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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 
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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 – 3a série do Ensino Médio 

Questão Habilidade 

1 Inferir informação implícita em um texto. 

2 
Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 

recursos ortográficos e morfossintáticos em um texto. 

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

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

5 
Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de 

recursos ortográficos e morfossintáticos em um texto. 

6 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto 

por meio de elementos de referenciação. 

7 Interpretar textos com o auxílio de recursos gráfico-visuais. 

8 Inferir informação implícita em um texto. 

9 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto 

por meio de elementos de referenciação. 

10 Estabelecer relações entre textos verbais e/ou não verbais. 

11 Interpretar textos com o auxílio de recursos gráfico-visuais. 

12 Estabelecer relações entre textos verbais e/ou não verbais. 
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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 e responda às questões 01 e 02. 

 

Memórias Póstumas de Brás Cubas 

Machado de Assis 

 

Capítulo 6 

[...] 

Não durou muito a evocação; a realidade dominou logo; o presente expediu 

o passado. Talvez eu exponha ao leitor, em algum canto deste livro, a minha 

teoria das edições humanas. O que por agora importa saber é que Virgília – 

chamava-se Virgília – entrou na alcova1, firme, com a gravidade que lhe 

davam as roupas e os anos, e veio até o meu leito2. O estranho levantou-se 

e saiu. Era um sujeito, que me visitava todos os dias para falar do câmbio, 

da colonização e da necessidade de desenvolver a viação férrea; nada mais 

interessante para um moribundo. Saiu; Virgília deixou-se estar de pé; 

durante algum tempo ficamos a olhar um para o outro, sem articular 

palavra. Quem diria? De dois grandes namorados, de duas paixões sem 

freio, nada mais havia ali, vinte anos depois; havia apenas dois corações 

murchos, devastados pela vida e saciados dela, não sei se em igual dose, 

mas enfim saciados. 

Virgília tinha agora a beleza da velhice, um ar austero3 e maternal; estava 

menos magra do que quando a vi, pela última vez, numa festa de São João, 

na Tijuca; e porque era das que resistem muito, só agora começavam os 

cabelos escuros a intercalar-se de alguns fios de prata. 

‒ Anda visitando os defuntos? disse-lhe eu. 

                                                           
1 Alcova (s.f) (árabe al-qubba, abóbada, cúpula) 1. Pequena câmara interior para dormir. 2. Quarto de dormir. In: 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível em:<https://www.priberam.pt/dlpo/alcova>. Acesso em: 30 out. 

2019. 

2  Leito (latim lectus, -i, cama) (s m) 1. Parte da cama que sustenta o enxergão e o colchão. 2. Conjunto formado pelo 

móvel usado para dormir, pelo colchão e pela roupa que geralmente o reveste. = CAMA. IN: Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa. Disponível em:<https://www.priberam.pt/dlpo/leito>. Acesso em: 30 out. 2019 

3 Austero (latim austerus, -a, -um) adj 1. Que é muito rigoroso em seus princípios. 2. Que demonstra pouca ou nenhuma 

flexibilidade. = RÍGIDO, SEVERO. 3. Sério e grave. In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível 

em:<https://www.priberam.pt/dlpo/austero>. Acesso em: 30 out. 2019. 
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‒ Ora, defuntos! respondeu Virgília com um muxoxo4. 

E depois de me apertar as mãos: ─ Ando a ver se ponho os vadios para a 

rua. 

Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo; mas a voz era amiga e doce. 

Sentou-se. Eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro; podíamos 

falar um ao outro, sem perigo. [...] 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Disponível 

em:<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_ob

ra=1923&co_midia=2>. Acesso em: 29 out. 2019. 

 

Habilidade 

Inferir informação implícita em um texto. 

 

Questão 01 

Pela leitura do trecho de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” deduz-se que 

a relação entre Brás Cubas e Virgília  

(A) terminara há algum tempo e devia manter-se em segredo. 

(B) era aprovada pela sociedade e eles viviam em harmonia. 

(C) continuava sem futuro e era reprovada pela família de ambos. 

(D) seguia às escondidas na direção de um invejado final feliz.  

(E) causara momentos de disputa entre os dois apaixonados. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Nesta questão, um excerto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, destaca-

se o trabalho com as informações implícitas. 

A alternativa (D) “seguia às escondidas na direção de um invejado final feliz” 

pode ser desconsiderada, visto que Brás e Virgília um dia tiveram um 

relacionamento amoroso (“De dois grandes namorados, de duas paixões 

sem freio”), mas há muito acabara (“nada mais havia ali, vinte anos depois”).   

                                                           
4 Muxoxo (quimbundo muxoxo) s m [Brasil] estalido que se faz com a língua ou com os lábios para demonstrar 

desprezo ou desagrado. "muxoxo". In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Disponível 

em:<https://www.priberam.pt/dlpo/muxoxo>.  Acesso em: 30 out. 2019. 
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A alternativa (C) “continuava sem futuro e era reprovada pela família de 

ambos” é incorreta, pois apresenta uma ideia contrária do texto original: “a 

relação continuava, apesar de não ter futuro”. 

A alternativa (E) “causara momentos de disputa entre os dois apaixonados” 

é incorreta, pois, embora não tivessem mais uma relação como namorados, 

ainda mantinham um sentimento de respeito (“a voz era amiga e doce”). 

A alternativa (B) “era aprovada pela sociedade e eles viviam em harmonia” 

não se sustenta, pois conforme consta no texto, o casal não pode falar 

abertamente de sua relação em quaisquer circunstâncias (“Eu estava só (...); 

podíamos falar um ao outro, sem perigo”). 

A alternativa (A) “terminara há algum tempo e devia manter-se em 

segredo”, portanto, é a correta. 

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 o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos ortográficos e 

morfossintáticos em um texto. 

 

Questão 02 

Em “Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo, mas a voz era amiga e 

doce.”, a conjunção em destaque, “mas” é um organizador textual que 

(A) repete o fato apresentado na oração anterior. 

(B) destaca a consequência do que já foi afirmado. 
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(C) acrescenta uma condição à explicação anterior. 

(D) introduz uma ideia oposta ao que foi dito antes. 

(E) estabelece relação de causa entre as orações. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão traz um excerto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, na qual é 

trabalhada o efeito de sentido (produzido pela exploração de recursos 

ortográficos e morfossintáticos, neste caso, uso das conjunções). 

A conjunção “mas” tem o sentido de oposição, pois as informações do 

trecho em destaque possuem ideias contrárias. A alternativa correta é, 

portanto, (D) “introduz uma ideia oposta ao que foi dito antes”.  

As demais alternativas apresentam ideias de repetição, consequência, 

condição e causa, o que as tornam inconsistentes diante do tema 

apresentado.  

Alguns tópicos específicos para o tema são as orações coordenadas e as 

subordinadas adverbiais.  

Para saber mais, acesse: 

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

subordinadas adverbiais na construção do texto. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=136

08>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

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

coordenadas: as relações semânticas em foco. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=162

80>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

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

construção do texto. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=284

67>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia a tirinha a seguir para responder à questão 03. 
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Disponível em:<https://micarlamichelle.files.wordpress.com/2015/09/imagem6.png>. Acesso em: 17 

out. 2019. 
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Habilidade 

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

 

Questão 03 

O efeito de humor presente na tirinha de Hagar, o Horrível, de Dik Browne, 

deve-se ao fato de um dos personagens 

(A) questionar se o outro é sentimental. 

(B) entender plenamente o que é dito. 

(C) sentir falta do vento salgado. 

(D) usar um capacete estranho. 

(E) alegar ser careca. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta uma tirinha de Hagar. Para resolvê-la, é necessária a 

habilidade de reconhecer efeitos de ironia e/ou humor. 

Entre as alternativas dadas, a única que corresponde a essa ideia é “alegar 

ser careca” (E).  

As alternativas (A) “questionar se o outro é sentimental” e (C) “sentir falta 

do vento salgado” mencionam partes do enredo que conduzem ao efeito 

de humor, mas não são responsáveis pelo momento no qual ele de fato 

ocorre. 

As alternativas (B) “entender plenamente o que é dito” e (D) “usar um 

capacete estranho” apontam elementos que não têm relação com o humor 

da tira. 

 

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. 
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Leia a charge a seguir para responder à questão 04. 

 

Disponível em:<http://savingafricaforabetterworld.blogspot.com/2012/08/blog-post.html>. Acesso 

em: 21 out. 2019. 

 

Habilidade 

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

 

Questão 04 

O humor da charge é construído a partir da fala do personagem, que 

expressa 

(A) dúvida, pois não entende o que significa o termo “trabalho escravo”. 

(B) ironia, por negar a existência de um problema que acontece bem à 

sua frente. 

(C) simpatia, ao questionar a opinião sincera do colega acerca de uma 

alegação errônea. 

(D) indignação, pela existência de pessoas nessas condições de trabalho nos 

dias de hoje.  

(E) surpresa, porque descobre naquele momento que pessoas são 

exploradas em seu meio. 
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Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Nessa questão, uma charge, é necessária a habilidade de reconhecer efeitos 

de ironia e/ou humor em um texto. 

A alternativa (B) “ironia, por negar a existência de um problema que 

acontece bem à sua frente” é a correta. A personagem se contradiz em sua 

fala em relação ao contexto que a charge apresenta, caracterizando a ironia. 

A alternativa (A) “dúvida, pois não entende o significado do termo ‘trabalho 

escravo’” traz uma interpretação que pode ser extraída da charge, porém 

não explica o efeito de humor corretamente. 

 As demais nem chegam a descrever uma ideia pertinente à charge: (C) 

“simpatia, ao questionar a opinião sincera do colega acerca de uma 

alegação errônea”, (D) “indignação, pela existência de pessoas nessas 

condições de trabalho nos dias de hoje” (E) e “surpresa, porque descobre 

naquele momento que pessoas são exploradas em seu meio”. 

 

Para saber mais, acesse: 

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

textos de humor. Leitura e análise de charges. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=106

97>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

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

textos de humor. Charges e cartuns: o olhar humorado sobre temas do 

cotidiano. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=237

20>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia o texto para responder às questões 05 e 06. 

Despedida  

Rubem Braga 

 

E no meio dessa confusão alguém partiu sem se despedir; foi triste. Se 

houvesse uma despedida talvez fosse mais triste, talvez tenha sido melhor 
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assim, uma separação como às vezes acontece em um baile de carnaval — 

uma pessoa se perde da outra, procura-a por um instante e depois adere a 

qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se 

encontraram se amaram muito — depois apenas aconteceu que não se 

encontraram mais. Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada 

um para seu lado — sem glória nem humilhação. 

Creio que será permitido guardar uma leve tristeza, e também uma 

lembrança boa; que não será proibido confessar que às vezes se tem 

saudades; nem será odioso dizer que a separação ao mesmo tempo nos traz 

um inexplicável sentimento de alívio, e de sossego; e um indefinível 

remorso; e um recôndito despeito. 

E que houve momentos perfeitos que passaram, mas não se perderam, 

porque ficaram em nossa vida; que a lembrança deles nos faz sentir maior 

a nossa solidão; mas que essa solidão ficou menos infeliz: que importa que 

uma estrela já esteja morta se ela ainda brilha no fundo de nossa noite e de 

nosso confuso sonho? 

Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; se eles vierem, 

nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras — com 

flores e cantos. O inverno — te lembras — nos maltratou; não havia flores, 

não havia mar, e fomos sacudidos de um lado para outro como dois 

bonecos na mão de um titeriteiro inábil. 

Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um telefonema que não pôde 

haver; entretanto, é possível que não adiantasse nada. Para que explicações? 

Esqueçamos as pequenas coisas mortificantes; o silêncio torna tudo menos 

penoso; lembremos apenas as coisas douradas e digamos apenas a 

pequena palavra: adeus. 

A pequena palavra que se alonga como um canto de cigarra perdido numa 

tarde de domingo. 

BRAGA, Rubem. Despedida. In: A traição das elegantes. Rio de Janeiro: Sabiá, 1967, p. 83. 

 

Habilidade 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos ortográficos e 

morfossintáticos em um texto.  

 

Questão 05 



Avaliação Diagnóstica de Entrada • Comentários e Recomendações Pedagógicas – 3a série do Ensino Médio                 17 

Em “[...] se eles vierem, nós os receberemos obedientes como as cigarras e 

as paineiras [...]” o termo em negrito apresenta, entre as orações do período, 

uma relação de 

(A) consequência. 

(B) condição. 

(C) conclusão. 

(D) dúvida. 

(E) modo. 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta o texto “Despedida”, de Rubem Braga, na qual é 

trabalhada o efeito de sentido (produzido pela exploração de recursos 

ortográficos e morfossintáticos, neste caso, uso das conjunções). 

A conjunção “se” tem o sentido de condição, hipótese ou critério para que 

a oração principal seja válida. A alternativa correta é, portanto, (B) 

“condição”.  

As demais alternativas apresentam ideias de consequência, conclusão, 

dúvida e modo, o que as tornam incorretas. 

Alguns tópicos específicos a essa questão são as orações coordenadas e as 

subordinadas adverbiais.  

 

Para saber mais, acesse: 

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

subordinadas adverbiais na construção do texto. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=136

08>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

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

coordenadas: as relações semânticas em foco. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=162

80>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

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

construção do texto. Disponível 
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em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=284

67>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor:  Adjunto adnominal 

e adjunto adverbial: compreendendo as relações semânticas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=222

44>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Habilidade 

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

referenciação. 

 

Questão 06 

Leia os trechos a seguir  

I. “[...] nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras [...]”. 

II. “[...] a vida é que os despediu [...]”. 

Os termos em destaque fazem referência, respectivamente, aos 

(A)  verões e ao carnaval. 

(B)  verões e aos amantes. 

(C)  amantes e aos sonhos. 

(D)  sonhos e aos que partiram sem se despedir. 

(E)   amantes e aos que partiram sem se despedir. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

Nesta questão que aborda o texto “Despedida”, de Rubem Braga, sugere-se 

o estudo das relações lógico-discursivas por meio de elementos de 

referenciação (no caso, os pronomes). 

Sobre o excerto I:  

“Talvez não mereçamos imaginar que haverá outros verões; se eles vierem, 

nós os receberemos obedientes como as cigarras e as paineiras — com 

flores e cantos”. O pronome oblíquo “os” empregado corresponde a um 

referencial masculino na 3a pessoa do plural presente no primeiro período, 

ligando-o, portanto, ao termo “verões”. 
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Sobre o excerto II:  

“É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se 

amaram muito — depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. 

Eles não se despediram, a vida é que os despediu, cada um para seu lado 

— sem glória nem humilhação”. Nota-se que o pronome pessoal “eles” e o 

pronome oblíquo “os” estão ligados ao termo “amantes”. 

A alternativa, portanto, que contempla esses vocábulos é (B) ”verões e aos 

amantes.” 

 

Para saber mais, acesse: 

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

pronome na construção do texto. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=152

69>. Acesso em: 02 dez. 2019. 
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Leia o anúncio publicitário a seguir para responder à questão 07. 

 

Disponível 

em:<https://i.pinimg.com/originals/19/ed/07/19ed07c7017e39a68f1394d52498dfc2.jpg>. Acesso 

em: 17 out. 2019. 

Habilidade 

Interpretar textos com o auxílio de recursos gráfico-visuais. 

 

Questão 07 

As palavras “prevenção”, “alimentação”, “atividade física”, “hábitos 

saudáveis”, “cuidado”, “carinho” e “amor” são escritas em peças encaixáveis. 

Esse recurso é utilizado para 

(A) inferir que sem alimentação e atividade física não seria possível 

identificar precocemente o câncer de mama. 

(B) assumir que a prevenção é a peça fundamental para um diagnóstico 

precoce e as demais palavras não são fatores importantes. 

(C) estimular que mulheres diagnosticadas com câncer de mama pratiquem 

esportes e se alimentem bem durante o tratamento. 

(D) encorajar mulheres a terem uma alimentação saudável e hábitos de vida 

melhor, pois essas práticas, sozinhas, previnem o câncer de mama. 
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(E) indicar que todos esses fatores são necessários para um bom 

diagnóstico e um bom tratamento do câncer de mama. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão traz uma campanha publicitária (de conscientização) para ser 

avaliada, um texto multissemiótico. Sugere-se a interpretação de textos que 

utilizem recursos gráfico-visuais. 

A alternativa (B) “assumir que a prevenção é a peça fundamental para um 

diagnóstico precoce e as demais palavras não são fatores importantes” 

opõe-se à ideia de que todos os elementos são essenciais para o 

diagnóstico precoce. 

A alternativa (D) “encorajar mulheres a terem uma alimentação saudável e 

hábitos de vida melhor, pois essas práticas, sozinhas, previnem o câncer de 

mama” contempla parcialmente a proposta do texto imagético, dado que 

há um conjunto de fatores necessários para um diagnóstico e tratamento 

do câncer de mama. 

A alternativa (C) “estimular que mulheres diagnosticadas com câncer de 

mama pratiquem esportes e se alimentem bem durante o tratamento” 

contempla parcialmente a proposta da campanha publicitária (de 

conscientização), visto que está direcionada apenas para o tratamento.  

A alternativa (A) “inferir que sem alimentação e atividade física não seria 

possível identificar precocemente o câncer de mama” contradiz a ideia de 

cuidado, prevenção e tratamento, objetivos da campanha publicitária de 

conscientização. 

A alternativa (E) “indicar que todos esses fatores são necessários para um 

bom diagnóstico e um bom tratamento do câncer de mama” é a correta. As 

peças encaixáveis “alimentação”, “atividade física”, “hábitos saudáveis”, 

“cuidado”, “carinho” e “amor” corroboram com a proposta da campanha 

publicitária, cuja finalidade é a prevenção. 

Para saber mais, acesse: 

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

Propaganda. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=560

83>. Acesso em: 07 jan. 2020. 
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- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor:  Leitura: uma visão 

crítica em relação às propagandas. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=104

44>. Acesso em: 07 jan. 2020.  
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Leia o texto a seguir para responder à questão 08. 

 

Risco de morte por febre amarela agora pode ser identificado 

mais cedo 

A febre amarela vem sendo estudada há mais de um século, sendo que 

existe uma vacina bastante eficaz desde 1938. Apesar disso, ainda não se 

conheciam os sintomas primários específicos que pudessem ser utilizados 

pelos médicos de modo a estabelecer um prognóstico do grau de 

severidade da evolução da doença para cada paciente. 

“Muitos pacientes que dão entrada no sistema de saúde com diagnóstico 

de febre amarela ainda não estão muito doentes. Vários chegam 

caminhando ao hospital, mas o que se observa nos dias seguintes é um 

quadro de piora acentuada, que muitas vezes leva ao óbito”, disse Esper 

Kallás, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e 

Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP). 

“Ainda não se conheciam vários marcadores que pudessem ser empregados 

pela equipe médica para avaliar o prognóstico de cada paciente, permitindo 

identificar quais seriam os pacientes com mais chances de evoluir para um 

quadro de maior gravidade e poder tratá-los de acordo com tal prognóstico, 

elevando as chances de tratamento e cura”, disse Kallás. 

Esses marcadores acabam de ser identificados e descritos em artigo na 

revista The Lancet Infectious Diseases. Assinam o artigo Kallás e outros 19 

pesquisadores ligados à FMUSP, ao Instituto de Medicina Tropical (IMT) da 

FMUSP, ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas e ao laboratório 

Diagnósticos da América (Dasa). O trabalho teve apoio da FAPESP por meio 

de projeto de pesquisa coordenado pela professora Ester Sabino, diretora 

do IMT e professora no Departamento de Moléstias Infecciosas e 

Parasitárias da FMUSP. 

Disponível em:<https://exame.abril.com.br/ciencia/risco-de-morte-por-febre-amarela-agora-pode-

ser-identificado-mais-cedo/>. Acesso em: 21 out. 2019. 
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Habilidade 

Inferir informação implícita em um texto. 

 

Questão 08 

Pela leitura da notícia, conclui-se que, de acordo com a fala de Esper Kallás, 

(A) alguns pacientes chegam bem ao hospital e pioram muito em alguns 

dias, sendo fácil, porém caro, distinguir qual paciente se encaixa em cada 

caso. 

(B) alguns pacientes que chegam bem ao hospital, com poucos 

sintomas de febre amarela, não necessariamente terão um prognóstico 

melhor. 

(C) todos os pacientes que dão entrada no sistema de saúde com 

diagnóstico de febre amarela desenvolverão o quadro, chegando ao óbito. 

(D) alguns pacientes não têm sintomas de febre amarela e por isso foram 

desenvolvidos os marcadores. 

(E) todos os pacientes poderão ser curados com os novos marcadores 

identificados. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

O texto “Risco de morte por febre amarela agora pode ser identificado mais 

cedo” propõe identificar a inferência correta no que diz respeito às 

informações descobertas sobre a febre amarela.  

A alternativa (B) “alguns pacientes que chegam bem ao hospital, com 

poucos sintomas de febre amarela, não necessariamente terão um 

prognóstico melhor” pode ser inferida no excerto “Muitos pacientes que 

dão entrada no sistema de saúde com diagnóstico de febre amarela ainda 

não estão muito doentes. Vários chegam caminhando ao hospital, mas o 

que se observa nos dias seguintes é um quadro de piora acentuada, que 

muitas vezes leva ao óbito”, no qual evidencia-se, portanto, o agravamento 

de um quadro preocupante. 

A alternativa (A) “alguns pacientes chegam bem ao hospital e pioram muito 

em alguns dias, sendo fácil, porém caro, distinguir qual paciente se encaixa 

em cada caso” não é observada na fala do especialista, pois “ainda não se 
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conheciam vários marcadores [...] para avaliar o prognóstico de cada 

paciente”. 

A alternativa (C) “todos os pacientes que dão entrada no sistema de saúde 

com diagnóstico de febre amarela desenvolverão o quadro, chegando ao 

óbito” apresenta uma ideia que não pode ser inferida no texto, visto que há 

gradações diferentes da doença. 

A alternativa (D) “alguns pacientes não têm sintomas de febre amarela e por 

isso foram desenvolvidos os marcadores” afirma uma ideia contrária da 

discorrida no artigo de Kallás, posto que sem sintomas não seria possível 

identificar a doença. 

A alternativa (E) “todos os pacientes poderão ser curados com os novos 

marcadores identificados” apresenta uma ideia que não pode ser inferida 

no texto, já que a função do método desenvolvido é a elevação, e não a 

garantia, das chances de tratamento e cura. 

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. 

 

Leia o trecho do conto A cartomante, de Machado de Assis, para responder 

à questão 09. 

 

Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que 

sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao 

moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, 

por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia 

por outras palavras. 
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— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, 

e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse 

o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta 

de uma pessoa..." Confessei que sim, e então ela continuou a botar as cartas, 

combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me 

esquecesse, mas que não era verdade. 

— Errou! interrompeu Camilo, rindo. 

— Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua 

causa. Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria... 

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe 

queria muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, 

quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, 

repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela 

podia sabê-lo, e depois. 

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa. 

— Onde é a casa? 

— Aqui perto, na Rua da Guarda Velha; não passava ninguém nessa ocasião. 

Descansa; eu não sou maluca. 

Camilo riu outra vez: 

— Tu crês deveras nessas cousas? perguntou-lhe. 

Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que 

havia muita cousa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não 

acreditava, paciência; mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que 

mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. 

[...] 

Disponível 

em:<http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/MachadodeAs

sis/acartomante.htm>. Acesso em: 21 out. 2019. 

 

Habilidade 

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

referenciação. 

 

Questão 09 
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Em “quando este ria dela” o termo em destaque faz referência a 

(A) céu. 

(B) Camilo. 

(C) Hamlet. 

(D) Horácio. 

(E) novembro. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A partir de um excerto de A Cartomante, de Machado de Assis, estudam-se 

as relações lógico-discursivas por meio de elementos de referenciação 

(pronomes demonstrativos). 

A partir do trecho “Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço 

Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por 

ter ido na véspera consultar uma cartomante”, conclui-se que a alternativa 

(B) é a correta: o pronome “este” faz a alusão à Camilo, termo anterior mais 

próximo mencionado, e (semanticamente) o único que estava presente para 

rir de Rita.  

As alternativas (A) “céu” e (E) “novembro” são palavras metafóricas e (C) 

“Hamlet” e (D) “Horácio”, personagens de Shakespeare, brevemente citados 

no início do parágrafo, não estabelecem, desta forma, relação lógico-

discursiva com o elemento de referenciação.  

Para saber mais, acesse: 

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

pronomes demonstrativos. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=571

63>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

Leia os textos 1 e 2 para responder à questão 10. 

 

Texto 1 
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Pra que mentir? 

Pra que mentir se tu ainda não tens 

Esse dom de saber iludir? 

Pra quê?! Pra que mentir 

Se não há necessidade de me trair? 

Pra que mentir, se tu ainda não tens 

A malícia de toda mulher? 

Pra que mentir 

se eu sei que gostas de outro 

Que te diz que não te quer? 

Pra que mentir 

Tanto assim 

Se tu sabes que eu já sei 

Que tu não gostas de mim?! 

Se tu sabes que eu te quero 

Apesar de ser traído 

Pelo teu ódio sincero 

Ou por teu amor fingido?! 

Vadico e Noel Rosa, 1934. Disponível em:<http://letras.terra.com.br/noel-rosa-musicas/125753/>. 

Acesso em: 15 out. 2019. 

 

Texto 2 

 

Dom de iludir 

Não me venha falar da malícia  

de toda mulher. 

Cada um sabe a dor e a delícia  

de ser o que é. 
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Não me olhe  

como se a polícia andasse atrás de mim. 

Cale a boca, e não cale na boca  

notícia ruim. 

 

Você sabe explicar 

Você sabe entender, tudo bem. 

Você está, você é,  

Você faz, você quer, você tem. 

Você diz a verdade  

A verdade é seu dom de iludir. 

Como pode querer  

que a mulher vá viver sem mentir. 

VELOSO, Caetano. Dom de iludir. CD Meu nome é Gal. Polygram, 1988. 
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Habilidade 

Estabelecer relações entre textos verbais e/ou não verbais. 

 

Questão 10 

As canções de Noel Rosa e de Caetano Veloso mantêm relações 

intertextuais entre si. O eu lírico feminino do texto 2 responde a uma 

afirmação do eu lírico masculino do texto 1, nos seguintes versos: 

(A) “Cada um sabe a dor e a delícia/ de ser o que é”. 

(B) “Cale a boca, e não cale na boca/ notícia ruim”. 

(C) “Que te diz que não te quer?/ Você sabe explicar”. 

(D) “Não me venha falar da malícia/ de toda mulher”. 

(E) “Você diz a verdade e a verdade/ é seu dom de iludir”.  

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta duas músicas, Pra que mentir? e Dom de iludir, na qual 

é preciso estabelecer relações entre textos verbais e/ou não verbais. 

Os trechos do Texto 1 “Pra que mentir, se tu ainda não tens/A malícia de 

toda mulher?” e do Texto 2 “Não me venha falar da malícia/de toda mulher” 

citam a suposta “malícia”, estabelecendo um diálogo entre os versos. 

Percebe-se, desta maneira, que a resposta correta é (D) “Não me venha falar 

da malícia/de toda mulher”. 

As alternativas (A), (B), (D) e (E) remetem ao eu lírico do Texto 2, porém 

somente a resposta correta (D) o relacionam ao do Texto 1, respondendo à 

afirmação da comanda.  

A alternativa (C) mescla versos aleatórios dos Textos 1 e 2, não remetendo 

ao diálogo entre os eu lírico da canção I e o eu lírico da canção II. 

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. 
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Leia o anúncio publicitário a seguir para responder à questão 11. 

 

Disponível em:<http://portal.saude.pe.gov.br/noticias/campanha-contra-o-sarampo-segue-ate-dia-

13>. Acesso em: 21 out. 2019. 

 

Habilidade 

Interpretar textos com o auxílio de recursos gráfico-visuais. 

 

Questão 11 

A coloração utilizada ao fundo no anúncio é uma ferramenta para  

(A) lembrar ao leitor um dos principais sintomas do sarampo, as 

manchas vermelhas pelo corpo. 

(B) criar contraste com a cor verde, sobre a qual as demais informações 

estão escritas. 

(C) chamar a atenção do leitor para a data da campanha de vacinação. 

(D) desviar a atenção do leitor para o nome da doença. 

(E) lembrar o leitor de trazer o cartão de vacinação. 
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Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão traz uma campanha publicitária (de conscientização) para ser 

avaliada, um texto multissemiótico. Sugere-se a interpretação de textos de 

recursos gráfico-visuais. 

A alternativa (A) “lembrar ao leitor um dos principais sintomas do sarampo, 

as manchas vermelhas pelo corpo” é a correta, porque explica a coloração 

utilizada no fundo do anúncio, que representa as manchas na pele, um dos 

sintomas principais do sarampo. 

A alternativa (C) “chamar a atenção do leitor para a data da campanha de 

vacinação” não possui relação direta com a coloração de fundo do anúncio, 

porque a informação sobre a data da campanha já está em destaque (um 

box). 

A alternativa (D) “desviar a atenção do leitor para o nome da doença” não 

possui relação direta com a coloração de fundo do anúncio, e sim destaca 

a fonte de “SARAMPO” (tamanho maior), cujo objetivo foi ressaltar o nome 

da doença. 

A alternativa (E) “lembrar o leitor de trazer o cartão de vacinação” está 

relacionada à frase em negrito no quadro verde ao centro do anúncio.  

 

Para saber mais, acesse: 

- BRASIL, Ministério da Educação. Portal do Professor. A Publicidade e 

propaganda: o poder de persuasão. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=151

42>. Acesso em: 02 dez. 2019. 

 

 

Leia o poema, observe a figura e responda à questão 12. 

 

Descobrimento 

Mário de Andrade 

 

Abancado à escrivaninha em São Paulo 

Na minha casa da rua Lopes Chaves 
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De supetão senti um friúme5 por dentro. 

Fiquei trêmulo, muito comovido 

Com o livro palerma olhando pra mim. 

 

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus! 

muito longe de mim 

Na escuridão ativa da noite que caiu 

Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, 

Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, 

Faz pouco se deitou, está dormindo. 

 

Esse homem é brasileiro que nem eu. 

Disponível em: <https://www.escritas.org/pt/t/4638/descobrimento>. Acesso em: 23 out. 2019 

 

Folclore 

 

H. Carybé 

Disponível em:<https://pt.slideshare.net/vanquimi10/pinturas-e-poesias-16347411>. Acesso em: 23 

out. 2019. 

                                                           
5 Friúme: estado ou qualidade do que é ou está frio, frieza etc. 



Avaliação Diagnóstica de Entrada • Comentários e Recomendações Pedagógicas – 3a série do Ensino Médio                 35 

 

Habilidade 

Estabelecer relações entre textos verbais e/ou não verbais. 

 

Questão 12 

O poema-canção de Mário de Andrade e a figura de Carybé têm em comum 

o fato de 

(A) tratarem de realidades diversificadas do panorama regional 

brasileiro. 

(B) defenderem os direitos das sociedades distantes dos grandes centros. 

(C) se referirem a apenas um tipo de dinâmica social popular. 

(D) abordarem temáticas atuais, especificamente urbanas. 

(E) reconhecerem o abandono das comunidades carentes. 

 

Comentários e Recomendações Pedagógicas 

A questão apresenta o poema-canção Descobrimento, de Mário de Andrade, 

e a pintura Folclore, de Carybé, na qual é preciso estabelecer relações entre 

textos verbais e/ou não verbais, considerando a relação de 

intertextualidade. 

Deve-se refletir sobre quais referências à realidade brasileira são propostas 

e como elas se conectam. A maioria das alternativas fará inferências 

inconsistentes sobre ao menos um dos textos. 

A alternativa (A) “tratarem de realidades diversificadas do panorama 

regional brasileiro” condiz com ambas as obras, visto que entre elas há uma 

relação dialógica que se refere à diversidade presente no país. 

A alternativa (B) “defenderem os direitos das sociedades distantes dos 

grandes centros” não dialoga com o poema, o qual cita no primeiro verso a 

cidade de São Paulo, um grande centro.  

A alternativa (C) “se referirem a apenas um tipo de dinâmica social popular” 

não condiz com a epifania do eu lírico do poema, relacionada à lembrança 

de uma realidade diferente, presente na segunda estrofe. 
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A alternativa (D) “abordarem temáticas atuais, especificamente urbanas” 

não dialoga com a figura de Carybé, a qual representa diferentes contextos; 

bem como o poema, que faz uma referência a um cenário rural, mesmo 

situando-se em uma grande metrópole. 

A alternativa (E) “reconhecerem o abandono das comunidades carentes” 

não representa a pintura, pois ela retrata a diversidade regional brasileira, 

sem estabelecer uma crítica social de forma explícita. 

 

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. 
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