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Apresentação

Avaliar no SisPAE é aderir à concepção
de uma escola que forma cidadãos de
direitos.

O

compromisso de educar crianças e jovens torna-se ainda mais desafiador quando
aliamos esse processo a uma rotina de desenvolvimento de planos estratégicos,
com a parceria de diferentes segmentos sociais e educacionais, como o que encontramos no Pacto pela Educação do Pará. Trata-se de um conjunto de esforços coordenado
pela Secretaria de Estado de Educação, no enfrentamento das vulnerabilidades observadas no âmbito de infância e juventude paraense.
Para enriquecer e compor o diagnóstico que subsidia a Secretaria de Estado de Educação,
Municípios e Parceiros do Pacto, apresentamos agora a sistematização dos resultados da
Edição 2014 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE), um processo de
avaliação em larga escala, que investiga a proficiência, caracterizando através de padrões
de desempenho o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionando-o a uma
análise pedagógica dos fatores contextuais das escolas.
O Sistema de Avaliação do Pará - SisPAE em 2014, avaliou a proficiência dos alunos
do Ensino Fundamental (4º e 5º anos, 7ª e 8ª séries) e Médio (1ª, 2ª e 3ª séries), nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, em termos de domínio de habilidades e
competências cognitivas básicas. Objetiva ainda avaliar, de forma sistemática, a qualidade
da educação básica oferecida nas escolas da rede pública de ensino, para formular, com
base nos seus resultados, políticas públicas, estratégias e ações indicadoras, com vista ao
estabelecimento de padrões de qualidade para a educação.
Os resultados do SisPAE apresentam anualmente o desempenho dos estudantes das
redes estadual e municipal de ensino e permitem fazer estudos, reflexões e análises
pedagógicas dos indicadores, que devem referendar políticas de educação e ações focadas na melhoria do processo ensino-aprendizagem do Ensino Fundamental e Médio,
relacionando-as ao contexto sociocultural dos alunos e educadores. O sistema contribui
ainda para caracterizar a educação paraense, atribuindo-lhe identidade no currículo, nos
projetos políticos pedagógicos das escolas e na gestão educacional.
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O momento é histórico e requer interação entre educadores na devolutiva dos resultados para os sujeitos que compõem a comunidade escolar (Gestores, Diretores,
Professores, Alunos, Pais e Parceiros), evidenciando empenho no sentido de analisar o
diagnóstico, para reafirmar boas práticas educativas e identificar fragilidades no âmbito da
gestão educacional e escolar, a fim de traçar ações que qualifiquem o fazer pedagógico e
reafirmem o direito à educação dos paraenses.
As revistas pedagógicas, gestão escolar e de contexto, concebem o diagnóstico SisPAE
como via para formar profissionais que compreendem a realidade do Pará e buscam soluções para o desenvolvimento do Estado. O grande desafio dos profissionais que atuam
nas diferentes áreas no Estado é entender o porquê de algumas situações apresentarem
entraves históricos e consequentemente planejar-se para desbravar caminhos e soluções
destes entraves. Entre estas situações, aponta-se o fato de que o Pará possui uma das
maiores biodiversidades do mundo, 40 milhões de hectares de floresta em seu território, 12% de toda água doce do planeta, maior reserva mineral do planeta e o desafio de
diminuir os índices de pobreza.
Nesse contexto, considera-se estrutural para diagnósticos, ações e resultados, o intercâmbio entre Estado e Municípios, Seduc-Sede e as Unidades Seduc na Escola – USEs e
Unidades Regionais de Educação (UREs), que gerenciam escolas nos bairros da Região
Metropolitana e interior do Estado, além de possibilitar conjuntamente, as discussões em
torno da diversidade sociocultural, ambiental e educacional, potencializando programas
e projetos nas 12 Regiões de Integração do Estado, valorizando identidades, lutas e conquistas de cada Município e Unidade Escolar da rede pública.
Além da avaliação da proficiência dos estudantes, o Sistema por meio da aplicação de
questionários contextuais, dispõe de análises pedagógicas dos fatores associados ao desempenho, possibilitando ao Gestor/Professor, confirmar/redimensionar sua prática de
gestão escolar e de sala de aula, com foco nas necessidades/prioridades observadas nos
dados coletados nos instrumentos. Este fato contribui com processo formativo do educador e do educando, além de qualificar o trabalho pedagógico e acadêmico, favorecendo
novas análises contextuais.
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É com um intenso compromisso na melhoria da educação no Pará, que lançamos neste
momento a Coleção de Revistas SisPAE – Edição 2014, não apenas como mero documento que realiza a devolutiva da avaliação em larga escala, promovida por esta Secretaria de Estado de Educação, mas, como uma estratégia de interlocução com as escolas e
disponibilização de referenciais teórico-metodológicos para formação dos profissionais,
que ora se envolvem na produção de elaborar, discutir, analisar e reconstruir competentemente os fazeres pedagógicos.
A trajetória do SisPAE materializa a avaliação do cenário educacional paraense e apresenta
fatores e desempenhos, com sugestivas análises pedagógicas, que apontam possíveis caminhos a serem seguidos pelas escolas na busca de qualidade da educação. As mudanças
necessárias exigem novos olhares para a prática educativa, conscientes de que podemos
pactuar a verdadeira transformação, para que num esforço coletivo, possamos construir
uma escola melhor. Nós somos os construtores desse tempo, um tempo oportuno para
que o Pacto pela Educação renove a esperança e o compromisso com uma educação
que revele a essência da vida humana.
Helenilson Cunha Pontes
Secretário de Estado de Educação
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Editorial

Avaliação garante direito à educação

O

Artigo nº 205 da Constituição Federal estabelece que “a Educação é direito de todos
e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Garantir o direito à educação significa, primeiramente, garantir a matrícula das crianças
em escolas; em seguida, cuidar para que tenham uma trajetória escolar regular, ou seja,
frequentem a escola regularmente, sejam promovidas para as etapas mais avançadas em
que o ensino é dividido e, finalmente, que concluam na idade certa. Naturalmente, em
uma situação de garantia do direito, as crianças e jovens devem, na sua trajetória escolar,
aprender o que precisam para a vida, como estabelecido no texto constitucional.
As avaliações externas são a forma concreta de se verificar se o aprendizado ocorreu ou
não e, portanto, são um dever do Estado, que precisa conhecer a sua realidade educacional para agir onde é necessário. Identificar quem não aprendeu é uma informação,
mas é preciso ir além do mero registro do resultado.
Primeiramente, é preciso mostrar o resultado dos diferentes grupos sociais. Caracterizar
as desigualdades é o primeiro passo para reduzi-las ou diminuí-las. Por isso, os resultados
das avaliações não podem se resumir apenas a médias gerais.
Além disso, o sistema deve mostrar os resultados, comparando escolas que atendam a
alunado similar. Há no Brasil escolas que conseguem atender alunos de todos os perfis.
Assim, o sistema de avaliação deve, na sua forma de divulgação dos resultados, mostrar
e celebrar estes exemplos de sucesso. Para isso, é importante saber aonde, em termos
de aprendizado, se quer chegar. Ou seja, o sistema de avaliação deve ter padrões claramente definidos, o que concretiza o estabelecido no texto constitucional.
Finalmente, os resultados devem ser traduzidos na linguagem curricular, na linguagem
que o professor usará na sala de aula. Não se trata aqui de sofisticar a apresentação dos
números, sínteses dos desempenhos dos alunos, mas de dar sentido pedagógico a estes
números. Cada escola tem o direito de saber o que fazer com seus alunos que não
aprenderam e como organizar desafios para os alunos que aprenderam o básico.
O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE – nasceu com o propósito de
atender a todas estas dimensões e, portanto, gera informações detalhadas para serem
usadas por gestores, coordenadores pedagógicos, professores e sociedade de forma
geral.
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O SisPAE avaliará anualmente cerca de um milhão de estudantes em Língua Portuguesa e
Matemática, das redes estadual e municipal, nas zonas urbana e rural. Um projeto dessa
envergadura mostra a importância dedicada à melhoria da educação do Estado do Pará.
No entanto, as orientações oriundas dos resultados desse diagnóstico devem chegar ao
chão da escola, casas e entidades envolvidas nessa causa.
Entre as finalidades de um projeto de avaliação educacional de larga escala, como é
o SisPAE, ocupam lugar destacado os mecanismos de divulgação e disseminação dos
resultados da avaliação. A experiência tem mostrado o quão necessária é a apropriação
dos resultados dessas avaliações por todos os envolvidos no projeto educacional e pela
sociedade como um todo. E isso é cada vez mais decisivo quando o que se impõe é a
prestação de contas das ações governamentais à sociedade para dela obter, inclusive, o
aval e a parceria que fortalecem o projeto educativo de um país, estado ou município.
Nesse contexto, a iniciativa do SisPAE em fazer chegar aos professores e gestores da
educação básica paraense os resultados da avaliação que realiza, mediante a inclusão,
entre os seus diferentes produtos de comunicação, da Revista da Gestão Escolar e
das Revistas Pedagógicas do SisPAE, configura um atraente e inovador mecanismo de
comunicação de resultados de avaliação.
Atraente porque o formato revista possibilita escolhas na composição de artigos em diferentes cenários ou momentos de uma realidade educacional – local, regional ou nacional. Temas relevantes, destinados a atualizar e a fortalecer a formação em avaliação de
larga escala e, particularmente, sobre as inúmeras formas que ela oferece para a busca
de soluções que, em curto, médio e longo prazos, possam trazer efetiva melhoria de
um projeto educacional, podem ser selecionados de acordo com demandas específicas.
Quando isso se pratica em um projeto que avalia o estágio de desenvolvimento da educação básica de um estado, como o SisPAE se propõe a fazer, a atração é maior porque
as escolhas são feitas pelos que estão diretamente envolvidos na condução do projeto
educativo.
Inovador porque, a cada edição de uma revista, a flexibilidade para explorar novos métodos de análise, selecionar tendências para compor quadros diagnósticos ou organizar
programas de formação que contemplem efetivas demandas, dá significado aos resultados da avaliação, na mesma medida em que deles se pode explorar os impactos que
provocam na educação.
Os principais destinatários das Revistas Pedagógicas do SisPAE são os professores paraenses. No seu interesse em conhecer e utilizar, na sua prática de ensino, os resultados da
avaliação e a interpretação pedagógica que deles se pode fazer, reside uma das maiores,
senão a maior, força propulsora da melhoria educacional. A transformação que a escola
tem que realizar nos seus alunos começa na sala de aula. Requer absoluta clareza na
informação que ele tem sobre as condições de seu alunado, sobre os limites de suas capacidades, sobre os desafios que terão que ser vencidos e sobre os desafios que podem
ser propostos. Ao professor, cabe refletir sobre a sua realidade, tendo como referenciais
a identidade de sua turma e o direito à educação que a ela é garantido por lei.
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As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2014 são o mecanismo escolhido para fazer chegar
ao professor paraense, na linguagem que mais se aproxima daquela que marca e distingue a sua profissão, o resultado da avaliação que se apresenta primeiro em números.
Ao analisarem e explicitarem os resultados da avaliação, os artigos da Revista Pedagógica
permitem ao professor e à escola pensar seu processo de ensino-aprendizagem e sua
proposta pedagógica, com base em dados objetivos, obtidos em uma pesquisa de desempenho educacional isento e autônomo, por natureza. Mais do que isso, permitirão,
ao longo do tempo, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, em
cada ano/série avaliado. Acompanhamento esse que será possível graças à continuidade
de aplicação da avaliação e, sobretudo, à natureza do SisPAE, processo avaliativo externo, referenciado por uma matriz específica, que investiga o desenvolvimento de habilidades e competências para mobilizar conhecimentos adquiridos na escola.
Há algum tempo introduzi, no vocabulário da avaliação de larga escala, a expressão Devolutivas da Avaliação Educacional. As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2014 são exemplos
que materializam plenamente essa expressão. Por essa obediência, percebo que a minha
ideia está se tornando parte da cultura da avaliação da educação brasileira. Por isso, minha satisfação de escrever essa carta a você, professor paraense, leitor e autor da Revista
Pedagógica do SisPAE, e a obrigação de convidar e incitar a sua leitura.
José Francisco Soares
Presidente do INEP
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Introdução

O

SisPAE – Sistema Paraense de Avaliação Educacional é uma das iniciativas que integram o Projeto de Melhoria da Qualidade e Incremento da Cobertura da Educação
Básica no Estado do Pará, que espelha o esforço do governo do Estado do Pará na superação de fragilidades que restringem a evolução positiva das suas condições educacionais.
No âmbito desse marco geral, a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC executa o
Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE, concebido como uma avaliação educacional de larga escala, projetada para ocorrer continuamente, no período 2013-2016.
Avaliações educacionais em larga escala são, cada vez mais, instrumentos úteis para analisar a qualidade da educação, e esta é uma das principais razões que explicam a sua
adoção como política pública educacional. Avaliações educacionais em larga escala podem apontar diretrizes que orientem o desenvolvimento de políticas públicas capazes de
contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
Entretanto, há que chamar a atenção para alguns aspectos essenciais à realização bem
sucedida de um projeto de avaliação educacional de larga escala. E é esse o propósito
desse artigo introdutório. Não se pretende aqui esgotar o assunto. O que se deseja é
abordar um dos aspectos que garantem a caracterização do SisPAE como uma avaliação
educacional de larga escala e os desdobramentos dessa garantia na execução do projeto.
Trata-se de explorar o significado de seus objetivos, tendo em conta que todo projeto de
avaliação educacional de larga escala precisa ter seus objetivos claramente definidos, tornando possível a sua realização bem sucedida. A clareza dos objetivos determina como
a avaliação é realizada, que informações são coletadas, e como seus resultados serão
relatados. A quem serão endereçados esses relatos. Na definição dos objetivos, haverá
que enfatizar que a principal tarefa da escola é a construção do conhecimento.
O SisPAE tem como objetivo consolidar um instrumento de análise para subsidiar ações
da SEDUC e das Prefeituras como política pública de estado de natureza sistêmica e
ainda, com a meta de ampliar os indicadores do IDEB em 30% até 2017 estabelecidos
no Pacto pela Educação do Pará.1

Quando ao SisPAE, enquanto sistema de avaliação educacional, se atribui a função de
instrumento de análise para subsidiar ações de órgãos executivos de governo, está posto,
com clareza, que haverá que produzir informações fidedignas e precisas do resultado do
processo de construção do conhecimento. Quando àquela função se associa a ampliação
do Ideb, um indicador que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino), desenha-se o tipo de informação que haverá de ser coletada
na avaliação de larga escala. Portanto, no que se refere à clareza de objetivos, o SisPAE
preenche plenamente os requisitos. Haverá que coletar informações sobre o desempenho escolar, em exames padronizados. De fato, as edições do SisPAE 2014, 2015
e 2016 avaliarão de forma universalizada todas as escolas da rede estadual de ensino e
seus anexos e escolas da rede municipal (por adesão), localizadas nos 144 municípios
do Estado do Pará, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e em hábitos de
estudos, por intermédio da aplicação de instrumentos cognitivos junto aos alunos ede
instrumentos contextuais (questionários) junto aos diretores, especialistas em educação,
professores e alunos. Além disso, serão fornecidas possibilidades de a comunidade escolar manifestar-se sobre a infraestrutura de trabalho, sobre o clima escolar e sobre a
comunidade na qual a unidade escolar está inserida, e das boas práticas pedagógicas.
1 Proposta Técnica para o SisPAE. FORMULÁRIO TEC – 4. Descrição do Enfoque Técnico e Metodológico, do Plano de Trabalho e sua Organização e da
Dotação de Pessoal para a Execução dos Serviços. Fundação VUNESP. São Paulo, 2014.
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É oportuno salientar que, na aplicação de instrumentos cognitivos junto aos alunos, a
definição precisa das expectativas de aprendizagem é fundamental para garantir a legitimidade e a continuidade da avaliação. As avaliações educacionais de larga escala, são
pautadas por matrizes de referência, que indicam o que deve ser avaliado para cada área
do conhecimento e etapa de escolaridade e não se limitam à aferição de conhecimentos
adquiridos, mas investigam o desenvolvimento de habilidades e competências que os
alunos desenvolvem para mobilizar aqueles conhecimentos na resolução de problemas.
As matrizes de referência não são currículos, mas recortes que com eles guardam estreita relação.
Uma Matriz de Referência de Avaliação pode ter muitas finalidades. A mais importante
delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa
da escolaridade básica.2
Para o SisPAE 2014 foram elaboradas matrizes de referência em Língua Portuguesa e
Matemática, que contemplam as habilidades consideradas essenciais em cada etapa do
ensino básico avaliadas. Para selecionar as competências e habilidades que compõem as
matrizes de referência de cada área, para os níveis de ensino que são avaliados, o SisPAE
baseou-se na Matriz de Referência do Saeb e nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Em relação às matrizes do SispAE, é importante registrar que elas foram elaboradas para
atender à avaliação de um conjunto de anos/séries mais amplo que aqueles apresentados nas Matrizes de Referência de Avaliação do Saeb/Prova Brasil e outros sistemas de
avaliação de larga escala conhecidos.
Tendo sido delineados os elementos essenciais sobre como a avaliação é realizada e
quais informações são coletadas, trata-se a seguir de como seus resultados serão relatados e a quem serão endereçados esses relatos.
Em geral, resultados de avaliação são apresentados na forma de relatórios,destinados a
públicos distintos. Aqui reside um dos maiores desafios da avaliação de larga escala, que
é o de fazer com que diferentes públicos se tornem usuários do sistema de informações
gerado pela avaliação, e que, a partir dele, julguem, decidam e ajam.
Consideradas essas condições, os relatórios de avaliação devem explicitar em que contexto foram produzidos as informações, os procedimentos e metodologias adotadas na
análise dos resultados, demonstrando ao leitor a capacidade da avaliação em aferir a
eficácia diferencial dos programas de educação operados nas escolas e, em que limites
eles atendem aos objetivos fixados para a educação. Mais do que isso: a avaliação tem
que ser capaz de fornecer à sociedade, ao educador, ao legislador e ao gestor escolar,
diagnóstico de pontos fortes e fragilidades dos processos educativos.
Em síntese, da correta divulgação de resultados, depende o julgamento da utilidade e a
aceitação da avaliação como mecanismo que subsidia intervenções que levam à transformação e à democratização da educação, em suas dimensões de acesso, permanência e
qualidade.
O impacto da avaliação é medido em termos de quem utiliza os seus resultados. Nesse
sentido, é imprescindível o envolvimento dos professores na utilização de resultados da
avaliação para compreender a realidade de sua comunidade escolar e modificar a sua sala
de aula. É desse envolvimento que emergem respostas a questões tais como: É este o
programa educacional que atende os propósitos para os quais se destina? Que relações
2 Matrizes de referência para a avaliação SARESP. Documento básico. SEE, 2009. pág. 9.
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ele estabelece com os compromissos de melhoria da qualidade do ensino anunciados
nas políticas educacionais formuladas no âmbito dos estados? Em que níveis serão necessárias e mais efetivas as ações de melhoria da qualidade educacional?
Daí o papel decisivo das revistas pedagógicas do SisPAE, organizadas com a finalidade
de oferecer aos professores e gestores de escolas, o diagnóstico do estágio de desenvolvimento do processo educacional que vem sendo executado nas escolas públicas pa
raenses. Por isso, são apresentados por disciplina e nível de ensino, e incluem resultados
gerais da disciplina que demonstram os resultados alcançados pelo sistema, permitindo
uma primeira reflexão sobre o estágio de desenvolvimento do aprendizado.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE são endereçadas aos professores e técnicos educacionais, que nelas encontram dados, análises, comentários e sugestões relativas aos
resultados e ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da disciplina,
em cada ano/série avaliado. Nos próximos anos, graças à periodicidade de aplicação da
avaliação, será possível também o acompanhamento do processo educacional mediante
a verificação de que habilidades e competências entre as propostas para cada etapa de
ensino-aprendizagem escolar encontram-se em efetivo desenvolvimento entre os alunos. Essa análise, baseada nas respostas dos alunos, compõe diagnóstico que subsidia o
planejamento de atividades pedagógicas e a melhoria da prática de ensino.
As revistas pedagógicas do SisPAE 2014 estão organizadas em quatro seções:

1. Dados Gerais, apresentando informações básicas sobre o SisPAE 2014, os instrumentos utilizados no processo de avaliação e sua abrangência.

2. Resultados do SisPAE 2014, relatando os resultados gerais da disciplina objeto

da revista. A partir da próxima edição do SisPAE, haverá também o registro de estudos de comparação de resultados das diferentes edições do SisPAE, inclusive com
outras avaliações nacionais de larga escala.

3. Análise Pedagógica e Interpretação dos Resultados, são abordados, na

disciplina da revista, aspectos pedagógicos envolvidos na avaliação. Sua essência
está na análise do desempenho do alunado e na apresentação, análise e discussão
pedagógica de exemplos de itens selecionados das provas aplicadas. Em relação à
expressão “itens selecionados”, é importante lembrar que os exemplos possuem
propriedades estatísticas que permitem classificá-los como questões que descrevem
a habilidade investigada e discriminam os grupos de alunos com menor e maior desempenho na prova. Dadas essas qualidades, são itens que representam muito bem
os diferentes estágios de proficiência dos alunos participantes da avaliação. Por isso,
são úteis para identificar pontos fortes e fragilidades do processo educacional.

4. Contribuição da Avaliação ao Trabalho Pedagógico, reúne textos elabo-

rados por especialistas de área em parceria com professores paraenses, que focalizam estratégias às quais o professor pode recorrer para implementar o seu trabalho
pedagógico. A temática escolhida pelos autores emerge exatamente da análise dos
resultados das provas e da identificação de importantes fragilidades na aprendizagem.
Será muito importante conhecer até que ponto essas sugestões atendem às demandas dos professores e efetivamente contribuem para a transformação de sua prática
pedagógica.
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Dados Gerais
1.1. SisPAE 2014 – Abrangência e Participação
O SisPAE 2014 envolveu a participação de alunos, professores e diretores de 4.074 escolas públicas, distribuídas
em 144 municípios paraenses. São 886 escolas estaduais, 3.180 são escolas municipais e 8 casas familiares rurais.
Da previsão inicial de 807.393 mil alunos, participaram da avaliação de 2014, 583.823 alunos, qual seja, a avaliação
envolveu 72,3% do alunado das escolas públicas estaduais e municipais. A tabela seguinte reúne os dados da participação de alunos por ano/série avaliados, no segundo dia da avaliação.
Tabela 1. Participação de Alunos no SisPAE 2014
Ano Série

Previstos

Presentes

Em %

4º ano EF

136.360

115.550

84,7

5º ano EF

144.400

117.140

81,1

7ª série EF

112.641

86.962

77,2

8ª série EF

98.552

75.372

76,5

1ª série EM

133.697

80.064

59,9

2ª série EM

97.757

58.684

60,0

3ª série EM

83.986

50.051

59,6

807.393

583.823

72,3

Total

1.2. Instrumentos do SisPAE
A avaliação educacional em larga escala tem como principal objetivo analisar a qualidade da educação, trazendo
informação para orientar pedagógica e politicamente ações e políticas públicas para a melhoria da qualidade de um
sistema educacional.
Para compreender e utilizar com qualidade os resultados de uma avaliação educacional em larga escala, além do
investimento em políticas de formação de professores nessa área, a divulgação dos dados de forma contextualizada
com cada realidade escolar é imprescindível.
A avaliação do SisPAE alinha-se a essas diretrizes e nesse sentido utiliza instrumentos que lhe permitam a coleta das
informações sobre o desempenho escolar e envolve a aplicação de


provas que aferem o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos em diferentes momentos da trajetória escolar; e



questionários contextuais aos alunos, professores e equipes das unidades escolares, com o objetivo de obter
dados sobre o perfil socioeconômico do aluno e a sua trajetória escolar, as características da turma, a gestão e a
infraestrutura da escola e o perfil dos professores.
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1.2.1. Provas
Nas avaliações do SisPAE são utilizados itens de múltipla escolha, compostos de enunciado, que pode vir acompanhado de texto, imagem, figura e outros recursos de contextualização; comando, que configura a tarefa que está
sendo solicitada ao aluno, alternativas de resposta, apresentando opções em que apenas uma é correta e as outras
se referem a raciocínios possíveis. Na composição das provas do SisPAE 2014 foram utilizados:


itens elaborados com base nas habilidades indicadas nas Matrizes de Referência da Avaliação,



itens comuns com o Saeb/Prova Brasil, como mecanismo para assegurar a comparabilidade tanto entre os resultados do SisPAE quanto com os resultados da avaliação nacional. Por isso são chamados itens de ligação.

Os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental foram avaliados, censitariamente, por 77 questões objetivas de
Língua Portuguesa e 77 questões objetivas de Matemática.
Os alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, foram avaliados
por 91 questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Utilizando a metodologia de Blocos Incompletos Balanceados – BIB, as provas foram organizadas em cadernos. Para
o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, cada caderno de prova, em cada disciplina, foi organizado com 22 itens. Para
a 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, cada caderno de prova foi estruturado com 52 itens, sendo 26 de Língua Portuguesa e 26 de Matemática. No total, foram compostos 162 diferentes
cadernos de provas.

O modelo de prova utilizado no processo de avaliação do SisPAE permite que os itens
avaliados sejam divididos em subconjuntos chamados “blocos”, organizados em grupos
de diferentes combinações, permitindo uma abrangência significativa do conjunto de habilidades previsto para a disciplina do respectivo ano/série avaliado. Cada combinação resulta em cadernos de provas para cada ano e disciplina: Língua Portuguesa e Matemática.

Para ilustrar essas afirmações é apresentada, como exemplo, uma visão qualitativa da distribuição de questões com
a indicação das habilidades avaliadas em cada um dos 21 cadernos da prova Língua Portuguesa do 5º ano do Ensino
Fundamental, mostrando que das as 15 habilidades de Língua Portuguesa previstas na Matriz de Referência para esse
ano, 14 foram incluídas na prova. A figura põe em evidência que é o conjunto que resulta dos 21 cadernos – e não
do aluno, único caderno, que possibilita a avaliação das habilidades previstas para o ano/série.
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Figura 1. Visão Qualitativa da Prova de Língua Portuguesa
5º ano do Ensino Fundamental – SisPAE 2014
Habilidade

Caderno de Prova
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LPA01
LPA02
LPA03
LPA04
LPA05
LPA06
LPA07
LPA08
LPA09
LPA10
LPA11
LPA12
LPA13
LPA14
LPA15

Um outro aspecto importante que deve ser considerado na composição de uma prova para avaliação de larga escala, é a relação entre o número de questões propostas na prova, por habilidade, e o número de habilidades definidas
na matriz que referencia a avaliação. Para exemplificar, tome-se o 5º ano do Ensino Fundamental de Matemática,
no SisPAE 2014.
A matriz de referência da avaliação de Matemática do 5º ano, proposta para o SispAE 2014 está apresentada a seguir.
Como se pode observar, a matriz descreve 25 habilidades associadas aos 4 temas de conteúdos trabalhados em
Matemática na educação básica, quais sejam Números, Aritmética e Álgebra, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas
e Tratamento da Informação. Nela também se pode constatar na distribuição do número de habilidades por tema,
a maior participação de Números, Aritmética e Álgebra e Grandezas e Medidas. É de esperar que a prova se ajuste
a esse perfil.
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Matriz de Referência da Avaliação de Matemática SisPAE 2014 – 5º Ano do Ensino Fundamental

Tratamento da
Informação

Grandezas e Medidas

Espaço e Forma

Números, Aritmética e Álgebra

Tema
(CA)

20

Habilidade

Descrição

MPA 01

Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

MPA 02

Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração.

MPA 03

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.

MPA 04

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados
(parte/todo, quociente, razão).

MPA 05

Identificar sequências numéricas.

MPA 06

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

MPA 07

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.

MPA 08

Resolver problemas que envolvam a adição ou a subtração de números naturais, em si
tuações relacionadas aos seus diversos significados.

MPA 09

Resolver problemas que envolvam a multiplicação e a divisão de números naturais, especialmente em situações relacionadas à comparação entre razões e à configuração retangular.

MPA 10

Identificar a localização de números racionais representados na reta numérica.

MPA 11

Resolver problemas que utilizam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.

MPA 29

Descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, em diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o
vocabulário de posição.

MPA 30

Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide,
paralelepípedo ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo.

MPA 31

Identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana.

MPA 32

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais,
relacionando-as com as suas planificações.

MPA 40

Identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiro.

MPA 41

Reconhecer unidades de medida usuais de comprimento, de superfície, de capacidade, de
tempo e de temperatura.

MPA 42

Reconhecer e utilizar, em situações-problema, as unidades usuais de medida de tempo: dia,
semana, mês e ano.

MPA 43

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

MPA 44

Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/
cm/mm, kg/g/mg, L/mL.

MPA 45

Resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.

MPA 46

Resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas.

MPA 47

Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares.

MPA 58

Ler informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (especialmente gráficos de
colunas).

MPA 59

Interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas) para resolução de problemas.

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

A tabela e o gráfico seguintes reúnem informações sobre o perfil da prova de Matemática do 5º ano EF no SisPAE
2014 e mostra o seu ajuste à matriz de avaliação.
Tabela 2. Composição da Prova de Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
SisPAE 2014
Habilidade
Matriz

Tema

Prova

Número

%

Número

%

11

44

36

47

Espaço e Forma

4

16

15

19

Grandezas e Medidas

8

32

20

26

Tratamento da Informação

2

  8

6

  8

25

100

77

100

Números, Aritmética e Álgebra

Total

Gráfico 1. Correspondência entre o número de habilidades por tema na
Matriz de Referência da Avaliação e o número de itens da prova (Em %)
Matemática – 5º Ano do Ensino Fundamental
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1.2.2. Questionários de Contexto
A edição 2014 do SisPAE incluiu coleta de informações sobre as características dos alunos de todos os anos/série
avaliados, bem como dos professores, diretores e das escolas, com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes
e coletar dados para uma análise mais detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar. Para tanto, foram
aplicados questionários aos alunos bem como aos professores e aos diretores das escolas.
Uma das razões da relevância desse tipo de estudo é o fato, largamente conhecido em pesquisas educacionais, de
que o desempenho em testes de proficiência é, em grande parte, determinado por características individuais ou
contextuais dos alunos, sobre as quais as escolas exercem pouco ou nenhum controle, como, por exemplo, o nível
socioeconômico dos estudantes. Dessa forma, considerar apenas os resultados brutos de proficiência, sem levar
em conta essas variáveis contextuais, é um procedimento que pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do
desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. Esses possíveis desvios de apreciação ocorrem
porque, via de regra, os alunos não são destinados aleatoriamente às escolas, tendendo, antes, a frequentar instituições dentro das quais se assemelham mais entre si do que com a população como um todo. Em suma, fatores extraescola influenciam a proficiência dos estudantes, de forma que se faz necessário utilizar controles estatísticos a fim de
aferir mais adequadamente o efeito exercido pela escola sobre a aprendizagem.
A tabela seguinte anota os números relacionados à distribuição e coleta dos questionários no SisPAE 2014.
Tabela 3. Questionários de Contexto – SisPAE 2014
Público

Questionários Distribuídos

Questionários Respondidos

794.284

563.093

30.558

23.651

Diretores

  4.078

  3.726

Escolas

  4.058

   3.891

Alunos
Professores

Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organizados dando lugar a dois relatórios que apresentam a descrição e a análise de informações sobre as características dos participantes e das
escolas 3, e o estudo quantitativo detalhado da associação das principais características dos alunos, dos professores,
dos gestores e das escolas no desempenho escolar dos alunos que participaram do SisPAE 2014.4 A publicação
Estudos do SisPAE 2014: Perfil dos Participantes e Fatores Associados ao Desempenho Escolar contém, na íntegra,
os resultados e análises realizados com os questionários contextuais.

3 Barros, N.N.; Pereira, N. N. Martins, J. L. SisPAE 2014: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E ESCOLAS PARTICIPANTES. Fundação Vunesp. São Paulo, 2015.
4 Barbetta, P., Borgatto, A., Andrade, D. F. RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SisPAE 2014. Fundação Vunesp, São
Paulo, 2015.
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2.

Resultados do SisPAE 2014
para Língua Portuguesa
A Tabela 4 apresenta as médias de proficiência em Língua Portuguesa por anos/séries avaliados, da rede estadual e
das redes municipais no SisPAE 2014.
Tabela 4. Médias de Proficiência em Língua Portuguesa – SisPAE 2014
Ano Escolar
4º Ano EF
5º Ano EF
7ª Série EF
8ª Série EF
1ª Série EM
2ª Série EM
3ª Série EM

Rede Estadual
N
11.188
15.532
25.019
24.316
80.483
58.936
50.200

Média
143,0
158,8
186,6
203,2
213,0
222,7
227,6

Redes Municipais
N
98.175
98.421
60.966
50.577
     52
     22
     18

Média
134,3
157,9
188,6
205,2
235,5
266,2
274,7

Estado do Pará
N
107.363
113.953
85.985
74.893
80.535
58.958
50.218

Média
135,2
158,0
188,0
204,5
213,0
222,8
227,6

2.1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Os resultados de proficiência dos alunos são a síntese numérica de suas capacidades de mobilizar conhecimentos
adquiridos na escola para resolver problemas. Trata-se do resultado puro e simples da aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Tendo em vista que um número diz muito pouco isoladamente, é essencial que seja atribuído,
para aquela síntese numérica, uma interpretação pedagógica que possibilite traçar um diagnóstico da aprendizagem
dos alunos em cada unidade escolar, município, estado, região ou nação.
As proficiências em Língua Portuguesa, dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da 7ª e 8ª séries do
Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Ensino, aferidas no SisPAE 2014, foram ancoradas nas
mesmas escalas métricas do Saeb.
Uma escala é uma maneira de medir resultados de forma ordenada. Uma escala de
proficiência é uma descrição das habilidades cognitivas desenvolvidas pelos alunos em
diferentes níveis de aprendizagem. Os pontos de uma escala de proficiência são obtidos
da aplicação do método estatístico de análise denominado Teoria da Resposta ao Item
(TRI), aos resultados de uma avaliação de larga escala.
Os pontos da escala do SisPAE foram agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do Básico, Básico,
Adequado e Avançado. Os intervalos de corte desses níveis foram estabelecidos a partir das expectativas de aprendizagem (conteúdos, habilidades e competências) estabelecidos para cada ano/série e componente curricular nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e dos resultados do SisPAE 2014.
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Os quadros seguintes reúnem as informações sobre a classificação e a descrição dos níveis de proficiência no SisPAE
2014 bem como sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis de proficiência de Língua Portuguesa para
os anos/séries avaliados.
Quadro 1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência – SisPAE 2014
Nível de
Proficiência

Classificação
Insuficiente

Abaixo do
Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das habilidades e
das competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conteúdos, das habilidades e das
competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Adequado

Os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos conteúdos, das habilidades e das
competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Avançado

Os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, das habilidades e das competências acima do requerido para o ano/série escolar em que se encontram.

Suficiente

Avançado

Descrição

Quadro 2. Níveis de Proficiência em Língua Portuguesa – SisPAE 2014
Nível
Abaixo do Básico

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

1ª EM

2ª EM

3ª EM

< 135

< 150

< 175

< 200

< 215

< 230

< 250

Básico

135 a < 185 150 a < 200 175 a < 225 200 a < 275 215 a < 280 230 a < 285 250 a < 300

Adequado

185 a < 235 200 a < 250 225 a < 275 275 a < 325 280 a < 340 285 a < 350 300 a < 375

Avançado

≥ 235

≥ 250

≥ 275

≥ 325

≥ 340

≥ 350

≥ 375

O Gráfico 2 foi traçado com as médias de proficiência em Língua Portuguesa no SisPAE 2014 por anos/séries avaliados, calculadas para o estado, constantes da Tabela 4, e com os pontos que representam o início do intervalo do
nível Básico no SisPAE. A representação permite apreciar o distanciamento das médias estaduais dos limites mínimos
do nível Básico, pondo em evidência o bom ajuste das médias do Ensino Fundamental e uma razoável defasagem
das médias do Ensino Médio.
É oportuno também registrar que os valores das médias de proficiência em Língua Portuguesa apuradas no SisPAE
2104 significam, ao longo de 9 anos de escolaridade (do 4º ano EF à 3ª série do EM), um ganho de proficiência da
ordem de 92 pontos. No Quadro 2, as diferenças entre os pontos iniciais do nível Básico, para o conjunto de anos/
séries é de 115 pontos e, se tomado o limite superior do nível Básico, são 165 pontos.
O Gráfico 3 reúne a distribuição percentual dos alunos do Estado do Pará, segundo os níveis de proficiência do
SisPAE.
Os dados aqui apresentados são gerais. Cada rede, cada escola, poderá refletir sobre a sua condição frente a esses
mapas. Nesse tipo de exercício, está a oportunidade de dimensionar em que limites irão equacionar seu planos de
melhoria e avanço da aprendizagem.
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Gráfico 2. Médias de Proficiência por Anos/Séries
Língua Portuguesa – Rede Estadual, Redes Municipais – SisPAE 2014

Gráfico 3. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa
Estado do Pará – SisPAE 2014
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2.2. Interpretação Pedagógica da Proficiência no SisPAE 2014
Com base nos resultados de desempenho dos alunos na prova SisPAE 2014 e de acordo com as habilidades detalhadas nas Matrizes de Referência para Avaliação, foi desenvolvida a interpretação pedagógica de cada um dos pontos
da Escala de Proficiência do SisPAE.
A escala de cada disciplina é a mesma e, portanto, apresenta os resultados do desempenho dos alunos em todo o
percurso da Educação Básica. A Escala de Língua Portuguesa – Leitura é comum aos anos/séries avaliados no SisPAE
e de igual modo, a escala de Matemática. Cada escala descreve aquilo que os alunos sabem e são capazes de realizar
em relação às habilidades e competências avaliadas, conforme a Matriz de Referência para a avaliação do SARESP.
A interpretação da escala é cumulativa, ou seja, os alunos que estão situados em um determinado nível dominam
não só as habilidades associadas a esse nível, mas também as proficiências descritas nos níveis anteriores.

A interpretação pedagógica dos pontos e níveis de uma escala de proficiência é de fundamental importância na divulgação dos resultados das avaliações educacionais em larga
escala.
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3.

Análise Pedagógica e
Interpretação dos Resultados
3.1. Sobre a Análise de Itens
A leitura da presente revista e, mais especificamente, das análises dos itens nela apresentados, deve levar em
conta que, para cada item analisado, são apresentados dados estatísticos que possibilitam compreender melhor o
desempenho dos alunos nas habilidades avaliadas. Os resultados estatísticos obtidos com a aplicação dos itens são
informados em tabelas e gráficos, e podem ser interpretados na perspectiva pedagógica. Para tanto, é preciso que
se compreenda como os dados são apresentados e o que indicam ou sinalizam.
Na análise pedagógica, cada um dos itens será acompanhado de um gráfico no qual se indica a distribuição de respostas pelas alternativas, para três grupos de desempenho: grupos 1, 2 e 3. Considerando o total de itens de cada
prova, todos os alunos são elencados em ordem crescente segundo seu escore (número de acertos) nessa prova.
Aqueles de menor escore, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 1, ou de menor desempenho; aqueles de maior desempenho, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 3; os alunos
de desempenho intermediário, entre os Grupos 1 e 3, também perfazem cerca de 1/3 do total de alunos e constituem o Grupo 2. Deste modo, o número máximo de itens respondidos corretamente em cada um dos grupos de
desempenho varia nos diferentes anos/séries aqui considerados. No 4º e 5º anos do EF, a prova, para cada aluno,
foi constituída por 22 itens e, deste modo, no grupo de maior desempenho, o escore máximo é de 22. Para a 7ª e
8ª séries do EF e 1ª, 2 ª e 3ª séries do EM, a prova apresentou 26 itens. Nas provas SisPAE 2014, tem-se a seguinte
distribuição de número de acertos por grupo:

Turmas

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Nº acertos

Nº acertos

Nº acertos

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

4º ano EF

0

5

6

10

11

22

5º ano EF

0

7

8

12

13

22

7ª série EF

0

9

10

14

15

26

8ª série EF

0

9

10

14

15

26

1ª série EM

0

8

9

12

13

26

2ª série EM

0

7

8

11

12

26

3ª série EM

0

7

8

12

13

26

Os itens que serão apresentados como exemplos estarão acompanhados por uma tabela que apresenta suas propriedades estatísticas como nível de dificuldade e de discriminação. O nível de dificuldade (DIF) é obtido a partir da
porcentagem de respondentes que acertaram o item. Já o nível de discriminação (DISC) é obtido a partir da diferença de desempenho (percentual de acerto) no item entre o grupo de maior desempenho e o grupo de menor
desempenho. Quanto maior o índice, maior o nível de discriminação: o item é respondido acertadamente por uma
maior proporção de alunos que se situam no grupo de maior desempenho.
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Percentual
de Acerto

Classificação

Índice de
Discriminação

Classificação

> 0,80

excelente

inferior a 15%

muito difícil

0,79 – 0,60

ótima

16% a 35%

difícil

0,59 – 0,40

muito boa

36% a 65%

média

0,39 – 0,20

boa

66% a 85%

fácil

0,19 – 0,10

fraca

maior que 85%

muito fácil

< 0,10

muito fraca

A tabela e o gráfico que acompanham cada item permitirão aos professores verificar o percentual de alunos que,
em cada grupo de desempenho, assinalou cada uma das alternativas do item. A partir da análise do contido na alternativa e do percentual de alunos que a assinalou, os professores poderão fazer algumas considerações acerca da
aprendizagem do conteúdo e da consolidação da habilidade referente ao item. Algumas dessas considerações são
apresentadas junto ao item, mas a experiência acumulada pelos professores em sala de aula irá permitir que façam
diagnósticos mais amplos a partir dos resultados que lhes serão apresentados.
Segue um exemplo da tabela e do gráfico que acompanham os itens, com indicação de seus componentes:

Cada uma das linhas do gráfico representa uma das alternativas, e cada ponto distribuído no eixo horizontal, um
grupo (inferior, intermediário e superior, respectivamente, da esquerda para a direita). Desta forma, um item que
tem um desempenho coerente entre os alunos dos grupos inferior e superior terá sempre o gabarito representado
por uma linha ascendente – como ocorre no gráfico acima: a linha vermelha, representativa da alternativa correta
B, tem seu ponto inicial, do grupo inferior, em um nível inferior ao próximo ponto, do grupo intermediário, que,
por sua vez, está abaixo do ponto final, do grupo superior. Tem-se, ainda, que para o grupo inferior, o ponto inicial
das alternativas incorretas é sempre superior ao do grupo superior, formando uma linha decrescente. Além disso, é
interessante observar como o gráfico mostra, visualmente, a distribuição da escolha das alternativas incorretas pelos
diferentes grupos: por exemplo, é possível visualizar como um percentual muito pequeno do grupo superior escolheu como resposta os distratores ao invés do gabarito. De forma resumida, o gráfico possibilita ver de forma rápida,
na medida em que é possível interpretar as informações presentes, o comportamento dos alunos dos diferentes
grupos no momento de escolher a resposta correta.
Cada item analisado será acompanhado de tabela e gráfico similares aos apresentados neste item, e as análises pedagógicas levarão em conta essas informações.
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3.2. Itens da Prova da 1ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
Leia o texto abaixo.

PRIMEIRO MOTIVO DA ROSA
Cecília Meireles

Vejo-te em seda e nácar,
e tão de orvalho trêmula, que penso ver, efêmera,
toda a Beleza em lágrimas
por ser bela e ser frágil.
Meus olhos te ofereço:
espelho para face
que terás, no meu verso,
quando, depois que passes,
jamais ninguém te esqueça.
(http://br.geocities.com./edeterranova/cecilia04.htm)

Em “Vejo-te em seda e nácar,” o pronome destacado refere-se a
(A) rosa.
(B) orvalho.
(C) lágrimas.
(D) espelho.
(E) face.
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Comentários
Esta questão apresenta uma poesia de Cecília Meireles “Primeiro motivo da Rosa” para aferir, a partir da leitura do
texto literário, a relação entre a substituição de um termo por um elemento coesivo (pronome). O texto apresenta um
vocabulário especificamente literário no qual encontram-se palavras como: trêmula, nácar e efêmera. Espera-se que o
aluno consiga compreender como se dá a substituição do nome “rosa” pelo pronome “te” em “Vejo-te”. Para tanto, era
necessário que o aluno atentasse para a construção temática do texto e, também, para a correlação entre o título e o
conteúdo apresentado.
Os índices de desempenho geral mostram que esta é uma habilidade em que os alunos da 1ª série do Ensino Médio ainda
encontram dificuldades, pois um pouco mais da metade (50,2%) escolheu como resposta o gabarito A. No grupo 1,
apenas 28,50% dos alunos assinalaram a alternativa A e, é importante destacar ainda, que o distrator C atraiu a atenção dos alunos desse grupo com um índice de 21,3%. Afirmar que o pronome “te” refere-se a “lágrimas” (alternativa C)
aponta um equívoco de entendimento da gradação presente nos versos de 1 a 3 nos quais apresentam-se características
da Rosa: trêmula, bela em lágrimas e frágil. Nos grupos 2 e 3, 47,4% e 70,3%, respectivamente, assinalaram a alternativa correta. Nesses grupos o distrator que mais chamou a atenção dos alunos foi a alternativa E, sendo que no grupo
2 exatamente 17,3% a assinalaram e no grupo 3 o mesmo distrator foi escolhido por 12,1% dos alunos. Afirmar que
o pronome “te” refere-se a “face” (alternativa E) aponta também um desvio de compreensão, pois o texto não faz, em
momento algum, menção a uma figura humana que é bela e frágil, mas sim à face da Rosa, vista por meio dos olhos do
eu lírico.
Uma hipótese para a dificuldade encontrada pelos alunos na realização da tarefa solicitada pode referir-se ao texto base
utilizado, isto é, um texto poético que requer do aluno maior abstração, exigindo-lhe maior capacidade de extrapolação
dos planos de significação utilizados, a fim de atingir a conotação e a subjetividade expressas pelo autor.
Nesse sentido, oportunizar aos alunos a leitura de textos poéticos mais complexos com o objetivo de interpretá-los e,
também, reconhecer as relações coesivas estabelecidas, é de suma importância para compreensão global desses e de
outros gêneros textuais trabalhados em sala de aula.

Exemplo 2
Leia o texto abaixo.

Cana-de-açúcar vira diamante no Brasil
Imagine transformar uma planta chinfrim como a cana-de-açúcar na pedra preciosa mais cara e resistente que existe.
Foi o que fizeram cientista da Universidade Estadual de Campinas, do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais e da Universidade São Francisco, em São Paulo. Primeiro eles transformaram a cana em álcool etílico e depois extraíram átomos
de carbono deste líquido.
Por último eles montaram esses átomos como um lego, na forma exata de um cristal de diamante.
A pedra sintética é tão dura quanto a natural, despertando interesse da Nasa.
A agência espacial amareciana quer usar a tecnologia brasileira para produzir brocas e, com elas, perfurar a superfície
de outros planetas. O problema é que a fabricação do diamante brasileiro ainda é muito lenta. “Gasta-se um dia para
obter uma placa de 1 centímetro quadrado”, disse à SUPER, o químico Steven Durrant, um dos criadores do método.
Os diamantes de cana-de-açúcar produzidos no Brasil poderão ser usados em missões espaciais.
(Revista Superlnteressante, abril de 2000)
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Esse texto tem como propósito.
(A) dar uma notícia.
(B) dar um aviso.
(C) fazer uma crítica.
(D) fazer uma advertência.
(E) vender um produto.

Comentários
Esta questão apresenta uma notícia sobre os diamantes produzidos no Brasil a partir da cana-de-açúcar, os quais, futuramente, poderão ser utilizados em missões espaciais, esperando-se que o aluno reconhecesse o propósito comunicativo
do texto. Para tanto, o autor apresenta os cientistas e as respectivas universidades que desenvolveram a pesquisa, o
modo de fabricação e extração dos diamantes, as propriedades da pedra sintética e seus possíveis usos futuros.
Os índices gerais de acerto indicam que uma média de 45,3% dos alunos resolveram adequadamente a questão, assinalando, portanto, o gabarito A. Analisando os índices específicos de cada grupo, apenas no grupo 3 um percentual
significativo de alunos conseguiu resolver o item com 71,4% de acerto; no grupo 2, 42,80% dos alunos escolheram a
alternativa correta; no grupo 1, apenas 23,6% optaram pela resposta correta, indicando que, para mais de 70% deles,
reconhecer o propósito comunicativo de um texto não é uma tarefa tão simples.
Dentre os distratores, em todos os grupos, o mais escolhido como resposta foi a alternativa E, sendo que, no grupo 1 esse
distrator chamou mais atenção que o próprio gabarito, pois 26,7% o assinalaram. Ao indicar que o propósito do texto é
“vender um produto” (distrator E), os alunos demonstram uma compreensão equivocada sobre o conteúdo do texto, pois
ao afirmar que “... os diamantes de cana-de-açúcar... poderão ser usados em missões”, o texto tem por propósito apenas
informar o leitor sobre uma possibilidade futura de utilização das pedras em missões espaciais e não noticiar a venda
das mesmas. Logo, o texto – se bem interpretado – não faz alusão à venda dos diamantes, mas noticia sua descoberta.
Sendo assim, atividades de leitura e compreensão de textos jornalísticos devem ser realizadas em sala de aula do ensino
médio de forma sistemática, a fim de garantir ao aluno o reconhecimento dos propósitos comunicativos dos textos lidos.
Inferir em um texto o propósito para o qual ele foi escrito, seu objetivo, sua finalidade e seu público-alvo são informações
essenciais para a formação de leitores proficientes.
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Exemplo 3
Leia o texto abaixo.

ENTREVISTA
Minha impressão é que a cultura popular já ganhou a parada... Há 30 ou 40 anos, quando a gente discutia sobre
música popular brasileira, sobre os novos baianos velhos, sobre a questão técnica, a bossa nova, dizia-se que a
cultura de massa ia invadir e tomar conta de tudo. Agora, não apenas os baianos, mas outros, inclusive os “rapistas”, se
impuseram, independentemente da cultura de massas, e estão tendo a revanche, num momento de baixo
para cima…
(Milton Santos. Território e sociedade – entrevista. 2. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. Fragmento)

No trecho “… já ganhou a parada…”, o autor faz uso de linguagem
(A) científica.
(B) formal.
(C) informal.
(D) jornalística.
(E) técnica.

Comentários
Esta questão apresenta um depoimento para aferir dos alunos a identificação de um registro de linguagem a partir do uso
de uma determinada expressão. No texto, o autor relata sua compreensão a respeito da cultura popular e sua ascensão
social e durante seu depoimento, faz uso da expressão informal “já ganhou a parada”, a fim de ratificar sua argumen
tação a respeito da suposta “revanche da cultura de massa”.
Considerando a média geral, apenas 47,3% dos alunos conseguiram resolver o problema apresentado, o que mostra a
dificuldade com a habilidade requerida pelo item. Analisando os índices específicos de cada grupo, apenas no grupo 3 um
percentual significativo de alunos (73,4%) assinalou o gabarito C; no grupo 2, 39,4% escolheram o gabarito e, no grupo
1, apenas 21,1%. Porém, merece atenção especial o grupo 1 em que 27,3% dos alunos escolheram o distrator B como
alternativa correta, isto é, mais que o percentual de alunos que assinalou o gabarito C. O distrator B também atraiu os
alunos dos grupos 2 e 3, respectivamente, 24,1% e 11,2% o escolheram como gabarito,. Afirmar que o distrator B está
correto mostra que os alunos interpretaram erroneamente o conteúdo do texto. Não parece adequada a hipótese de interpretação do que se pedia no item, pois foi explicitado no enunciado o “recorte” do trecho que deveria ser considerado,
isto é, a expressão “já ganhou a parada” a qual, inclusive, destoa de toda a linguagem utilizada pelo narrador em seu
depoimento, a fim de confirmar que esse registro informal da linguagem foi uma estratégia utilizada pelo entrevistador.
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Logo, é notória a dificuldade dos alunos em identificar nos gêneros lidos os registros e marcas linguísticas presentes.
Portanto, faz-se necessário colocar os alunos em contato com diferentes gêneros, sobretudo os orais, que evidenciam
singularidades desse sistema, pois educar linguisticamente um aluno é habilitá-lo a expressar-se no maior número possível
de possibilidades que a língua materna apresenta, a fim de ajudá-lo – no futuro – a encontrar um equilíbrio entre os eixos
da adequabilidade e da aceitabilidade, tornando-o proficiente em sua língua.

Exemplo 4

(Folha de S.Paulo, ago. 2005)

Esse texto
(A) apresenta situações do cotidiano em sala de aula.
(B) exemplifica as dificuldades da matemática.
(C) indica a dificuldade na realização de cálculo.
(D) ironiza fatos relativos à política.
(E) mostra problemas para a resolução do enunciado.
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Comentários
Esta questão avalia a habilidade de os alunos inferirem informações implícitas em uma charge. No texto apresentado, o
professor propõe aos alunos um problema matemático fazendo uma correlação entre o valor pago (no tempo de Cristo)
por um traidor e o preço atual pago por um deputado, a fim de ironizar a atual situação política brasileira. O problema
apresentado aos alunos pelo item era inferir essa informação implicitamente fornecida pelo texto.
Os índices gerais de acerto mostram que pouco mais da metade (54,0%) dos alunos optaram pelo gabarito D. Considerando os índices específicos de cada grupo, percebe-se que, no grupo 3, uma boa parcela dos alunos conseguiu resolver o
problema com êxito. Nos grupos 1 e 2, os percentuais de acerto foram mais baixos, 26,4% e 51,1%, respectivamente.
Quanto aos distratores, é importante ressaltar que a alternativa A chamou a atenção dos três grupos, sendo que, no
grupo 1, 21,5% a escolheram como correta e nos grupos 2 e 3, 14,4% e 6,1%, respectivamente, também optaram por
esse distrator. A hipótese para essa “atração” pode estar relacionada à leitura superficial e somente do texto não verbal,
o qual faz referência explícita ao contexto no qual sucedem os fatos, isto é, uma sala de aula. Porém, para compreender
globalmente o texto era necessário ir além do não verbal, pois o texto mescla a materialidade não verbal com o problema
expresso pelo texto verbal. Logo, a hipótese para a opção pelo distrator A pode estar associada a não compreensão do
que foi dito no texto verbal, que estabelece uma correlação entre os valores pagos por um traidor no passado (tempo de
Cristo) e atualmente, a fim de ironizar, isto é, satirizar e ridicularizar a situação política brasileira. Nota-se a presença
de uma intertextualidade na charge, pois faz referência à figura de Judas, o discípulo que traiu Cristo por 30 moedas de
prata, a fim de estabelecer uma equivalência entre o valor de um traidor (Judas) e os “traidores atuais” (deputados).
Nesse sentido, era necessário que o aluno atentasse para o percurso de sentido estabelecido na correlação entre texto
não verbal, que tem por função materializar o contexto enunciativo em que sucedem os fatos, e o texto verbal, que
expressa, verdadeiramente, o propósito comunicativo do texto. Por essa razão, recomenda-se a realização de atividades
de leitura e compreensão textual que desenvolvam essa habilidade nos alunos do ensino médio, pois a leitura global de
texto imagéticos e textos verbais são essenciais para a formação de leitores competentes capazes de inferir as múltiplas
nuances e estratégias discursivas utilizadas na e para construção dos textos.

Exemplo 5
Leia o texto abaixo.

O Estudante
Meu nome é Roberto. Tenho 15 anos. Estou escrevendo a vocês porque preciso desabafar a grande dor que me
queima lá dentro. Poderia desabafar com um parente qualquer. Mas a mágoa é grande demais, tão grande que transborda de meu coração e enche o universo. Então fiquei horas e horas em meu quarto, indo de um lado para outro, num
desespero sem fim, até que uma luz clareou meu cérebro: a ajuda só poderia vir dos colegas de todos os colégios de meu
país. Então sentei-me e comecei a lhes escrever. Vocês, por favor, perdoem a letra trêmula que não vem de meu estado
emocional, mas sim da terra úmida que cai de minha mão, apesar de já fazer horas que as enchi e não tive coragem de
jogar sobre o caixão de meu irmão.
[ ... ]

(Adelaide Carraro. Fragmento, O Estudante. 46.ª ed. São Paulo, Global, 2001. p. 09)

Nesse texto, qual é a origem dos fatos narrados por Roberto?
(A) A ausência de um colega qualquer.
(B) A coragem de escrever uma carta.
(C) O desabafo com um parente próximo.
(D) O sentimento de culpa pela situação.
(E) O sofrimento pela perda do irmão.
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Comentários
Esta questão apresenta o trecho de um romance para aferir se os alunos possuem a habilidade de reconhecer o tema do
texto. Nele, o personagem relata a perda de seu irmão e como ele sofria no dia de seu enterro, isto é, o texto expressa o
momento de profunda tristeza e mágoa que “transbordavam o coração” do personagem. Trata-se de uma narrativa não
linear, isto é, os fatos não são narrados cronologicamente na sucessão dos acontecimentos.
Considerando a média geral, 57,9% dos alunos conseguiram resolver o problema apresentado pelo item, mostrando que
esta é uma habilidade em que os alunos ainda encontram algumas dificuldades. No grupo 1, apenas 26,9% dos alunos
assinalaram o gabarito E, e é importante destacar ainda, que o distrator B atraiu a atenção dos alunos desse grupo
com um índice de 20,8%. No grupo 2, 55,2% assinalaram o gabarito e 12,4% dos alunos escolheram os distratores
B e D. Quanto ao grupo 3, 83,0% assinalaram a alternativa E, do gabarito, com apenas 6,0% assinalando o distrator
D como gabarito. No que diz respeito à “atração” desses distratores temos as seguintes hipóteses: ambos partem de
interpretações prematuras do texto a partir da cronologia dos fatos narrados. Entretanto, todos esses fatos secundários
incidem sobre a verdadeiro tema do texto, isto é, o sofrimento pela morte do irmão, explicitamente veiculado no texto
pela informação “caixão do meu irmão”.
Os índices de desempenho apontam para uma dificuldade ainda vivida pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio com a
habilidade requerida pelo item, essa dificuldade pode ter ocorrido em função da organização da narrativa, pois, como foi
dito anteriormente, trata-se de uma narrativa não-linear na qual o tema do texto é citado somente ao final do enredo –
intencionalmente – para manter a expectativa e o fluxo narrativo pretendido pelo autor.
Por essa razão, atividades de leitura de textos narrativos que apresentem enredos não-lineares podem ser excelentes
exercícios para os alunos, pois essas narrativas não seguem uma sequência cronológica, desenvolvem-se descontinuamente e misturam o espaço exterior ao interior, a fim de evidenciar memórias, imaginação e sensações dos personagens.
Logo, a leitura de narrativas que apresentam enredos dessa natureza podem despertar efetivamente o interesse dos
alunos pela leitura global dos textos.
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Exemplo 6
Leia abaixo a apresentação do site “Maranhão Único”, o qual integra as estratégias do “Plano de Desenvolvimento do
Turismo do Maranhão - Plano Maior 2020”, que promove o estado como polo turístico.
SOBRE O MARANHÃO

O Maranhão é isso, uma terra admirável. Uma mistura francesa, portuguesa, holandesa, totalmente brasileira, marca
registrada no mundo inteiro: acolhedora, inusitada, exuberante.
Um destino original, diferente, repleto de sensações e experiências que vão ficar para sempre em sua memória.
Afinal, em que lugar do mundo você pode presenciar o encontro da Amazônia com o mar? Onde mais você vai encontrar um deserto de areias brancas repleto de lagoas cristalinas, cenário inusitado usado muitas vezes como locações
de filmes e fotos nacionais e internacionais, justamente por sua exuberância?
Onde mais se pode apreciar o maior acervo de azulejos portugueses fora de Portugal, sentir a energia contagiante do
Tambor de Crioula, a magia ancestral do Bumba Meu Boi, provar uma culinária exótica e multicultural?
Maranhão, patrimônio histórico, cultural e arquitetônico reconhecido mundialmente. Sabor e afeto. Descanso e diversão. As festas, a dança, o toque e os sotaques fazem parte da vida desse estado que tem na originalidade sua força
motriz. O encontro da poesia com a natureza, do esporte com a aventura, da fala com o sorriso.
O Maranhão é único: história, cultura, natureza extravagante em um só lugar, uma experiência inesquecível.
Seja único, venha para o Maranhão.
(http://www.maranhaounico.com.br/sobre-o-maranhao.php)

Ao caracterizar o estado do Maranhão ostensivamente como único, admirável, de belezas naturais e riqueza cultural,
entre outras qualidades, o texto pretende
(A) descrever a quem mora no estado o que se encontra nele.
(B) convencer possíveis turistas a visitarem o estado.
(C) caracterizar o estado como o melhor do território nacional.
(D) ocultar dos turistas os problemas sociais do estado.
(E) mostrar aos turistas que viajar para o estado é barato.
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Comentários
Esta questão apresenta uma propaganda para aferir a habilidade que os alunos têm de identificar o propósito comunicativo de um texto. Na propaganda o autor descreve o estado do Maranhão e toda a sua exuberância com o objetivo
claro de “promover o estado como polo turístico”, por isso usam-se descrições e características ostensivas do lugar para
convencer os turistas a visitá-lo. Há expressões que reiteram o caráter convidativo da propaganda, tais como: a interlocução com o leitor evidenciada pelo uso da segunda pessoa gramatical “você”, o uso dos pronomes possessivos em “sua
memória” e as perguntas feitas ao interlocutor no terceiro parágrafo do texto.
Considerando a média geral, 48,9% dos alunos da 1ª série do Ensino Médio conseguiram resolver o problema apresentado o que evidencia, ainda, a sua dificuldade com a habilidade requerida pelo item. Observando os índices percentuais
específicos de cada grupo temos as seguintes informações: nos grupos 2 e 3, a maioria optou pela alternativa correta
– B: 44,5% e 72,0%, respectivamente. E, nesses mesmos grupos, 21,2% (grupo 2) e 12,9% (grupo 3) dos alunos
foram atraídos pelo distrator C. Já, no grupo 1, apenas 25,1% dos alunos escolheu também o gabarito (B) e 25,3%
optou pelo distrator C como alternativa correta, ou seja, um índice maior que o do percentual de escolha do gabarito.
O distrator de maior atração afirma que o objetivo pretendido pelo texto é o de “caracterizar o estado como o melhor
do território nacional”, o que demonstra uma leitura prematura e, sobretudo, uma interpretação equivocada sobre o
conteúdo do texto, pois em nenhum momento se estabelece uma comparação entre o Maranhão e os demais estados,
a fim de – efetivamente – caracterizá-lo como o melhor do território nacional. Logo, essa afirmação não está autorizada
pela propaganda que caracteriza ostensivamente o Maranhão, para convencer o turista a visitá-lo. O convite presente na
propaganda é reiterado pela expressão final “venha para o Maranhão”, na qual o verbo imperativo destacado, confirma
a pretensão do gênero: convencer o interlocutor.
Sendo assim, atividades de leitura e compreensão de diferentes textos publicitários e discussões dos sentidos pretendidos
deve ser uma tarefa realizada sistematicamente nas salas de aula do ensino médio, a fim de possibilitar aos alunos o
reconhecimento no texto das estratégias empregadas para convencer o interlocutor, tais como a descrição ostensiva, a
sedução, a comoção e a intimidação, tornando-os assim, leitores mais perspicazes e atentos aos sentidos e propósitos
discursivos de um texto.
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3.3. Itens da Prova da 2ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
Leia o texto abaixo.

(www.cbpf.br/eduhq)

Esse texto trata
(A) da desigualdade social.
(B) da dignidade no trabalho.
(C) da riqueza dos nobres.
(D) do trabalho para todos.
(E) do trabalho escravo.
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Comentários
Esta questão apresenta uma tirinha para aferir a habilidade de os alunos inferirem informações, sentidos do texto e
intencionalidades, implícitos nas falas, comportamentos em textos verbais e não verbais. No texto, as imagens mostram
as desigualdades entre a maneira de viver dos senhores e dos escravos, aliada a uma única fala de personagem que reitera a realidade exposta pelas imagens. Essa interpretação, embora explícita nas imagens, não está exposta da mesma
maneira na fala do personagem e, por este motivo, exigia que os alunos realizassem uma interpretação de indícios que
os orientasse a respeito da desigualdade entre os senhores e os escravos. O aluno da 2ª série do Ensino Médio atento
foi capaz de inferir, portanto, que o texto tratava de desigualdade social e, assim, escolheu a alternativa A, gabarito da
questão.
Considerando a média geral, 45,5% dos alunos conseguiram resolver o problema apresentado pelo item, marcando a
alternativa A. Observando os índices específicos de cada grupo, nos grupos 2 e 3, a maioria optou pela alternativa correta (45,6% e 60,8%, respectivamente), embora seja possível perceber que no grupo 2, houve pequena diferença em
relação à marcação do distrator E. No grupo 3, a porcentagem indica maior proficiência desses alunos para a habilidade
avaliada pelo item. No grupo 1, apenas 24,0% dos alunos optaram pelo gabarito e foi nesse grupo que o distrator E
obteve maior percentual (38,3%). O distrator assinalado por boa parte dos alunos, gerando direta concorrência com o
gabarito, recupera o termo “escravo”, explícito na fala do personagem, o que pode ter gerado a atração pela marcação
desse distrator. Dessa maneira, demonstram a falta de compreensão do texto de forma geral e, certamente, a impossibilidade de relacionar os sentidos do texto e suas intencionalidades quando se trata de texto sincrético, em que se cruzam
o verbal e o não verbal.
A apresentação de gêneros diversos e atividades de leitura sobre eles devem ser sistematizadas na sala de aula do ensino
médio, para que o aluno possa desenvolver a habilidade de inferir em lugar de apenas localizar informações explícitas no
texto. Desenvolver atividades de leitura, visando não apenas à decodificação de sentenças, mas buscando desenvolver
uma compreensão global dos textos não verbais auxilia uma aprendizagem mais efetiva, pois a leitura por meio de inferências exige dos alunos habilidades mais complexas. As discussões sobre os efeitos de sentido e as intencionalidades
presentes nas imagens pode representar um avanço em relação à leitura apenas como decodificação do texto verbal, pois
incentiva o olhar mais analítico e aponta para conclusões a partir daquilo que está no texto como um todo e não apenas
em suas partes, deslocadas de um olhar geral.
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Exemplo 2
Leia os textos abaixo.
Texto I

Texto II

Dormir fora de casa
pode ser tormento

Tormento não tem idade
Mirna Feitoza

A euforia de dormir na casa do amigo é tão comum
entre algumas crianças quanto o pavor de outras de passar
uma noite longe dos pais. E, ao contrário do que as famílias
costumam imaginar, ter medo de dormir fora de casa não
tem nada a ver com a idade. Assim como há crianças de três
anos que tiram essas situações de letra, há pré-adolescentes
que chegam a passar mal só de pensar na ideia de dormir
fora, embora tenham vontade.
Os especialistas dizem que esse medo é comum.
A diferença é que algumas crianças têm mais dificuldades
para lidar com ele. “Para o adulto, dormir fora de casa pode
parecer algo muito simples, mas, para a criança, não é, porque ele tem muitos rituais, sua vida é toda organizada, ela
precisa sentir que tem controle da situação”, explica o psicanalista infantil Bernardo Tanis, do Instituto Sedes Sapientiae.
Dormir em outra casa significa deparar com outra realidade,
outros costumes. “É um desafio para a criança, e novas
situações geram ansiedade e angústia”, afirma. […]
(Follha de S.Paulo. 30/8/2001)

– Meu filho, aquele seu amigo, o Jorge, telefonou.
– O que é que ele queria?
– Convidou você para dormir na casa dele, amanhã.
– E o que é que você disse?
– Disse que não sabia, mas que achava que você iria
aceitar o convite.
– Fez mal, mamãe. Você sabe que odeio dormir fora de
casa.
– Mas, meu filho, o Jorge gosta tanto de você..
– Eu sei que ele gosta de mim. Mas eu não sou obrigado
a dormir na casa dele por causa disso, sou?
– Claro que não. Mas..
– Mas o que, mamãe?
– Bem, quem decide é você. Mas, que seria bom você
dormir lá, seria.
– Ah, é? E por quê?
– Bem, em primeiro lugar, o Jorge tem um quarto novo
de hóspedes e queria estrear com você. Ele disse que
é um quarto muito lindo. Tem até tevê a cabo.
– Eu não gosto de tevê.
– O Jorge também disse que queria lhe mostrar uns
desenhos que ele fez..
– Não estou interessado nos desenhos do Jorge.
(…)
– … amanhã eu não vou a lugar nenhum. Sabe por que,
mamãe? Amanhã é meu aniversário. Você esqueceu?
– Esqueci mesmo. Desculpe, filho.
– Pois é. Amanhã estou fazendo 50 anos. E acho que
quem faz 50 anos tem o direito de passar a noite em
casa com sua mãe, não é verdade?
(Moacyr Scliar. O imaginário cotidiano.
São Paulo: Global, 2001. p. 173-4)

Esses textos assemelham-se quanto
(A) à finalidade.
(B) à linguagem.
(C) ao assunto.
(D) ao gênero.
(E) ao público.
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Comentários
Esta questão apresenta um texto informativo e uma crônica com o objetivo de aferir a habilidade de comparar textos,
reconhecendo as características textuais do gênero, suporte e finalidade. Os textos tratam dos desconfortos de dormir
fora de casa, apresentados de maneiras diferentes: expõem o “tormento” de dormir fora de casa, por meio de argumentos e de um diálogo com a mãe, respectivamente. A semelhança entre os textos, problema proposto pela questão,
deveria ser o assunto, comum entre eles, sendo que o leitor deveria ser capaz de estabelecer a comparação e perceber
a semelhança, marcando a alternativa C, o gabarito.
Com base na média geral, notamos que 36,9% dos alunos da 2ª série do Ensino Médio conseguiram perceber que a
semelhança entre os textos estava no assunto tratado e resolveram o problema da questão de maneira satisfatória. No
que diz respeito aos grupos, houve maioria de marcação da alternativa correta nos grupos 2 e 3, com 28,8% e 59,9%,
respectivamente. No entanto, no grupo 2, os distratores A e B atraíram mais de 20% das marcações (21,5% e 20,2%,
respectivamente), o que aponta que esse grupo não demonstra ter clareza sobre o que é a finalidade de um texto (o
primeiro tem a finalidade de informar e o segundo a de relatar fatos do cotidiano, nesse caso, por meio de um diálogo),
assim como não demonstrou ter claras as diferenças de linguagem em ambos os textos (enquanto o primeiro utiliza uma
linguagem formal, no segundo, o texto se estrutura como texto oral, com marcas conversacionais como “bem...”, “Ah,
é?”, “pois é”). No grupo 1, o gabarito foi a quarta resposta (16,6%), entre as cinco alternativas, o que demonstra a falta
de proficiência dos alunos desse grupo para responder ao problema da questão. Nesse grupo, assim como no grupo 2,
os distratores B e A, com 30,1% e 21,9%, respectivamente, apareceram como as respostas mais marcadas, sendo a
motivação a mesma que ocorre no grupo 2. No caso do grupo 1, o distrator D aparece como atrativo para esse grupo
e como mais marcado que o gabarito, o que demonstra falta de conhecimento dos alunos também na distinção dos
gêneros textuais.
A apresentação e a discussão de gêneros textuais diversos, com a utilização de comparação entre textos de gêneros diferentes é uma maneira de habituar os alunos do ensino médio a estabelecerem nexos entre textos, seja para identificação
de semelhanças/diferenças, seja para a inferência de efeitos de sentido observados na relação intertextual. As noções
de finalidade de um texto, diferença entre linguagens nos diversos gêneros devem ser abordadas em sala de aula, com
o objetivo de esclarecer e discutir esses conceitos. Importante ressaltar, que o ensino de gêneros textuais deve incluir a
discussão e as especificidades de cada gênero, para que os alunos possam compreender que eles são unidades definidas
por seus conteúdos, suas propriedades funcionais, seu estilo/linguagem e sua composição, elementos organizados em
razão do seu objetivo comunicativo.
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Exemplo 3
Leia o texto e responda à questão.

Iceberg gigante se desprende de geleira na Groenlândia
Divulgação/Nasa/France Presse

Imagem capturada por satélite da Nasa mostra uma rachadura (ao centro) em geleira

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Um enorme iceberg se desprendeu de uma geleira na Groenlândia, segundo imagens de satélite da Nasa (agência
espacial americana), o que poderia ser o mais recente indício dos efeitos do aquecimento global.
(Iceberg gigante se desprende de geleira na costa da Groelândia. In: Folha de S.Paulo. Ciência + Saúde. 20 jul. 2012. Adaptado)

O aquecimento global é visto, por muitos, como um fenômeno inegável, resultado da degradação ambiental causada pelo
homem; outros já questionam sua real existência e qual a influência humana nesse processo, caso ele realmente seja uma
realidade. No trecho da notícia acima, a incerteza de sua existência é marcada de que forma?
(A) Pelo adjetivo enorme.
(B) Pela conjunção segundo.
(C) Pela locução verbal poderia ser.
(D) Pelo substantivo indício.
(E) Pela locução nominal aquecimento global.
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Comentários
A questão apresenta uma foto, uma notícia e uma explanação sobre o aquecimento global. Este item objetiva verificar a
habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão do texto (LPA07), buscando relacioná-la ao efeito de sentido
gerado. No caso, o problema da questão está na localização da escolha lexical que indicaria a incerteza da existência
do aquecimento global, expresso na alternativa C, gabarito da questão. A pergunta aponta para um aspecto que, em
uma primeira leitura, o leitor menos atento pode não ter a mesma compreensão que o comando da questão sugere, pois,
em princípio, há apenas uma notícia sobre o tema. O enunciado da questão, no entanto, levanta outro ponto de vista
pertinente, que é a crença de que o aquecimento global não existe e esse ponto de vista pode ser flagrado na escolha
lexical, bem notada na questão.
Na média geral, a alternativa correta C foi marcada por 28,1% dos alunos, sendo que o distrator E atraiu a maior parte
dos estudantes (31,0%). O mesmo se repetiu nos grupos 1 e 2, em que a maioria marcou a locução “aquecimento
global” como alternativa correta. Isso mostra a dificuldade de leitura dos estudantes, que demonstraram não ter habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão, quando há mais de um elemento a avaliar. Aponta que os alunos
cometeram um erro sério de leitura, pois a locução não poderia, em hipótese alguma, indicar a incerteza de sua própria
existência. No grupo 1, ainda concorreram com o gabarito, os distratores A e B, com 20,0% e 16,0%, respectivamente,
também por uma inadequação de leitura, pois os vocábulos “enorme” e “segundo” não poderiam, naquele contexto,
indicar a incerteza da existência do aquecimento global. Nesse grupo, o gabarito obteve apenas 16,0% das marcações.
O grupo 3 apresentou a maioria de marcações para o gabarito C, 45,8% dos alunos, o que demonstra maior proficiência
desse grupo para responder à demanda da habilidade avaliada.
O contato com textos diversos para resolver um problema pode ser uma maneira eficaz de desenvolver nos alunos essa
habilidade que ainda aparece com dificuldade para ser alcançada pelos alunos da 2ª série do Ensino Médio. A leitura de
diversos gêneros, em uma mesma questão é mais complexa, embora o problema esteja relacionado a uma habilidade
de compreensão. Importante notar que a leitura deveria percorrer a foto, a notícia e algumas conclusões expostas no
enunciado, para, posteriormente, compreender-se como uma escolha lexical indicaria uma nuance semântica importante. Ressalta-se a importância do desenvolvimento de habilidades mais complexas em sala de aula do ensino médio, que
exijam do aluno não apenas a localização do que está na superfície textual, mas para que haja um aprofundamento da
leitura e que ele possa, ao final, responder adequadamente a um problema de compreensão demandado pelo enunciado.
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Exemplo 4
Leia o texto abaixo.
No CARNAVAL, ou se brinca ou se foge para onde ninguém fala em carnaval. Este lugar existe? Minimiano achava
que sim, e procurou-o em praia longínqua, onde deparou com o banhista fantasiado de pote. Rumou para a mata na
montanha, e lá viu uma cenoura sambando, com jeito indubitável de mulher.
Minimiano fretou um helicóptero para passar o maior tempo possível afastado da folia. No alto, o piloto pediu-lhe
licença para mascarar-se de sagui-caratinga. “Só a máscara, o resto do corpo não. O senhor não vai se incomodar, né?”
Minimiano ia dizer que sim, que se incomodava e muito, mas a cara do piloto era tão suplicante que ele respondeu:
Claro que não. Você não tem aí outra máscara para mim?
(Carlos Drummond de Andrade. Contos Plausíveis. Record Rio de Janeiro. 5.ª Edição, 2002)

Nesse texto, há uma opinião expressa em
(A) “Minimiano achava que sim”.
(B) “deparou com o banhista”.
(C) “rumou para a mata na montanha”.
(D) “Minimiano fretou um helicóptero”.
(E) “Minimiano ia dizer que sim”.
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Comentários
Esta questão apresenta um conto com o objetivo de aferir a habilidade de distinguir fato de opinião. O texto tem como
tema o carnaval e a tentativa de um personagem, Minimiano, de fugir da folia. O problema da questão é saber em que
alternativa está expressa uma opinião, sendo que apenas a alternativa A responde corretamente ao problema proposto.
Na média geral, a alternativa correta A foi marcada pela maioria dos alunos da 1ª série do Ensino Médio (29,7%), embora tenha sido seguido de perto pelo distrator E, que teve 28,5% das marcações. Quanto às porcentagens por grupo,
apenas no grupo 3, o gabarito obteve a maioria (42,2%), seguido pelo distrator E, com 36,4%. No grupo 2, o gabarito foi
o segundo mais marcado, mas a alternativa escolhida pela maioria foi o distrator E. Por se tratar de um texto narrativo,
depreender onde está expressa uma opinião gera dificuldade aos alunos, o que pôde ser notado nos percentuais apresentados. Nos dois grupos descritos acima, houve uma atração para o distrator E, ocasionado por a opinião demonstrar a
subjetividade no texto, isto é, é uma marca do sujeito em seu texto, uma maneira particular de dizer algo. No entanto,
no gabarito, o narrador faz uma abstração sobre a vontade do personagem de fugir da agitação do carnaval, enquanto
no distrator E, embora afirme algo que o personagem faria, há apenas a narração de um pensamento do personagem,
seguido de uma reiteração desse pensamento (“Minimiano ia dizer que sim, que se incomodava e muito...”). A atração
pelo distrator E, ao que parece, foi ocasionada pela dificuldade dos alunos em distinguir a opinião do fato narrado.
No grupo 1, chama a atenção o fato de o gabarito ser o último, em porcentagem, entre as alternativas marcadas pelos
alunos (17,7%). Os distratores D e B, com 21,2% e 21,0%, respectivamente, são os mais marcados, o que sugere
que mais de 40% dos alunos desse grupo sequer tem a noção do que seja opinião, pois marcaram alternativas que são
essencialmente narrativas e se distanciam completamente da noção de opinião. O distrator E aparece com 20,6% das
marcações desse grupo, pelos motivos já expostos e o distrator C aparece com 19,6% das marcações dos alunos, alternativa também essencialmente narrativa. O resultado desse grupo aponta que a maioria demonstra pouca proficiência
na habilidade aferida.
Com base nos resultados obtidos, percebemos que o trabalho com gêneros que possibilitem a depreensão de opiniões é
urgente no ensino médio, pois há uma defasagem nos alunos no que diz respeito à localização da opinião. Importante
ressaltar, que, embora tenha aparecido com um problema de uma questão que tem um gênero narrativo, a opinião também deve ser objeto de ensino de gênero argumentativo, pela importância da abordagem desse tema em sala de aula,
pois influencia na competência de leitura do aluno, mas também sua competência de produção textual, quando lhe é
solicitado para escrever um texto argumentativo/dissertativo, por exemplo. Dessa maneira, o trabalho em sala de aula
com a distinção entre fato e opinião é importante e urgente, pois percebemos que mesmo no grupo com maior proficiên
cia de leitura, houve uma atração forte para um dos distratores, o que demonstra que nenhum dos grupos apresentou
plenamente o domínio dos alunos da habilidade avaliada pelo item.
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Exemplo 5
Leia o texto abaixo.

Sinal fechado

Olá, como vai?
Eu vou indo e você, tudo bem?
Tudo bem, eu vou indo, correndo
Pegar meu lugar no futuro, e você?
Tudo bem, eu vou indo em busca
De um sono tranquilo, quem sabe?
Quanto tempo…
Pois é, quanto tempo…
Me perdoe a pressa
É a alma dos nossos negócios…
Qual, não tem de quê
Eu também só ando a cem
Quando é que você telefona?
Precisamos nos ver por aí
Pra semana, prometo, talvez
Nos vejamos, quem sabe?

Quanto tempo…
Pois é, quanto tempo…
Tanta coisa que eu tinha a dizer
Mas eu sumi na poeira das ruas
Eu também tenho algo a dizer
Mas me foge à lembrança
Por favor, telefone, eu preciso beber
Alguma coisa rapidamente
Pra semana…
O sinal…
Eu procuro você…
Vai abrir!!!Vai abrir!!!
Prometo, não esqueço
Por favor, não esqueça
Não esqueço, não esqueço
Adeus… Adeus…

(Paulinho da Viola. Sinal fechado. Foi um rio que passou em minha vida. EMI, CD 852504.1970)

No verso “Vai abrir!!! Vai abrir!!!” a repetição do ponto de exclamação enfatiza a ideia de
(A) admiração.
(B) indignação.
(C) pressa.
(D) surpresa.
(E) susto.
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Comentários
Esta questão apresenta uma letra de música, com o objetivo de aferir a habilidade para reconhecer nos textos o valor
expressivo de seus recursos gráficos, no caso, do sinal de exclamação. O problema da questão está em o aluno perceber
o efeito de sentido da repetição do sinal de pontuação (exclamação), a pressa, o que é expresso pela alternativa C.
Na média geral, houve bom índice de marcação do gabarito, representado pelo percentual de 61,2% dos alunos. Nos
grupos 2 e 3, a maioria também marcou o gabarito, com 60,5% e 83,8%, respectivamente, demonstrando que há
domínio dos alunos desses dois grupos para a habilidade avaliada pelo item. No grupo 1, a maioria também marcou o
gabarito (31,0%). O distrator mais atrativo foi a alternativa D, que expressa aquele conceito descontextualizado das
gramáticas normativas, isto é, exclamação representa surpresa. Isso demonstra que a atração por esse distrator está na
falta de proficiência dos alunos em perceber o contexto de produção. Importante ressaltar que as alternativas são todas
plausíveis e que o grande índice de acerto pode estar relacionado à capacidade de percepção do sinal de pontuação no
contexto apresentado pelo texto, aliado ao elemento verbal que acompanha o sinal de pontuação (Vai abrir!!!Vai abrir!!!).
O contexto todo aponta para a noção de pressa (“correndo”, “perdoe a pressa”, “só ando a cem”, “eu sumi na poeira das ruas”, “eu preciso beber alguma coisa rapidamente”) e essa construção do sentido foi percebida pela maior
parte dos alunos.
O efeito de sentido dos elementos gráficos é tema importante a ser trabalhado em sala de aula do ensino médio, pois
demonstra que, pelo contexto, um sinal de pontuação pode assumir diversas nuances semânticas. Vale ressaltar que a
apreensão do efeito de sentido da repetição do sinal de pontuação pode ser depreendida de maneira mais satisfatória,
quando se compreende o texto de maneira global, e não apenas pelo verso em que os sinais estão, o que indicia uma
compreensão do texto como um todo pelos alunos que foram avaliados.

Exemplo 6
Leia o texto abaixo.

Vamos acabar com esta folga
O negócio aconteceu num café. Tinha uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e
outras. Havia brasileiros, portugueses, franceses, argelinos, alemães, o diabo.
De repente, um alemão forte pra cachorro levantou e gritou que não via homem pra ele ali dentro. Houve
a surpresa inicial, motivada pela provocação e logo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se de lá e
(5) perguntou:
– Isso é comigo?
– Pode ser com você também-respondeu o alemão.
Aí então o turco avançou para o alemão e levou uma traulitada tão segura que caiu no chão. Vai daí o alemão
repetiu que não havia homem ali dentro pra ele. Queimou-se então um
(10) português que era maior ainda do que o turco. Queimou-se e não conversou. Partiu para cima do alemão e não
teve outra sorte. Levou um murro debaixo dos queixos e caiu sem sentidos.
(…)
– Isso é comigo?
O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o brasileiro deu um sorriso cheio de bossa e veio vindo gingando
(15) assim pro lado do alemão. Parou perto, balançou o corpo e… pimba! O alemão deu-lhe uma porrada na cabeça
com tanta força que quase desmonta o brasileiro.
Como, minha senhora? Qual é o fim da história? Pois a história termina aí, madame. Termina aí que é pros
brasileiros perderem essa mania de pisar macio e pensar que são mais malandros do que os outros.
(Stanislaw Ponte Preta. O Melhor da Crônica Brasileira – 1”, José Olympio Editora – Rio de Janeiro, 1997, pág. 71)
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Nesse texto, em que momento o conflito se instala?
(A) “Tinha uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras”.
(B) “Havia brasileiros, portugueses, franceses, argelinos, alemães, o diabo”.
(C) “De repente, um alemão forte pra cachorro levantou e gritou que não via homem pra ele ali dentro”.
(D) “O alemão deu-lhe uma porrada na cabeça com tanta força que quase desmonta o brasileiro”.
(E) “Houve a surpresa inicial, motivada pela provocação e logo um turco, tão forte como o alemão, (…)”.

Comentários
Esta questão apresenta uma crônica com o objetivo de aferir a habilidade de identificar os elementos constitutivos de
diferentes gêneros de textos, no caso, da crônica, um gênero narrativo. A crônica apresenta um fato ocorrido em um café
e uma briga generalizada entre homens de diversos países com um alemão. O problema da questão está em identificar
o momento em que o conflito se instala, o que é expresso na alternativa C, gabarito da questão.
Na média geral, 42,9% dos alunos conseguiram identificar o momento em que o conflito se instala e marcaram o gabarito da questão. Nos grupos 2 e 3, a maioria também marcou o gabarito da questão, embora 18,3% dos alunos do grupo
2 tenha sido atraída pelo distrator B e 12,3% do grupo 3 tenha sido atraída pelo distrator E. A atração pelo distrator
B, no grupo 2, se deve ao fato de o aluno relacionar o conflito ao fato de existirem diversas nacionalidades no café, o
que se descarta pelo contexto, essa era apenas uma informação para o narrador localizar aqueles que viriam brigar com
o alemão. A instalação do conflito não está na junção de homens de diversas nacionalidades, mas no chamamento do
alemão “forte pra cachorro”, que afirmou não ter homem capaz de ganhar dele em uma briga naquele local. O distrator
E, que gerou atração pelos alunos do grupo 3, menciona a provocação feita pelo alemão, mas o conflito já havia sido
instalado anteriormente, no momento de sua fala. No grupo 1, os distratores B e A atraíram a maioria das marcações,
com 26,0% e 21,2%, respectivamente, e apenas 18,6% dos alunos marcaram o gabarito. A motivação pela escolha
do distrator B nesse grupo é a mesma já exposta no grupo 2. O distrator A também aparece nesse grupo por descrever
uma cena que, aparentemente, pode apontar para a geração de um conflito: “uma porção de sujeitos, sentados nesse
café, tomando umas e outras”, no entanto, o conflito não se instala nesse momento em que todos estão sentados, mas
no momento em que o alemão faz a provocação àqueles que ali estavam. A escolha dos distratores aponta para a dificul
dade de leitura e de compreensão do problema da questão.
Com base nos resultados, percebe-se que há a necessidade de discussão sobre os elementos que constituem os diversos
gêneros, assim como as partes do texto devem ser estudadas para que haja a percepção da construção dos efeitos de
sentido gerados. Vale ressaltar, que a utilização do vocábulo “conflito” aponta para a única alternativa correta, que descreve um momento de passagem do estado de tranquilidade para o estado de confronto, pelo uso da locução adverbial
“de repente”. Exercícios de leitura, discussão e produção textual podem auxiliar na compreensão dos alunos do ensino
médio sobre as partes constitutivas dos gêneros textuais, em especial, dos narrativos.
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3.4. Itens da Prova da 3ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
Analise o gráfico.
RESULTADO
DA ANTERIOR

Como a internet está
modificando sua mente?
13%
Fiquei
viciado em
pornografia

19%
Sinto
dificuldade
em memorizar

21%
Não
consigo me
concentrar
46%
Me tornei mais
rápido na busca de
informação

(Galileu, setembro de 2010)

O gráfico revela que a internet é vista pela maior parte das pessoas como
(A) possibilidade de acesso rápido às informações.
(B) promoção de pornografia.
(C) limitação à capacidade de memorização.
(D) empecilho à memorização.
(E) impedimento para a concentração e memorização.
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Comentários
A questão busca avaliar em alunos da 3ª série do Ensino Médio a habilidade de localizar informação explícita em texto,
neste caso, um gráfico.
Observa-se bom desempenho dos alunos, pois no total, 76,0% deles assinalaram a alternativa correta (A): no grupo de
maior proficiência – grupo 3 – 95,0% dos alunos acertaram a resposta; no grupo 2, com grau de proficiência intermediária, 77,9% dos alunos acertaram a resposta; no grupo 1, o de menor proficiência, 45,9% dos alunos acertaram a
resposta dessa questão.
Os distratores B, C D e E foram pouco atrativos aos alunos dos grupos 2 e 3; no entanto, observa-se que mais de
50% dos alunos do grupo 1 foram atraídos por essas alternativas incorretas, o que indica que muitos alunos ainda não
dominam essa habilidade de leitura nessa fase de escolaridade, o que pode ser considerado grave, por tratar-se de uma
habilidade inicial de leitura, ou seja, que deve ser ensinada desde os anos iniciais do Ensino Fundamental.
Sendo assim, caso o docente perceba que seus alunos ainda não dominam esta habilidade ao final de ensino médio,
sugere-se que em suas aulas, busque também trabalhar com maior diversidade textual, tais como gráficos ou outras
representações de dados estatísticos.

Exemplo 2
Leia o texto abaixo.

(www.meninomaluquinho.com.br)

Esse texto é engraçado porque
(A) a menina de vermelho grita com o menino.
(B) a reação das meninas comprova a tese do menino.
(C) as meninas ficam observando a cena da discussão.
(D) o menino grita perto do ouvido da menina.
(E) o modo de agir da menina revela seu caráter.
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Comentários
Esta questão avalia a habilidade de o aluno perceber efeitos de humor em texto verbal e não verbal. Por isso também
verifica se o aluno é capaz de perceber as relações de sentido implicadas no entrecruzamento das imagens e das falas
dos personagens da tirinha. A interpretação de textos sincréticos, tais como este, exige uma competência leitora que não
se esgota na leitura dos textos escritos em balões de fala, mas necessita que o leitor estabeleça uma relação entre os
quadrinhos em que fique evidenciada tanto a mudança de perspectiva do narrador, da passagem do tempo e de lugares,
quanto a introdução de elementos novos que podem determinar a continuidade e/ou conclusão da narrativa, neste caso,
as meninas “curiosas” na última cena.
O percentual de desempenho total não chega a 60,0%, sendo que 82,7% dos alunos do grupo 3 assinalaram a alternativa correta B, mas observa-se que o desempenho dos grupos 1 (26,6%) e 2 (52,7%) estão aquém do desejável para
a 3ª série do Ensino Médio. Observa-se que os distratores C e E atraíram boa parte dos alunos dos três grupos acreditando que o humor da situação está em “as meninas ficam observando a cena da discussão” (C), referente à terceira
cena em que aparecem três meninas, além dos protagonistas (o menino e a menina); ou em “o modo de agir da menina
revela seu caráter” (E), em referência ao primeiro quadrinho da tirinha, em que a menina reage com raiva ao que disse
o interlocutor (o menino maluquinho).
O humor do quadrinho reside, no entanto, na interpelação feita pelas três meninas, que saem da posição de observadoras
de uma discussão para a de interpeladoras, e que comprova a tese de que as meninas são fofoqueiras, são “muito mais
curiosas do que os meninos”, conforme dissera o menino.
Ao professor de ensino médio sugere-se que também inclua entre suas atividades didáticas a diversidade de gêneros textuais, em especial os que estabelecem relações entre imagem e texto escrito, a fim de que seus alunos possam aprender
a observar variados efeitos de sentido produzidos.
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Exemplo 3
Leia o texto abaixo.

A vida sem casamento

5

10

15

Afinal, o que as mulheres querem? No campo das aspirações femininas mais fundamentais, essa é uma pergunta
facílima de responder. Por razões sociais, culturais e biológicas, a maioria absoluta das mulheres aspira a encontrar
um companheiro, casar-se, construir família e, por intermédio dos filhos, ver cumprido o imperativo tão
profundamente entranhado em seu corpo e em sua psiquê ao longo de centenas de milhares de anos de história
evolutiva. A diferença a que se assiste hoje é que não existe mais um calendário fixo para que isso aconteça. A
formidável mudança que eclodiu e se consolidou ao longo do ultimo século, com o processo de emancipação
feminina, o acesso à educação e a conquista do controle reprodutivo, permitiu a um número crescente de mulheres
adiar a “programação” materno-familiar. As mulheres que dispõem de autonomia econômica e vida independente
não são mais consideradas balzaquianas aos 30 anos – apenas 30 anos! – , encalhadas aos 35 e aos 40, reduzidas
irremediavelmente à condição de solteironas, quando não agregadas de baixíssimo status social, melancolicamente
mexendo tachas de comida para os sobrinhos nas grandes cozinhas das famílias multinucleares do passado.
Imaginem só chamar de titia uma profissional em pleno florescimento, com um ou mais títulos universitários – e um
corpinho bem cuidado que enfrenta com honras o jeans de cintura baixa ou o biquíni nos intervalos dos
compromissos de trabalho. Além de fora de moda, o termo pode ser até ofensivo. O contraponto a esses avanços
é que, quanto mais as mulheres prorrogam o casamento, mais se candidatam a uma vida inteira sem alcançá-lo.
(Bel Moherdani. Revista Veja. 29 de novembro 2006. Fragmento)

A principal informação desse texto é que as mulheres
(A) aspiram casar-se e construir família.
(B) desejam, através de seus filhos, perpetuar a evolução.
(C) dispõem de autonomia econômica.
(D) enquanto avançam no campo profissional, adiam o casamento.
(E) tem-se preocupado mais com a forma física.

Comentários
Esta questão refere-se à habilidade de reconhecer o tema do texto, visto que o enunciado solicita que o aluno reconheça
sua “principal informação”. É considerado difícil, por se tratar de um artigo de opinião, presumindo-se, no entanto, que o
aluno do 3º ano do Ensino Médio já conheça esse gênero de texto.
O que se observa nos resultados, no entanto, é que esses alunos têm dificuldade para discernir a informação principal do
texto, por isso, torna-se imprescindível que nas atividades escolares haja maior incentivo aos alunos para que passem a
interpretar artigos de opinião desde o ensino fundamental, para que cheguem com maior proficiência na leitura de textos
opinativos, tais como o que se apresenta nesse item.
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Ao analisar os resultados e o desempenho obtido pelos três grupos de alunos, observa-se que a incidência de resposta
correta D, até mesmo no grupo 3, de melhor desempenho, não conseguiu atingir 60,0% e que o percentual total atingiu
apenas um pouco mais da metade (59,2%).
Como se pode ler, neste texto, discute-se que, apesar de aspirar “encontrar um companheiro, casar-se, construir família”
(linha 3 do texto), “o acesso à educação e a conquista do controle reprodutivo, permitiu a um número crescente de
mulheres adiar a “programação” materno-familiar” (linhas 7 e 8), que encerra a informação principal do texto, também
expressa no título “A vida sem casamento”. É notável que, no grupo 3, 18,8% e mais de um terço dos alunos dos grupos
1 (32,5%) e grupo 2 (33,3%) tenham assinalado justamente a alternativa A incorreta, que não encerra a ideia principal
do texto.
Ao que parece, o aluno não prestou atenção ao título e, talvez, para responder à questão, tenha-se apoiado em outra
sorte de conhecimentos (os culturais, os enciclopédicos), mas não estritamente nas informações e opiniões expressas pelo
autor no texto lido.
A introdução em sala de aula de textos com temas contemporâneos e polêmicos para reflexão, pode ser indicada para
que os alunos, ao final do ensino médio, sejam mais proficientes e apresentem um desempenho adequado em leitura
de textos que traduzem opiniões de quem os escreveu, assim como os que expressem os valores de uma parcela da
comunidade de que participam.

Exemplo 4
Leia o trecho da entrevista dada pelo escritor Luis Fernando Verissimo a Eder Chiochetto e publicada no livro O lugar do
Escritor (Cosac & Naify, 2007):
Gosto mais de desenhar do que de escrever. Se soubesse apenas desenhar... Escrever fica cada dia mais difícil. Não
é uma coisa que eu faça com naturalidade. A falta de ânimo e de ideias é constante. Mas pelo menos uma ideia por dia é
preciso ter.”

(Revista Fantástico, n.º 3, nov. 2007)

A locução “pelo menos”, presente na frase final do trecho reproduzido da entrevista (Mas pelo menos uma ideia por dia
é preciso ter) pode ser substituída por:
(A) também.
(B) até.
(C) no mínimo.
(D) no máximo.
(E) nem.
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Comentários
A questão avalia a habilidade de o discente inferir o sentido de palavra ou expressão do texto. O desempenho apresentado pelos três grupos analisados comprova que os alunos da 3ª série do Ensino Médio ainda não têm a competência
leitora necessária para, compreendendo o que se diz no texto, substituir uma expressão por outra, conservando o sentido.
O fato de que boa parte dos alunos (16,4%) tenha sido atraída pelo distrator A (“também”), é demonstrativo de que
esses alunos não atinaram para a alteração de sentido provocada pela troca equivocada na oração adversativa: “A falta
de ânimo e de ideias é constante. Mas pelo menos uma ideia por dia é preciso ter.” O emprego de “pelo menos”, na
segunda oração, reforça a ideia de contrariedade introduzida por “mas”, e que a substituição por “no mínimo” mantém.
Os resultados também evidenciam que os alunos da 3ª série do Ensino Médio precisam aprimorar-se na leitura e interpretação de textos que exijam deles competências mais refinadas. Para isso, os professores podem selecionar diversos
gêneros textuais e aspectos de língua que sejam relevantes para o tratamento em sala de aula, tais como os que integram
essa questão em pauta.

Exemplo 5
Leia o texto e responda à questão.

O computador como pincel
Mitchel Resnick

As tecnologias podem auxiliar no processo de aprendizado tanto quanto o papel já ajudou. Serão úteis se usadas de
maneira apropriada. Creio que existem três frentes em que os novos recursos técnicos são relevantes: no acesso à informação, na comunicação (entendida como troca de conhecimento) e como meio para que as pessoas exerçam sua criatividade. Infelizmente, a maior parte do aparato moderno se limita a fazer coisas velhas de forma diferente. Com frequência, as pessoas pensam na educação como o repasse de informações para o estudante. Porém as mais importantes
experiências ocorrem quando o aluno está ativamente engajado em projetar, criar e experimentar. Só aproveitaremos o
potencial do computador quando pararmos de pensar nele como uma espécie de televisor e começarmos a enxergá-lo
como pincel. Ou seja, como meio para a expressão criativa.
(Mitchel Resnick, O computador como pincel. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/transicao_digital/p_090.html.
Acesso em 15.01.2013. Adaptado)

A crítica estabelecida pelo autor no texto diz respeito
(A) ao uso pouco criativo com que as tecnologias têm sido inseridas na educação.
(B) à busca constante de informações por meio da tecnologia inadequada.
(C) ao espaço limitado que a tecnologia tem ainda na educação.
(D) à forma abusivamente criativa de se fazer de formas diferentes as coisas velhas.
(E) ao engajamento dos estudantes em projetos, criação e experimentação.
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Comentários
A questão avalia a habilidade de o aluno identificar a tese de um autor em um texto, relacionada à aprendizagem da
argumentação e à leitura de textos opinativos. O desempenho total no item foi de apenas 36,0%, sendo que o grupo 3,
o de proficiência mais elevada, obteve desempenho de apenas 55,0%, o que possibilita inferir a dificuldade da maioria
dos alunos da 3ª série do Ensino Médio para reconhecer a opinião e a tese defendida pelo autor no texto.
Para assinalar a alternativa correta A, o aluno teria que ter observado que o ponto de vista do autor está expresso no
trecho: “Infelizmente, a maior parte do aparato moderno se limita a fazer coisas velhas de forma diferente” (linha 4),
além de ter atentado para o título (“O computador como pincel”) e para as duas últimas linhas do texto que o explicam,
entendendo que se trata de uma crítica “ao uso pouco criativo com que as tecnologias têm sido inseridas na educação”.
As alternativas B e C foram bastante atrativas aos alunos, que não entenderam que ambas não encontravam respaldo
no texto lido: em (B) não se trata de “tecnologia inadequada”, mas do uso apropriado da tecnologia; em (C) não se trata
de uma crítica ao “pouco espaço da tecnologia na educação”, mas, como já se enfatizou, no modo de seu emprego na
educação.
A dificuldade de os alunos demonstrarem competência leitora nesta questão está comprovada pelos percentuais totais
nas demais alternativas assinaladas: alternativa B (18,2%); C (19,2%); D (13,7%) e E (12,9%), ou seja, esses dados
são indicativos de que esses alunos não são capazes de identificar a tese defendida por um autor em textos.
Verifica-se, portanto, que, provavelmente, tais alunos não conhecem suficientemente os gêneros argumentativos, em que
um autor expressa uma opinião, uma tese sobre um tema. À escola caberá incrementar o ensino desses gêneros, suscitando nos estudantes de ensino médio a necessidade de realizarem uma leitura compreensiva, descobrindo nos textos
estudados tanto a proposição de uma tese, como também os argumentos usados para defendê-la.

Exemplo 6
Leia o poema e responda à questão.

Nova poética
Manuel Bandeira

Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido:
Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.
Vai um sujeito.
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada, e na primeira esquina passa um
caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama:
É a vida.
O poema deve ser como a nódoa no brim:
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.
Sei que a poesia é também orvalho.
Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens cem por cento e as amadas que envelheceram sem
maldade.
19 de maio de 1949
(M. Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: ed. Record/ Altaya, [s.d.], p. 205)
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O poema propõe uma poesia em acordo com as ideias libertárias das artes da primeira metade do século XX, o estilo
modernista, ao qual Manuel Bandeira é associado. Por esse viés, tem-se pelo poema que a poesia deve
(A) manter relação com o dia a dia, sem preocupação com regras, de modo a ser facilmente compreendida pelo leitor.
(B) revelar não apenas o chamado lado belo da vida, ideal e puro, mas também o que incomoda o leitor, que o faz refletir.
(C) demonstrar uma teoria a respeito da tarefa criativa, podendo, com isso, inspirar o leitor a também criar poemas.
(D) mostrar algo original ao leitor, pois assim uma nova poética o deixaria mais satisfeito com a poesia.
(E) tornar o leitor mais desesperado com a sordidez, mas também sensibilizá-lo com a beleza do orvalho, das menininhas.

Comentários
O enunciado desta questão, inicialmente, propõe ao aluno uma interpretação para o conhecido poema de Manuel Bandeira “Nova Poética” e, a seguir, solicita a ele que selecione entre as cinco alternativas a definição de poesia, segundo essa
interpretação. Trata-se de habilidade exigente de leitura, pois o aluno deve “inferir informação implícita em texto verbal
a partir do cruzamento com outros dados da realidade”, no caso as informações de cunho literário e poético, constantes
do enunciado.
Pelos resultados é possível verificar que os alunos da 3ª série do Ensino Médio não têm familiaridade com o poema modernista e seus princípios, tais como definidos no poema de Bandeira, e não conseguiram entender o poema, pois mesmo
o grupo 3, considerado o grupo de mais elevada proficiência, obteve um percentual de desempenho mediano (45,2%),
sendo o desempenho total apenas 33,3%,o que comprova ser o item de difícil resolução para esses alunos .
Por outro lado, nota-se nos dados relativos aos resultados que os percentuais distribuíram-se pelas demais alternativas
incorretas, sendo inclusive, em alguns casos, maiores do que os da alternativa correta B. Observe-se, por exemplo, o
comportamento do grupo 1: nas alternativas A e C, ultrapassam em 2% a marcação de B, a alternativa correta. Em
menor escala, o grupo 2 também é demonstrativo da atração que as alternativas A e C exerceram sobre os alunos,
mesmo sem chegar a extremos, como no grupo 1.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico
4.1. A Função Interativa da Leitura
Muitos alunos acreditam que ser alfabetizado, saber ler e escrever, é apenas ser capaz de decodificar e reproduzir
os símbolos gráficos que compõem o alfabeto de uma língua, ou seja, a leitura e a escrita são vistas como processos mecânicos, desprovidos de outras habilidades imprescindíveis para a execução dessas tarefas. Entretanto, é
necessário compreender que há o que chamamos de função interativa do processo de leitura, a qual ocorre quando
identificamos os fundamentos básicos deste ato por meio dos sentidos implícitos e das estratégias de leitura que
podem ser empregadas, na construção de um texto. Entretanto, infelizmente, a percepção desses sentidos tem-se
mostrado ainda uma tarefa penosa para os nossos alunos, como apontam os resultados obtidos na prova SisPAE o
que, de certa forma, motivou essa breve reflexão.
Segundo Orlandi (2000), o conceito de leitura é polissêmico, ou seja, possui vários sentidos. Dentre eles, o mais
restrito e mais conhecido pelo senso comum é a concepção de leitura como mera decodificação e reprodução de
símbolos gráficos que compõem o alfabeto da nossa língua. Porém, em sentido amplo, leitura é a “atribuição de sentidos”, isto é, dar sentido tanto a uma poesia, a um jornal, uma revista de fofoca ou um livro quanto atribuir sentido
a uma obra de arte, a uma expressão corporal, a um gesto, a um grafite, a um rótulo etc.
Portanto, para compreender, efetivamente, a função interativa da leitura é primordial reconhecer que a construção
de sentidos dos enunciados postos em um texto não se faz a partir da uma interpretação desatrelada dos outros
componentes que o constituem os quais assumem um papel decisivo na (re)construção do sentido. Logo, é notório
que o ato de ler implica em identificar uma série de elementos que funcionam como o alicerce desses textos e, por
isso, a leitura atenta e proficiente requer a exploração de aspectos como as especificidades do uso da língua ou de
uma variedade linguística, o perfil dos interlocutores envolvidos, o suporte no qual o texto é veiculado, os sentidos
atribuídos a certas expressões, a construção de sentidos que advém do uso de recursos gráficos, de repetições, de
rimas, de modalizadores de discursos, do resultado semântico de certas técnicas narrativas... Enfim, de uma infinidade de elementos que são acionados ao lermos um texto.
Por essa razão, se, ao ler, os alunos perdem de vista a articulação dos elementos que constituem aquela situação
de comunicação, estarão pouco aptos a entender a enunciação. Isso ocorre porque cada ato enunciativo é uma
realização concreta, histórica, social e única que requer uma interação entre leitor e texto (o objeto), porque é na
interação entre os dois que se dá o sentido, isto é, tanto o sujeito como o objeto concorrem para a interpretação,
para a construção do sentido, que passa a ser considerado o produto dessa interação.
Nessa perspectiva, a leitura é um processo cognitivo que opera a partir da memória, do conhecimento e da capacidade de o leitor de fazer inferências. A leitura exige um trabalho intelectual do leitor, que precisa desenvolver
um papel ativo nela, pois necessita interagir com o seu interlocutor (escritor) constantemente, na tentativa de (re)
construir o sentido do material que tem em mãos – o texto. No que diz respeito à participação ativa, espera-se que
o aluno entenda que a leitura também requer a utilização de seu conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento
adquirido ao longo de sua vida formal ou informalmente. Espera-se, ainda, que o leitor seja perspicaz durante a leitura do texto, a fim de identificar os sentidos latentes, isto é, aquelas informações que não foram claramente escritas
no texto, mas que estão nas entrelinhas – os sentidos implícitos. Mas, para identificar esses sentidos, o aluno precisa
estabelecer relações diversas entre os elementos do texto e o contexto em que ele foi criado, a fim de recuperá-los
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por meio dos elementos presentes, das pistas sutis deixadas pelo escritor, das informações implícitas, para que possa
chegar, efetivamente, à produção do sentido que implicará na interpretação adequada do enunciado.
Nesse sentido, cabe também ao professor, uma reflexão sobre o como e o que ensinar nas suas aulas de língua.
Cabe a percepção de que o ensino do português, hoje, deve priorizar a perspectiva da língua como instrumento
de ação e interação social e, sobretudo, deve ter por objetivo ajudar os alunos a desenvolver habilidades de leitura
de forma gradativa e sistemática, por meio de exercícios como levantamento de hipóteses, antecipações a partir do
conhecimento que ele já possui sobre um tema, por exemplo, identificação do tema e da estrutura global do texto,
inferências a partir das pistas linguísticas usadas, relações existentes entre forma e conteúdo, conteúdo e título e
outras atividades que cumpram esse propósito. E, quanto ao aluno, urge uma mudança de atitude diante do ato de
ler, a fim de estabelecer uma relação de responsabilidade mútua para que ele possa (re)construir, e não somente,
receber o significado de um texto.
Sendo assim, na função interativa do processo de leitura, o aluno/leitor proficiente é aquele que consegue identificar
não apenas as informações explícitas, ou seja, aquelas dadas e expressas claramente no texto, como também as que
estão implícitas, ocultas no texto, pois, se ele não desenvolver essa habilidade, não poderá ser considerado um leitor
proficiente em sua própria língua, pois passará por cima de significados importantes na construção dos sentidos de
um texto.

4.2. Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa: a Composição dos Gêneros
Textuais em Sala de Aula

Este tema abrange sete habilidades de leitura na prova do SisPAE que visam avaliar no aluno de ensino médio o
conhecimento sobre a composição de gêneros textuais diversos. Vários aspectos são avaliados, desde a composição
dos gêneros propriamente dita (constituintes, linguagem, finalidade), até relações internas do texto, tais como causa/
consequência entre seus elementos, por exemplo.
Segundo Marcuschi (2008, p.154), “quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e
sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares”. Esse domínio, que
trata o autor ainda tem faltado aos nossos alunos, que ainda demonstram dificuldade em identificar características
de gêneros diversos, o que nos permite concluir que os objetivos específicos citados pelo autor, ainda não têm sido
alcançados. Assim, a necessidade de ensino da língua portuguesa por meio dos gêneros apresenta-se como urgente.
A respeito da composição dos gêneros textuais, consideremos o texto a seguir:
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AMAZÔNIA
(Nilson Chaves)

Se eu tenho a cara do saci, o sabor do tucumã
Tenho as asas do curió, e namoro cunhatã
Tenho o cheiro do patchouli e o gosto do taperebá
Eu sou açaí e cobra grande
O curupira sim saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim...
Sei cantar o “tá” do carimbó, do siriá e do lundú
O caboclo lá de Cametá e o índio do Xingu
Tenho a força do muiraquitã
Sou pipira das manhãs
Sou o boto, igarapé
Sou rio Negro e Tocantins
Samaúma da floresta, peixe-boi e jabuti
Mururé filho da sela
A boiúna está em mim
Sou curumim, sou Guajará ou Valdemar, o Marajó, cunhã...
A pororoca sim nasceu em mim, nasceu em mim, nasceu em mim...
Se eu tenho a cara do Pará, o calor do tarubá
Um uirapuru que sonha
Sou muito mais...
(http://www.vagalume.com.br/nilson-chaves/amazonia.html#ixzz3G4U6yZR1)

O gênero letra de música, normalmente, se estrutura em estrofes organizadas em versos e segue o padrão de textos literários, com figuras de linguagem (“Eu sou açaí e cobra grande”), rimas (“Se eu tenho a cara do saci, o sabor do
tucumã/Tenho as asas do curió, e namoro cunhatã”) e ritmo. Como gênero que expressa, de modo geral, a linguagem oral, percebemos as marcas de oralidade em sua estrutura. Nesse caso, o uso da primeira pessoa do plural, torna o texto coloquial e o aproxima do público que receberá esse gênero, isto é, os ouvintes da música em questão.
Esse gênero também possibilita a abordagem de temas regionais. No exemplo em destaque, percebe-se a cons
trução da imagem do indivíduo da Amazônia, o que também indicia o público-alvo da música. Esses temas regionais
podem apontar para a função social das letras de música, que podem, além do aspecto poético, ser formadoras
de conhecimento crítico, podendo atuar como instrumento de constituição da identidade de uma comunidade, no
caso, o povo da Amazônia, reiterando a importância desse gênero como propagador de uma cultura. Observe-se
as escolhas lexicais, que expressam traços culturais: “Sei cantar o “tá” do carimbó, do siriá e do lundu”, em que os
termos em destaques são danças típicas do Norte do Brasil.
Percebemos que os aspectos diversos podem ser abordados nesse gênero e, ao professor, a reflexão sobre esse
tema oferece a possibilidade de repensar suas práticas de ensino de leitura de textos visando à melhoria do ensino-aprendizagem de língua portuguesa, pois suas habilidades estão relacionadas à leitura e à produção de textos, assim
como à importância da língua em funcionamento, já que os gêneros textuais são representações da língua em uso,
como vimos no exemplo da música, de um compositor e intérprete do Pará.
Notamos nos resultados da prova SisPAE que grande parte dos alunos de ensino médio ainda apresentam dificuldade no que diz respeito, em especial, às habilidades de compreensão de opinião, identificação dos principais
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argumentos e como eles são utilizados para sustentar teses, identificação de aspectos relativos às características de
gêneros diversos, o que demonstra que tais alunos necessitam aprender outros conhecimentos além dos que lhes
exige a localização de informações explícitas em textos.
A habilidade de comparação entre textos exemplifica essa dificuldade dos alunos em ultrapassar um primeiro nível
de leitura, pois exige deles o conhecimento de diversos gêneros e isso representa um grau maior de complexidade
de leitura. Nesse sentido, os professores podem adotar atividades que exijam habilidades relativas à composição dos
gêneros, assim como gêneros em comparação uns aos outros.
É importante ressaltar que o ensino da diversidade dos gêneros textuais tem se mostrado importante estratégia para
a melhoria da proficiência dos alunos, tanto em leitura, como em produção textual. Dessa forma, entende-se que a
inserção da diversidade de gêneros textuais no processo de ensino-aprendizagem funciona como objeto de ensino
e instrumento de trabalho para professores, pela flexibilidade de temas que podem ser abordados em sala de aula.
Portanto, textos que abordem temas regionais, como no exemplo destacado, e que sejam mais próximos da realidade dos alunos podem ser levados à sala de aula e isso pode representar significativa mudança nas aulas de língua portuguesa, que ainda têm ocorrido de maneira descontextualizada. Assim, é importante percebermos a importância
da presença dos gêneros na sala de aula e sua instrumentalização como objeto de ensino, pois eles tornam-se apoio
fundamental ao professor, uma vez que permitem aos alunos aprender de forma contextualizada e não fragmentada.

4.3. Aspectos Linguísticos em Textos e seu Valor Expressivo
Para ler e compreender um texto, se faz necessário que o leitor – nesse caso, o estudante do ensino médio – tenha
conhecimento dos usos e efeitos estilísticos ou de outros aspectos da escrita de textos, como por exemplo, da utilização dos sinais de gráficos, tais como as aspas, ou de advérbio com valores expressivos significativos.
Na fala, sabe-se que há uma série de recursos que dão eficácia à comunicação oral, como os gestos, o tom da voz, a
expressão facial, a entonação da voz. Enfim, quando se fala, a mensagem vem reforçada por inúmeros recursos que
não se usam quando se escreve. Na escrita, por outro lado, há recursos gráficos, que podem destacar, por exemplo,
uma palavra ou indicar a quem pertence uma fala, por exemplo, distinguindo a fala de um depoente da fala do seu
entrevistador, como nos textos da mídia impressa.
O emprego adequado do advérbio, palavra invariável que expressa circunstâncias de tempo, modo, lugar, qualidade,
causa, intensidade, oposição, aprovação etc., pode funcionar como importante elemento de coesão textual, pois
pode conferir concisão ao texto, já que com um advérbio é possível referir-se a um segmento textual anterior.
Para comentar os efeitos de sentido obtidos e o valor expressivo do uso das aspas e do advérbio, servimo-nos do
texto a seguir.
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Cobrança das sacolas deixa evidente o custo de gerar lixo
Mara Gama
Colunista da Folha

A disponibilização de sacolinhas de material ecológico para a separação doméstica de lixo em duas frações é um
avanço. Ela pode alavancar a reciclagem, alimentando o fluxo das duas centrais mecanizadas de tratamento inauguradas em 2014 na cidade e que têm capacidade de processamento de 500 toneladas/dia.
Renato Cymbalista, professor de história do urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e
presidente do instituto Pólis, é a favor da cobrança: “Temos de aprender a incluir no preço do que compramos o
custo ambiental e de reciclagem. Conforme um bem fica mais caro, tendemos a usá-lo com mais racionalidade”, diz.
Cymbalista considera, porém, que o lucro com as sacolas deveria ser direcionado a um fundo destinado à reciclagem. Ele acha que o preço pode reduzir o consumo de sacolas plásticas. “A redução de sacolas e embalagens é
importante, pois reciclar, mesmo no caso das latinhas, que são completamente aproveitáveis, implica gasto energético e dano ambiental.”
Como bom exemplo de redução de embalagens, ele cita a prática de supermercados em Berlim, na Alemanha.
“Depois de passar pelo caixa, você pode tirar os produtos das embalagens e deixá-las no supermercado, que se
encarrega da reciclagem. Essa responsabilidade faz com que os supermercados se esforcem para buscar mercadorias com embalagens menores ou sem elas”, diz.
Cymbalista também acredita que a venda produtos a granel é tendência. “Num futuro próximo, iremos ao
mercado com potes para encher de mantimentos”, diz.
Portanto, se você acha um abuso pagar por sacolinhas plásticas, reabilite bolsas de pano ou use um carrinho de
feira. De vez em quando, você pode se esquecer de levar seus recipientes e terá de comprar novas sacolas. Pois
saiba que elas são mais baratas que os sacos de lixo. E se quiser gastar menos, não exagere: acondicione as suas
compras em poucas sacolas.
(Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1615526-analise-cobranca-das-sacolas-deixa-evidenteo-custo-de-gerar-lixo.shtml . Com cortes. Acesso em 12.04.2015)

Nos segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos, a utilização das aspas, não só confere ênfase ao assunto em
questão como também refere a fala do depoente, isentando a autora do texto das opiniões emitidas por ele. Sendo
assim, trata-se de importante argumento de autoridade, muito utilizado pela mídia impressa em geral, que costuma
qualificar seus entrevistados, no caso um especialista no assunto em tela (“professor de história do urbanismo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e presidente do instituto Pólis”).
O uso do advérbio “também” no quinto parágrafo (“Cymbalista também acredita que a venda produtos a granel é
tendência.”) expressa uma circunstância de inclusão em relação a outros assuntos que vieram sendo mencionados
no texto (“reciclagem; redução de sacolas e embalagens”), por isso contribui para a coesão e a unidade do texto, a
coerência.
Uma sugestão para o professor trabalhar tais aspectos linguísticos em sala de aula é que, ao estudar um texto, não se
atenha apenas à compreensão das suas ideias mais gerais, mas que também analise os recursos expressivos e morfossintáticos da língua portuguesa presentes naquele texto, demonstrando aos alunos sua importância para a leitura
e compreensão global do texto, para a inferência de outros sentidos implícitos no texto.
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Anexo I

Matrizes de Avaliação
Língua Portuguesa
SisPAE 2014

TEMA (CA)

Contexto de Produção e
Compreensão
do Texto

Relativos à composição do gênero

Inferir tema ou assunto principal de um texto, com base em sua compreensão global.

Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão global de um texto.

Identificar os episódios principais de uma narrativa.

Identificar os elementos constitutivos da narrativa (enredo, espaço, tempo, foco narrativo, narrador, personagens).

Identificar o gênero e/ou os elementos constitutivos da organização interna de um texto.

Selecionar legenda ou título apropriado a uma foto, ilustração ou texto escrito.

Estabelecer relações de causa-consequência entre informações explícitas distribuídas ao longo de um texto.

Interpretar um texto com apoio em seus recursos gráficos e visuais.

Identificar a tese em um texto argumentativo.

Identificar marcas de lugar, de tempo ou de época em um enunciado de uma narrativa.

Identificar o segmento de uma narrativa em que o enunciador determina o desfecho do enredo.
Inferir o conflito gerador de uma narrativa, avaliando as relações de causa e efeito que se estabelecem entre
segmentos do texto.
Inferir o papel desempenhado pelas personagens em uma narrativa.

Inferir a moral de uma fábula, estabelecendo uma relação entre a moral e o tema da fábula.

Diferenciar ideias centrais e secundárias ou tópicos e subtópicos de um texto.
Distinguir um fato da opinião explícita enunciada em relação a esse mesmo fato, em segmentos descontínuos de
um texto.
Distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida em relação a esse mesmo fato, em segmentos
descontínuos de um texto.

LPA 07

LPA 08

LPA 09

LPA 10

LPA 11

LPA 12

LPA 13

LPA 14

LPA 15

LPA 16

LPA 17

LPA 18

LPA 20

LPA 21

LPA 22

LPA 24

LPA 23

LPA 19

LPA 06

LPA 05

Localizar em um texto itens de informação explícita, relativos à descrição de características de determinado objeto,
fenômeno, lugar ou pessoa.
Identificar diferenças ou semelhanças observadas no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em
diferentes textos.
Identificar segmentos do texto que podem ilustrar uma dada interpretação.

LPA 04

Inferir o sentido de palavra ou expressão, selecionando aquele que pode substitui-lo no contexto em que se insere.

Localizar informação explícita em um texto.
Reconhecer tema ou assunto principal de um texto, com base em informações contidas em título, subtítulo ou
corpo do texto.

LPA 02

LPA 03

Identificar a finalidade de um texto.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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TEMA (CA)

Linguagem

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Estabelecer relação entre segmentos de texto, identificando substituições por formas pronominais.

Inferir o efeito de humor produzido em um texto verbal ou não verbal pelo uso de palavras, expressões ou
imagens.

Identificar padrões ortográficos na escrita de palavras, com base na correlação entre definição /exemplo.

Identificar o efeito de sentido produzido em um texto pela exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos.

Identificar as formas verbais e/ou pronominais decorrentes da mudança de foco narrativo (da terceira para a
rimeira pessoa, ou vice-versa).

Identificar recursos verbais e não verbais utilizados em um texto com a finalidade de criar e mudar comportamentos
e hábitos de gerar uma mensagem de cunho político, cultural, social ou ambiental.

Identificar em um texto o efeito de sentido produzido pelo uso de determinadas categorias gramaticais (gênero,
número, casos, aspecto, modo, voz etc).

Estabelecer relações lógico-discursivas marcadas por conjunções ou advérbios, identificando um exemplo do texto
que possa ilustrar essa relação

Justificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de notações e nomenclaturas específicas de determinada área de conhecimento científico.

LPA 27

LPA 28

LPA 29

LPA 30

LPA 31

LPA 32

LPA 33

LPA 34

LPA 35

X

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto (variações linguísticas).

X

X

X

X

X

X

LPA 26

X

X

Identificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de pontuação (exclamação, interrogação, reticências etc).

7ª EF/
8º EF

LPA 25

5º EF

4º EF
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X
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X

X

X
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X
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Tema (CA)

Contexto de Produção e Compreensão
do Texto

Composição do Gênero

Linguagem

X

LPA 05 Reconhecer o propósito comunicativo do texto.

X
X

LPA 15 Localizar argumento(s) e contra argumento(s) utilizado(s) pelo autor para defender uma tese.

LPA 16 Relacionar a tese aos argumentos e estratégias para sustentá-la, observando sua pertinência e adequação.

Identificar em um texto o registro de linguagem, bem como as características próprias da fala de determinada região ou
grupo social (variações linguísticas).

X

X

LPA 19 Inferir os efeitos de sentido de humor, ironia, depreciação, entre outros, em texto verbal ou não verbal.

LPA 20

X

LPA 18 Reconhecer nos textos o valor expressivo de recursos gráficos, ortográficos, morfossintáticos e/ou estilísticos.

X

X

LPA 14 Identificar a tese do autor em um texto.

Estabelecer relação entre termos de um texto a partir da repetição e/ou substituição de um termo, entre outros recursos
coesivos.

X

LPA 13 Distinguir fato de opinião.

LPA 17

X

LPA 12 Comparar textos, reconhecendo as características textuais do gênero, suporte e finalidade.

X
X

Identificar os elementos constitutivos de diferentes gêneros de textos.

LPA 10

X

LPA 11 Estabelecer relações de temporalidade, de causa/consequência, etc entre partes e elementos de um texto.

Inferir informações, sentidos do texto e intencionalidades, implícitos nas falas, comportamentos, sentimentos e ações
relatados e/ou narrados em textos verbais e não verbais.

X

LPA 08 Inferir informação implícita em texto verbal e não verbal a partir do cruzamento com outros dados da realidade.

LPA 09

X

LPA 07 Inferir o sentido de palavra ou expressão do texto.

X

X

LPA 04 Identificar diferenças e/ou semelhanças de ideias, de informações e/ou de opiniões veiculadas em diferentes textos.

Reconhecer e/ou ordenar e/ou analisar informações e ideias tendo em vista a continuidade e unidade temática de um
texto (coerência).

X

LPA 03 Diferenciar informação e/ou personagem principal das secundárias em um texto.

LPA 06

X

LPA 02 Reconhecer o tema do texto.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ª EM 2ª EM 3ª EM
X
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LPA 01 Localizar informação explícita em texto.

HAB

MATRIZ SISPAE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

69

Anexo II

Descrição da Escala
de Proficiência
Língua Portuguesa
SisPAE 2014
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4º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: <135
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental


reconhecem qual o gênero do texto, em receita culinária;



inferem informação subentendida, com apoio de recursos gráfico-visuais, em história em quadrinhos.

Nível Básico: 135 a < 185
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também


identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em artigo de
divulgação científica e em notícia;



inferem o efeito de humor produzido, em história em quadrinhos, pelo uso intencional de expressões e imagens
ambíguas;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso intencional de recursos expressivos gráfico-visuais, em balão
de pensamento em história em quadrinhos;



identificam o sentido denotado de vocábulo, selecionando aquele que pode substituí-lo, em poema;



estabelecem relações de coesão entre segmentos de texto, associando uma expressão a seu referente, em
poema;



identificam o local da moradia de uma personagem no enredo, em fábula;



identificam o local em que se desenrola o enredo, em história em quadrinhos;



inferem o assunto principal do texto, em notícia;



localizam informação explícita, com base na compreensão global do texto, em fábula;



selecionam título para foto, considerando as informações implícitas nela contidas.



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em documento
público;



identificam as personagens de uma narrativa literária, em conto;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em artigo de divulgação científica e em reportagem;



localizam itens de informação explícita, em informativo de interesse público;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos notacionais: pontuação expressiva (exclamação)
e caixa-alta, em poema;



identificam as marcas do foco narrativo, em fábula;



identificam o enunciador do discurso direto, em crônica;



inferem a moral, em fábula;



identificam o sentido denotado de vocábulo, selecionando aquele que pode substituí-lo, em notícia;



selecionam título para o texto, considerando as informações explícitas, em conto;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em conto;



inferem o assunto principal do texto, em artigo de divulgação científica.
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Nível Adequado: 185 a < 235
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também


organizam, em sequência, os episódios do enredo, em contos de fada;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em conto;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em artigo de divulgação científica;



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em fábula;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos expressivos, em conto.



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em piada.

Nível Avançado: ≥ 235
Nesse nível, os alunos do 4° ano do Ensino Fundamental também
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identificam uma interpretação adequada para conto, com base na compreensão do comportamento das personagens.
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5º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 150
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental


reconhecem qual o gênero do texto, em receita culinária;



identificam o público-alvo de um segmento de texto falado, mobilizando seu conhecimento prévio, pelo uso de
gírias, em uma conversa ao celular.

Nível Básico: 150 a < 200
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental também


identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em artigo de
divulgação científica;



inferem o efeito de humor produzido, em história em quadrinhos, pelo uso intencional de expressões e imagens
ambíguas;



localizam itens explícitos de informação, relativos à descrição de características de determinado animal, em verbete de enciclopédia;



localizam item de informação explícita referente à época em que se inicia um determinado fenômeno ou ocorre
determinado fato, posicionado em segmento inicial de um texto, em almanaque;



inferem informação pressuposta, estabelecendo relação entre ilustrações e legendas, em curiosidades;



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em documento
público;



identificam as personagens de uma narrativa literária, em conto;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em reportagem;



identificam as marcas do foco narrativo, em lendas;



inferem a moral, em fábula;



identificam os interlocutores prováveis do texto, considerando o uso de determinadas expressões, em carta
pessoal;



selecionam título para o texto, considerando sua organização interna e o assunto nele tratado, em regra de jogo;



estabelecem relações de coesão entre segmentos de texto, identificando o referente de um pronome pessoal,
em reportagem;



interpretam segmentos de texto, estabelecendo conexões pontuais entre a imagem e o registro escrito, em
história em quadrinhos;



reconhecem qual o gênero do texto, em carta pessoal;



identificam os elementos constitutivos da organização interna do gênero, em história em quadrinhos;



localizam item de informação explícita, relativo à descrição de características de determinada pessoa, em almanaque;



identificam o conflito gerador do enredo, em fábula.
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Nível Adequado: 200 a < 250
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental também


localizam item de informação explícita, com base na compreensão global de um texto, em conto e em reportagem;



identificam o sentido denotado de vocábulo, em conto;



localizam item de informação explícita, relativo à descrição de características de determinado objeto, em artigo
de divulgação científica;



estabelecem relações entre imagens (foto ou ilustração) e o texto, comparando itens explícitos de informação,
em cartaz;



identificam a finalidade de produção do texto, mobilizando o conhecimento prévio do gênero, em anedota;



inferem o assunto principal do texto, em artigo de divulgação científica;



identificam as marcas do foco narrativo, em conto.

Nível Avançado: ≥ 250
Nesse nível, os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental também
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identificam uma interpretação adequada para conto, com base na compreensão do comportamento das personagens;



identificam o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos notacionais: escrita em negrito e traços separando
as sílabas, em história em quadrinhos;



identificam as marcas do foco narrativo, em novela;



estabelecem relação de causa/consequência entre informações, em curiosidades;



organizam, em sequência, os episódios do enredo, em conto;



identificam o conflito gerador do enredo, em contos de fada;



identificam o enunciador do discurso direto, em conto.

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

7ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 175
Nesse nível, os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental


identificam o sentido denotado de vocábulo utilizado em texto informativo;



identificam a tese explicitada no texto de uma propaganda;



identificam os interlocutores prováveis de uma indicação escrita em embalagem de medicamento;



identificam o efeito de sentido produzido em um texto literário pelo uso de recursos notacionais: pontuação
expressiva (exclamação).

Nível Básico: 175 a < 225
Nesse nível, os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental também


estabelecem relações entre segmentos de notícia publicada em semanário infantil, e em reportagem, identificando o antecedente de um pronome oblíquo;



inferem a moral de uma fábula de Esopo;



estabelecem relações lógico-discursivas marcadas por um advérbio, em fragmento de texto de literatura infantojuvenil;



identificam o sentido denotado de vocábulo utilizado em uma carta-resposta e da expressão boca de siri, utilizada
em segmento de um texto literário;



identificam o efeito de sentido produzido, em um texto literário, pela exploração de recursos morfossintáticos;



localizam itens de informação explícita, distribuídos ao longo de um texto informativo de interesse curricular;



identificam em um texto, marcas relativas à variação linguística, no que diz respeito às diferenças entre a linguagem oral e a escrita, do ponto de vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe;



identificam segmentos que ilustram uma interpretação de um poema.

Nível Adequado: 225 a < 275
Nesse nível, os alunos os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental também


inferem o conflito gerador de uma narrativa literária;



identificam marcas de lugar num enunciado de narrativa literária;



estabelecem relações de causa/consequência entre informações explícitas distribuídas ao longo de um texto informativo;



identificam o público-alvo, a finalidade e o assunto principal de uma campanha publicitária.



identificam o efeito de sentido produzido, em um texto literário, pelo uso intencional de reticências;



identificam em um texto, o efeito de sentido produzido pelo uso de determinadas categorias gramaticais (modo);



identificam o segmento de uma narrativa literária em que o enunciador determina o desfecho do enredo;



identificam recursos verbais e não verbais utilizados em um texto com a finalidade de criar e mudar hábitos de
condicionamento físico;



identificam diferenças ou semelhanças observadas no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em
diferentes notícias de interesse científico;



distinguem um fato da opinião explícita enunciada em relação a esse mesmo fato, em segmentos de um artigo de
divulgação científica.
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Nível Avançado: ≥ 275
Nesse nível, os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental também
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estabelecem relações entre segmentos de um texto informativo, identificando o antecedente de um pronome
oblíquo;



identificam diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em diferentes
artigos de opinião.

Língua Portuguesa \ Ensino Médio

8ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 200
Nesse nível, os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental


identificam o efeito de sentido produzido em um texto informativo pelo emprego de verbos no imperativo;



estabelecem relações entre segmentos de um texto, identificando o antecedente de um pronome relativo;



estabelecem relações lógico-discursivas marcadas por conjunções e advérbios, identificando um exemplo em um
poema;



identificam os interlocutores prováveis de um texto informativo;



localizam informações explícitas em texto de divulgação de interesse coletivo;



identificar os interlocutores prováveis de um texto considerando o uso de determinado pronome de tratamento;



justificam o efeito de humor produzido no texto literário pelo uso intencional de palavras ou expressões;



identificam a finalidade e o gênero de um texto (notícia);



justificam os efeitos de sentido produzidos em um poema (letra de música) pelo uso de expressão de sentido
figurado.



inferem o conflito gerador de uma narrativa literária.

Nível Básico: 200 a < 275
Nesse nível, os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental também


estabelecem relações de causa-consequência entre informações explícitas distribuídas em segmento de uma
lenda indígena;



identificam os interlocutores prováveis de um texto de divulgação considerando o uso determinado pronome de
tratamento;



identificam os possíveis elementos constitutivos de um folheto de informação;



identificam uma interpretação adequada para um poema;



inferem a tese de um texto argumentativo, com base na argumentação construída pelo autor;



justificam diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em notícia e em
artigo de opinião;



localizam informações explícitas em texto informativo, com o objetivo de solucionar um problema proposto;



localizam um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em artigo de opinião;



localizam itens de informação explícita, relativos à descrição de características de um personagem de um filme.
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Nível Adequado: 275 a < 325
Nesse nível, os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental também


inferem a tese de um texto argumentativo (notícia), com base na argumentação construída pelo autor;



distinguem um fato da opinião pressuposta ou subentendida em relação a esse mesmo fato, em um artigo de
divulgação;



localizam um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em um editorial.

Nível Avançado: ≥ 325
Não foram obtidos itens classificados neste nível.
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1ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 215
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio


reconhecem em um texto as características próprias do jargão médico, observado no emprego nos termos próprios à essa área (variações linguísticas);



estabelecem relação entre termos de um texto informativo, substituindo um termo por outro, sem provocar
alteração de sentido;



inferem o sentido de humor em um artigo;



identificam os elementos constituintes de diferentes gêneros textuais, tais como notícias e poemas;



identificam a tese defendida pelo autor em um texto, reconhecendo o seu posicionamento diante de uma questão polêmica.

Nível Básico: 215 a < 280
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também


reconhecem o valor expressivo de variados recursos gráficos em textos, tais como o ponto de exclamação, para
expressar admiração e entusiasmo;



inferem sentidos e intencionalidades narrados em informativo da área do turismo;



justificam diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em textos diferentes;



inferem opiniões subentendidas em um artigo.

Nível Adequado: 280 a < 340
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também


distinguem um fato de opinião em artigos assinados e editoriais;



estabelecem relações entre o título e o corpo de uma reportagem comparando informações pressupostas ou
subentendidas;



identificam os interlocutores prováveis de uma narrativa, considerando o uso de determinado pronome de tratamento;



localizam um argumento utilizado pelo autor para defender sua tese, em um editorial;



identificam a proposta defendida pelo autor em um artigo, considerando a tese apresentada e a argumentação
construída;



inferem o assunto principal de um artigo, estabelecendo relações entre informações subentendidas;



reconhecem o valor expressivo de recursos argumentativos em texto informativo de interesse escolar.

Nível Avançado: ≥ 340
Nesse nível, os alunos da 1ª série do Ensino Médio também


inferem informação pressuposta ou subentendida, em um poema, com base na sua compreensão global.
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2ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: <230
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


identificam informação explícita em poemas, notícias e textos informativos;



interpretam textos que articulam imagens e elementos verbais (charge);



inferir informações implícitas em textos de divulgação científica;



identificar o propósito comunicativo em uma reportagem.

Nível Básico: 230 a < 285
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


justificam o efeito de sentido produzido em um poema pela exploração de recursos;



inferem o sentido de expressão apresentada em trecho de um romance (Vidas Secas);



estabelecem relações entre exploração gráfica do espaço e o tema de um poema;



analisam informações tendo em vista a unidade temática de uma carta.

Nível Adequado: 285 a < 350
Nesse nível, os alunos da 2ª série do Ensino Médio também


integram várias informações explícitas distribuídas ao longo de um artigo de interesse científico, sintetizando-as
em uma ideia geral;



reconhecem o valor expressivo das aspas, para destacar um termo do texto de uma notícia;



estabelecer relações entre condições histórico-sociais de produção de um poema e a escolha dos temas dessa
produção;



estabelecem relações entre condições políticas de produção de um romace e a escolha de assuntos dessa produção;



inferir informação subentendida, em um romance, com base na sua compreensão global.

Nível Avançado: ≥ 350
Não foram obtidos itens classificados neste nível.
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3ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 250
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


justificam o papel de categorias da enunciação – pessoa – na construção e sentidos para um trecho de peça teatral;



identificam a proposta defendida pelo autor em um texto de divulgação científica, considerando a tese apresentada e a argumentação construída;



inferem os objetivos do enunciador de uma biografia.

Nível Básico: 250 a < 300
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


estabelecem relações entre segmentos do texto, identificando retomadas por repetição;



identificam, em um texto, as marcas linguísticas que expressam interesses sociais;



estabelecem relações de causa/consequência entre informações subentendidas distribuídas ao longo de uma
biografia;



inferem a perspectiva do narrador em um conto, justificando conceitualmente essa perspectiva;



justificam o uso de empréstimos linguísticos e gramaticais de outras línguas, em um artigo em língua portuguesa;



localizam itens de informação explícita, relativos à descrição de características de determinado local em um texto
informativo;



organizam em uma dada sequência as proposições desenvolvidas pelo autor em um texto argumentativo;



inferem informação subentendida, em um romance, com base na sua compreensão global.

Nível Adequado: 300 a < 375
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


reconhecem o valor expressivo das aspas, para destacar um termo do texto de uma notícia;



integram várias informações explícitas distribuídas ao longo de um artigo de interesse científico, sintetizando-as
em uma ideia geral;



justificam o recurso a formas de apropriação textual (citações), em um editorial.

Nível Avançado: ≥ 375
Nesse nível, os alunos da 3ª série do Ensino Médio também


organizam os episódios principais de uma narrativa literária em uma sequência lógica.
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