícius de 

Moraes. A atividade exige a habilidade de identificar recursos semânticos 

expressivos (figura de linguagem) em um texto, o que depende da 

capacidade de interpretar e da noção acerca do que representa cada figura 

de linguagem mencionada nas alternativas. 

O que se tem entre as opções é: 

● (A) Antítese: oposição de ideias de sentido contrário, sem que elas sejam 

excludentes; 

● (B) Metáfora: emprego de uma palavra fora de sentido ou contexto 

normal, geralmente em uma mudança norteada pela analogia, é o que 

se observa no verso em questão: o vocábulo “templo” está empregado 

de forma metafórica; 

● (C) Sinestesia: mescla de sensações de naturezas distintas, geralmente 

em uma percepção não natural de uma característica (ex.: sabor de uma 

cor), possível apenas no campo figurado; 

● (D) Comparação: relação de similaridade mediada por conectivos 

comparativos (ex.: como, tal qual); 

● (E) Onomatopeia: reprodução de um som (ex.: “atchim” para expressar 

um espirro). 
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Para trabalhar o conteúdo em sala, sugere-se o estudo das figuras de 

linguagem nos mais diversos textos – literários, científicos, jornalísticos, 

entre outros. O professor poderá desenvolvê-lo solicitando pesquisas em 

várias plataformas.  

Para saber mais, acesse: 

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

linguagem em foco. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=820

2>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: O papel das figuras 

de linguagem na construção do sentido textual. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=202

84>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia a tirinha abaixo e responda à questão 02. 

 

 

Disponível em:<https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-de-calvin-e-haroldo-para-

refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-mundo,28507>. Acesso em: 15 out. 2019. 

 

Habilidade 

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

 

Questão 02 

Observando a tirinha, pode-se perceber o emprego de um tom irônico 

(A) na questão colocada pelo tigre Haroldo. 

(B) na expressão de incredulidade do tigre no último quadro. 
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(C) na afirmação de Calvin em relação à economia de tempo. 

(D) no desapontamento do garoto com a condição do planeta. 

(E) na resposta do garoto Calvin sobre a qualidade da sua coleção. 
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Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão traz um quadrinho de “Calvin e Haroldo”. Ela requer que o 

estudante reconheça os efeitos de ironia e/ou humor em um texto. É 

preciso, para isso, exercer a percepção sobre textos multissemióticos. 

A ironia, neste caso, envolve a quebra de expectativa. Portanto, a alternativa 

correta pode ser verificada na última fala de Calvin: (D) “desapontamento 

do garoto com a condição do planeta”. Ele quer dizer que tal condição é tão 

ruim que a Terra pode ser tomada por outra espécie sem maiores 

problemas. 

Algumas das alternativas ajudam a construir o efeito de humor, como a (C) 

“afirmação de Calvin em relação à economia de tempo” no segundo 

quadrinho, mas não chegam a configurar ironia, pois não há quebra de 

expectativa. As ações de Haroldo – (A) “na questão colocada pelo tigre 

Haroldo” e (B) “na expressão de incredulidade do tigre no último quadro” 

são importantes para conduzir à ironia na fala de Calvin, mas não são 

irônicas por si só, bem como a (E) “resposta do garoto Calvin sobre a 

qualidade da sua coleção”. 

 

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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Observe as duas imagens a seguir para responder à questão 03. 

 

 

Mona Lisa 

Leonardo da Vinci 

 

Disponível 

em:<https://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2019/06/28/mona-lisa-

sera-deslocada-temporariamente-

dentro-do-louvre-para-reforma-em-

sala.ghtml>Acesso em: 16 out. 2019.  

 

L.H.O.O.Q. 

Marcel Duchamp 

 

Disponível 

em:<https://www.eba.ufmg.br/museologia/duchamp/ind

ex.html>. Acesso em: 24 out. 2019. 

 

Habilidade 

Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, paródias, citações) em um texto. 

 

Questão 03 

A relação que se estabelece entre o famoso quadro do renascentista 

Leonardo Da Vinci e a obra do futurista Marcel Duchamp denomina-se 

(A) alusão. 

(B) citação 

(C) paródia. 

(D) epígrafe. 
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(E) metonímia. 

  



 

Avaliação Diagnóstica de Entrada • Comentários e Recomendações Pedagógicas – 2a série do Ensino Médio                 15 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão pede que se identifique a relação estabelecida entre as duas 

obras, oferecendo as alternativas: 

● (A) Alusão: referência breve ou indireta a algo ou alguém. 

● (B) Citação: menção, com fonte, a informação extraída de textos 

diferentes daquele em que se faz a referência. 

● (C) Paródia: releitura que envolve humor, ironia, sarcasmo, entre outros, 

isto é, uma versão cômica da referência original. Dessa forma, a 

alternativa contempla o que se solicita na questão. 

● (D) Epígrafe: citação curta colocada no início de determinado trabalho 

(livro, poema, capítulo etc.) para apresentar o assunto a discutir. 

● (E) Metonímia: figura de linguagem que consiste no emprego de um 

termo por outro, mantendo uma relação de proximidade com o 

referente da palavra substituída: por exemplo, a marca pelo produto, a 

parte pelo todo, entre outros.  

 

Para saber mais, acesse: 

- GONÇALVES, M. S. Leitura intertextual na escola. Dissertação (Mestrado 

em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2004. doi:10.11606/D.48.2004.tde-27022015-111254. Disponível 

em:<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-27022015-

111254/pt-br.php>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- PARÁ, L. M. Intertextualidade e intertextualização em gêneros em 

quadrinhos. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 

Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS), Fortaleza (CE), 2015. Disponível 

em:<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15103>. Acesso em: 02 dez. 

2019. 
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Leia o texto abaixo e responda ao que se pede na questão 04. 

 

Mercado vai valorizar mais comunicação do que capacidade 

técnica 

Por Bruna Saniele – Repórter da Agência Brasil 

Essa é uma das conclusões do estudo do Institute for Business Value, feito 

pela International Business Machines Corporation (IBM) e divulgado no mês 

de setembro passado. 

Segundo a publicação, nos próximos três anos, 120 milhões de 

trabalhadores nas dez maiores economias do mundo precisarão de 

recapacitação profissional como resultado do impacto da utilização de 

Inteligência Artificial e Automação Inteligente no mercado de trabalho. E 

essa capacitação não deve ser necessariamente técnica. 

Só no Brasil, 7,2 milhões de profissionais terão que ser treinados em novas 

habilidades. E parte desse treinamento vai ter que vir do próprio 

empregador. “O mercado de talentos está saturado, há uma necessidade de 

a empresa olhar para a própria força de trabalho”, diz Christiane Berlinck, 

diretora de RH da IBM Brasil. E por que esse movimento ocorre? “Num 

mundo com tarefas automatizadas a gente vai precisar de uma sofisticação 

do profissional para garantir a continuidade de capacitação, continua a 

gestora. 

Para Christiane, desenvolver as habilidades técnicas e as interpessoais é 

também trabalho das empresas, pois isso significa criar um ambiente de 

trabalho mais flexível, colaborativo e empático.  “Esse mapa de talentos é 

limitado, se as empresas não fizerem nada para cobrir essa necessidade de 

mão de obra, existe o risco de a própria organização não conseguir crescer 

o seu negócio por falta de pessoas qualificadas”, comenta. 

Disponível em:<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/mercado-deve-

valorizar-mais-comunicacao-que-capacidade-tecnica>. Acesso em: 16 out. 2019. (Adaptado) 
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Habilidade 

Estabelecer relações de causa e consequência.  

 

Questão 04 

Observa-se uma relação de causa e consequência na seguinte passagem do 

texto: 

(A) “[...] 120 milhões de trabalhadores nas dez maiores economias do mundo 

precisarão de recapacitação profissional” 

(B) “[...] 7,2 milhões de profissionais terão que ser treinados em novas 

habilidades. E parte desse treinamento vai ter que vir do próprio 

empregador” 

(C) [...] “Num mundo com tarefas automatizadas a gente vai precisar 

de uma sofisticação do profissional para garantir a continuidade de 

capacitação [...]” 

(D) “[...] desenvolver as habilidades técnicas e as interpessoais é também 

trabalho das empresas, pois isso significa criar um ambiente de trabalho 

mais flexível [...]” 

(E) “[...] se as empresas não fizerem nada [...], existe o risco de a própria 

organização não conseguir crescer [...]” 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Nessa questão, é necessária a compreensão de como se estabelecem as 

relações de sentido, a fim de perceber diferentes tipos de argumentos. 

Frequentemente, as relações entre as ideias são indicadas por elementos de 

coesão, como é o caso das conjunções. Isso não é uma constante, mas pode 

ajudar o aluno a se localizar.  

Entre as alternativas dadas, por exemplo, observar esse procedimento 

ajudaria a excluir alguns itens:  

(B) “[...] 7,2 milhões de profissionais terão que ser treinados em novas 

habilidades. E parte desse treinamento vai ter que vir do próprio 

empregador”, em que há uma relação de adição, no máximo uma percepção 

de sequenciamento;  
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(E) “[...] se as empresas não fizerem nada [...], existe o risco de a própria 

organização não conseguir crescer [...]”, em que há uma relação condicional 

– o efeito requer uma condição para ser atingido.   

Na alternativa (A) “[...] 120 milhões de trabalhadores nas dez maiores 

economias do mundo precisarão de recapacitação profissional”, sequer há 

diferentes orações a relacionar, só existe, pois, uma ideia principal. 

Por fim, a alternativa (D)“[...] desenvolver as habilidades técnicas e as 

interpessoais é também trabalho das empresas, pois isso significa criar um 

ambiente de trabalho mais flexível [...]” pode parecer a resposta correta, 

devido à presença da conjunção “pois”, mas seria uma análise precipitada, 

embora essa conjunção apareça em relações de causa de consequência, ela 

pode exercer outros papéis, como nas orações coordenadas explicativas, 

caso em que as ideias não são motivo e consequência uma da outra – como 

em D, o ambiente de trabalho mais flexível não é causa da observação 

antecedente.  

Verifica-se essa relação (causa e consequência) em (C) “Num mundo com 

tarefas automatizadas a gente vai precisar de uma sofisticação do 

profissional para garantir a continuidade de capacitação [...]”, mesmo que 

não haja a presença de conjunções que explicitem isso.  

Entende-se, portanto, que devido as tarefas encontrarem-se cada vez mais 

automatizadas, as pessoas terão que investir em capacitações profissionais. 

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Estudando as 

relações lógicas de causalidade: prática de leitura e de escrita. Disponível 

em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13308>. 

Acesso em: 02 dez. 2019. 

- ROCHA, Maria. Oração coordenada explicativa ou subordinada causal? 

Disponível em: <https://ciberduvidas.iscte-

iul.pt/consultorio/perguntas/oracao-coordenada-explicativa-ou-

subordinada-causal/7926>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

Leia o texto e responda às questões 05 e 06. 
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iGen: Jovens em agonia 

Luiz Felipe Pondé 

13/11/2017  02h00 

Ricardo Cammarota 

 

O conceito de geração, criação bem-sucedida do marketing americano desde 

os chamados baby boomers, ganhou "credencial" científica. 

 

A pesquisadora americana Jean Twenge, em seu último livro "iGen, Why 

Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More 

Tolerant, Less Happy -and Completely Unprepared for Adulthood" (Geração 

i, por que os jovens de hoje, superconectados, estão crescendo menos 

rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparados 

para idade adulta), lançado pela Atria Books, constrói, a partir de um arsenal 

de pesquisas, um perfil dos jovens nascidos entre 1995 e 2012. 

O universo é o americano, mas, podemos aplicá-la com razoável segurança 

aos jovens brasileiros das classes A e B. 

Vale esclarecer que "i" (internet) aqui se refere ao "i" do iPhone, logo, a 

autora está dizendo que esses jovens vivem com um iPhone nas mãos. E 

também "i" para "individualismo", traço marcante da iGen. 

Trabalho com jovens entre 18 e 20 há 22 anos. E posso perceber enormes 

semelhanças entre o que ela descreve e o que vejo no dia a dia, não só em 

sala de aula, mas também, graças ao contato alargado com jovens via mídias 

sociais. [...] 

Escolas e famílias, muitas vezes, são parte do problema, e não da solução. 

Ambas se atolam em modas de comportamento e iludem a si mesmas e aos 

jovens por conta, seja do marketing das escolas, seja das projeções vaidosas 

dos pais sobre seus filhos. O marketing das escolas é desenhado a partir 

dessas mesmas projeções vaidosas dos pais em relação aos seus filhos, ou 

seja, clientes das escolas. 
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Algumas dessas projeções são: os jovens de hoje são mais evoluídos 

afetivamente, são mais preocupados com temas sociais, mais tolerantes 

com o diferente, mais seguros com relação ao que querem, menos 

submetidos à moral "imposta" pela sociedade, mais sensíveis a 

desigualdade social, mais conscientes de uma alimentação equilibrada e, no 

caso das meninas, mais autônomas, independentes e donas do seu corpo. 

Algumas dessas projeções não são, necessariamente, falsas. 

[...] 

A preocupação com a desigualdade social também aparece, mas, 

principalmente, limitado ao campo das mídias sociais ou intercâmbios caros 

pra cuidar de crianças sírias na Alemanha, claro, aprendendo alemão junto 

e conhecendo jovens do mundo inteiro. 

A realidade e o clichê não se recobrem totalmente. 

Segundo a pesquisa de Twenge, nunca houve jovens tão infelizes na face da 

Terra. Consumidores de ansiolíticos em larga escala, a iGen busca "safe 

spaces" 1nas instituições de ensino a fim de não sofrerem com "frases" que 

causem desconforto emocional. Se são cuidadosos com os riscos físicos, 

esse mesmo cuidado no âmbito emocional indica a quase total 

incapacidade de lidar com a realidade. 

Percebe-se facilmente que os jovens, "cozidos" no discurso psi2 da 

"vulnerabilidade", vão se tornando mais medrosos. Inseguros, morrem de 

medo de qualquer ideia que coloque em xeque seus "direitos à felicidade". 

[...] 

Têm medo de contato físico e veem em tudo a ameaça de assédio sexual. A 

simples demonstração de desejo é assédio.  

Pensar em ter filhos, jamais! Filhos, como eles, custam caro, duram muito e 

nunca querem virar adultos. Melhor cachorros e gatos.  

 

Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2017/11/1934981-igen-

jovens-em-agonia.shtml>. Acesso em: 20 out. 2019 (Adaptado) 

  

                                                           
1 safe spaces - do inglês: local seguro 
2 psi - da psicologia, psicológico. 
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Habilidade 

Estabelecer relações de causa e consequência.  

 

Questão 05 

Assinale a alternativa em cujas frases haja uma relação de causa e 

consequência. 

(A) “[...] morrem de medo de qualquer ideia que coloque em xeque seus 

‘direitos à felicidade’ ". 

(B) “[...] os jovens, ‘cozidos’ no discurso psi da ‘vulnerabilidade’, vão se 

tornando mais medrosos.” 

(C) “Segundo a pesquisa de Twenge, nunca houve jovens tão infelizes na 

face da Terra.” 

(D) “Filhos, como eles, custam caro, duram muito e nunca querem virar 

adultos.” 

(E) “Têm medo de contato físico e veem em tudo a ameaça de assédio 

sexual.” 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

O texto “iGen: Jovens em agonia” trata o conceito de “iGen”, a geração de 

jovens nascidos entre os anos de 1995 e 2012, cujas características, seriam 

o fato de estarem “superconectados, crescendo menos rebeldes, mais 

tolerantes, menos felizes e completamente despreparados para idade 

adulta”. Em seguida, questiona-se em qual passagem entre as reproduzidas 

há uma relação de causa e consequência. 

Em (D) “Filhos, como eles, custam caro, duram muito e nunca querem virar 

adultos” e (E) “Têm medo de contato físico e veem em tudo a ameaça de 

assédio sexual”, existe a ideia de adição.  

Em (C) “Segundo a pesquisa de Twenge, nunca houve jovens tão infelizes 

na face da Terra”, há uma relação de conformidade entre as ideias (e só há 

uma oração).  

Em (A) “[...] morrem de medo de qualquer ideia que coloque em xeque seus 

‘direitos à felicidade’", a associação entre as orações é adjetiva (“que 

coloque em xeque” caracteriza e restringe a ideia que traz medo aos jovens).  
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Por fim, em (B) “[...] os jovens, ‘cozidos’ no discurso psi da ‘vulnerabilidade’, 

vão se tornando mais medrosos”, os jovens tornam-se medrosos por causa 

da vulnerabilidade com que são criados. 

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Estudando as 

relações lógicas de causalidade: prática de leitura e de escrita. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=133

08>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- ROCHA, Maria. Oração coordenada explicativa ou subordinada causal?. 

Disponível em:<https://ciberduvidas.iscte-

iul.pt/consultorio/perguntas/oracao-coordenada-explicativa-ou-

subordinada-causal/7926>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Habilidade 

Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e/ou humanos.  

 

Questão 06 

Ao enfocar os problemas dos jovens da geração iGen, o autor da obra, Jean 

Twenge, aborda um tema importante, com questões próprias  

(A) da juventude dos anos sessenta. 

(B) dos pais mais tolerantes e felizes. 

(C) da sociedade atual superconectada.  

(D) da época dos cavaleiros medievais. 

(E) dos anciãos de um mundo informatizado. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

É dado o texto “iGen: Jovens em agonia”, que fala sobre o conceito de “iGen”, 

a geração de jovens nascidos entre os anos de 1995 e 2012, cujas 

características  seriam o fato de estarem “superconectados, crescendo 

menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente 
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despreparados para idade adulta”. Sobre a leitura, questiona-se, entre as 

alternativas dadas, qual explica melhor um tema importante trabalhado no 

texto. 

Algumas alternativas abordam elementos sequer citados no texto e, 

portanto, podem ser excluídas – como (D) “da época dos cavaleiros 

medievais” e (E) “dos anciãos de um mundo informatizado”, cujo único 

elemento associado ao texto é o mundo informatizado. 

Outras, embora citem elementos pertinentes, fazem observações 

imprecisas:  

Em (A) “da juventude dos anos sessenta”, há um erro ao se dizer que o foco 

é a juventude dos anos daquela década, pois o texto destaca a geração 

nascida entre os anos de 1995 e 2012.  

Em (B) “dos pais mais tolerantes e felizes”, existe uma afirmação não 

presente no texto.  

A alternativa correta, portanto, é: (C) “da sociedade atual superconectada”, 

a qual, como mostra o texto, traz a ideia de um impacto tão forte a ponto 

de caracterizar uma geração considerando a crescente facilidade de acesso 

ao mundo digital,  a superconexão. 

Para saber mais, acesse: 

- PAGANINI, M. R. Literatura e representação da identidade cultural: 

reflexão sobre o ensino de leitura na sociedade da representação. In: XVI 

Congresso de Leitura do Brasil c COLE, 2007, Campinas, Brasil. Anais. 

Campinas: Associação de Leitura do Brasil, 2007. Disponível 

em:<http://alb.org.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais16/sem11pdf/sm11ss12_05.pdf>. Acesso 

em: 07 jan. 2020. 

- CORDEIRO, L. S. Formação de efetivos leitores: uma prática dialógica 

polifônica. In: Literatura e educação: história, formação e experiência. (Org.) 

DALVI, M. A. et al. Campos dos Goytacazes: Brasil Multicultural, 2018. 

Disponível 

em:<http://www.letras.ufes.br/sites/letras.ufes.br/files/field/anexo/xviii_cel_

-_ebook_-_literatura_e_educacao_-_historia_formacao_e_experiencia.pdf>. 

Acesso em: 07 jan. 2020.  
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Leia o texto a seguir e responda à questão 7. 

 

A Defesa do Suspeito 

Por Sarah Brown 

A defesa do suspeito de assassinato não estava indo bem. Então, o 

advogado dele recorreu a um artifício. 

– Senhoras e senhores do júri – disse ele –, tenho uma surpresa para vocês. 

Daqui a um minuto, o verdadeiro assassino entrará neste tribunal. 

Chocados, os jurados olharam em direção à porta, mas nada aconteceu. 

O advogado deu um sorrisinho. 

– Eu menti. Mas, como todos olharam com expectativa, ficou provado que 

há dúvida razoável quanto à culpa do meu cliente, e insisto que não o 

considerem culpado. 

O júri se retirou para deliberar. Depois, retornou com o veredicto de 

culpado. 

– Mas vocês devem ter tido alguma dúvida! – exclamou o advogado. – 

Todos fixaram o olhar em direção à porta. 

– Sim, nós olhamos – disse o representante do júri –, mas o seu cliente não. 

Disponível em:<https://www.selecoes.com.br/humor/vamos-comecar-o-dia-com-bom-humor-e-

belos-sorrisos/>. Acesso em: 16 out. 2019. 

 

Habilidade 

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

 

Questão 07 

Observando a tentativa do advogado de defesa de chamar a atenção do 

júri, pode-se dizer que o humor fica claro no texto quando 

(A) o advogado precisa recorrer a um artifício para sua defesa. 

(B) o defensor alega ter provado haver dúvida acerca da culpa do réu. 

(C) os jurados retiram-se para deliberar e consideram o acusado culpado. 

(D) o júri, chocado, olha em direção à porta e o advogado dá um sorrisinho. 
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(E) o representante do júri diz que todos olharam para a porta, menos 

o réu. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta o texto “A Defesa do Suspeito” e requer a identificação 

do efeito de humor nas alternativas, conforme solicitada na habilidade. 

Após o artifício do advogado, inicialmente, o júri concordou que haveria 

dúvida quanto à culpa do suspeito, até se dar conta de que o próprio 

suspeito não caíra no pequeno truque. Assim, a alternativa em que essa ação 

se reflete é (E) “o representante do júri diz que todos olharam para a porta, 

menos o réu”.  

Embora todas as demais alternativas representem eventos de fatos 

narrados, estas não contribuem para o efeito de humor em si. 

Para saber mais, acesse: 

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

de humor. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=134

90>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia a letra da canção a seguir e responda à questão 8. 

 

Tiranizar 

Compositor e intérprete: Caetano Veloso 

 

Se você quiser me prender 

Vai ter que saber me soltar 

Você me parece dizer 

Que os dois somos um só lugar 

E que esse lugar é você 

E o resto não deve contar 

E é isso que eu chamo tiranizar 
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Desde o começo que o seu jogo é esse, eu não saquei 

Bem que eu mereço ser agora o grande otário 

Pois hoje eu sei, todo descuido tem seu preço 

Eu vacilei, você traçou o itinerário 

Posso me achar longe ou perto de você 

Mas se eu deixar ficar assim, vou me perder 

 

Escute o que eu vou lhe dizer 

Me prenda e você me perdeu 

Me deixe solto e eu sou todo seu 

 

Disponível em:<https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/tiranizar/>. Acesso em: 15 out. 2019. 
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Habilidade 

Identificar recursos semânticos expressivos (figura de linguagem) em um texto. 

 

Questão 08 

A figura de linguagem que se destaca nos versos sublinhados denomina-se 

(A) polissíndeto, a repetição de conectivos ligando termos da oração ou 

períodos. 

(B) ironia, que busca dizer o contrário do que se pensa, a fim de gerar uma 

crítica. 

(C) antítese, que consiste na contraposição de conceitos, palavras ou objetos 

distintos. 

(D) alusão, recurso usado para fazer referência ou citação, relacionando uma 

ideia a outra. 

(E) paradoxo, a oposição de ideias em relação a um mesmo referente 

na construção sintática. 

  

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Pede-se que a figura de linguagem que melhor representa o trecho 

destacado seja indicada entre as alternativas.  

No trecho dado, o destaque, logo à primeira vista, é a oposição entre as 

ideias de “prender” e “soltar”.  

As alternativas (A) “polissíndeto, a repetição de conectivos ligando termos 

da oração ou períodos” e (D) “alusão, recurso usado para fazer referência 

ou citação, relacionando uma ideia a outra” não têm qualquer relação com 

oposição.  

A alternativa (B), “ironia, que busca dizer o contrário do que se pensa, a fim 

de gerar uma crítica”, não consta nos versos. 

As opções possíveis de trazer maiores dúvidas são as que tratam de antítese 

e paradoxo. A distinção deve ficar clara com atenção ao trecho a seguir 

destacado: (E) “paradoxo, a oposição de ideias em relação a um mesmo 

referente na construção sintática”. 
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 A alternativa (C) “antítese, que consiste na contraposição de conceitos, 

palavras ou objetos distintos” traz uma oposição de termos, mas não de 

forma que eles se anulem. No excerto da música, os termos “prender” e 

“soltar” estão relacionados ao mesmo referente, caracterizando um 

paradoxo. Portanto, a resposta correta é E. 
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Para saber mais, acesse: 

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

linguagem e as músicas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=514

12>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

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

linguagem em foco. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=820

2>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: O papel das figuras 

de linguagem na construção do sentido textual. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=202

84>. Acesso em: 02 dez. 2019.  

 

Leia os Textos 1 e 2 para responder à questão 09. 

 

Texto 1 

Grito de Alerta 

Compositor: Luiz Gonzaga Filho 

Intérprete: Maria Betânia 

 

Primeiro você me azucrina,  

Me entorta a cabeça, me bota na 

boca um gosto amargo de fel 

Depois vem chorando desculpas, 

assim meio pedindo 

Querendo ganhar um bocado de 

Mel [...] 

Disponível em:<http://letras.mus.br/maria-bethania/47231/>. Acesso em: 16 out. 2019. 

 

Texto 2 
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Os trapalhões 

(mussum) 

Primeiro você me alucina 

Me dá gasolina 

Me dizendo que é "mé" 

Depois que encho bem a caveira 

Você vem com conversa e besteira 

Querendo me fazer cafuné 

[...] 

Disponível em:<http://letras.mus.br/os-trapalhoes/1449568/>. Acesso em: 16 out. 2019. 

 

Habilidade 

Identificar formas de apropriação textual (paráfrases, paródias, citações) em um texto. 

 

Questão 09 

Na relação entre os dois textos, faz-se presente no Texto 2 uma 

(A) influência de um texto no outro, gerando uma atualização do texto 

citado. 

(B) referência breve à composição original, servindo como um pequeno 

resumo. 

(C) releitura cômica do texto original, por vezes utilizando-se da sátira 

e do deboche. 

(D) menção ao texto fonte, a fim de contextualizar a temática, ganhando 

credibilidade. 

(E) interpretação que procura seguir o sentido do texto original, contada de 

outra forma. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Nesta questão, são apresentadas duas letras de músicas. É necessário saber 

identificar formas de apropriação textual (paráfrases, paródias e citações) 
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para responder essa atividade, bem como ter percepção sobre efeitos de 

humor. 

O segundo texto é uma leitura humorística do primeiro. Assim, pode-se 

excluir: 

• (A) “influência de um texto no outro, gerando uma atualização do 

texto citado”, porque não se trata de uma atualização. 

• (B) “referência breve à composição original, servindo como um 

pequeno resumo”, pois não há um resumo. 

• (D) “menção ao texto fonte, a fim de contextualizar a temática, 

ganhando credibilidade”, porque não há menção direta ao texto 

original nem ao uso deste com a função de dar credibilidade à 

adaptação. 

• (E) “interpretação que procura seguir o sentido do texto original, 

contada de outra forma”, pois não se procurou manter o conteúdo 

da música de Gonzaguinha. 

A única alternativa que corresponde aos requisitos é (C) “releitura cômica 

do texto original, por vezes utilizando-se da sátira e do deboche”. 

Para saber mais, acesse: 

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

Disponível 

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

19>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- GONÇALVES, M. S. Leitura intertextual na escola. Dissertação (Mestrado 

em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2004. Disponível 

em:<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-27022015-

111254/pt-br.php>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- PARÁ, L. M. Intertextualidade e intertextualização em gêneros em 

quadrinhos. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, 

PROFLETRAS, Fortaleza, 2015. Disponível 

em:<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15103>. Acesso em: 02 dez. 

2019. 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 10. 

 

Revolução Industrial 
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[...] A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a 

partir da segunda metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo à 

Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 

1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt, 

em 1765. [...] 

O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um 

grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto 

é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas, como a “spinning Jenny”, 

“spinning frame”, “water frame” e a “spinning mule”, foram criadas para 

tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios 

que manualmente seria necessária a utilização de várias pessoas. 

Posteriormente, no começo do século XIX, o desenvolvimento tecnológico 

foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro que, a partir 

da década de 1830, foram construídas por toda a Inglaterra. A construção 

das estradas de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial [...]. 

Disponível em:<https://brasilescola.uol.com.br/historiag/revolucao-industrial.htm>. Acesso em: 28 

out. 2019. (adaptado) 

Habilidade 

Inferir informação implícita em um texto. 

 

Questão 10 

De acordo com o texto, é possível afirmar que a Revolução Industrial 

contribuiu para 

(A) o uso de máquinas a vapor a partir de 1830. 

(B) o fim do fornecimento de tecidos para a Inglaterra. 

(C) a diminuição do tempo de viagem entre determinadas cidades. 

(D) a diminuição da participação da Inglaterra no avanço das tecnologias. 

(E) o desenvolvimento da tecnologia necessária para a locomotiva em 1698. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

O texto “Revolução Industrial” aborda alguns fatos relacionados ao evento 

histórico que o nomeia. A habilidade solicitada propõe analisar as 
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afirmações e identificar aquela que traz uma inferência correta sobre as 

contribuições da Revolução Industrial. 

A alternativa (A) não corresponde ao texto, pois o uso de máquinas a vapor 

se deu mais de cem anos antes do que indicado, 1698. 

A alternativa (B) apresenta uma informação contrária do texto. A Revolução 

Industrial propiciou o aumento da produção têxtil. 

A alternativa (D) afirma o contrário do que a Revolução Industrial 

proporcionou à Inglaterra, isto é, a diminuição das distâncias entre as 

cidades. 

A alternativa (E) não se encontra no texto, uma vez que a máquina a vapor 

foi uma das propulsoras da Revolução Industrial. 

Assim, (C) “a diminuição do tempo de viagem entre determinadas cidades” 

confirma-se no último parágrafo constante no excerto, segundo o qual a 

tecnologia das máquinas a vapor foi, em um segundo momento, usada para 

a criação da locomotiva. 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Você sabe fazer 

inferências? Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=492

68>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- Leitura crítica de notícia. Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/conteudo/6350/leitura-critica-de-noticia>. 

Acesso em: 07 jan. 2020. 

- MULTIRIO. Aula 1 – Estratégias de leitura: do explícito ao implícito no 

texto. 2017. (11m26s). Disponível em:<https://youtu.be/ki5vcMcCDKw>. 

Acesso em: 07 jan. 2020. 

 

Habilidade 

Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e/ou humanos.  

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 11. 

Asa Branca 

Luiz Gonzaga 
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Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

[...] 

Disponível em:<https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47081/>. Acesso em: 24 out. 2019.  

Questão 11 

Na primeira estrofe do texto, pode-se reconhecer 

(A) a desilusão amorosa do eu lírico. 

(B) a religiosidade marcante do povo nordestino. 

(C) o descontentamento com a baixa produção agrária na região. 

(D) o entusiasmo pelo belo cenário natural do nordeste brasileiro. 

(E) a satisfação de quem fala na música diante do cenário nordestino. 
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Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Esta questão traz a letra da música “Asa Branca”.  

A estrofe sobre a qual se deve refletir é: 

“Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação” 

A alternativa correta é (B), pois é perceptível a religiosidade do nordestino, 

tanto na comparação breve da seca com a fogueira de São João (típica na 

festa religiosa que homenageia tal santo) quanto no clamor a Deus para 

que chova no sertão. 

As demais alternativas não trazem aspectos de religiosidade, pois enfatizam 

o cenário nordestino, bem como a condição sentimental do eu lírico.  

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor: Você sabe fazer 

inferências?. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=492

68>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- Leitura crítica de notícia. Disponível 

em:<https://novaescola.org.br/conteudo/6350/leitura-critica-de-noticia>. 

Acesso em: 07 jan. 2020. 

- MULTIRIO. Aula 1 – Estratégias de leitura: do explícito ao implícito no 

texto. 2017. (11m26s). Disponível em:<https://youtu.be/ki5vcMcCDKw>. 

Acesso em: 07 jan. 2020  

 

Habilidade 

Inferir informação implícita em um texto 

 

Observe a tirinha a seguir e responda à questão 12. 
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Disponível em:<https://docplayer.com.br/docs-images/70/63889136/images/3-0.jpg>. Acesso em: 

16 out. 2019. 

 

Questão 12 

Na tirinha, o posicionamento das personagens e a fala “Adivinha!” sugerem 

que a mulher 

(A) aceita ser submissa na relação. 

(B) confirma existir um acordo entre eles. 

(C) estava equivocada em sua primeira fala. 

(D) informa ao marido que há alguém atrás dele. 

(E) indica que Hagar não cumpre o papel de um grande homem. 

 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta uma tirinha de Hagar e solicita inferir as informações 

implícitas. Conforme o gênero Tira de Jornal, ou Tirinha, a leitura individual 

e combinada entre diferentes elementos (verbais e não verbais) é necessária 

para identificar informações expressas e outras, subjacentes. 
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Observação: o leitor frequente de Hagar sabe que o humor é centrado 

exatamente nessa questão: a esposa está constantemente criticando o 

comportamento de Hagar, que é um pai de família, porém, guerreiro e 

rústico. 

As alternativas seguintes apresentam inferências não condizentes com o 

texto:  

• (A) “aceita ser submissa na relação”: a inferência da submissão é 

inapropriada. 

• (B) “confirma haver um acordo entre eles”: não se justifica 

exatamente porque o humor é construído em um cenário 

conflituoso. 

• (C) “estava equivocada na sua primeira fala”: Hagar é uma 

personagem bronca, ainda que engraçada.  

• (D) “informa ao marido que há alguém atrás dele”: Helga não traz 

essa informação ao marido, como se pode observar na tirinha. 

Logo, alternativa (E), portanto é a correta, porque sintetiza a ideia da 

tirinha: Hagar novamente sendo criticado por sua esposa. 

 

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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