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Descritor 7 – Identificar a tese de um texto
Leia o texto abaixo e responda à questão. 

São Paulo busca soluções para evitar colapso socioambiental
Debates realizados na capital paulista para discutir a crise socioambiental 
no Brasil destacam desmatamento e exploração não sustentável da 
Amazônia. 
Como era de se esperar, o desmatamento e a exploração não sustentável 
da região Amazônica dominaram os debates. Afinal, São Paulo é o maior 
centro urbano do país e o maior consumidor, processador e distribuidor 
dos produtos extraídos da Amazônia, como madeira, carne e soja. 
Ao governo coube a exposição de medidas a serem adotadas para a 
preservação e a exploração sustentável da Amazônia. O Movimento Nossa 
São Paulo e o Fórum Amazônia Sustentável organizaram o seminário 
“Conexões Sustentáveis: São Paulo-Amazônia”, iniciativa da qual o 
Instituto Akatu participa para discutir o viés socioambiental das relações 
comerciais entre as duas regiões.



Descritor 7 – Identificar a tese de um texto
Dados do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) apontam que, desse volume, 23% vêm para o estado de
São Paulo, o que representa mais que a soma dos dois Estados que
aparecem em segundo lugar (Paraná e Minas Gerais), com 11% cada. 

Disponível em: <http://www.akatu.org.br/central/ especiais/2008/sao-paulo-busca-solucoes-
para-evitar-colapso-socioambiental>. Acesso em 11 ago. 2009. 

A tese do texto está presente no: 
a) desmatamento e na exploração sustentável da Amazônia. 
b) debate sobre o desmatamento e a exploração não sustentável da 
Amazônia. 
c) processo e na distribuição dos produtos extraídos da Amazônia, como 
madeira, carne e soja. 
d) viés socioambiental das relações comerciais inexistentes entre São Paulo 
e Amazonas. 



Descritor 8 – Estabelecer relação entre a 
tese e os argumentos oferecidos para 

sustentá-la
(Prova Brasil 2007) 

O namoro na adolescência 
Um namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários 
ingredientes: a começar pela família, que não seja muito rígida e atrasada 
nos seus valores, seja conversável, e, ao mesmo tempo, tenha limites 
muito claros de comportamento. O adolescente precisa disto para se sentir 
seguro. O outro aspecto tem a ver com o próprio adolescente e suas 
condições internas, que determinarão suas necessidades e a própria 
escolha. São fatores inconscientes, que fazem com que a Mariazinha se 
encante com o jeito tímido do João e não dê pelota para o herói da turma, 
o Mário. Aspectos situacionais, como a relação harmoniosa ou não entre 
os pais do adolescente, também influenciarão o seu namoro. Um 
relacionamento em que um dos parceiros vem de um lar em crise é, de 
saída, dose de leão para o outro, que passa a ser utilizado como anteparo 
de todas as dores e frustrações. 



Descritor 8 – Estabelecer relação entre a 
tese e os argumentos oferecidos para 

sustentá-la
Geralmente, esta carga é demais para o outro parceiro, que também 
enfrenta suas crises pelas próprias condições de adolescente. Entrar em 
contato com a outra pessoa, senti-la, ouvi-la, depender dela afetivamente 
e, ao mesmo tempo, não massacrá-la de exigências, e não ter medo de se 
entregar, é tarefa difícil em qualquer idade. Mas é assim que começa este 
aprendizado de relacionar-se afetivamente, que vai durar a vida toda.  
(SUPLICY, Marta. A condição da mulher. São Paulo: Brasiliense, 1984.)

Para um namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do 
apoio da família. O argumento que defende essa ideia é:

a) a família é o anteparo das frustrações. 
b) a família tem uma relação harmoniosa. 
c) o adolescente segue o exemplo da família. 
d) o apoio da família dá segurança ao jovem.



Descritor 9 – Diferenciar as partes 
principais das secundárias em um texto

(Prova Brasil 2007) 
Necessidade de alegria 

O ator que fazia o papel de Cristo no espetáculo de Nova Jerusalém ficou 
tão compenetrado da magnitude da tarefa que, de ano para ano, mais exigia 
de si mesmo, tanto na representação como na vida rotineira. 
Não que pretendesse copiar o modelo divino, mas sentia necessidade de 
aperfeiçoar-se moralmente, jamais se permitindo a prática de ações menos 
nobres. E exagerou em contenção e silêncio. 
Sua vida tornou-se complicada, pois os amigos de bar o estranhavam, os 
colegas de trabalho no escritório da Empetur (Empresa Pernambucana de 
Turismo) passaram a olhá-lo com espanto, e em casa a mulher reclamava 
do seu alheamento. 
No sexto ano de encenação do drama sacro, estava irreconhecível. 
Emagrecera, tinha expressão sombria no olhar e repetia maquinalmente as 
palavras tradicionais. Seu desempenho deixou a desejar. 



Descritor 9 – Diferenciar as partes 
principais das secundárias em um texto

Foi advertido pela Empetur e pela crítica: devia ser durante o ano um 
homem alegre, descontraído, para tornar-se perfeito intérprete da Paixão 
na hora certa. Além do mais, até a chegada a Jerusalém, Jesus era jovial e 
costumava ir a festas. 
Ele não atendeu às ponderações, acabou destituído do papel, abandonou 
a família, e dizem que se alimenta de gafanhotos no agreste. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Histórias para o rei. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 
1998.)

Qual é a informação principal do texto Necessidade de alegria?

a) A arte de representar exige compenetração. 
b) O ator pode exagerar em contenção e silêncio. 
c) O ator precisa ser alegre. 
d) É necessário aperfeiçoar-se. 



Descritor 10 – Identificar o conflito gerador 
do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa

3. Leia o texto abaixo e responda à questão.

Ainda ontem passei por lá; a manhã estava muito clara, radiosa, 
dessas alegres manhãs de verão, quentes de sol e de vida. 
Havia no ar uma luminosidade surpreendente e o zumbido dos 
insetos, o canto dos pássaros e o riso das crianças enchiam o 
espaço; por toda a parte reinavam a luz, a alegria, o desejo de viver, 
de ser feliz, de ser bom. As árvores pareciam paradas, quase 
imóveis; mas, observando bem, podia-se perceber um sussurro de 
brisa entre as folhas como a contarem segredinhos uma às outras, 
na transparência luminosa da manhã. ...



Descritor 10 – Identificar o conflito gerador 
do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa
Passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e 
correndo; seus gritos repercutiam em meus ouvidos como ecos de coisas 
mortas, remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido. 
Lembrei-me então do meu sonho; durante a noite inteira eu havia 
sonhado que ainda morávamos lá e meus filhos eram pequenos; no 
sonho ouvi chamarem várias vezes: Mamãe! Mamãe!
DUPRÉ, Maria José. Éramos seis. São Paulo: Ática, 1984. (Fragmento com cortes)

De acordo com o texto, o que fez a personagem lembrar-se do seu 
passado: 
a) foi o sonho que teve durante a noite. 
b) foi o ar daquela linda manhã de verão. 
c) foram os gritos de crianças brincando e correndo na praça.
d) foi a brisa que passava entre as folhas das árvores que pareciam 
paradas.



Descritor 11 – Estabelecer relação 
causa/consequência entre partes e 

elementos do texto 
O homem que espalhou o deserto
E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com seu instrumento. 
Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. 
Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou 
uma companhia, construiu edifícios para guardar seus machados, abrigar seus 
operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializados do 
estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. 
Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam e derrubavam. Foram do sul 
ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá
estava uma tesoura, machado, um aparelho eletrônico para arrasar. Enquanto ele 
ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra calcinada*. E, então, o 
governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em 
tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandavam plantar árvores. E 
enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho a 
sua profissão.

* Queimada por completo; incinerada, carbonizada. 



Descritor 11 – Estabelecer relação 
causa/consequência entre partes e 

elementos do texto 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Contos. São Paulo: Ground, 1989. 
(Fragmento) 

O trecho “Enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num 
deserto, terra calcinada.” indica uma:

a) opinião. 
b) causa. 
c) consequência. 
d) exclusão. 



Descritor 12 – Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.

6. Leia o anúncio abaixo e responda à
questão.

Procura-se desesperadamente um cachorro 
que atende pelo nome de Pirulito. Ele é um 
simpático vira-lata de cor bege, porte médio, 
que desapareceu no último dia 3 de agosto, 
na Avenida Cachorros Felizes, em São Paulo. 
Paga-se recompensa de R$ 500,00. Minha 
filha está sentindo muito a falta dele. 
Qualquer informação favor ligar para: 2222-
5555 e falar com Pedro.



Descritor 12 – Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.

O texto acima tem por finalidade: 

a) discutir a importância ou não desse tipo de 

anúncio. 

b) pedir informações sobre um cachorro 

desaparecido. 

c) contar histórias sobre o convívio com o animal. 

d) demonstrar como deve ser feito um anúncio. 



Descritor 13 – Identificar as marcas 
linguísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto.
2. Leia a canção abaixo e responda.

Saudosa maloca

Se o senhor não tá lembrado 
Dá licença de contar 
Que ali onde agora está
Este adifício arto 
Era uma casa veia, um palacete 

assobradado 
Foi aqui seu moço 
Que eu, Mato Grosso e o Joca 
Construímos nossa maloca 
Mas um dia nóis nem pode se alembrá
Veio os home com as ferramenta 
E o dono mandô derrubá

Peguemos todas nossas coisas 

E fumos pro meio da rua 

Apreciá a demolição 

Que tristeza que nóis sentia 

Cada táuba que caía 

Doía no coração

BARBOSA, Adoniran. Álbum raízes do 
samba. Disponível em: 
http://vagalume.uol.com.br/ adoniran-
barbosa/saudosa-maloca.html. Acesso 
em: 1 ago. 2009. (Adaptado e com 
cortes) 



Descritor 13 – Identificar as marcas 
linguísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto.

Nos versos selecionados a seguir, os que têm o modo de 
falar formal são:

a) “Doía no coração” e “Este adifício arto”. 
b) “Era uma casa veia” e “Veio os homes com as 
ferramenta”. 
c) “Construímos nossa maloca” e “O dono mandou 
derrubar”. 
d) “Cada táuba que caía” e “Que tristeza que nóis sentia”. 



Descritor 14 – Distinguir um fato da opinião 
relativa a esse fato.

1. (Prova Brasil 2007) 
Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda, 
mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão 
fundos para o rio. Como a casa dos Martins, como a casa dos Leão, que depois 
foi dos Medeiros, depois de nossa tia, casa com varanda fresquinha dando 
para o rio. 
Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver 
até onde chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura 
da cerca dos fundos, depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam 
pelo porão. Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto 
que a família defronte teve medo. 
Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela 
faina* de arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. 
Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito; como se fazia 
café e se tomava café tarde da noite! E às vezes o rio atravessava a rua, 
entrava pelo nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, torcíamos para 
ele subir mais e mais. (…)
* faina: trabalho, serviço, lida



Descritor 14 – Distinguir um fato da opinião 
relativa a esse fato.

Sim, éramos a favor da enchente, ficávamos tristes de manhãzinha 
quando, mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara 
um palmo – aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes 
chegava alguém a cavalo, dizia que lá, para cima do Castelo, tinha caído 
chuva muita, anunciava águas nas cabeceiras, então dormíamos 
sonhando que a enchente ia outra vez crescer, queríamos sempre que 
aquela fosse a maior de todas as enchentes. 

BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1962

A expressão que revela uma opinião para o fato “...vinham todos dormir em nossa 
casa” é: 

a) “Às vezes chegava alguém a cavalo...”. 
b) “E às vezes o rio atravessava a rua...”. 
c) “... e se tomava café tarde da noite...”. 
d) “... isso para nós era uma festa...”. 



INTERAÇÃO
Com base no texto abaixo, procure formular questões para avaliar os descritores 
abordados hoje. Envie a sua questão e o descritor ao qual ela se refere.

Um arriscado esporte nacional
Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos 
temos um pouco, mas esse problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no 
Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal de armas de 
guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico 
nacional. Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles 
brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A indústria farmacêutica de 
menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus 
produtos, isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 
Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos 
ocultos em cada remédio, sem que, necessariamente, faça juntamente com essas 
advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação passem a gastar 
mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por 
sugestão de amigos, leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso dos remédios 
“novos” ou simplesmente para tentar manter a juventude. Qualquer que seja a causa, 
os resultados podem ser danosos.

MEDEIROS, Geraldo. “Um arriscado esporte nacional”. Veja. São Paulo: Abril, 18 dez.1985. (Fragmento adaptado)



Avaliação da aula

Envie seu comentário sobre a aula para:
formacao.continuada@coc.com.br



Referências Bibliográficas


