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AULA 10 

 

Gabarito comentado  

 

Questão 01 – Resposta E  

Descritor 05 – Interpretar texto com o auxílio de 

material gráfico diverso (propaganda, 

quadrinhos, fotos etc.) 

Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de imagens com elementos linguísticos 

não-verbais. Com esse descritor avalia-se a 

habilidade de o aluno reconhecer a utilização de 

elementos gráficos (não-verbais) como apoio na 

construção do sentido e de interpretar textos 

que utilizam linguagem verbal e não-verbal.  

 

Análise do item 

Com um pouco de atenção, os alunos 

conseguirão chegar à resposta correta, pois 

basta que ele consiga inferir que a personagem 

se sente insegura em suas concepções e precisa 

da opinião de outros para se afirmar.  

 

Sugestão ao professor 

Para levar os alunos a desenvolverem a 

referida habilidade, o professor deverá promover 

o contato dos mesmos com materiais que 

contenham elementos gráficos tais como: 

Revistas em quadrinhos, anúncios publicitários, 

charges, cartuns etc.  

 

Questão 02 – Resposta B 

Nesta questão foi trabalhado o mesmo 

descritor da questão anterior, o D05, pois 

também se refere à interpretação de texto com 

o recurso dos quadrinhos.   

A resposta correta é a alternativa B, pois 

as imagens deixam claro que o tempo passou, 

mas a personagem permanece realizando a 

mesma ação, ou seja: os dois primeiros 

quadrinhos da primeira tira mostram que ela 

espera o atendimento telefônico e os dois 

primeiros quadrinhos da segunda tira mostram 

que ela aguarda o taxi por algum tempo.  

 

Questão 03 – Resposta D 

Descritor 04 – Inferir uma informação implícita 

em um texto.  

 Este descritor se refere à habilidade do 

aluno em analisar o texto, buscando deduzir a 

partir de informações explícitas, uma informação 

que não está escrita no mesmo. É necessário que 

o leitor seja capaz de ler nas entrelinhas, 

relacionando seu conhecimento de mundo com 

dados do texto.  

 

Análise do item 

 O aluno deverá ser capaz de depreender 

do texto a informação pedida, entendendo que o 

mesmo trata da similaridade comportamental 

entre o cantor Gilberto Gil e seu orixá Logun-edé. 

Essa afirmação não aparece explicitamente, mas 

basta que o aluno faça uma leitura com mais 

atenção e certamente chegará à resposta 

correta.  

 

Questão 04 

Descritor 12 – Identificar a finalidade de textos 

de diferentes gêneros.  

A habilidade que pode ser avaliada por 

este descritor refere-se ao reconhecimento, por 

parte do aluno, do gênero ao qual pertence o 

texto-base, identificando, dessa forma, qual a 

principal característica do texto, se o mesmo é: 

narrativo, argumentativo, informativo, reflexivo, 

instrucional etc. 

 

Análise do item 

 A questão pede para que seja identificada 

uma característica específica do gênero crônica, 

o que, na verdade, define tal gênero, 
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remetendo-se, assim, a sua finalidade. O 

descritor avaliado é, portanto, D12.  

 

Sugestões ao professor 

 Levar para a sala textos de diferentes 

tipologias e gêneros, e mostrar aos alunos qual o 

objetivo de cada um, a qual público se destina, 

enfim, qual a sua finalidade.  

 

 

Questão 05 – resposta A  

Descritor 05 – Interpretar texto com o auxílio de 

material gráfico diverso (propaganda, 

quadrinhos, fotos etc.)  

Por meio deste descritor pode-se avaliar a 

habilidade do aluno em reconhecer a linguagem 

verbal e não-verbal e relacioná-las para 

compreender a intencionalidade de ambas e o 

sentido que provocam juntas.  

 

Análise do item 

Este item refere-se ao descritor 05 por 

apresentar uma charge que é considerada como 

um elemento gráfico. 

 

Sugestão ao professor  

Neste item o professor deverá induzir os 

alunos a relacionarem as imagens ao 

conhecimento de história mundial e de 

Sociologia que possuem. A charge em questão só 

fará sentido se o leitor estiver ciente de que os 

motivos que levam os EUA a guerrearem contra 

o Iraque são relacionados à economia.  

Para que os alunos desenvolvam tal 

habilidade é necessário que o professor 

apresente charges com diferentes temas para 

que eles as relacionem a algum fato. 

 

 

Questão 06 – Todas as alternativas estão 

corretas.  

Descritor: D19 – Reconhecer o efeito de sentido 

decorrente da exploração de recursos 

ortográficos e/ou morfossintáticos. 

Por este descritor será avaliada a 

habilidade do aluno em identificar o sentido 

provocado pela utilização de recursos 

ortográficos como troca de letras, por exemplo, 

e/ou utilização de recursos morfossintáticos.  

 

Análise do Item  

Este item refere-se ao descritor D19 por 

apresentar uma pequena lista de palavras e 

expressões que pela homofonia e criatividade do 

autor recebem definições cômicas, ou seja, 

recebem novos efeitos de sentido.   

 

Sugestões ao professor 

O professor deverá levar os alunos a 

compreenderem que todas as alternativas estão 

corretas, e produzem um efeito de humor. 

Poderá retomar o conceito de verbo e da forma 

imperativa para a primeira alternativa, do prefixo 

“ex” para a segunda, da homofonia de certas 

letras para explicar a terceira alternativa e ainda 

falar sobre a variação linguística/ regionalismos 

presentes em nosso país para confirmar a 

alternativa d.  

 

Questão 07 – Todas as alternativas estão 

corretas, exceto a letra A. 

Descritor 05 – Interpretar texto com o auxílio de 

material gráfico diverso (propaganda, 

quadrinhos, fotos etc.)  

Com esse descritor avalia-se a habilidade 

de o aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção 

do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal.  
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Análise do item 

 Este item refere-se ao descritor 05 

porque apresenta uma tirinha do famoso 

personagem Hagar, a qual é considerada como 

elemento gráfico cujo sentido é complementado 

pela linguagem verbal. 

 

Sugestão ao professor 

 O professor deverá induzir os alunos a 

perceberem que a linguagem icônica é composta 

por ícones como alguns sinais de trânsito, por 

exemplo, o desenho de um garfo e faca cruzados 

indica que há restaurante por perto. Sabendo 

disso o aluno concluirá que a alternativa A é 

falsa, pois não aparecem ícones na tirinha. 

Para conduzir os alunos à conclusão de 

que a alternativa B está correta, o professor 

deverá revisar as características dos diálogos e 

da correta utilização dos balões presentes nas 

Hqs.  

Para compreender que a alternativa C 

também está correta, os alunos deverão 

entender que imagens e palavras se 

complementam.  

O professor deverá fazer com que os 

alunos reflitam da seguinte forma: se o cinema é 

composto de cenas, as tirinhas são feitas de 

quadrinhos, ou seja, ambos são construídos por 

partes. Considerando essa semelhança, conclui-

se que a letra D também é verdadeira.  

 

Questão 08 – Todas alternativas estão corretas 

exceto a A. 

Descritor 05 – Interpretar texto com o auxílio de 

material gráfico diverso (propaganda, 

quadrinhos, fotos etc.)  

Com esse descritor avalia-se a habilidade 

de o aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção 

do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal.  

 

Análise do item 

 Este item refere-se ao descritor 05 

porque apresenta uma tirinha do famoso 

personagem Hagar, a qual é considerada como 

elemento gráfico cujo sentido é complementado 

pela linguagem verbal. 

 

Sugestão ao professor 

Para mostrar aos alunos que a letra A é 

falsa, basta que o professor os leve a refletir 

sobre como eles falam no cotidiano, logo, 

perceberão que usam com mais frequência o 

futuro composto.  

O professor induzirá os alunos a 

concordarem com a afirmação contida na 

alternativa B retomando o conceito de elipse.  

Para que consiga alcançar a compreensão 

dos alunos deverá revisar rapidamente os 

discursos direto e indireto.  

Na letra D os alunos são levados a 

reconhecer o paralelismo de ideias que ocorre 

no primeiro quadrinho, caso seja necessário, o 

professor poderá revisar tal conteúdo. 

 

Questão 09 – todas as alternativas estão 

corretas exceto a letra C. 

Letra A - Descritor 11- Estabelecer relação causa-

consequência entre partes e elementos do texto.  

Por este descritor pode-se avaliar a 

habilidade do aluno em identificar como as 

relações entre os elementos organizam-se de 

forma que um torna-se o resultado do outro. 

 

Letra B, C e D - Descritor 03 – Inferir o sentido de 

uma palavra ou expressão. . 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar 

a habilidade de o aluno relacionar informações, 
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inferindo quanto ao sentido de uma palavra ou 

expressão no texto, ou seja, dando a 

determinadas palavras seu sentido conotativo. 

 

Análise do item  

A letra A refere-se ao descritor 11, pois, 

avalia a habilidade do aluno em estabelecer 

relação entre causa e consequência. O professor 

poderá levar os alunos a pensarem que, de 

acordo com o texto, as crianças que têm mais 

liberdade, consequentemente, terão uma 

aprendizagem mais significativa.  

As demais alternativas referem-se ao 

descritor 03 pois, avaliam a habilidade dos 

alunos em inferir o sentido de palavras e 

expressões presentes no texto. O professor 

poderá falar de cada uma delas especificamente, 

deixando claro que na letra B a palavra outro se 

refere às outras marcas de sabão.  

Na letra C temos uma afirmação negativa, 

pois a palavra ainda significa apenas que o 

produto está melhor, mas não que só agora foi 

aprovado pelo consumidor. Levando-se em conta 

o conhecimento prévio do aluno, este concluirá 

facilmente que a marca Omo já foi aceita há anos 

pelos consumidores.  

O professor deverá induzir o aluno a 

compreender que na primeira vez que a palavra 

manchas aparece traz seu sentido real, já na 

segunda vez, manchas aparece com o sentido de 

lembranças. 

 

Questão 10 – Todas as alternativas estão 

corretas, exceto a letra A. 

Nas letras A, C e D trabalha-se o Descritor 

02 - Estabelecer relações entre partes de um 

texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto. 

As habilidades que podem ser avaliadas 

por este descritor relacionam-se ao 

reconhecimento da função dos elementos que 

dão coesão ao texto. Dessa forma, eles poderão 

identificar quais palavras estão sendo 

substituídas e/ou repetidas para facilitar a 

continuidade do texto e a compreensão do 

sentido. Trata-se, portanto, do reconhecimento, 

por parte do aluno, das relações estabelecidas 

entre as partes do texto. 

 

Análise do item 

Letra A - errada. Para que o professor 

convença os alunos do fato de que esta questão 

está errada, basta que os leve a perceber que 

houve apenas substituição de palavras, não 

alteração de sentido.  

As letras C e D – corretas. Também se 

referem ao descritor 02, pois ambas tratam das 

relações de dependência estabelecidas entre as 

partes do texto. 

Na letra B trabalha-se o Descritor 04 – 

Inferir uma informação implícita em um texto.  

Por meio deste descritor, pode-se avaliar 

a habilidade de o aluno reconhecer uma ideia 

implícita no texto, ou seja, ele deverá ser capaz 

de localizar uma informação que está no texto, 

porém não aparece escrita no mesmo. É 

importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações 

solicitadas. 

 

Sugestão ao professor 

Para ajudar o aluno a chegar à resposta 

correta, o professor poderá selecionar questões 

provas de vestibulares que trabalhem o mesmo 

descritor. 


