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APrESENTAÇÃo
Queridos professores, coordenadores pedagógicos, gestores e estudantes,

Apresentamos o Projeto Aprender+ (Aprender Mais) elaborado pela Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) para ser mais uma importante ferramenta para a melhoria da
qualidade da Educação nas nossas escolas da rede pública estadual.
O Aprender+ é uma ação pedagógica especial para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino
Médio da Rede Estadual de Ensino de Goiás, com o objetivo de melhorar a proﬁciência em Língua
Portuguesa e Matemática, disciplinas relevantes na vida de todos, na escola, no mundo do trabalho
e na promoção da cidadania.
O Aprender+ é um rico material pedagógico complementar a ser utilizado em sala de aula e
também fora dela, pelos professores, pelos estudantes, pelos coordenadores pedagógicos e pelos
gestores! É um projeto que, sobretudo, vai apoiar os esforços de todos em prol da aquisição do
conhecimento com sucesso.
Esse caderno de atividades inclui conhecimentos e expectativas do Currículo Referência do Estado
da Matriz de Referência do Saeb. Com esse projeto propomos potencializar o processo de ensino e
aprendizagem, assegurando o bom desempenho dos nossos estudantes e a boa performance das
nossas escolas nos processos de avaliação internos e externos.
Inovador, esse projeto nos possibilitará acompanhar os resultados das ações implementadas na
Educação, contribuindo para a deﬁnição mais acertada de intervenções necessárias e de atuação mais
favorável à melhoria da qualidade do ensino na rede estadual. O Aprender+ integra o compromisso
do Governo de Goiás, por meio da Seduce, de ter a excelência e a equidade como pilares norteadores
das políticas públicas de Educação, Cultura e Esporte, sobretudo a partir das nossas escolas estaduais.

Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás
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LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTANDO A UNIDADE 1

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as atividades elaboradas/selecionadas para esta unidade envolvem a leitura e discussão de textos do
gênero textual: conto literário. Fazem parte também dos conteúdos desta unidade os efeitos de sentido decorrentes
da pontuação, os efeitos de sentido decorrentes da escolha de determinadas palavras e a morfossintaxe como produtora
de sentidos no texto. Para melhor compreensão dos textos apresentados, sugerimos que você utilize diferentes
estratégias de leitura, tais como antecipação, levantamento de hipóteses, seleção, dentre outras. Procure, sempre que
possível, realizar uma leitura coletiva, a ﬁm de veriﬁcar as diﬁculdades de compreensão de palavras e expressões que
seus alunos podem apresentar. Procure trabalhar o signiﬁcado dessas palavras de forma reﬂexiva, levando os estudantes
a inferirem seus possíveis signiﬁcados. Veriﬁque também se os estudantes compreendem o que está sendo proposto
em cada atividade. A não compreensão das questões propostas já nos oferece um indício das diﬁculdades em leitura
apresentadas pelos estudantes.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 1, 4, 18(B)/18(O)18(G), 17, 19, 2(G)/2(O)/2(B).
Você irá observar um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades propostas, que será alcançado pelo grau
de diﬁculdade do texto utilizado e pela atividade em si, conforme explicitamos anteriormente. As atividades relacionadas
ao descritor 18(B), por exemplo, terão um nível de diﬁculdade menor do que as relacionadas ao descritor 18(O). Esta
gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem desenvolvidas ou em qual nível
de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas.

Língua Portuguesa

QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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Professor (a), para o trabalho com as atividades desta unidade, sugerimos que você explore mais, efetivamente, os
efeitos de sentido alcançados com a escolha vocabular, conforme é proposto nas atividades 3 (três), 4 (quatro) e 5
(cinco). Para tanto, é aconselhável levar os estudantes a analisarem e reﬂetirem sobre as intenções do locutor ao fazer
uso de uma palavra e de seus possíveis signiﬁcados agregados, que podem ampliar os sentidos do texto além do que
aparenta.
Outra forma de trabalhar a signiﬁcação do texto, alterando-a, ou ampliando-a, é pela substituição ou repetição de
termos, como nas atividades 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez). Ou ainda fazendo uso da estrutura morfossintática, atividade
5 (cinco). Veriﬁque se é necessário retomar conteúdos ou introduzir novos caso constate-se, por exemplo, que os
estudantes não conseguem perceber o efeito de sentido provocado pelo uso da pontuação, conforme é proposto na
atividade 6 (seis).
A atividade 1 (um) trabalha o resgate de uma informação explícita do texto, o que está em sua superfície, e que pode
ser percebido pela leitura atenta do texto, não requerendo nenhuma habilidade especial por parte do leitor.
Já a atividade 2 (dois) requer mais atenção e certa dose de entendimento das entrelinhas, uma vez que busca uma
informação implícita, ou seja, algo que não se encontra na superfície, mas que pode ser deduzido a partir de uma leitura
cuidadosa e de inferências feitas pelo leitor.
No mais, desejamos um excelente trabalho e esperamos que esta unidade possa complementar as atividades
previamente selecionadas ou elaboradas por você na construção de seu planejamento!
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LÍNGUA PORTUGUESA

uNIdAdE 1
CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Conto Literário
EIXO (S) TEMáTICO (S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler contos literários, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Reﬂetir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre as expressões e recursos linguísticos empregados.
DESCRITOR (ES):

Língua Portuguesa

• D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
• D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
• D18 (B) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.
• D18 (O) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.
• D18 (G) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.
• D17 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e de outras notações.
• D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográﬁcos e/ou morfossintáticos.
• D2 (G) - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.
• D2 (O) - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.
• D2 (B) - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto.
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ATIvIdAdES
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2, 3 e 4.
A luva
Recontado de um poema de Schiller por Tatiana Belinky

Foi nos tempos distantes do amor cortês. No reino medieval do rei Franz era dia de festa, e o ponto alto
das festividades era a exibição de feras selvagens, trazidas de terras distantes, na arena do grande castelo.
Em volta da arena erguiam-se as arquibancadas, encimadas por altos balcões onde brilhavam os nobres
da corte, ao lado das belas damas faiscantes de joias. Entre elas se destacava a donzela Cunegundes, tão
rica e formosa quanto orgulhosa, e de pé ao seu lado estava o seu apaixonado adorador, o jovem cavaleiro
Delorges, cujo amor ela desdenhava, distante e fria.
Chegou a hora do início da função. A um sinal do rei, abriu-se a porta da primeira jaula, da qual saiu,
majestoso, um feroz leão africano e, sacudindo a juba dourada, deitou-se na areia, preguiçoso. Abriu-se a
segunda jaula, liberando um terrível tigre de Bengala, que encarou o leão com olhos ameaçadores e deitouse também, tenso, como quem prepara um bote mortal. Em seguida, abriu-se a terceira jaula, da qual
saltaram, quais enormes gatos negros, duas panteras de dentes arreganhados, deitando-se agachados e
aumentando a tensão do ambiente.
Fez-se um silêncio no público: todos aguardavam ansiosos um pavoroso embate mortal entre os quatro
monstros felinos... E neste momento, como que sem querer, a donzela Cunegundes deixou cair, do alto do
balcão, sua branca luva, bem no centro da arena, entre as quatro feras assustadoras. E dirigindo-se com
um sorriso irônico ao seu cavaleiro adorador, falou afetada:
"Cavaleiro Delorges, se de fato me amais como viveis repetindo, provai-o, indo buscar e me devolver a minha luva".
O cavaleiro Delorges não respondeu nada e sem titubear, desceu rápido do balcão e com passos
decididos pisou na arena, entre as fauces hiantes e as presas arreganhadas das quatro feras. Calmo e ﬁrme
ele apanhou a luva, e sem olhar para trás e sem apressar o passo, voltou para o balcão, sob os sussurros
de espanto e admiração de todo o público presente.
A donzela Cunegundes estendeu a mão num gesto faceiro para receber a luva e com um sorriso cheio
de promessas, falou:
"Ganhaste a minha gratidão, cavaleiro Delorges."
Mas em vez de entregar-lhe a luva, o cavaleiro Delorges atirou-a no belo rosto da dama cruel e orgulhosa:
"Dispenso a vossa gratidão, senhora!", ele disse.
E voltando-lhe as costas, o cavaleiro Delorges foi embora para sempre.
Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/fundamental-1/luva-634346.shtml>. Acesso em: 1º set. 2016.

1. Com sua atitude, indo buscar a luva, o cavaleiro mostrou

Língua Portuguesa

(A) seu amor pela donzela.
(B) sua enorme coragem.
(C) sua calma inabalável.
(D) seu temor da morte.
Gabarito: A
Comentário: com a sua atitude, o cavaleiro evidencia o seu amor pela donzela, ou seja, deixa claro que a amava
tanto que chegava a não temer a morte.
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2. “...o cavaleiro delorges foi embora para sempre. ” o que sugere a atitude do cavaleiro?
A atitude do cavaleiro sugere sua decepção com a amada, pois parece ter percebido sua falta de amor por ele.
3. “...ao lado das belas damas faiscantes de joias.” qual a intenção do narrador ao empregar a palavra “faiscantes”
ao se referir às damas?
O emprego da palavra faiscantes refere-se ao brilho e, ao mesmo tempo, intensiﬁca essa qualidade; sendo assim,
a intenção do narrador foi tornar mais intensa a qualidade de brilhar com as joias usadas.
4. Fauce - A goela de um animal. Hiante - que mostra uma grande abertura; fendido.
Poética que tem a boca aberta; que está cheio de apetite. A escolha de palavras antigas e pouco comuns pelo
narrador tem que efeito de sentido no texto?
A escolha dessas palavras tem o sentido de aproximar o texto da época retratada, ou seja, uma história de
cavaleiros e damas medievais.

Aprender +
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 5, 6, 7 e 8.
uma ideia toda azul
Marina Colasanti

Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda e, tão maravilhado ﬁcou com aquela ideia azul, que
não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com
ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com alegria, linda ideia dele toda azul.
Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore.
Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia, para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta
e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levá-la. É
tão fácil roubar uma ideia! Quem jamais saberia que já tinha dono?
Com a idéia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os
olhos se fecharam, ele saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até
chegar ao corredor das salas do tempo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher?
Diante de cada porta o rei parava, pensava e seguia adiante. Até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala
acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo, o olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus
pendurados como teias. Sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de
marﬁm, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta.
A chave prendeu no pescoço em grossa corrente. E nunca mais mexeu nela.
[...]
Disponível em: <http://www.arazao.net/uma-ideia-toda-azul.html>. Acesso em: 02 set. 2016.
5. “Sala de quase escuro, sempre igual”. A escolha vocabular relaciona-se às intenções da autora e ao narrar da
história. Explique como a expressão destacada se relaciona a essas intenções.
A escolha das palavras mostra-se importante, pois reforça a escolha do rei pela sala do sono, uma vez que lá,
na penumbra (no quase escuro), tudo era sempre igual.
Professor, o que se destaca aqui é a ideia de que na sala do sono nada mudava e, assim, a ideia estaria a salvo
das mudanças provocadas pelo tempo; ela permaneceria jovem e brilhante.
6.” É tão fácil roubar uma ideia! quem jamais saberia que já tinha dono? ” o emprego do ponto de interrogação
no período anterior provoca que efeito de sentido?
O efeito pretendido aqui é de ser uma pergunta retórica, já que não pressupõe uma resposta direta.
7. “A chave prendeu no pescoço em grossa corrente. ” Explique o efeito provocado pela inversão da ordem
canônica dos elementos da frase.
A inversão da ordem sujeito, verbo, objeto (SVO), geralmente, tem como ﬁnalidade o destaque de um dos termos.
Professor (a), lembramos que, no caso, o termo destacado é a chave, colocada junto ao pescoço do rei para
deixar claro que apenas ele tinha acesso à ideia. D 19
8. “desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros
pensamentos, ...” explique a repetição do pronome ela, no trecho em destaque.
O pronome “ela” substitui o termo “ideia” e sua repetição provoca, reforça a noção de leveza e certa infantilidade,
como se fossem crianças brincando alegres e puras.
Professor (a), a linguagem infantil, geralmente é dada a repetições, como a que aparece no texto, por isso a
relação feita entre a repetição do pronome “ela” e o efeito de sentido provocado. D 2 G
9 “bastaria esse alguém pegá-la e levá-la”. o pronome la é empregado para substituir qual termo? Com que propósito?
O pronome “la” substitui o termo “ideia”; com o propósito de evitar a repetição do mesmo e manter a coesão do texto.
Professor (a), explicar que termos como pronomes, conjunções e advérbios têm a função de estabelecer a coesão
textual, estabelecendo relações de sentido entre as várias partes de um texto e evitando repetições.

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 10.
O gaúcho, passeando no calçadão em Copacabana, de repente vê uma sombra que passa à sua frente;
assustado, o gaúcho olha pra cima e vê um cara voando de asa-delta.
Ele que não entende bulhufas disso, rapidamente puxa seu revólver e o descarrega nele, nisso chega um carioca
aos prantos: “O que é isso, o que é isso, gaúcho?? E ele responde: O que não sei, mas que soltou o hôme, soltou!!!!
Disponível em: <http://www.piadascurtas.com.br/a-sombra/>. Acesso em: 05 set. 2016.

10. “...rapidamente puxa seu revólver e o descarrega nele”, o pronome obliquo “o”substitui o termo
(A) cara.
(B) gaúcho.
Gabarito: D
Comentário
(C) homem.
O pronome o substitui o termo revólver, descarregou o revólver.
(D) revólver.

Língua Portuguesa

A Sombra!!
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LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTANDO A UNIDADE 2

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as atividades elaboradas/selecionadas para esta unidade envolvem a leitura e discussão de textos do gênero
textual: conto literário. Fazem parte também dos conteúdos desta unidade os efeitos de sentido decorrentes da pontuação,
os efeitos de sentido decorrentes da escolha de determinadas palavras e a morfossintaxe como produtora de sentidos no
texto. Para melhor compreensão dos textos apresentados, sugerimos que você utilize diferentes estratégias de leitura, tais
como antecipação, levantamento de hipóteses, seleção, dentre outras. Procure, sempre que possível, realizar uma leitura
coletiva, a ﬁm de veriﬁcar as diﬁculdades de compreensão de palavras e expressões que seus alunos podem apresentar.
Procure trabalhar o signiﬁcado dessas palavras de forma reﬂexiva, levando os estudantes a inferirem seus possíveis
signiﬁcados. Veriﬁque também se os estudantes compreendem o que está sendo proposto em cada atividade. A não
compreensão das questões propostas já nos oferece um indício das diﬁculdades em leitura apresentadas pelos estudantes.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 3, 4, 13, 10(G)/10(O)/10(B), 18,
19(O)/19(B)/19(G). Você irá observar um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades propostas, que será
alcançado pelo grau de diﬁculdade do texto utilizado e pela atividade em si, conforme explicitamos anteriormente. As
atividades relacionadas ao descritor 10(B), por exemplo, terão um nível de diﬁculdade menor do que as relacionadas
ao descritor 10(O). Esta gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem
desenvolvidas ou em qual nível de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas
possam ser efetivadas.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

Língua Portuguesa

Professor (a), para o trabalho com as atividades desta unidade, sugerimos que você explore mais, efetivamente,
os elementos da narrativa, especiﬁcamente do gênero conto, como trabalhado nas atividades 3 (três), 4 (quatro), 5
(cinco) e 6 (seis). Também, são trabalhados os sentidos pretendidos e alcançados pelo autor do texto com a escolha
vocabular cuidadosa, como na atividade 7 (sete). A morfossintaxe é outro aspecto a ser recordado e trabalhado nas
atividades 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez). Para tanto, é aconselhável levar os estudantes a analisarem e reﬂetirem sobre
o papel das estruturas gramaticais no texto, reﬂetir com eles que a gramática só existe em função dos sentidos do
texto e das intenções do locutor ao fazer uso delas com a intenção de ampliar possíveis signiﬁcados agregados, indo
além do que aparenta.
No mais, desejamos um excelente trabalho e esperamos que esta unidade possa complementar as atividades
previamente selecionadas ou elaboradas por você na construção de seu planejamento!
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uNIdAdE 2

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Conto Literário
EIXO (S) TEMáTICO (S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler contos literários, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem)
• Reﬂetir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre as expressões e recursos linguísticos empregados.
DESCRITOR (ES):

Língua Portuguesa

• D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
• D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
• D13 - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D10 (G) - Identiﬁcar o conﬂito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa.
• D10 (O) - Identiﬁcar o conﬂito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa.
• D10 (B) - Identiﬁcar o conﬂito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa.
• D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.
• D19 (O) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográﬁcos e/ou morfossintáticos.
• D19 (B) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográﬁcos e/ou morfossintáticos.
• D19 (G) - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográﬁcos e/ou morfossintáticos.
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ATIvIdAdES
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
bruxas não existem
Moacyr Scliar

Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo
maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma
mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no ﬁm de nossa rua.
Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de "bruxa".
Era muito feia, ela; gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme
verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a
certeza de que, se ﬁzéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão.
Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadíamos o pequeno pátio para dali roubar
frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos
atrás dela gritando "bruxa, bruxa!".
Um dia encontramos, no meio da rua, um bode morto. A quem pertencera esse animal nós não
sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao
contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela
da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava
bastante, e com muito esforço nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os
chifres ﬁcaram presos na cortina.
− Vamos logo - gritava o João Pedro -, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato
em que, ﬁnalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa,
empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último.
E então aconteceu. De repente, enﬁei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na
perna e não tive dúvida: estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa,
caminhando com diﬁculdade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura a turma
estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher sem dúvida descarregaria em mim sua fúria.
Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna, e
instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente.
− Está quebrada – disse por ﬁm. – Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui
enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Conﬁe em mim.
Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou uma tala,
imobilizando-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. "Chame uma
ambulância", disse a mulher à minha mãe. Sorriu.
Tudo ﬁcou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas
eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. E tornei-me grande amigo de uma
senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio.
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Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/fundamental-1/bruxas-nao-existem-689866.shtml>. Acesso em: 05 set. 2016.
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1.”...mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. ” qual o sentido sugerido
pela palavra destacada?
O sentido sugerido no contexto é de planejar; as mulheres passavam todo o tempo planejando coisas perversas.

2.” E a mulher sem dúvida descarregaria em mim sua fúria. ” o que o garoto imaginava que pudesse acontecer
com ele ao ser pego pela velha senhora?
Como pensavam que a mulher fosse uma bruxa, provavelmente o garoto imaginava sofrer algum tipo de feitiço
por parte dela.

Aprender +
3. o locutor do texto é
(A) a mulher chamada de bruxa.
(B) um adulto recordando a infância.
(C) o garoto falando de suas brincadeiras.
(D) um observador contando uma história.
Gabarito: B
Comentário
O texto conta a história de um menino, mas são as memórias de um adulto de quando ele era esse menino,
como podemos perceber logo no início: “Quando eu era garoto”.

4.que fato dá início ao enredo?
O fato que dá início ao enredo é o achado do bode morto pelos meninos.
Professor (a), explicar que o que aparece antes são considerações feitas pelo autor para chegar à história
propriamente dita e que envolve o episódio do bode e tem início justamente com o fato de seu achado pelos
garotos.

5. qual o enredo do texto?
O enredo é a história do bode jogado pelos meninos na casa da velha senhora a quem chamavam de bruxa, e
sua reação; desencadeando o acidente com o narrador/personagem e a descoberta de uma nova amiga.

6. o foco narrativo do conto é em primeira ou de terceira pessoa? Narrador personagem ou observador?
O foco narrativo é de primeira pessoa, quem narra a história é um adulto recordando sua infância; portanto, é
um narrador do tipo personagem.

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 7, 8, 9 e 10.
o Pistoleiro

As imagens exuberantes estampadas nos cartões postais não deveriam ser compostas apenas pelo Cristo,
praias, morros e a plácida Copacabana. Amálgama perfeita entre tragédias e beldades, o Rio de Janeiro, sinônimo
de uma metrópole repleta de faces e destinos, independentemente do curso de suas Marés, também escondia o
sangue fervilhado sobre o asfalto. Era orgânica, mutante e mesmo que muitos pagassem caro, ainda reservaria
suas surpresas, dia após dia, sem qualquer resquício de beleza, ou piedade.
Ao sair com seu carro de um edifício próximo à esquina da Rua Marques de Olinda, Régis Tupinambá passou
pelos seguranças do estacionamento e seguiu pela enseada da Praia de Botafogo.
O cinzeiro tremelicava sobre o painel, mas ele dava pouca importância à sujeira. Há dias sem descanso, a ﬁna
crosta de pó que cobria parte da frente do carro era o menor de seus problemas. Buscou por algum enxerido,
mas enxergou apenas seus olhos amargos reﬂetidos no espelho retrovisor. Enﬁm, depois de tanto penar, o serviço
andava: Tinha a localização e o tipo de carro conduzido pela encomenda.
A escuridão branda dava espaço à ameaça do Sol, enquanto ele se preparava para mais uma despedida. Acima,
apenas a lua cheia derretia sobre a marola da praia. Com o cigarro preso nos lábios, Tupinambá passou pelo Largo
dos Leões, chegando à Rua Humaitá. A vermelhidão dos seus olhos demonstrava o cansaço, cheirou outro pino
de cocaína e com um sorriso discreto lembrou-se das aventuras no Pão de Açúcar e os corpos que o tempo se
incumbiu de apagar. Bons camaradas que vacilaram. Aí estava a sua diferença, o truque: ser apanhado no erro.
Salvo quando levou três tiros da polícia num atentado conhecido como O Massacre de São Valentim. [...]
Disponível em: <https://entrecontos.com/2016/08/28/o-pistoleiro-conto-vitto-graziano/>. Acesso em: 08 set. 2016.
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Vitto Graziano
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7. “A escuridão branda dava espaço à ameaça do Sol” A escolha vocabular tem grande importância na construção
dos sentidos do texto. que intenção pode ter tido o autor ao empregar a expressão “ameaça” para se referir ao
nascer do Sol, na frase anterior?
A escolha do termo “ameaça” agrega a ideia de que o Sol para o narrador/personagem não é algo bem-vindo,
provavelmente ele prefere o ambiente noturno, a penumbra, enquanto o Sol representa o excesso de luz e
claridade.
Professor (a), mostre aos alunos como o narrador/personagem refere-se à escuridão como sendo branda, algo
que parece não o assustar, enquanto cabe ao Sol o papel de ameaça.

Releia o trecho e a seguir responda as atividades 8, 9 e 10.
“Amálgama perfeita entre tragédias e beldades, o Rio de Janeiro, sinônimo de uma metrópole repleta
de faces e destinos, independentemente do curso de suas Marés, também escondia o sangue fervilhado
sobre o asfalto. ”
8. Embora longo, todo esse período constitui uma única oração, com apenas um sujeito simples. qual é esse
sujeito? que efeito issso provoca?
O sujeito é Rio de Janeiro, para encontrá-lo, basta veriﬁcar junto ao verbo a quem se refere a ação proposta por
ele, ou seja, quem faz a ação de esconder o sangue. Isso mostra que o sujeito se desdobra em vários, mas
continua sendo um. Tem multiplas faces.
9. que efeito de sentido os termos destacados atribuem ao sujeito?
Esses termos exercem a função de adjuntos adnominais e têm o papel de determinar de alguma forma esse
sujeito, atribuindo-lhe qualidades, como a de ser uma mistura (amálgama) perfeita entre coisas boas e ruins,
ou de ser uma metrópole com múltiplas faces e destinos.

10. “...independentemente do curso de suas Marés”. o termo “idependentemente” também se relaciona ao
sujeito rio de Janeiro? que efeito a escolha desse provoca no texto?
Não, o termo em questão relaciona-se ao modo como se dá a ação de esconder o sangue, sendo, portanto, um
adjunto adverbial de modo e não adjunto adnominal.
Professor (a), esta é uma boa oportunidade para recordar a diferença entre esses dois termos. Mais do que a
preocupação com nomes, preocupe-se em deixar clara a diferença na função e no sentido pretendido; enquanto
o adjunto adnominal agrega uma qualidade ou determinação ao nome, no caso sujeito, o adjunto adverbial
adiciona uma circunstância de modo, tempo, lugar, causa ou outras, ao verbo.

Língua Portuguesa
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APRESENTANDO A UNIDADE 3

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor(a), as atividades elaboradas/selecionadas para esta unidade envolvem a leitura e discussão de textos dos
gêneros textuais: editorial e carta do leitor. Fazem parte também dos conteúdos desta unidade elementos constitutivos
do gênero, pronome e conjunção. Para melhor compreensão dos textos apresentados, sugerimos que você utilize
diferentes estratégias de leitura, tais como antecipação, levantamento de hipóteses, seleção, dentre outras. Procure,
sempre que possível, realizar uma leitura coletiva, a ﬁm de veriﬁcar as diﬁculdades de compreensão de palavras e
expressões que seus alunos podem apresentar. Procure trabalhar o signiﬁcado dessas palavras de forma reﬂexiva,
levando os estudantes a inferirem seus possíveis signiﬁcados. Veriﬁque também se os estudantes compreendem o que
está sendo proposto em cada atividade. A não compreensão das questões propostas já nos oferece um indício das
diﬁculdades em leitura apresentadas pelos estudantes.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a três expectativas de aprendizagem do Currículo Referência
de Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas
de aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 20(B), 20(O), 20(G), 14, 9, 12, 2, 15(B),
15(O) e 15(G). Você irá observar um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades propostas, que será
alcançado pelo grau de diﬁculdade do texto utilizado e pela atividade em si, conforme explicitamos anteriormente.
As atividades relacionadas ao descritor 20(B), por exemplo, terão um nível de diﬁculdade menor do que as
relacionadas ao descritor 20(O). Esta gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda
não estão bem desenvolvidas ou em qual nível de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções
didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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Professor(a), para o trabalho com as atividades 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) explore a comparação entre a temática de
textos e as condições de produção dos referidos textos (editorial e carta do leitor). Na atividade 4, sugerimos que você
explore a diferença entre fato e opinião, conforme é proposto. Para tanto, é aconselhável levar os estudantes a analisarem
e reﬂetirem sobre determinadas estruturas linguísticas como os adjetivos e as expressões adverbais que podem ser
utilizadas para a construção da opinião. Já na 5 (cinco) direcione o seu trabalho para a exploração das informações
constitutivas de um texto (a principal informação e aquelas secundárias a ela). Todo texto atende uma determinada
ﬁnalidade, na atividade 6 (seis) é cobrada a ﬁnalidade do texto II. Na atividade 7 (sete), enfatize a importância dos
pronomes no processo coesivo de um texto. Nas atividades 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez), o foco é a relação de sentido
estabelecida pela utilização das conjunções.
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uNIdAdE 3

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Editorial. Carta ao leitor.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler contos literários, editoriais e correspondências, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de
interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes nos gêneros em estudo.
DESCRITOR (ES):

Língua Portuguesa

• D20 (B) - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.
• D20 (O) - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.
• D20 (G) - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em que serão recebidos.
• D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
• D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
• D12 - Identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
• D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem para
a continuidade de um texto.
• D15 (B) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
• D15 (O) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
• D15 (G) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
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ATIvIdAdES
Leia os textos e, a seguir, responda as atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Texto I
Editorial

Corrida de obstáculos
A equipe brasileira teve o melhor desempenho da história dos Jogos Olímpicos. Superou sua melhor
classiﬁcação na tabela em número de medalhas de ouro e também de pódios e esteve perto da meta do
Comitê Olímpico do Brasil (ﬁcar entre os dez primeiros) em termos de total de láureas.
Não chegou perto, porém, dos resultados das potências esportivas que sediaram a Olimpíada nos últimos 50 anos.
Os números nacionais destoam dos indicadores econômicos e sociais do país. O Brasil alcançou o 13º
lugar na classiﬁcação dos Jogos do Rio. Em renda per capita ou em desenvolvimento social, a posição
brasileira no ranking mundial anda perto do septuagésimo lugar.
Tais estatísticas, porém, nem de longe dizem tudo sobre as perspectivas em Olimpíadas. Além da
qualidade de vida, o desempenho nos esportes de elite está ainda relacionado a tradições esportivas e a
desejos de projetar a imagem do país.
http://www.sul21.com.br/wp-content/uploads/2016/08/20160821-olimpiadas.jpg

Isto posto, o que fazer da ansiedade nacional por se destacar no esporte de alto nível? Quais são o
interesse, o custo e o benefício?
Apesar do resultado recorde no Rio, o governo investiu soma consideravelmente maior nestes Jogos.
Em cálculo rudimentar, o custo por medalha aumentou. Em linhas gerais, no entanto, o desempenho não
ﬁcou muito longe da média recente em termos de pódios.
Desde a Olimpíada de Atlanta, em 1996, as equipes brasileiras vinham conquistando algo em torno de
1,5% das medalhas. Antes de Atlanta, o esporte nacional ﬁcava com um terço disso.
Tornam-se cada vez mais altos os custos de alcançar resultados melhores apenas por meio do
investimento em poucos atletas de nível internacional. Parece não haver progresso substantivo de
benefícios, em termos de medalhas, imagem e, mais importante, melhorias sociais gerais.
Desde que o Brasil se dedicou mais a satisfazer seu desejo de projeção esportiva, quando decidiu sediar
a Olimpíada, não houve programa consistente de disseminação da cultura esportiva no país: de práticas
saudáveis, de educação esportiva e de competições de base, a começar pelas escolas.
Tal programa teria o efeito de, em médio prazo, multiplicar o número de praticantes, facilitar a revelação
de talentos e lançar mais luz sobre a saúde de jovens e sobre a situação material das escolas.
Um programa assim poderia satisfazer anseios nacionais de projetar a imagem do país de modo
socialmente mais relevante: criando uma massa de atletas, talvez futuros campeões, em vez de se ﬁar
apenas em gastos nas poucas ﬁguras excepcionais que ainda dominam o esporte olímpico brasileiro.
Disponível em: <ttp://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/<08/1805548-corrida-de-obstacul.shtml?cmpid=topicos>. Acesso em: 31 ago. 2016.

olimpíada
No apagar das luzes dos Jogos Olímpicos, os Estados Unidos mais uma vez demonstraram como
trabalham com competência em relação aos seus atletas. O resultado está no quadro de medalhas, em
que reinaram absolutos, com 121 no total, sendo 46 de ouro. É importante ressaltar que os EUA não têm
um Ministério dos Esportes, como no Brasil, que só serve para apadrinhar políticos com cabides de
empregos. Nós temos muito que aprender com eles.
Eugenio de Araújo Silva (Canela, RS)
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/2016/08/18/1805956-leitor-diz-ter-ficado-enojado-com-premio-pago-aos-jogadores-de-futebol.shtml>. Acesso em: 31 ago. 2016.
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Texto II
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1. qual o tema comum tratado pelos dois textos?
O tema comum tratado pelos dois textos é a conquista de medalhas olímpicas por atletas. No entanto, o texto I
se dedica a abordar a conquista de medalhas pelos atletas do Brasil e o texto II a conquista dos Estados Unidos.
Professor(a), esta atividade é relacionada ao descritor 20 e corresponde ao nível básico(B), pois os estudantes
precisam identiﬁcar o tema comum tratado nos dois textos, o qual se encontra na superfície textual.
2. os textos I e II correspondem a qual gênero? o que possibilita fazer essa identiﬁcação?
O texto I é um editorial e o II uma carta de leitor. No texto I, antes do título, já aparece o gênero do texto, Editorial.
Já no texto II, ao observar a referência no ﬁnal do texto, é possível identiﬁcar que se trata de uma carta do leitor,
pois foi publicado no painel do leitor da Folha de S. Paulo. Portanto, o local onde os textos foram publicados
permitem ao leitor identiﬁcar quais gêneros cada um corresponde. Além disso, as marcas linguísticas presentes
no texto contribuem para identiﬁcar o gênero dos textos. São textos da tipologia-dissertativa-argumentativa
que apresentam opiniões, ambas respeitando as características próprias de cada gênero.
Professor (a), essa atividade também é relacionada ao descritor 20 e corresponde ao nível operacional. Ela está
relacionada às condições de produção do gênero, aspecto que também é explorado pelo referido descritor.
3. quem escreveu os textos I e II?
Quem escreveu o texto I foram os editores da Folha de S. Paulo e o II um leitor da Folha de S. Paulo. Para
responder essa pergunta, os estudantes precisam conhecer as características de cada um dos gêneros.
Professor (a), esta atividade corresponde ao nível Global (G), pois, para chegar a essa resposta, os estudantes
precisam reconhecer o gênero estudado, as características de cada um para poder conseguir respondê-la.
4. Identiﬁque qual dos trechos seguintes apresentam apenas fatos:
(A) “O Brasil alcançou o 13º lugar na classiﬁcação dos Jogos do Rio.”
(B) “Apesar do resultado recorde no Rio, o governo investiu soma consideravelmente maior nestes Jogos.”
(C) “Parece não haver progresso substantivo de benefícios, em termos de medalhas, imagem e, mais importante,
melhorias sociais gerais.”
(D) “(...) criando uma massa de atletas, talvez futuros campeões, em vez de se ﬁar apenas em gastos nas poucas
ﬁguras excepcionais que ainda dominam o esporte olímpico brasileiro.”
Gabarito: A
Comentário
Nesta questão, o aluno precisa perceber a diferença entre o que é um fato apresentado e uma opinião. No
referido item, o estudante foi, especiﬁcamente, solicitado a reconhecer o trecho que possui apenas um fato. No
trecho apresentado na letra A, percebemos a apresentação apenas de um fato, não há opinião nesse trecho.
Nas letras B, C e D, percebemos a opinião do autor do texto.
5. qual é a principal informação do texto I?
O desempenho da equipe brasileira nas olímpiadas do Rio ter sido o melhor da história dos Jogos Olímpicos.
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6. qual é a ﬁnalidade do texto II?
Opinar sobre a conquista de medalhas olímpicas pelos Estados Unidos.
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7. No trecho “Nós temos muito o que aprender com eles.”, a palavra “eles” substitui qual termo citado anteriormente?
Substitui Estados Unidos.

Leia o trecho:
“Em linhas gerais, no entanto, o desempenho não ficou muito longe da média recente em termos
de pódios.”
8. qual a relação que a palavra “no entanto” estabelece com o que foi dito anteriormente?
A palavra “no entanto” estabelece uma relação de oposição com o que foi dito anteriormente.
Professor(a), essa atividade é relacionada ao descritor 15 e corresponde ao nível básico, pois os estudantes
precisam identiﬁcar, a partir do contexto, a relação estabelecida pela conjunção “no entanto”.
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9. reescreva o período substituindo a conjunção “no entanto” por outra com mesmo valor de sentido.
“Em linhas gerais, entretanto, o desempenho não ﬁcou muito longe da média recente em termos de pódios.”
Professor(a), já nessa atividade, além de identiﬁcar a relação estabelecida pela conjunção “no entanto”, os
estudantes precisam substituí-la por outra de igual valor semântico. Portanto, essa atividade corresponde ao
nível operacional (O).

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 10.
Sacrifícios pessoais
Nina Lemos

Quais foram os últimos sacrifícios que você fez só para tentar ﬁcar amigo de alguém? Provavelmente,
você mentiu um pouquinho sobre o seu gosto musical. Se todo mundo gosta daquela banda, quem sou eu
para não gostar? Também deve ter mudado algumas vezes o seu jeito de se vestir. Porque, se você não
acompanhar a moda, vai ser chamada de cafona. Existe acusação mais grave?
Não se assuste. Todo mundo, alguns pouco, outros mais, faz esse tipo de coisa. Mas, às vezes, o buraco
é mais embaixo. E nós acabamos fazendo coisas que realmente nos machucam só para “pegar bem” com
a galera. Não, não tem nada a ver com aquele papo de mãe sobre o problema de andar com más
companhias. Segundo os psicanalistas, nós fazemos isso para sermos aceitos. E, mais do que isso, para ter
uma imagem boa diante dos outros. Isso porque a gente costuma usar os outros como espelho e, vez ou
outra, cai usar os outros como espelho e, vez ou outra, cai no pensamento: “Se eles me acham legal, então
eu sou legal”, “se eles me acham péssima, eu sou péssima”. Deu para entender?
LEMOS, Nina. Folha de São Paulo, São Paulo, Folhateen, 13 out. 2013.

10. Identiﬁque as conjunções ou locuções conjuntivas e explique qual relação de sentido que elas estabelecem
entre as diferentes partes do texto.

b) Isso porque a gente costuma usar os outros como espelho e, vez ou outra, cai usar os outros como espelho
e, vez ou outra, cai no pensamento: “Se eles me acham legal, então eu sou legal”, “se eles me acham péssima,
eu sou péssima”. Deu para entender?
As conjunções são: porque, e, se, se.
A conjunção “porque” introduz uma explicação para o fato de desejarmos ser aceitos pelos outros.
O texto prossegue com a adição das ações (usar os outros como espelho + cair no pensamento), feita pela
conjunção “e”.
A conjunção “se” estabelece as duas relações: condição/consequência, explicitando o pensamento referido na
oração anterior. É a ﬁnalização do texto, porque essas duas estruturas indicam um mesmo tipo de pensamento
(sou o fruto do julgamento dos outros).
Professor(a), nessa última atividade relacionada ao descritor 15, os estudantes além de identiﬁcarem as
conjunções ou locuções conjuntivas, precisam explicar a relação de sentido estabelecida por elas. Portanto, essa
atividade corresponde ao nível Global (G).
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a) “Se todo mundo gosta daquela banda, quem sou eu para não gostar? Também deve ter mudado algumas
vezes o seu jeito de se vestir. Porque, se você não acompanhar a moda, vai ser chamada de cafona.”
As conjunções são: se, porque, se.
A conjunção “se” estabelece uma relação entre uma condição e uma consequência. No caso, a consequência
seria o questionamento pessoal diante da constatação hipotética de todas as pessoas gostarem de uma mesma
banda. A progressão do texto é feita pela ilustração de uma possível situação de sacrifício pessoal (mentir sobre
o próprio gosto musical).
A conjunção “porque” estabelece um nexo causal entre a condição que será explicitada na sequência e o
comportamento identiﬁcado na oração anterior (consequência desencadeada pelos riscos de não se atender à
condição apresentada).
A condição que o “se” indica é não mudar o jeito de vestir. O não atendimento a essa condição tem uma
consequência (ser rotulado de cafona). Essa condição é, na verdade, a razão para alguém vestir-se com roupas
que não são do seu agrado. Mais um exemplo de “sacrifício pessoal” para agradar aos outros.
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APRESENTANDO A UNIDADE 4

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as atividades elaboradas/selecionadas para esta unidade envolvem a leitura e discussão de textos dos
gêneros textuais: editorial e carta do leitor. Fazem parte também dos conteúdos desta unidade elementos constitutivos
do gênero e pronome. Para melhor compreensão dos textos apresentados, sugerimos que você utilize diferentes
estratégias de leitura, tais como antecipação, levantamento de hipóteses, seleção, dentre outras. Procure, sempre que
possível, realizar uma leitura coletiva, a ﬁm de veriﬁcar as diﬁculdades de compreensão de palavras e expressões que
seus alunos podem apresentar. Procure trabalhar o signiﬁcado destas palavras de forma reﬂexiva, levando os estudantes
a inferirem seus possíveis signiﬁcados. Veriﬁque, também, se os estudantes compreendem o que está sendo proposto
em cada atividade. A não compreensão das questões propostas já nos oferece um indício das diﬁculdades em leitura
apresentadas pelos estudantes.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a três expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 6, 7(B), 7(O), 7(G), 8 (B), 8(O), 8(G), 21, 2 e 11.
Você irá observar um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades propostas, que será alcançado pelo grau
de diﬁculdade do texto utilizado e pela atividade em si, conforme explicitamos anteriormente. As atividades relacionadas
ao descritor 7(B), por exemplo, terão um nível de diﬁculdade menor do que as relacionadas ao descritor 7(O). Esta
gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem desenvolvidas ou em qual nível
de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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Professor (a), na atividade 1 (um) é preciso explorar a compreensão do texto como um todo para conseguir
reconhecer a temática do texto. As atividades 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) priorizam aspectos relacionados a tese do
texto. Portanto, é imprescindível mostrar aos alunos que em um artigo de opinião e/ou editorial, por exemplo, o autor
apresenta um ponto de vista e ao longo do texto tenta persuadir o seu interlocutor de que o que ele defende é coerente.
Ao defender uma tese o autor lança mão de argumentos e estes precisam ser bem fundamentados para ajudá-lo na
tarefa de persuadir os interlocutores. A argumentação é explorada nas atividades 5 (cinco), 6 (seis) e 7 (sete). Se o aluno
consegue identiﬁcar o ponto de vista em textos da tipologia dissertativo-argumentativa, ele terá facilidade em
desenvolver a habilidade relacionada ao descritor 21 a qual é explorada na atividade 8 (oito), pois esta exige que ele
reconheça mais de uma opinião relacionada ao mesmo tema. Na atividade 9 (nove), professor (a), enfatize a importância
dos pronomes para o processo coesivo de um texto. Finalmente, na última atividade, a 10 (dez), é priorizado o
reconhecimento da relação de causa e consequência entre partes e elementos de um texto.
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uNIdAdE 4
CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Editorial e Carta de leitor
EIXO (S) TEMáTICO (S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler contos literários, editoriais e correspondências, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de
interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social.
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes nos gêneros em estudo.
DESCRITOR (ES):
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• D6 - Identiﬁcar o tema de um texto.
• D7 (B) - Identiﬁcar a tese de um texto.
• D7 (O) - Identiﬁcar a tese de um texto.
• D7 (G) - Identiﬁcar a tese de um texto.
• D8 (B) - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la
• D8 (O) - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.
• D8 (G) - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.
• D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
• D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem para
a continuidade de um texto.
• D11 - Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
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ATIvIdAdES
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Editorial

depois da festa
O Rio de Janeiro é uma cidade melhor após os Jogos Olímpicos. Era preciso que a mudança fosse
desencadeada pela Olimpíada? Se o megaevento foi incentivo decisivo para as melhorias, qual seu custo?
A cidade conta agora com mais e melhores transportes públicos, embora se discuta a prioridade dada
a certas regiões ricas. Houve bela e impressionante recuperação de áreas do centro histórico e da zona
portuária. Parte das instalações olímpicas deve ter uso público.
Reformas urbanas amplas não deveriam depender de eventos raríssimos como Olimpíadas. Mas assim
foi feito. Dos mais de R$ 40 bilhões despendidos, R$ 24,6 bilhões foram destinados a isso, com cerca de
43% de ﬁnanciamento privado, de acordo com a prefeitura.
Se as obras foram bem dimensionadas, conﬁguram investimento útil. As ﬁnanças municipais não foram afetadas,
ao contrário. Enﬁm, o custo dos Jogos ﬁcou abaixo das médias daqueles realizados noutros países desde 1960.
Cerca de R$ 9 bilhões de fontes privadas foram gastos pelo comitê organizador, dinheiro que em parte
movimentou a economia local. O investimento em instalações esportivas levou outros R$ 7,1 bilhões, 40%
dos quais bancados pelos governos brasileiros.
Para o público, esse foi o custo direto de realizar os Jogos. Trata-se de muito dinheiro: em 2015, todo o
investimento federal não passou de R$ 61 bilhões. Ademais, o país gastou se endividando.
Caso houvesse interesse e retorno privados em tal empreendimento, essa despesa não deveria caber
ao governo. Constitui, pois, mau investimento, a princípio. Parte das arenas será transformada em escolas,
utilizada pelo público de outro modo ou privatizada. Difícil, pois, calcular seu retorno econômico que, na
melhor das hipóteses, não será positivo.
Não estão nessas contas o aumento da despesa com incentivo ao esporte, com segurança ou, ainda, os
prejuízos sociais da realocação de cerca de 70 mil pessoas afetadas pelas obras. De resto, o gasto federal
em esporte não contribuiu em si para a disseminação de cultura e prática esportivas de base.
A imagem do país não saiu tão depreciada quanto antes dos Jogos, ao contrário. A Olimpíada foi bemsucedida, dadas as limitações nacionais; o Brasil parece outra vez uma terra hospitaleira e festiva.
Talvez não fosse adequado que um país de meios modestos se lançasse à realização de evento tão caro e que,
em geral, resulta em perda econômica. Tendo feito tal esforço, o balanço resulta bem melhor do que o esperado.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/08/1807893-depois-da-festa.shtml?cmpid=topicos>. Acesso em: 05 ago. 2016.

1. qual é o tema do texto?
O Rio de Janeiro depois da realização dos jogos olímpicos.
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2. Transcreva do texto algumas opiniões do autor.
“O Rio de Janeiro é uma cidade melhor após os Jogos Olímpicos.” “Reformas urbanas amplas não deveriam depender de
eventos raríssimos como Olimpíadas.” “A imagem do país não saiu tão depreciada quanto antes dos Jogos, ao contrário.”
Professor(a), a atividade proposta corresponde ao nível básico (B), pois, para reconhecer uma tese, os estudantes
precisam, primeiramente, identiﬁcar opinião em um texto.
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3. qual é a opinião que o autor defende ao longo do texto, ou seja, a sua tese?
A tese do texto é a de que o Rio de Janeiro é uma cidade melhor depois dos Jogos Olímpicos.
Professor(a), comente com os estudantes que em um texto o autor pode apresentar várias opiniões, mas há uma,
o seu ponto de vista central, ou seja , a sua tese, que proporciona que outras opiniões surjam ao longo do texto.
Nesta atividade, professor(a), os estudantes, além de identiﬁcarem as opiniões presentes no texto, precisam
reconhecer aquela que é central, a tese. Portanto, a atividade corresponde ao nível Operacional (O).
4. No parágrafo de conclusão (último parágrafo do texto), há uma retomada da tese?
Sim, pois na aﬁrmação “o balanço resulta bem melhor que o esperado” percebe-se uma alusão à tese.
Professor(a), esta atividade corresponde ao nível Global(G), pois além de identiﬁcar opinião e tese, os estudantes
precisam analisar a conclusão do texto para conseguirem responder a atividade proposta.
5. Apresente um argumento (justiﬁcativa) que ajuda o autor a sustentar a tese defendida.
“Houve bela e impressionante recuperação de áreas do centro histórico e da zona portuária. Parte das instalações
olímpicas deve ter uso público.”
Professor(a), esta atividade corresponde ao nível Básico(B). Para os estudantes conseguirem responder essa
atividade, eles precisam ter desenvolvido a habilidade de identiﬁcar a tese de um texto. Portanto, ao realizar tal
identiﬁcação, basta reconhecer um argumento que ajuda o autor a sustentar a tese que ele defende.
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6. Embora o autor/editor defenda a ideia de que o rio de Janeiro se tornou uma cidade melhor depois das olimpíadas,
ele, em sua linha argumentativa, apresenta uma crítica sobre o fato de as reformas urbanas ocorrerem apenas em
eventos como as olímpiadas. Para reforçar a sua crítica, ele apresenta um argumento. Transcreva esse argumento.
“Dos mais de R$ 40 bilhões despendidos, R$ 24,6 bilhões foram destinados a isso, com cerca de 43% de
ﬁnanciamento privado, de acordo com a prefeitura.”
Professor(a), esta atividade corresponde ao nível Operacional(O), pois os estudantes precisam reconhecer, no
texto, a crítica feita pelo autor/editor, para, depois, transcrever o argumento que reforça a referida crítica.
7. Considere o argumento transcrito na atividade 6:
qual é o tipo de argumento utilizado pelo autor/editor do texto?
O autor/editor do texto utilizou o argumento de Provas Concretas ou Princípio, ou seja, buscou reforçar sua
crítica a partir de informações concretas extraídas da realidade.
Professor (a), esta atividade corresponde ao nível Global (G), pois além de os estudantes reconhecerem a crítica
feita, o argumento que reforça a crítica, eles precisam saber identiﬁcar o tipo de argumento utilizado.

Leia os textos e, a seguir, responda as atividades 8 e 9.
redução da maioridade penal
Texto I
Sou contra a redução da maioridade penal. Esta medida não resolve nada. Só agrava o problema. Crianças e
adolescentes precisam de escolas, não de prisão. Pesquisas cientíﬁcas realizadas no Brasil e no mundo demonstram
que as prisões geram o crime. As pessoas que estão apoiando a redução da maioridade penal estão equivocadas,
embora possam ter boa intenção. Se elas procurassem ler um pouco mais certamente mudariam de opinião.
João Baptista Herkenhoff, Vitória (ES), por e-mail.
Disponível em: <http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1330720/carta-do-leitor-maioridade-penal-joao-baptista-herkenhoff>.Acesso em: 05 ago. 2016.

Texto II
Sou a favor da redução da maioridade penal no Brasil, sim. O poder legislativo precisa tomar uma atitude
o mais rápido possível. Chega! Basta! Cidadãos de bem estão testemunhando a vida de suas famílias serem
ceifadas de forma cruel por verdadeiros gigantes no porte físico, mas que se consideram livres de qualquer
punição por se considerarem de menores de idade.
Jorge Lucena
Disponível em: <http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/atualidades/a-favor-reducao-maioridade-penal-ja.htm>. Acesso em: 05 ago. 2016.

8. A opinião dos autores dos dois textos sobre a redução da maioridade penal são complementares? Justiﬁque sua resposta.
Os autores não apresentam opiniões complementares. O autor do texto I defende que a redução da maioridade
penal não resolve nada. Já o autor do texto II defende a necessidade de reduzir a maioridade penal. Portanto,
com relação à maioridade penal, ambos apresentam opiniões divergentes.
9. No trecho do texto I, “Se elas procurassem ler um pouco mais certamente mudariam de opinião. ”, o pronome
“elas” se refere a qual palavra mencionada anteriormente?
O pronome “elas” se refere a pessoas.

Leia o texto e, a seguir, responda a atividade 10.
Editorial

A Delegacia Estadual do Meio Ambiente concluiu ontem inquérito que apura responsabilidades no
vazamento de material poluente para o Ribeirão Anicuns e Rio Meia Ponte, ocorrido no ano passado. Foram
derramados nos mananciais cerca de 15 mil litros de derivados de petróleo usados na pavimentação, uma
agressão absurda aos cursos d`água, que já sofrem drasticamente com diversos fatores de poluição.
O Meia Ponte, principal rio da capital, recebe uma carga ainda intolerável de esgoto doméstico e industrial,
apesar do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto. Por isso, durante o período de estiagem, quando
o volume de água diminui, bairros vizinhos sofrem com o mau cheiro exalado pelos dejetos que passam a ser
predominantes no leito, situação que se repete a cada ano, sem que medidas efetivas sejam tomadas.
Em um momento em que a escassez de água mostra-se como um problema dramático, em que a interferência
humana mostra seus efeitos nefastos na natureza, e em que a preocupação com o desenvolvimento sustentável
é uma questão de sobrevivência, torna-se inadmissível conviver com a poluição de um rio tão importante.
Disponível em: <http://www.opopular.com.br/editorias/opiniao/editorial-1.145048/destrui%C3%A7%C3%A3o-das-%C3%A1guas-1.1137163>. Acesso em: 05 ago. 2016.

10. Transcreva do texto um trecho em que pode ser reconhecida uma relação de causa e consequência.
“Por isso, durante o período de estiagem, quando o volume de água diminui, ” (causa) “bairros vizinhos sofrem
com o mau cheiro exalado pelos dejetos que passam a ser predominantes no leito,...” (consequência).

Língua Portuguesa

destruição das águas
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APRESENTANDO A UNIDADE 5

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as atividades elaboradas/selecionadas para esta unidade envolvem a leitura e discussão de textos do
gênero textual: conto literário. Fazem parte também dos conteúdos desta unidade os efeitos de sentido decorrentes
da pontuação, os efeitos de sentido decorrentes da escolha de determinadas palavras e a morfossintaxe como produtora
de sentidos no texto. Para melhor compreensão dos textos apresentados, sugerimos que você utilize diferentes
estratégias de leitura, tais como antecipação, levantamento de hipóteses, seleção, dentre outras. Procure, sempre que
possível, realizar uma leitura coletiva, a ﬁm de veriﬁcar as diﬁculdades de compreensão de palavras e expressões que
seus alunos podem apresentar. Procure trabalhar o signiﬁcado dessas palavras de forma reﬂexiva, levando os estudantes
a inferirem seus possíveis signiﬁcados. Veriﬁque, também, se os estudantes compreendem o que está sendo proposto
em cada atividade. A não compreensão das questões propostas já nos oferece um indício das diﬁculdades em leitura
apresentadas pelos estudantes.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 13(B)/13(O)/13/(G), 1,12, 6, 9, 15(G)/15(B) e
15(O). Você irá observar um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades propostas, que será alcançado
pelo grau de diﬁculdade do texto utilizado e pela atividade em si, conforme explicitamos anteriormente. As atividades
relacionadas ao descritor 13(B), por exemplo, terão um nível de diﬁculdade menor do que as relacionadas ao descritor
13(O). Esta gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem desenvolvidas ou
em qual nível de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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Professor (a), para o trabalho com as atividades desta unidade, sugerimos que você explore mais, efetivamente, os
efeitos de sentido alcançados com as atividades referentes as variações linguísticas e diferenças entre locutores
interlocutores. Para tanto, é aconselhável levar os estudantes a analisarem e reﬂetirem sobre as intenções do locutor
ao fazer uso de diferentes pronomes de tratamento, que podem variar de acordo com o interlocutor do discurso.
Outra forma de trabalhar a signiﬁcação do texto, envolve as possibilidades de relações estabelecidas entre as orações
através de conjunções e advérbios como nas atividades 8 (oito), 9 (nove) e 10 (dez). Veriﬁque se é necessário retomar
conteúdos ou introduzir novos casos. A atividade 4 (quatro) trabalha o resgate de uma informação explícita do texto, o
que está em sua superfície, e que pode ser percebido pela leitura atenta do texto, não requerendo nenhuma habilidade
especial por parte do leitor.
Já a atividade 5 (cinco) solicita o reconhecimento da ﬁnalidade do gênero textual trabalhado, o que requer atenção
e conhecimento do gênero.
No mais, desejamos um excelente trabalho e esperamos que esta unidade possa complementar as atividades
previamente selecionadas ou elaboradas por você na construção de seu planejamento!
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LÍNGUA PORTUGUESA

uNIdAdE 5

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Carta de Solicitação
EIXO (S) TEMáTICO (S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler carta de solicitação, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre as expressões e recursos linguísticos empregados.
DESCRITOR (ES):
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• D13 (B) - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D13 (O) - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D13 (G) - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
• D12 - Identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
• D6 - Identiﬁcar o tema de um texto.
• D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
• D15 (G) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D15 (B) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D15 (O) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
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ATIvIdAdES
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades de 1 a 10.
Fortaleza (CE), 12 de janeiro de 2010.
Ilmo. Sr. Diretor do Departamento de trânsito de Fortaleza:
Nós, moradores da Rua Jair dos Meneghetti, há anos vimos enfrentando sérios problemas com o trânsito
local. Como é de seu conhecimento, a Avenida Olímpio de Souza é uma das mais movimentadas de nossa
cidade. Ela concentra um grande número de veículos – incluindo-se, além de automóveis, ônibus e
caminhões, já que conduz o ﬂuxo tanto ao centro da cidade quanto às rodovias que levam a cidades vizinhas.
Mesmo havendo duas pistas em cada sentido da Avenida Olímpio, é comum alguns veículos, na altura
do número 1.500, tomarem nossa rua como atalho. Isso se deve a duas razões: Primeiramente porque, nos
horários de pico, é normal o trânsito ﬂuir mais lentamente: em segundo lugar porque, mais à frente, na
altura do número 1700, existe um semáforo que sinaliza o cruzamento da Rua Sílvia Arante com a Olímpio.
Os motoristas, quando estão na altura do número 1.500, conseguem avistar o semáforo e, se ele está
fechado, não hesitam em tomar a Jair dos Santos como atalho e sair já no número 1.900 da Avenida Olímpio.
O resultado não poderia ser diferente: poluição do ar, barulho insuportável de motores e buzinas, riscos
constantes para nossas crianças, insegurança, em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao
local, má qualidade de vida.
Lembramos a V. ª que a Rua Jair dos Santos Meneghetti é predominantemente residencial e não
comporta tal tipo de tráfego. Além disso, na campanha política do atual prefeito, que V. S.ª naturalmente
apoiou, uma das propostas defendidas era a preservação da qualidade de vida da cidade. Eis uma
oportunidade de concretizar essa proposta, tomando-se uma destas medidas práticas que ora sugerimos
inverter a mão da Rua Jair dos Santos Meneghetti, que atualmente vai do número 01 para o número 225,
ou colocar três quebra-molas ou lombadas ao longo da Rua supracitada.
Acreditamos que a adoção de uma dessas soluções – que custariam pouco e poderiam ser efetivadas
em no máximo dois dias – resolverá o problema de uma vez e conseguirá devolver-nos a tranquilidade que
tínhamos no passado e a que temos direito ainda hoje. Para V.S.ª E para o Departamento que dirige, será
também a oportunidade de se integrar às reais necessidades da população, cada vez mais conscientes de
seus deveres e direitos.
Certos de sua atenção, agradecemos.
Moradores da Rua Jair dos Santos
Disponível em:< http://oblogderedacao.blogspot.com.br>. Acesso em: 08 set. 2016.
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1. que tipo de linguagem foi utilizada na carta? Justiﬁque e comprove sua resposta com exemplos do texto.
A linguagem empregada na carta é predominantemente formal, como mostra o exemplo retirado do 3º e 4º
parágrafos: “...em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao local, má qualidade de vida.
Lembramos a V. ª que a Rua Jair dos Santos Meneghetti é predominantemente residencial...”
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2. Considerando o locutor e o destinatário - os pronomes de tratamento foram utilizados adequadamente?
Sim, os pronomes de tratamento foram empregados de forma correta, uma vez que um cidadão comum se dirige
ao diretor do departamento de trânsito e procura fazê-lo com o respeito e circunstância que o cargo exige, a ﬁm
de causar boa impressão e ganhar a simpatia do outro para a sua causa.
Professor (a), mostrar ao aluno que é justamente esse o papel dos pronomes de tratamento, dar seriedade e
circunstância às relações, sociais e de trabalho, principalmente onde exista hierarquização.

3. Se o destinatário da carta fosse o presidente da república, qual pronome de tratamento deveria ser utilizado
segundo a norma gramatical padrão?
Se o destinatário fosse o presidente da República, o pronome de tratamento deveria ser Vossa Excelência.
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4. A rua em questão, para onde é solicitada a mudança de mão, é uma rua comercial ou residencial?
Trata-se de uma rua residencial, como se pode ver aqui no trecho: “Lembramos a V.S. ª que a Rua Jair dos Santos
Meneghetti é predominantemente residencial...”.

5. qual a ﬁnalidade desse texto?
A carta de solicitação é um gênero textual que tem como ﬁnalidade solicitar algo de uma autoridade ou pessoa
hierarquicamente superior.

6. o tema da carta é
(A) o barulho do trânsito no centro da cidade.
(B) as promessas da campanha eleitoral passada.
(C) a poluição do trânsito provocada por caminhões.
(D) a melhoria do trânsito na Rua Jair dos Santos Meneghetti
Gabarito: D
Comentário
A ideia principal ou o tema do texto é a solicitação de mudanças no trânsito da rua Jair dos Santos Meneghetti.
7. que parte dessa carta de solicitação é a mais importante do ponto de vista de sua função?
A parte mais importante é o quarto parágrafo: “Lembramos a V. ª que a Rua Jair dos Santos Meneghetti é
predominantemente residencial...”.
Professor (a), explicar que, do ponto de vista da função de uma carta de solicitação, é o quarto parágrafo que
traz o pedido propriamente dito dos moradores, sendo assim, é o momento mais importante do texto.
8."Como é de seu conhecimento, a Avenida olímpio de Souza é uma das mais movimentadas de nossa cidade.”
reescreva o período, substituindo o termo em destaque por outro de valor equivalente, sem alterar o sentido.
O termo “como” é uma conjunção conformativa que pode ser substituída por “conforme”.

9.”...sugerimos inverter a mão da rua Jair dos Santos Meneghetti, que atualmente vai do número 01 para o
número 225, ou colocar três quebra-molas ou lombadas ao longo da rua supracitada. ” os termos destacados
estabelecem entre as orações relação de
(A) adição
(B) oposição
(C) alternância.

10. “os motoristas, quando estão na altura do número 1.500, conseguem avistar o semáforo...”
que relação é estabelecida entre as orações pelo termo destacado?
O termo destacado estabelece relação de tempo.
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(D) explicação
Gabarito: C
Comentário
O termo ou funciona como conjunção coordenativa alternativa e estabelece entre as orações uma relação de
alternância, ou seja, são oferecidas três alternativas de mudança no trânsito da rua Jair dos Santos Meneghetti.
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LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTANDO A UNIDADE 6

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor(a), as atividades elaboradas/selecionadas para esta unidade envolvem a leitura e discussão de textos dos
gêneros textuais: carta de agradecimento e texto informativo. Fazem parte também dos conteúdos desta unidade
elementos constitutivos do gênero e variedade linguística. Para melhor compreensão dos textos apresentados,
sugerimos que você utilize diferentes estratégias de leitura, tais como antecipação, levantamento de hipóteses, seleção,
dentre outras. Procure, sempre que possível, realizar uma leitura coletiva, a ﬁm de veriﬁcar as diﬁculdades de
compreensão de palavras e expressões que seus alunos podem apresentar. Procure trabalhar o signiﬁcado dessas
palavras de forma reﬂexiva, levando os estudantes a inferirem seus possíveis signiﬁcados. Veriﬁque, também, se os
estudantes compreendem o que está sendo proposto em cada atividade. A não compreensão das questões propostas
já nos oferece um indício das diﬁculdades em leitura apresentadas pelos estudantes.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a três expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 6, 12(B), 12(O), 11(B),11(O), 11(G), 13, 17,
12(G) e 14. Você irá observar um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades propostas, que será alcançado
pelo grau de diﬁculdade do texto utilizado e pela atividade em si, conforme explicitamos anteriormente. As atividades
relacionadas ao descritor 12(B), por exemplo, terão um nível de diﬁculdade menor do que as relacionadas ao descritor
12(O). Esta gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem desenvolvidas ou
em qual nível de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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Professor (a), para o trabalho com a atividade 1 (um) explore o tema abordado na carta de agradecimento. As atividades
2 (dois) e 3 (três) exploram a ﬁnalidade do texto estudado e as marcas linguísticas que permitem fazer esse reconhecimento.
A relação de causa e consequência é priorizada nas atividades 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis). Na atividade 7 (sete), é cobrado
o reconhecimento do tipo de linguagem abordada na carta, portanto uma discussão sobre a diferença entre linguagem
formal e informal é importante. Na atividade 8 (oito), é importante mostrar aos estudantes que a pontuação não ﬁca
restrita ao seu sentido puramente gramatical. Na atividade em questão, é abordado o efeito de sentido provocado pelo
uso do ponto de exclamação. A ﬁnalidade de um texto é cobrada, novamente, na atividade 9 (nove). Finalmente, na
atividade 10 (dez), sugerimos que você explore a diferença entre fato ou opinião, pois na atividade é solicitado que se
transcreva do texto um fato. Para tanto, é aconselhável levar os estudantes a analisarem e reﬂetirem sobre determinadas
estruturas linguísticas como os adjetivos e as expressões adverbais que podem ser utilizadas para a construção da opinião.
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LÍNGUA PORTUGUESA

uNIdAdE 6

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: carta de agradecimento e texto informativo
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler contos literários, editoriais e correspondências, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de
interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social.
• Reﬂetir sobre variação linguística nos gêneros em estudo.
DESCRITOR(ES):
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• D6 - Identiﬁcar o tema de um texto.
• D12 (B) - Identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
• D12 (O) - Identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
• D11 (B) - Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
• D11 (O) - Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
• D11 (G) - Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
• D13 - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D17 - Identiﬁcar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.
• D12 (G) - Identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
• D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
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ATIvIdAdES
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2, 3, 4, 5,6,7 e 8.
Goiânia, 10 de outubro de 2015.
Prezada Helena Lunardelli,
Venho por meio desta agradecer as ﬂores que nos
foram enviadas pela Flor Gentil para o nosso baile da
primavera.
Conforme pode ver nas fotos anexas, os idosos
ﬁcaram muito felizes e agradecidos por causa das ﬂores.
É por causa de atitudes como as da sua organização
que muitas ações são abrilhantadas e tornam melhor o
dia de pessoas que participam de atividades, por
exemplo, nos bairros da periferia e em lugares com
pessoas menos favorecidas.
Espero poder contar com essa parceria outras vezes,
pois será muito importante para os idosos.
Faço aqui também um convite para que sua
organização venha nos fazer uma visita e conhecer
nosso trabalho. Teremos muito prazer em recebê-los.
Muito obrigado!
Atenciosamente,
Jorge Barbosa.
Disponível em: <http://www.zun.com.br>. Acesso em: 05 ago. 2016.

1. qual é o tema do texto?
O agradecimento pelo recebimento de ﬂores para o baile da primavera que foram enviadas pela organização
Flor Gentil.
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2. qual a ﬁnalidade desse texto?
Esse texto tem por ﬁnalidade agradecer pela doação de ﬂores feita pela organização Flor Gentil.
Professor(a), esta atividade explora a habilidade de identiﬁcar a ﬁnalidade do gênero estudado. Nesse descritor
foram explorados os níveis de gradação, Básico, Operacional e Global. Na atividade 2 (dois), o nível de gradação
é o básico (B), uma vez que não é difícil reconhecer a ﬁnalidade do texto, ela vem expressa de forma explícita no
primeiro período do texto.
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3.quais marcas textuais contribuem para identiﬁcar a ﬁnalidade do texto?
É possível perceber, logo início do texto, explicitamente a ﬁnalidade do mesmo: “Venho por meio desta agradecer
as ﬂores que nos foram enviadas...”. Os verbos venho (na primeira pessoa do singular) e agradecer contribuem
para identiﬁcar a ﬁnalidade do texto. Além do pronome “desta” que substitui carta. A data, e a marca de
interlocução (Prezada...,) também contribuem com o reconhecimento da ﬁnalidade do texto.
Professor(a) esta atividade possui um nível médio de diﬁculdade (operacional – (O), pois o aluno precisa
reconhecer as marcas linguísticas que contribuem para identiﬁcar a ﬁnalidade do texto.
4. qual é o motivo do agradecimento apresentado no texto?
O motivo é a doação de ﬂores feita pela organização Flor Gentil para o baile da primavera dos idosos.
Com relação ao descritor 11 estabelecer relação de causa e consequência entre as partes e elementos do texto,
a atividade 4 apresenta um nível básico (B).
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5. qual foi a consequência para os idosos da doação de ﬂores?
Os idosos ﬁcaram muito felizes e agradecidos.
A atividade 5 (cinco) também explora o descritor 11 e apresenta um nível operacional (O), pois os estudantes
precisam saber o que é uma consequência.
6. Transcreva do texto um trecho que apresente uma relação de causa e consequência.
“É por causa de atitudes como da sua organização (causa) que muitas ações são abrilhantadas e tornam melhor
o dia de pessoas que participam de atividades...” (consequência).
A atividade 6 (seis), ao explorar o descritor 11 apresenta o nível Global (B), pois os estudantes precisam
reconhecer no texto um trecho que estabeleça uma relação de causa e consequência.
7. que tipo de linguagem foi utilizada no texto? Formal ou informal? Justiﬁque.
A linguagem formal. O remetente utiliza palavras e expressões do nível formal da língua, por exemplo,
“atenciosamente”, “prezada” e segue construções sintáticas conforme as regras gramaticais.
8. No trecho, “ Muito obrigado!”, o que o ponto de exclamação reforça?
O ponto de exclamação reforça o sentimento de agradecimento do remetente.

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 9 e 10.
o maior cemitério do mundo
Ana Carolina Leonardi

O maior cemitério do mundo ﬁca na cidade de Najaf, no Iraque, ao sul de Bagdá. Seu nome, Wadi-usSalaam, signiﬁca Vale da Paz. Xiitas do mundo inteiro competem para serem enterrados no local, que tem
aproximadamente 10 km2 de área (cerca de 55 Estádios do Maracanã). O número de túmulos ﬁca na
grandeza dos 5 milhões, mas centenas de novos enterros são feitos todos os dias.
Disponível em:<http://super.abril.com.br/cotidiano/conheca-o-maior-cemiterio-do-mundo>. Acesso em: 05 ago. 2016.

9. qual é a ﬁnalidade desse texto?
A ﬁnalidade desse texto é informar. Esta atividade está relacionada ao descritor 12. Ela apresenta o nível
Operacional (O), pois não aparece de forma explícita a ﬁnalidade do texto. Os estudantes precisam ler e conhecer
as características de um texto informativo para reconhecer que o texto tem por ﬁnalidade apresentar uma
informação.
10. Transcreva um fato do texto.
“O maior cemitério do mundo ﬁca na cidade de Najaf, no Iraque, ao sul de Bagdá.”
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ANOTAçõES:
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LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTANDO A UNIDADE 7

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as 10 (dez) atividades elaboradas para esta unidade envolvem a leitura de dois exemplares do gênero
carta comercial. Um gênero de correspondência cujo objetivo é o de iniciar, cancelar, dar prosseguimento a transações
comerciais. Sugerimos que, além das atividades propostas, você retome os elementos que constituem o gênero em
estudo, tais como a data, os pronomes de tratamento, a identiﬁcação do remetente e do emissor. Uma discussão
importante é a de que as correspondências, como a carta comercial, estão sendo encaminhadas por e-mail a ﬁm de
que o processo de comunicação entre as empresas ocorra de forma rápida e eﬁcaz.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a três expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 1(B),/1(O)/1(G), 09, 15, 6(B)/6(O)/6(G) 11 e
12. De acordo as atividades anteriores, propomos um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades. Nesta
unidade, a gradação proposta está contemplada nos descritores 1 (um) e 6 (seis). Conforme temos orientado, esta
gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem desenvolvidas ou em qual nível
de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas.
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QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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Professor (a), as três primeiras atividades desta unidade estão relacionadas ao descritor 1 (um). O descritor 1 (um)
avalia a habilidade mais elementar do processo de leitura e compreensão textual. Os estudantes que apresentarem
diﬁculdade para realizar essas atividades – mesmo a atividade 1 (um) que apresenta um nível Básico de diﬁculdade –
deverão ser acompanhados atentamente, uma vez que a diﬁculdade em identiﬁcar uma informação explícita pode
indicar que o/a estudante não está adequadamente alfabetizado. Obviamente que outros fatores devem ser
considerados. Mas, uma primeira avaliação é a de que o/a aluno (a) possui um nível de leitura muito aquém do que é
esperado para um/uma estudante do 9º ano.
Com a atividade 4 (quatro) você irá trabalhar a habilidade de diferenciar partes principais de secundárias em um
texto. A priore, pode-se considerar que tal habilidade não interfere nas demais, o que é um equívoco, uma vez que o
estudante capaz de realizar essas diferenciações será um leitor mais competente com condições de analisar as
informações essenciais em um texto, o que lhe permitirá melhor desenvolver sua capacidade de sintetizar.
Com a atividade 5 (cinco), você poderá explorar uma das diferentes matizes que a conjunção “mas” pode assumir.
Apesar de ser uma conjunção adversativa, a ideia de oposição não é a única assumida por essa conjunção. Sugerimos
que leve os estudantes a reﬂetirem sobre o que está sendo solicitado e a analisarem o trecho em que ela está sendo
usada para que eles possam chegar à resposta com mais facilidade. As atividades 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) são
relacionadas ao descritor 6 (seis). Faz-se necessário que os estudantes compreendam que o título de um texto nem
sempre está relacionado a seu tema. Por ser um gênero que não requer leituras mais inferenciais, acreditamos que os
estudantes não apresentarão diﬁculdade para chegar à resposta das questões. No entanto, é importante reﬂetir com
eles a razão de os temas apresentados na atividade 8 (oito) não serem próprios de uma carta comercial.
A atividade 9 (nove) requer que os estudantes identiﬁquem causa e consequência. É relevante acrescentar
que os fatos se sucedem numa ordem de causa e consequência ou de motivação e efeito. Estabelecer este nexo
constitui um recurso signiﬁcativo para a apreensão dos sentidos do texto, sobretudo quando estão em jogo
relações lógicas ou argumentativas.
Por ﬁm, com a atividade 10 (dez) você poderá trabalhar a ﬁnalidade dos dois exemplares de carta comercial. Vale
ressaltar que é necessário enfatizar com os estudantes que os gêneros textuais possuem ﬁnalidades especíﬁcas, tais
como divulgar, expor uma opinião, noticiar. No entanto, a ﬁnalidade especíﬁca de cada exemplar dependerá das
intenções de seus autores.
No mais, desejamos um excelente trabalho e esperamos que esta unidade possa complementar as atividades
previamente selecionadas ou elaboradas por você na construção de seu planejamento!
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LÍNGUA PORTUGUESA

uNIdAdE 7

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Carta Comercial
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler correspondências, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social.
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes relativos nos gêneros em estudo.
DESCRITOR(ES):
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• D1 (B) - Localizar informações explícitas em um texto.
• D1 (O) - Localizar informações explícitas em um texto.
• D1 (G) - Localizar informações explícitas em um texto.
• D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
• D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D6 (B) - Identiﬁcar o tema de um texto.
• D6 (O) - Identiﬁcar o tema de um texto.
• D6 (G) - Identiﬁcar o tema de um texto.
• D11 - Estabelecer relação de causa/consequência entre partes e elementos do texto.
• D12 - identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
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ATIvIdAdES
Leia os textos e, a seguir, responda as atividades 1, 2, 3, 4 e 5.
Texto 1

Ana e Cia. ltda.
Comércio de utensílios
Rua 201, 3000
Goiânia – GO
Goiânia, 29 de agosto de 2016.
À diretora
Flávia dos Santos
Rua dos Ipês, 350
Anápolis – GO
Prezada Senhora,
Conﬁrmamos ter recebido uma reivindicação de depósito no valor de cinco mil reais referente ao
mês de maio. Informamos-lhe que o referido valor foi depositado no dia 2 de julho, na agência 01,
conta corrente 1111, Banco Comercial. Por favor, pedimos que a Sra. veriﬁque o extrato e nos
comunique o pagamento. Pedimos sinceras desculpas por não termos feito o depósito anteriormente,
mas não tínhamos ainda a nova conta bancária.
Atenciosamente,
Christina Cardoso
Gerente comercial
Disponível em: <http://modelodecartas.com.br/carta-comercial>. Acesso em: 30 ago. 2016 [Adaptado].

1. A carta comercial é um documento utilizado para fazer uma comunicação comercial, empresarial. Identiﬁque,
no exemplar desse gênero, o/a remetente (a) e o/a destinatário.
A remetente é a gerente comercial da empresa Ana e Cia. Ltda, Christina Cardoso. Já a destinatária é Flávia dos
Santos, possível diretora ﬁnanceira de uma outra empresa.
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2. Na carta, a remetente solicita à destinatária que faça uma veriﬁcação. que veriﬁcação é essa e para quê ela foi
solicitada?
A remetente solicita à destinatária que veriﬁque o extrato da conta corrente a ﬁm de conﬁrmar o depósito e
comunicar à empresa.

34

3. o que a diretora Flávia dos Santos solicitou à empresa Ana e Cia. ltda?
Flávia dos Santos solicitou à empresa um depósito no valor de cinco mil reais.
Professor(a), todas as primeiras questões desta unidade se relacionam ao descritor 1. Entendemos que a questão
1 (um) possui um nível mais básico de diﬁculdade enquanto que a segunda, possui nível médio (operacional)
uma vez que os estudantes precisam identiﬁcar duas informações no texto. Já a questão 3 possui um nível mais
difícil (global), haja vista o/a aluno ter que associar a palavra reivindicar à palavra solicitar e perceber que a
carta foi enviada para informar que o depósito solicitado havia sido efetuado. O descritor 1 avalia a habilidade
de leitura mais elementar. Retirar informações explícitas de um texto é uma habilidade que já deveria estar
consolidada. Caso não esteja, como dissemos anteriormente, faz-se necessário uma avaliação criteriosa para
identiﬁcar em qual nível de leitura o/a aluno(a) está para que intervenções possam ser feitas.
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4. qual a principal informação desta carta? Justiﬁque sua resposta.
A principal informação do texto é a de que o depósito foi realizado no dia 02 de julho na agência 01, conta
corrente 1111, Banco Comercial. As demais informações são secundárias. Caso fossem omitidas na carta,
havendo apenas a informação do depósito, o propósito da carta já seria alcançado.
Professor(a), a habilidade requerida, nesta atividade, é a de o/a estudante diferenciar as partes secundárias das
principais em um texto. O desenvolvimento desta habilidade é fundamental para a formação de leitores
competentes. É ela quem dá ao leitor a capacidade de captar aquilo que é essencial em um texto.
5. No trecho “Pedimos sinceras desculpas por não termos feito o depósito anteriormente, mas não tínhamos
ainda a nova conta bancária.”, a conjunção mas estabelece qual relação com a oração anterior?
Apesar de a conjunção mas ser reconhecida como uma conjunção adversativa, ela pode, no entanto, assumir
outras matizes dependendo da intenção com que ela é usada. No trecho em análise, a conjunção estabelece
uma relação de atenuação. A empresa pede desculpas por não ter feito o depósito anteriormente; entretanto,
faz uma atenuação do erro dizendo que não tinha o número da nova conta bancária.
Professor(a), é essencial trabalhar as relações estabelecidas pelos conectores. Muitos dos problemas coesivos,
nos textos produzidos pelos estudantes, pautam-se na má utilização de operadores argumentativos e dos
conectores de forma geral ou na falta deles.

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 6, 7, 8, 9 e 10.
Texto 2

Ana e Cia. ltda.
Comércio de utensílios
Rua 201, 3000
Goiânia – GO
Goiânia, 31 de agosto de 2016.
Ao Gerente de Compras
Anselmo Luciano Pereira
Rua 220, Setor Norte
Pirenópolis – GO
Prezado Senhor:

Atenciosamente,
Christina Cardoso
Gerente comercial
Disponível em: <http://modelodecartas.com.br/carta-comercial>. Acesso em: 30 ago. 2016. [Adaptado]

6. qual o tema dessa carta? do que ela trata?
Essa carta trata de um aviso de impossibilidade de entrega, dentro do prazo previsto, dos produtos adquiridos
por uma empresa.
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Informamos-lhe que os produtos solicitados no pedido nº 132131 não poderão ser entregues na
data combinada devido à falta desses em nosso estoque. Comprometemo-nos em enviá-los tão logo
cheguem em nossa loja. Caso não seja possível aguardar pela entrega, além do prazo estipulado,
pedimos a gentileza de nos encaminhar uma carta de solicitação de cancelamento para que possamos
realizar o estorno do pagamento efetuado.
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7. Pode-se dizer que os textos 1 e 2 possuem temas semelhantes? quais os possíveis temas de uma carta
comercial?
Não, o texto trata de um depósito realizado. São temas diferentes. Alguns dos temas possíveis de uma carta comercial,
além dos apresentados nos exemplares lidos são: o anúncio de cancelamento de acordo empresarial devido ao não
cumprimento das cláusulas por uma das partes. /A divulgação dos novos produtos que passaram a ser
comercializados por determinada empresa/ Resposta à reclamação de demora de entrega de produtos/Solicitação
de cancelamento de compra devido à demora no prazo de entrega e/ou defeito em produtos etc.
8. dos temas elencados abaixo, circule aquele que não é próprio da carta comercial e justiﬁque sua resposta.
Tema 1: informação a clientes da promoção de determinados produtos a partir da compra de 10 caixas.
Tema 2: Divulgação de um concurso de produção textual cujo tema é A fragilidade do sistema democrático
brasileiro.
Tema 3: Pesquisa realizada por cientistas de uma renomada Universidade.
Tema 4: As impressões relatadas por uma jovem de uma viagem realizada a uma amiga que mora em outro
país.
O único tema que seria próprio de uma carta comercial é o tema 1. O tema 2 seria adequado para uma notícia,
uma reportagem ou uma campanha publicitária, não para uma carta comercial. O tema 3 também seria
apropriado para uma notícia. Já o tema 4 seria adequado para uma carta familiar.
Professor(a), é interessante comentar com os estudantes que a carta comercial é utilizada para a comunicação
de transações diversas entre empresas comerciais de qualquer tipo. Como aﬁrmamos anteriormente, as
atividades 6, 7 e 8 são voltadas para o tema do texto. O nível de diﬁculdade parte do básico (fácil) para o global.
9. Informe a causa de os produtos solicitados no pedido nº 132131 não poder serem entregues na data combinada.
qual seria uma possível consequência para a Ana e Cia. ltda. diante da impossibilidade de entregar os produtos
na data combinada?
Os produtos não poderão ser entregues, porque a empresa não tem os produtos em seu estoque. Uma possível
consequência para a Ana e Cia. Ltda. é de o gerente de compras da empresa compradora cancelar a compra e
solicitar a devolução do dinheiro.
10. Pode-se dizer que os dois textos possuem a mesma ﬁnalidade? Justiﬁque.
Os dois textos não possuem a mesma ﬁnalidade, visto que a ﬁnalidade do texto 1 é o de comunicar a realização
de um depósito realizado. Já a ﬁnalidade do texto 2 é a de comunicar a impossibilidade de entrega de produtos
na data estipulada. Professor (a), apesar de as cartas terem sido enviadas para ﬁnalidades diferentes, é preciso
reforçar com os estudantes o objetivo do gênero Carta Comercial que é o de iniciar, encerrar, dar prosseguimento
a transações diversas.
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ANOTAçõES:
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APRESENTANDO A UNIDADE 8
O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as 10 (dez) atividades elaboradas para esta unidade envolvem a leitura de dois exemplares do gênero carta
de recomendação acadêmica cuja ﬁnalidade é recomendar um estudante para receber uma bolsa de estudos em uma
universidade. Uma discussão a acrescentar, além das que são possíveis pelas atividades apresentadas, é sobre a ﬁnalidade
e os tipos de carta de recomendação existentes. Assim como sugerimos na unidade anterior, é interessante discutir com os
estudantes que com o advento da internet, as comunicações feitas por diferentes setores da sociedade têm sido realizadas
por e-mail. É comum observar que órgãos oﬁciais de governo, por exemplo, redigem seus ofícios, declarações, entre outras
correspondências, e os digitalizam para enviá-los por e-mail aos departamentos de interesse. A praticidade do correio
eletrônico, no entanto, não eximiu dos autores de diferentes gêneros de correspondência a necessidade de manter uma
linguagem formal, como poderá ser observado nos dois exemplares de carta de recomendação, a seguir.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 14(B),/14(O)/14(G), 2, 15, 21(B)/21(O)/21(G)
04 e 13. De acordo as unidades anteriores, propomos um nível de gradação de diﬁculdade em algumas atividades.
Nesta unidade, a gradação proposta está contemplada nos descritores 14 e 21. Conforme temos orientado, esta
gradação permitirá que você avalie quais as habilidades em leitura ainda não estão bem desenvolvidas ou em qual nível
de leitura o/a estudante se encontra para que intervenções didáticas e pedagógicas possam ser efetivadas. A gradação
também permitirá a você avaliar quais gêneros textuais precisam ser retomados.

Professor (a), as atividades 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) desta unidade estão relacionadas ao descritor 14. Com essas
atividades você poderá identiﬁcar se os estudantes conseguem distinguir fato de opinião. A gradação foi feita do nível
básico para o global. Vale ressaltar que a diﬁculdade de distinguir fato de opinião resulta na diﬁculdade de analisar
diferentes opiniões sobre um mesmo tema. Assim, o desenvolvimento dessa habilidade é essencial para que os
estudantes desenvolvam a habilidade avaliada no descritor 21.
A atividade 4 (quatro) está relacionada ao descritor 2 (dois). Com esta atividade você poderá explorar um dos recursos
de coesão mais utilizados por diferentes autores, o de substituir ou relacionar determinados termos a outros, a ﬁm de
estabelecer relações entre partes de um texto.
A atividade 5 (cinco) está relacionada ao descritor 15. Com esta atividade você poderá explorar a ideia que a conjunção
‘portanto’ estabelece com os trechos que a antecedem. Diferente da conjunção ‘mas’, a conjunção ‘portanto’ quase
sempre estabelece uma ideia de conclusão. Entretanto, faz-se necessário sempre analisar se as conjunções não assumem
outras ideias diferentes das que elas estão condicionadas (explicação, oposição, adição etc.)
As atividades 6, 7 e 8 são relacionadas ao descritor 21. A habilidade de reconhecer posições distintas sobre um mesmo tema,
seja no mesmo texto ou em textos diferentes, demonstra que os estudantes têm desenvolvida a capacidade de análise e de
síntese. A diﬁculdade para responder questões e itens relacionados a esse descritor revela a necessidade de os alunos progredirem
para um nível de leitura mais avançado. Com as atividades 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) você terá a oportunidade de trabalhar a
habilidade avaliada pelo referido descritor em três níveis de gradação, o que permitirá veriﬁcar em que nível está a capacidade
de comparação dos estudantes para propor estratégias que os levem ao nível de comparação desejável (global).
A atividade 9 (nove) está relacionada ao descritor 4 (quatro). Com essa atividade você poderá trabalhar a inferência
em uma informação dada no texto 2 (dois). A habilidade de inferir é desenvolvida com diferentes experiências leitoras,
mas, para tanto, é fundamental que bons textos, de diferentes gêneros sejam trabalhados. O que exige que os estudantes
leiam além de trechos de obras literárias. A inferência exigida na atividade 9 (nove) é adequada ao nível de escolaridade
dos estudantes. Caso apresentem diﬁculdade para respondê-la, far-se-á necessário que se veriﬁque em qual nível de
inferência os estudantes se encontram para que intervenções possam ser realizadas.
Por ﬁm, a atividade 10 (dez) está relacionada ao descritor 13. Com essa atividade você poderá trabalhar a linguagem
formal utilizada nas cartas de recomendação.
No mais, desejamos um excelente trabalho e esperamos que esta unidade possa complementar as atividades
previamente selecionadas ou elaboradas por você na construção de seu planejamento!
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QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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uNIdAdE 8

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Carta de recomendação
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Prática de oralidade.
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Discutir sobre a ﬁnalidade dos tipos de correspondências e o seu espaço de circulação.
• Ler correspondências, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Reﬂetir sobre variação linguística nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes relativos nos gêneros em estudo.
DESCRITOR(ES):
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• D14 (B) - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
• D14 (O) - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
• D14 (G) - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
• D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem para
a continuidade de um texto.
• D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D21 (B) - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
• D21 (O) - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
• D21 (G) - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
• D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
• D13 - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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ATIvIdAdES
Leia o texto e responda as atividades 1, 2, 3, 4 e 5.
Texto 1

Goiandinópolis, 31 de agosto de 2016.
Sr. Diretor Davi dos Santos.
Departamento de Estudos em Linguagem e Cultura
Universidade Internacional de Estudos linguísticos
Avenida dos Bougainvilles, 7004
Cidade Central, Goiás.

Caro Diretor Davi dos Santos,
Estou lhe endereçando essas palavras para recomendar o estudante Umberto do Amaral,
candidato a bolsista da graduação em linguagem e cultura dessa renomada universidade.
O candidato foi estudante deste colégio do 9º ano do ensino fundamental à 3ª série do Ensino
Médio. E desde que ingressou nesta instituição demonstrou interesse e dedicação pelos estudos aqui
promovidos.
Seu interesse pelo campo da linguagem o faz excelente aluno em língua portuguesa e estrangeira,
educação física e teatro. Além dos excelentes resultados nas avaliações, Umberto se destacou pelas
ricas produções textuais e pela participação nos debates promovidos pelos professores de diferentes
componentes curriculares (disciplinas).
Motivado pelas aulas de língua portuguesa, o estudante fez parte de um grupo de pesquisa que
procurou identiﬁcar as diferentes variantes linguísticas que inﬂuenciam o linguajar do povo desta
cidade. A pesquisa foi encaminhada ao Departamento de Linguística da Universidade Cidade Central,
que certos do esforço, dedicação e do interesse de um jovem estudante do ensino médio, o
convidaram a aprimorar a pesquisa. Seu aprimoramento, resultou na sua publicação na revista virtual
da Universidade.

Atenciosamente,
Carolina Rodrigues Candelária
Diretora
Colégio Estadual Bernardo Élis
Rua 31 de maio.
Goiandinópolis, GO
Disponível em: <http://www.viva-mundo.com/content/resources/public/Modelo-carta-recomendacao.pdf>.
Acesso em: 30 ago. 2016. [Adaptado ]
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Portanto, senhor diretor, Umberto do Amaral é digno de ser contemplado com a bolsa de estudos
a qual é candidato. Não exito em garantir que muito ele terá a contribuir para os estudos dessa
instituição.
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1. retire do texto uma frase ou oração em que se expressa apenas um fato.
A pesquisa foi encaminhada ao Departamento de Linguística da Universidade Cidade Central.
Não há nessa frase nenhuma opinião sendo expressa, apenas o fato, que pode ser comprovado, de que o
estudante encaminhou uma pesquisa à Universidade Cidade Central.
2. No ﬁnal da carta, a diretora aﬁrma que não exita em garantir que umberto contribuirá muito para os estudos
da universidade Internacional. Tal aﬁrmação poder ser considerada um fato ou uma opinião? Justiﬁque sua
resposta.
Sim, essa é uma opinião da autora do texto. Tudo leva a crer, pelo seu histórico escolar, que o estudante terá
êxito nos estudos acadêmicos. Ou seja, essa é a opinião da autora com base no que ela conhece do aluno. Essa
opinião só será fato quando o estudante concluir seus estudos, deixando um saldo positivo de seu desempenho
para a universidade.
3. Identiﬁque nas alternativas, aquelas que apresentam apenas um fato e aquelas que apresentam a opinião do
autor. Justiﬁque sua resposta.
(a) “O candidato é estudante deste colégio desde o 9º ano do ensino fundamental.” ________
Fato. Não há nenhuma opinião sendo expressa pela diretora. Esse fato, inclusive, pode ser comprovado por
meio dos diários dos professores, da matrícula do aluno dentre outros documentos.
(b) “Seu interesse pelo campo da linguagem o faz excelente aluno em língua portuguesa...” ______
Opinião. Apesar de ser fato o estudante ter interesse pelo campo da linguagem, o que prevalece e se destaca é
a opinião de que o estudante é excelente em língua portuguesa. Algum outro(a) proﬁssional da educação poderia
considerá-lo ótimo, bom, espetacular etc. Assim, “excelente” é opinião da diretora.
(c) “...o estudante fez parte de um grupo de pesquisa...”____________
Fato. Mais uma informação que pode ser comprovada. Portanto, o fato pode ser comprovado por pesquisas,
dados estatísticos, testemunhos. A opinião é a forma subjetiva pela qual interpretamos os fatos. A
comemoração do carnaval no Brasil, por exemplo, é um fato. O que achar disso ou não, já faz parte do campo
das opiniões.
4. No trecho “...que certos do esforço, dedicação e do interesse de um jovem estudante...”, o termo “certos” se
refere a que ou a quem?
Apesar de a autora do texto não deixar especíﬁco a quem ela se refere ao utilizar esse termo, é possível deduzir
que ela se refere aos proﬁssionais (provavelmente, mais especiﬁcamente, aos professores e pesquisadores) que
trabalham no Departamento de Linguística da Universidade Cidade Central, já que na oração anterior, ela explica
que a pesquisa realizada por Umberto foi encaminhada a esse departamento.
5. No trecho “Portanto, senhor diretor, umberto do Amaral é digno de ser contemplado com a bolsa de estudos
a qual é candidato.”, qual a ideia estabelecida pela conjunção “portanto”?
“Portanto” está estabelecendo uma ideia de conclusão. Após ressaltar as qualidades do estudante, a diretora
utiliza a conjunção para concluir que as qualidades destacadas fazem de Humberto merecedor da bolsa de
estudos.
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Leia o texto e responda as atividades 6, 7, 8, 9 e 10.
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Texto 2

Goiandinópolis, 02 de setembro de 2016.
Sr. Diretor Davi dos Santos.
Departamento de Estudos em Linguagem e Cultura
Universidade Internacional de Estudos linguísticos
Avenida dos Bougainvilles, 7004.

Aprender +
Cidade Central, Goiás.
Caro Diretor Davi dos Santos,
Conforme solicitado pelo senhor, estou lhe endereçando esta carta a ﬁm de lhe comunicar a
atuação do jovem Umberto do Amaral durante o período em que foi estudante desta instituição.
Informo que Umberto estudou neste colégio do 5º ano ao 8º ano do ensino fundamental. Desde o
início, notamos seu interesse pela área de linguagens, tendo conseguido bom desempenho em língua
portuguesa e língua estrangeira.
Umberto sempre se mostrou empenhado em tentar superar suas diﬁculdades em algumas
disciplinas, fato, que, certamente, não o desabona da candidatura à bolsa de estudos dessa
universidade, haja vista que Umberto é estudante de linguagens e cultura, área que, como
enfatizamos, teve bom desempenho. Além do mais, reforçamos que Umberto sempre se empenhou
em superar as diﬁculdades que algumas vezes surgiram. Diﬁculdades essas passíveis a qualquer
estudante.
Umberto sempre foi respeitoso e cortês com todos da escola. Jamais desrespeitou nenhum
proﬁssional desta instituição. Sua empolgação, no entanto, em participar dos debates promovidos
poder fazer com que algum olhar menos atento o caracterize como alterado. Mas essa não é a
avaliação do corpo docente deste colégio. Entendemos sua exaltação como própria de um aluno
participativo que quer apresentar os frutos de sua dedicação e de seu esforço.
Encerramos, senhor diretor, aﬁrmando que Umberto do Amaral é merecedor de ser contemplado
com a bolsa de estudos a qual é candidato. Além do mais, a bolsa será de fundamental importância
para que ele continue seus estudos, uma vez que sua família não possui condições ﬁnanceiras para
mantê-lo estudando em uma outra cidade num curso integral, já que além dos gastos com livros e
material de estudo, teriam que arcar com aluguel e outras despesas.
Atenciosamente,
Lívia Maria Carvalho
Diretora
Colégio Estadual Cora Coralina
Rua 2 de janeiro.
Goiandinópolis, GO

6. retire dos textos 1 e 2 a opinião das autoras a respeito do desempenho do estudante umberto nas disciplinas
que compõem a área de linguagens.
Texto 1: “Seu interesse pelo campo da linguagem o faz excelente aluno em língua portuguesa, estrangeira,
educação física e teatro.”
Texto 2: Desde o início, notamos seu interesse pela área de linguagens, tendo conseguido bom desempenho em
língua portuguesa e língua estrangeira.
Professor(a), note que a atividade requer apenas que o/a estudante identiﬁque a opinião dos autores a respeito
do desempenho do estudante na área de linguagens. Uma atividade de nível básico. Esta atividade poderá
auxiliar na avaliação da habilidade de o/a estudante identiﬁcar ou não diferentes opiniões, assim como propomos
também nas atividades 1, 2 e 3. Como dissemos anteriormente, caso o estudante não consiga ainda identiﬁcar
uma opinião, ele também não será capaz de comparar opiniões de diferentes autores sobre um mesmo tema.
Assim, o primeiro passo a ser dado é que ele/ela saiba distinguir fato e opinião para que ele/ela possa desenvolver
a habilidade avaliada pelo descritor 21.
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7. Em relação ao desempenho de umberto nas disciplinas que compõem a área de linguagens, as opiniões das
duas diretoras são semelhantes? Idênticas? Complementares ou divergentes? Justiﬁque.
A opinião das duas autoras é semelhante, mas não são idênticas. A autora do texto I chama de excelente o
desempenho do aluno em todas as disciplinas que compõem a área de linguagens, enquanto que a autora do
texto II o chama de bom, mas menciona apenas as disciplinas de língua portuguesa e língua estrangeira. As
opiniões não são divergentes porque não há divergência entre elas. O fato de a autora do texto II não ter citado
as demais disciplinas da área de linguagens, não corrobora para que haja discordância na opinião das duas.
Para haver discordância, a autora teria que ter dito que o estudante não teve um desempenho tão bom em arte
ou em educação física.
E não é possível aﬁrmar que o estudante tenha tido um desempenho ruim nessas outras duas disciplinas
simplesmente pelo fato de a autora não as ter mencionado.
8. levando em consideração os dois textos como um todo, o que se pode aﬁrmar sobre as opiniões das duas
autoras sobre o estudante umberto? Explique.
As opiniões das duas autoras sobre o estudante são complementares, já que ambas abordam qualidades
diferentes relacionadas ao estudante. A autora do texto I, por exemplo, enfatiza o fato de uma pesquisa realizada
pelo rapaz ter sido publicada na revista virtual de uma universidade. Já a outra enfatiza a educação e cortesia.
Ou seja, ambas possuem uma opinião semelhante ( o aluno tem bom desempenho na área de linguagens), as
demais são complementares.
Professor(a), esta atividade, também relacionada ao descritor 21, possui um nível global de diﬁculdade, já que
o estudante terá que analisar os dois textos como um todo e não apenas parte dele, como foi solicitado na
atividade 7, razão pela qual essa atividade (7) possui um nível operacional de diﬁculdade.
9. o que se pode inferir com a aﬁrmação: “Entendemos sua exaltação como própria de um aluno participativo
que quer apresentar os frutos de sua dedicação e de seu esforço.”?
Pode-se inferir que o estudante quer demonstrar os conhecimentos que construiu ao longo de sua vida escolar.
Por isso, talvez, se exalte nos debates promovidos expondo sua opinião de forma mais enfática.
10. o tipo de linguagem utilizada pela autora do texto II é um exemplo de que tipo?
É um exemplo de linguagem formal. O texto não apresenta traços da linguagem coloquial. A começar
pelo tratamento direcionado ao destinatário (senhor diretor) à construção das orações, percebe-se um
tom de formalidade.
Professor(a), um bom exercício para que os estudantes compreendam a diferença entre a linguagem escrita
formal, a linguagem escrita informal, a linguagem digital e a linguagem oral informal ou formal é propor-lhes
diferentes situações de produção para diferentes interlocutores. Uma carta de solicitação para o prefeito da
cidade, por exemplo, deve ser escrita em tom mais formal, já uma mensagem de WhatsApp para um colega ou
amigo não possui a exigência da formalidade.

Língua Portuguesa
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LÍNGUA PORTUGUESA
APRESENTANDO A UNIDADE 9
O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), as 10 atividades elaboradas para esta unidade envolvem a leitura de dois exemplares dos gêneros
requerimento e ofício. Os dois gêneros, assim como os das duas unidades anteriores, fazem parte dos gêneros de
correspondência previstos no 1º bimestre do Currículo Referência de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Educação
de Goiás. O requerimento tem grande função social, uma vez que é o documento utilizado para solicitações diversas.
Tanto o ofício quanto o requerimento pertencem à chamada redação técnica e, sendo assim, algumas técnicas e regras
são necessárias para a redação destes gêneros. Além das atividades propostas, você poderá explorar os elementos
que constituem os gêneros em estudo, tal como o papel timbrado para o ofício e as informações necessárias para a
redação de um requerimento.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As atividades desta unidade estão relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem do Currículo Referência de
Língua Portuguesa do Estado de Goiás, conforme é possível veriﬁcar no quadro a seguir. Além das expectativas de
aprendizagem, as atividades também estão relacionadas aos descritores 1, 12, 09, 15(B)/15(O)/15(G)/13(B)/13(O)/13(G)
e 2. Assim como propomos em todas as unidades deste 1º bimestre, você terá a oportunidade de trabalhar com
atividades que apresentam um nível de gradação de diﬁculdade, nesta unidade a gradação proposta envolve os
descritores 15 e 13.

Professor (a), a primeira atividade desta unidade está relacionada ao descritor 1. A atividade requer apenas que o/a estudante
identiﬁque uma informação explicitamente marcada na base textual. Uma atividade de nível básico que imaginamos que os
estudantes não terão qualquer tipo de diﬁculdade. Caso algum estudante apresente diﬁculdade para realizar essa atividade,
ele/ela deverá ser acompanhado(a) atentamente, uma vez que a diﬁculdade em identiﬁcar uma informação explícita pode
indicar que o/a estudante não está adequadamente alfabetizado. Como aﬁrmamos anteriormente, outros fatores devem ser
considerados. Entretanto, uma primeira avaliação é a de que o/a aluno(a) que não consegue identiﬁcar uma informação
explícita possui um nível de leitura muito aquém do que é esperado para um/uma estudante do 9º ano.
A atividade 2 (dois) está relacionada ao descritor 12. Com esta atividade você poderá trabalhar a ﬁnalidade de um
exemplar de requerimento. É interessante que você discuta com os estudantes para quais ﬁnalidades um requerimento
e um ofício podem ser escritos, quem pode escrevê-los e para quem podem ser encaminhados. Assim, você estará
trabalhando a situação de produção dos dois gêneros.
A atividade 3 (três) está relacionada ao descritor 9. Com esta atividade você irá trabalhar a habilidade de diferenciar
partes principais de secundárias em um texto. Vale enfatizar que o/a estudante capaz de diferenciar as partes secundárias
das principais em um texto será um/uma leitor(a) mais competente, e com condições de analisar as informações
essenciais em um texto, o que lhe permitirá melhor desenvolver sua capacidade de sintetizar.
As atividades 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis) estão relacionadas ao descritor 15. Com estas atividades você poderá
explorar o emprego de conjunções e conectores em três níveis de gradação, sendo a atividade 4 de nível básico, a 5
(cinco) de nível operacional e 6 de nível global. É importante levar os alunos a reﬂetirem sobre o que está sendo proposto
na atividade e sobre como os conectores, de forma geral, são fundamentais para os aspectos coesivos de um texto.
As atividades 7 (sete), 8 (oito) e 9 (nove) estão relacionadas com o descritor 13. Com estas atividades você poderá explorar
as diferenças entre as linguagens formal e informal em três níveis de gradação. Informamos que o descritor 13 não considera
apenas esses dois tipos de linguagem, no entanto, entendemos que para que os estudantes compreendam outros tipos de
variação linguística, faz-se necessário que compreendam a diferença desses dois tipos de linguagem e das situações em que
cada uma deve e pode ser utilizada. Para tanto, propomos como atividade de nível global a reestruturação de um ofício em
uma conversa telefônica, o que exigirá dos estudantes considerar os interlocutores, entre outros fatores.
Por ﬁm, a atividade 10 (dez) está relacionada ao descritor 2 (dois). Com esta atividade você poderá explorar um dos
recursos de coesão mais utilizados por diferentes autores, o de substituir ou relacionar determinados termos a outros,
a ﬁm de estabelecer relações entre partes de um texto.
No mais, desejamos um excelente trabalho e esperamos que esta unidade possa complementar as atividades
previamente selecionadas ou elaboradas por você na construção de seu planejamento.
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uNIdAdE 9

CONTEúDOS:
• Gênero Textual: Ofício e requerimento
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Prática de leitura.
• Prática de análise da língua.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Ler correspondências, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência);
- Veriﬁcação de hipóteses (seleção e checagem).
• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social.
• Reﬂetir sobre o emprego das preposições, conjunções e pronomes relativos nos gêneros em estudo.
• Reﬂetir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo.
DESCRITOR(ES):

Língua Portuguesa

• D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
• D12 - identiﬁcar a ﬁnalidade de textos de diferentes gêneros.
• D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
• D15 (B) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D15 (O) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D15 (G) - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
• D13 (G) - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D13 (O) - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D13 (G) - Identiﬁcar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
• D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identiﬁcando repetições ou substituições que contribuem para
a continuidade de um texto.
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Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 1, 2 e 3.
requerimento de isenção no pagamento da taxa de inscrição
Eu, Carlos Assunção, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF 333.444.333-44, residente e
domiciliado na Rua Industrial, nº 1005, Cidade Central – GO, declaro não ter condições de arcar com
o valor relativo à taxa de inscrição do processo seletivo para técnico em informática, edital 1112/2016.
Declaro, assim, que sou integrante de família de baixa renda.
Aﬁrmo conhecer as implicações legais, civis e criminais, que uma falsa declaração originaria.
Assim, com os documentos exigidos no edital do concurso anexados neste documento, requeiro
a isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição para que eu possa participar do concurso.
Termos em que,
Pede deferimento.
Cidade Central, 02 de setembro de 2016.
Carlos da Assunção

1. Para qual cargo o estudante Carlos Assunção pretende concorrer?
O estudante pretende concorrer ao cargo de técnico em informática.
Tal informação está explicitamente marcada na base textual. O/a estudante deve apenas retomar o texto e
veriﬁcar a informação.

3. Identiﬁque no texto a(s) principal(ais) informação(s) e uma informação que pode ser considerada como
secundária.
Pode-se dizer que há duas informações importantes no texto: a primeira é de que o estudante diz não possuir
condições de arcar com o valor da taxa de inscrição do processo seletivo. A segunda informação importante é
de ele pertencer à família de baixa renda. Uma informação que pode ser considerada secundária é de ele
conhecer as implicações legais de uma falsa declaração. De certa forma, quem faz uma declaração falsa em
um documento como o requerimento tem noção de que isso pode ter algum tipo de implicação legal.
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2. qual a ﬁnalidade do texto?
O texto possui a ﬁnalidade de solicitar a isenção de pagamento de taxa de inscrição de concurso público.
Grosso modo, o requerimento é utilizado com a ﬁnalidade de fazer algum tipo de solicitação. Pode-se fazer
requerimento para um órgão Público, um colégio etc.
Professor(a), é importante que os alunos saibam que o requerimento pertence à chamada redação técnica, já
que sua produção precisa atender a algumas normas.
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Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

universidade Internacional de Estudos linguísticos
Centro de Seleção
Ofício nº 07/2016
À senhora
Secretária de Administração da Prefeitura de Cidade Central.
Prefeitura Municipal de Cidade Central.
Assunto: Pedido de isenção no pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo, edital nº 1112/2016.
Senhora Secretária,
Encaminhamos pedido de isenção da taxa de inscrição do processo seletivo, edital nº 1112,
requerido por Carlos da Assunção. Informamos que analisamos todos os documentos
comprobatórios da renda da família do requerente, anexados por ele, no requerimento, e
veriﬁcamos que ele não possui, de fato, condições de arcar com a inscrição.
Nesse sentido, para efetivar a inscrição do requerente, conforme rege a lei municipal 439,
aguardamos sua autorização.
Atenciosamente,
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Sílvia Amorim de Assis
Coordenadora do Centro de Seleção
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4. No trecho “e veriﬁcamos que ele não possui...”, a conjunção e estabelece qual relação com a oração anterior?
Adição? Conclusão, alternância ou oposição?
A conjunção “e” estabelece uma relação de adição. Assim, como a conjunção “mas”, a conjunção e pode assumir
outras relações com as orações que a antecedem. No entanto, nesse trecho é possível concluir que ela assume
uma ideia de adição. Basta que os estudantes reescrevam a frase substituindo a conjunção e por outras para
que o sentido da frase mudaria.
5. Analise o uso da locução de fato no contexto em que ela foi empregada. Para qual ﬁnalidade você acha que ela
está sendo usada?
A locução “de fato” é utilizada para dar ênfase a uma aﬁrmação. No trecho, a autora do ofício aﬁrma que o
requerimento de isenção da taxa de matrícula procede porque o requerente não possui mesmo condições de
arcar com a inscrição. É uma conﬁrmação que o requerente já havia aﬁrmado.
6. Analise o uso do conectivo “nesse sentido” no trecho: “Nesse sentido, para efetivar a inscrição do requerente...”.
Por qual outra conjunção “nesse sentido” pode ser substituída sem que haja perda do sentido estabelecido pelo
seu emprego?
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O termo “nesse sentido” é utilizado quando se quer concluir um parágrafo, uma ideia etc. Assume, portanto, o
sentido de conclusão, de recapitulação ou resumo. Esse conectivo poderia ser substituído por “portanto, dessa
forma, assim sendo” entre outros.
Professor(a), as atividades 4, 5 e 6 estão relacionadas ao descritor 15. A gradação é feita do básico para o global.
Veja que a atividade 4 requer apenas que o/a estudante indique a relação estabelecida pela conjunção “e”. Já a
atividade 5 requer que o estudante analise o uso da conjunção “de fato” com base nos conhecimentos que ele/ela
já construiu sobre os conectivos e as conjunções. Ou seja, requer que ele/e/a pesquise e analise. Portanto, a
atividade 5 possui um grau operacional de diﬁculdade. Na atividade 6, os estudantes também terão que recorrer
à análise e à pesquisa, no entanto, ele/ela também deverá veriﬁcar por qual outro conectivo a expressão “nesse
sentido” pode ser substituída sem que haja perda do sentido do trecho em que ela foi empregada. Um tipo de
análise que pode ser considerada de nível global, levando-se em consideração, obviamente, o nível de
escolaridade dos alunos.
7. que tipo de linguagem foi utilizada para a produção do ofício? Por que esse tipo de linguagem foi utilizada?
O tipo de linguagem utilizada no ofício foi a linguagem formal. Em redações oﬁciais nenhum outro tipo de
linguagem que não seja a formal é permitido. Qualquer documento oﬁcial deve primar pela formalidade.
8. levando em conta os conhecimentos que você já adquiriu no decorrer de sua vida escolar, explique a diferença
entre linguagem formal e linguagem informal.
A linguagem informal está associada à linguagem do dia a dia que poder ser utilizada com amigos, colegas,
familiares e em situações que não exijam o uso da linguagem formal. A linguagem formal, portanto, é a que
atende às normas urbanas de prestígio, a que é necessário usar em situações que exijam seu uso como a
produção escrita de textos de determinados gêneros ou a comunicação oral com autoridades, por exemplo.
9. reescreva o ofício transformando-o numa conversa de telefone. Considere um certo tom de informalidade, no
entanto, leve em consideração o fato de que os interlocutores do ofício são adultos com cargos de cheﬁa e não
há indícios de que haja qualquer proximidade entre eles.
Professor(a), essa é uma possibilidade de resposta. Outras poderão ser consideradas e caberá a você avaliar se
estão adequadas ao que foi solicitado na atividade:
Possível diálogo:
Sílvia Amorim – Secretária, bom dia!
Secretária – Bom dia, Sílvia!
Sílvia Amorim – Eu encaminhei um ofício e, anexo a ele, um requerimento de isenção de pagamento de inscrição
do processo seletivo. A senhora já recebeu esse ofício?
Secretária – Já, sim, Sílvia. Está sobre a minha mesa. Assim que puder encaminho a resposta.
Sílvia – Que bom, secretária, agradeço a atenção. Bom dia!
Secretária – Bom dia! Até mais!
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10. No trecho “...analisamos todos os documentos comprobatórios da renda da família do requerente ...”, o termo
“requerente” se refere a quem ou a quê?
O termo requerente se refere à pessoa que solicitou a isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo
seletivo, no caso, o estudante Carlos Assunção.
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MATEMÁTICA

9º

Ano - Ensino
Fundamental
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 1

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), você irá trabalhar com atividades relacionadas à expectativa de aprendizagem do Currículo Referência
da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental:
Identiﬁcar cada número real com um ponto da reta e vice-versa.
Para tanto, as atividades relacionadas à primeira expectativa foram divididas em dois “subdescritores” que apresentam
habilidades de compor e decompor os números naturais utilizando a adição e a multiplicação.
As atividades correspondentes à segunda expectativa foram divididas em dois “subdescritores” que apresentam
habilidades de comparar e ordenar os números naturais para ajudar o estudante a identiﬁcar esses números na reta numerica.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Além de atender as expectativas de aprendizagem citadas, este módulo priorizará o descritor D16 – Identiﬁcar a
localização de números inteiros na reta numérica e D17 – Identiﬁcar a localização de números racionais na reta numérica
do 9º ano da Matriz de Referência da Prova Brasil.
É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de identiﬁcar os
conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender a expectativa do descritor.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

Matemática

Professor (a), para desenvolver as atividades desse módulo, se possível, construa com eles uma régua cuja numeração
contemple os números inteiros (negativos e positivos).
Sendo assim, a atividades 1 e 2 enfatizam a ordenação dos números inteiros na reta numérica.
A habilidade de localizar os números inteiros na reta numérica será contemplada nas atividades 3 e 4. As atividades
5 e 6 também enfatizam os números inteiros na reta numérica mas eles ressaltam a habilidade que remete ao processo
de identiﬁcação.
As atividades 7 e 8 têm como objetivo ajudar o estudante a relacionar a representação fracionária à decimal dos
números racionais. E para ele fazer essa relação, basta dividir o numerador pelo denominador das frações dadas.
Nas atividades 9 e 10 o estudante irá ordenar os números racionais na reta numérica. Essas situações possibilitarão
ao estudante compreender que é necessário observar a distância entre cada ponto da reta numérica e completar os
espaços em branco na mesma.
É imprescindível que você, professor (a), incentive seus estudantes a resolverem, sozinhos, tais atividades. É
fundamental que seja realizada a correção, de forma que engaje e envolva toda a turma. Ressaltamos, também, a
importância de você discutir outras situações que possam colaborar/ampliar/sistematizar o conhecimento dos
estudantes.
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns descritores.
Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras situações
que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!
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uNIdAdE 1

CONTEúDO:
• Conjunto numérico: número real.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Números e Operações
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E - 2- Identiﬁcar cada número real com um ponto da reta e vice-versa.
DESCRITORES – Saeb / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D16 - Identiﬁcar a localização de números inteiros na reta numérica.
• D16A - Ordenar os números inteiros na reta numérica.
• D16B - Localizar os números inteiros na reta numérica.
• D17A - Relacionar a representação fracionária à decimal dos números racionais.
• D17B - Ordenar os números racionais na reta numérica.
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ATIvIdAdES
1. Coloquem em ordem os números -3,5; -0,5; 1,5 e 3, na reta numérica a seguir.

0

Solução
Professor (a), para relacionar os números inteiros na reta numérica o estudante deverá perceber que à esquerda
do zero são os números negativos e à sua direita os positivos. Lembre-se que os estudantes poderão escolher
outra divisão da reta numérica.
-3,5

-0,5

1,5

3

-4

-3 -2 -1 0

1

2

2. Coloquem em ordem os números -1,5; -4,9; 0,9 e 2,9, na reta numérica a seguir.

0

Solução
Professor (a), para relacionar os números inteiros na reta numérica, uma das possibilidades é os estudantes
fazerem a divisão dos números fracionários para identiﬁcá-los na forma decimal:
-4,9

-5

-1,5

2,9

0,9

-4 -3 -2 -1 0

1

2

3

3. observe a reta numérica a seguir:
M

N O

P

0

1

o número –4,5 na reta numérica corresponde à letra:
(A) M.
(B) N.

Matemática

(C) O.
(D) P.
Gabarito: A
Solução
Professor (a), para relacionar o número inteiro -4,5 na reta numérica uma das possibilidades é o estudante
relacionar aproximadamente todos os pontos marcados na reta numérica, conforme a ﬁgura a seguir.
M

-5 -4

-4,5

52

N

-3

-2

O

-1

-1,5 0,5

P

0

1

2

1,5

3
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4. observe a reta numérica a seguir:
M

N O

P

0

1

o número -0,5 na reta numérica corresponde à letra:
(A) M.
(B) N.
(C) O.
(D) P.

Gabarito: C.
Solução
Professor (a), para relacionar o número inteiro -0,5 na reta numérica uma das possibilidades é o
estudante relacionar aproximadamente todos os pontos marcados na reta numérica, conforme a
ﬁgura a seguir:
M

N

-5 -4

-3

-2

O

P

-1

0

1

-1,5 0,5

-4,5

2

3

1,5

5. observe a reta numérica a seguir:
S

-0,5

-0,6

A letra S corresponde a
(A) -0,52.
(B) -0.53.
(C) -0,54.
(D) -0,55.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), para identiﬁcar a letra S na reta numérica uma das possibilidades é o estudante relacionar,
aproximadamente, todos os pontos marcados na reta numérica entre os números -0,5 e -0,6, conforme a
ﬁgura a seguir.
S
-0,52
-0,51

-0,5

-0,54

-0,53

-0,55

-0,56
-0,57

-0,58
-0,59

-0,6

6. observe a reta numérica a seguir:
P

A letra P corresponde a
(A) -0,55.
(B) -0,56.
(C) -0,57.
(D) -0,58.

-0,6

Matemática

-0,5
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Gabarito: D
Solução
Professor (a), para identiﬁcar a letra P na reta numérica uma das
possibilidades é o estudante relacionar, aproximadamente, todos os
pontos marcados na reta numérica entre os números -0,5 e -0,6,
conforme a ﬁgura a seguir.

P
-0,52
-0,51

-0,64

-0,53

-0,5

-0,56

-0,55

-0,58

-0,57

-0,59

-0,6

7. observe o número fracionário a seguir:
5
3
Essa fração corresponde ao número decimal
(A) 1,666....
(B) 2,666....
(C) 3,666....
(D) 4,666....

Gabarito: A
Solução
Professor (a), para relacionar 5 à sua representação decimal o estudante deverá dividir 5 por 3
3
que é igual a 1,666...

8. observe o número fracionário a seguir:
7
2
Essa fração corresponde ao número decimal
(A) 1,5.
(B) 2,5.
(C) 3,5.
(D) 4,5..

Gabarito: C
Solução
Professor (a), para relacionar 7 à sua representação decimal o estudante deverá dividir 7 por 2 que é
2
igual a 3,5

9. Coloquem em ordem os números: -3,5; 5 e -1 , na reta numérica a seguir.
3
4

0
Solução
Professor (a), para relacionar os números inteiros na reta numérica,
uma das possibilidades é o estudante fazer a divisão dos números
fracionários para identiﬁcá-los na forma decimal:

_ 1 = - 0,25
4

-3,5

-5 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3

5 = 1,666...
3

Matemática

10. Coloquem em ordem os números: -1,5; 1 ; 3 e 2,9, na reta numérica a seguir.
5
2

54

1 = 0,5
2 2,9

0

Solução
Professor (a), para relacionar os números inteiros na reta
numérica uma das possibilidades é o estudante fazer a
divisão dos números fracionários para identiﬁcá-los na
forma decimal.

-1,5

-5 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3

3 = 0,6
5
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 2

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), você irá trabalhar com atividades relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem do
Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental, do eixo temático
números e operações.
Para tanto, as atividades foram divididas tendo como parâmetros: - o descritor (D17) desmembrado em outro
“subdescritor”, apresentado em habilidades que darão ao estudante conhecimentos para localizar os números racionais
na reta numérica;- o descritor (D19) desmembrado em outros dois “subdescritores” que enfatizam as habilidades de
identiﬁcar a/as operação/operações adequadas para resolver a situação problema envolvendo números naturais e
operar com números naturais usando as quatro operações da aritmética e a potenciação.

QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Além de atender as expectativas de aprendizagem de:- Identiﬁcar cada número real com um ponto da reta e viceversa;- Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação, para
a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais;- Utilizar as propriedades das operações com
números reais como facilitadoras da resolução de situações-problema; - Criar e resolver situações-problema que
envolvam números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados das operações adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação, este módulo priorizará os descritores 17 (D17) identiﬁcar a localização de números
racionais na reta numérica do 9º ano do ensino fundamental da Matriz de Referência da Prova Brasil, e o (D19) resolver
problema com números naturais envolvendo diferentes signiﬁcados das operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação).
É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de identiﬁcar os
conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender a expectativa desses descritores.

Assim, as atividades de 1 a 4 veriﬁcam a capacidade do estudante em identiﬁcar a localização de números racionais
na reta numérica. É imprescindível que você, professor (a), incentive seus estudantes a resolverem, sozinhos e/ou em
grupo, tais atividades. É fundamental que seja realizada a correção dos itens propostos, buscando a participação da
turma no processo.
Ressaltamos, também, a importância de você, professor (a), discutir outras situações que possam
colaborar/ampliar/sistematizar o conhecimento dos estudantes. As atividades 5 e 6 estão pautados na habilidade de
identiﬁcar a/as operação/operações adequada para resolver a situação problema, no caso o item 5 veriﬁca-se a
multiplicação, enquanto o item 6, veriﬁca-se a divisão.
É fundamental, neste momento que os estudantes participem da discussão das atividades, assim trocam experiências
e aprendem com mais facilidade.
As atividades de 7 a 9 veriﬁcam a habilidade dos estudantes em operar com números naturais usando as quatro
operações da aritmética e a potenciação.
Finalmente, o item 10, destaca a habilidade de resolver problema com números naturais envolvendo diferentes
signiﬁcados das operações (adição, subtração, multiplicação).
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns
descritores. Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras
situações que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!

Matemática

QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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MATEMÁTICA

uNIdAdE 2

CONTEúDO:
• Conjuntos numéricos.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Número de operações.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E- 2- Identiﬁcar cada número real com um ponto da reta e vice-versa.
• E-3- Reconhecer a importância das operações que envolvam números reais, inclusive potenciação e radiciação,
para a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• E-4- Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de
situações-problema.
• E-5- Criar e resolver situações-problema que envolvam números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados
das operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
DESCRITORES - Saeb / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D17 - Identiﬁcar a localização de números racionais na reta numérica.
• D17C - Localizar os números racionais na reta numérica.
• D19 - Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes signiﬁcados das operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).
• D19A - Identiﬁcar a/as operação/operações adequada para resolver a situação problema envolvendo
números naturais.
• D19B - Operar com números naturais usando as quatro operações da aritmética e a potenciação.
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ATIvIdAdES
1. observe o trecho da reta real a seguir.

0

M

1
2

3
4

1

N

3
2

P

2

R

S

o número 9 corresponde à letra
4
(A) N.
(B) P.
(C) R.
(D) S.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), é muito importante ensinar os números na reta real dispondo os intervalos em valores
fracionários e decimais, além de intervalos inteiros. A questão em destaque valoriza o conhecimento
do estudante em saber compreender os números fracionários, saber como estão organizados e neste
caso saber qual número corresponde à respectiva letra. Observa-se que do intervalo do número “0”
para o número “1” existem três valores nominados na reta, o que implica que o intervalo foi dividido
por quatro, logo cada intervalo de um valor para outro, vale 1 . Como procuramos o valor de 9 é
4
4
necessário que o estudante transforme essa fração em decimal. Assim ele deverá identiﬁcar o número
2,25 que está sendo representado pela letra R.

2. Seja a reta numérica a seguir.

2

S

P

Q

N

3

A letra que representa o número 2,4 é:
(A) S.
(B) P.
(C) Q.
(D) N.

Gabarito: B
Solução
Professor (a), a questão em destaque refere-se a uma identiﬁcação de um número na reta numérica.
Neste exercício o estudante precisará observar quais os valores numéricos existem, neste caso o número
2 e 3 e assim veriﬁcar quantas letras existem neste intervalo. Como são 4, signiﬁca que existem 5
intervalos sendo enumerados de 0,2 em 0,2; logo a letra que representa o número 2,4 é a letra P.

3. observe a reta real a seguir:
1,0

D

2,0

M

3,0

As letras d e M estão no local de quais números decimais?
Gabarito: C
Solução
Professor (a), o exercício em questão requer do estudante a compreensão em reconhecer
intervalos entre os números. No exercício, os valores estão distribuídos em 0,25 em 0,25; logo
a letra D está representando o valor de 1,5 e a letra M está representando o número 2,75.

4. Seja a reta numérica a seguir:

Matemática

(A) 1,2 e 2,8
(B) 1,75 e 2,75
(C) 1,5 e 2,75
(D) 1,5 e 2,8
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As letras N e P estão representando os números
(A) 1 e 3 .
3
(B) 4 e 3.
3
(C) 1 e 7 .
3 3
(D) 4 e 7 .
3 3

Gabarito: D
Solução
Professor (a), a atividade em destaque tem como objetivo veriﬁcar a compreensão do estudante
sobre reta numérica e também sobre a capacidade de interpretação nas sequências por ela dada.
Note que a reta está graduada de 1 em 1 e se os estudantes compreenderem essa lógica, eles
3
3
irão resolver todo e quaisquer exercícios semelhantes a este. Sendo assim, a letra N corresponde
ao número 4 , número consecutivo a 1, e a letra P assume o valor do número 7 consecutivo ao
3
3
número 2.

5. uma fábrica de sapatos armazena seus produtos em caixotes que comportam 80 caixas de sapatos. Esses
caixotes são empilhados em um galpão com 10 caixotes cada. Sabe-se que existem 15 ﬁleiras de caixotes
empilhados. qual operação matemática determina o número de caixas de sapato nesse galpão?
(A) Potenciação.
(B) Multiplicação.
(C) Divisão.
(D) Subtração.

Gabarito: B
Solução
Professor (a), a atividade trata-se de uma questão de multiplicação, pois a forma de se
construir a questão é baseada em uma soma de elementos, que podem ser encontradas
mais facilmente por uma multiplicação. Como das alternativas só apareceu a multiplicação,
então a resposta será essa operação, mesmo podendo ser usado a adição. Caso o estudante
queira calcular a quantidade de caixas de sapato basta efetuar a operação a seguir.
15∙10∙80=12000

6. Na festa de aniversário de luísa foram disponibilizados 50 l, que equivalem a 50 000 ml de refrigerante. o
refrigerante foi servido em copos descartáveis que cabiam 500 ml. Em certo momento da festa a bebida acabou.
Todos os convidados beberam apenas um copo de refrigerante e todos os convidados utilizaram apenas um copo.
qual operação matemática determina quantos copos foram usados?
Gabarito: D
Solução
(B) Adição.
Professor (a), a questão em destaque trata-se de uma aplicação da divisão. Pode-se utilizar
(C) Multiplicação. o exercício para determinar quantos copos foram usados e consequentemente, quantos
(D) Divisão.
convidados havia na festa.
(A) Radiciação.

500000 =1000.
50
7. Seja a expressão abaixo:

Matemática

[42 x (32 + 22)] ÷ (32 - 30)
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qual o valor desta expressão?
Solução
Professor (a), sabemos o quanto os estudantes sofrem ainda com certas expressões envolvendo diversas
operações. Dê ênfase a resolução imediata das potências e das operações dentro dos parênteses.
Resposta:
(16×(9+4))÷(9-1)
(16×13)÷8
208÷8=26
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8. Manuel resolveu a expressão:
52 + (25 ÷ 22) x (33 - 42)
A alternativa correta dessa expressão é
(A) 363
(B) 113
(C) 85

Gabarito: B
Solução
Professor (a), a solução desse item é semelhante a solução da atividade 8, chame a atenção dos estudantes
sobre a importância de seguir as regras para resolver corretamente essa e outras expressões.

(D) 33

25+(32÷4)×(27-16)
25+8×11
25+88
113

9. Seja a expressão abaixo:

{32 x (18 ÷ 32 + 6) - (52 + 33)}
o resultado da expressão representa melhor a idade de
(A) uma criança.
(B) um adolescente.
(C) um adulto.
(D) um idoso.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), mais uma atividade para sondar o conhecimento do estudante, as regras
para resolver essa atividade são as mesmas das duas últimas.
9×(18 ÷9+6)-(25+27)
9×(2+6)-52
9×8-52
30

10. Na festa de São Cosme e São damião na casa da Tia vanda, foram distribuídos entre as crianças: 5 caixas de
chocolates contendo 20 unidades cada, 8 caixas de Maria mole contendo 5 unidades cada, 3 sacos de balinhas
com 100 unidades cada e 2 sacos de pirulitos com 50 unidades cada. Pedro saiu da casa de Tia vanda levando
para casa 30 doces.

(A) 510
(B) 540
(C) 560
(D) 570

Gabarito: A
Solução
Professor (a), a atividade trata-se de uma soma de diversos elementos, porém para se chegar a
quantidade ﬁnal de cada doce é necessário efetuar uma multiplicação e após efetuar essas contas,
deve-se desenvolver a subtração.
Solução
5×20=100;
8×5=40;
3×100=300;
2×50=100;
100+40+300+100=540
540-30=510

Matemática

A quantidade de doces que foram distribuídos para as demais crianças foi de
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 3

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), esta unidade propõe um trabalho com atividades relacionadas a quatro expectativas de aprendizagem
do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental.
As atividades foram divididas em 3 (três) expectativas, 1(um) descritor e 4(quatro) “subdescritores” seguindo uma
gradação de complexidade das habilidades. Assim pretende-se alcançar o desenvolvimento das habilidades dos
estudantes em identiﬁcar a/as operação/operações adequada para resolver a situação problema envolvendo números
inteiros e racionais; operar e resolver problemas com números inteiros usando as quatro operações da aritmética e a
potenciação, combinando operações ou não e localizar informações em problemas contextualizados.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
As expectativas contempladas nessa unidade foram:
• E-3- Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação, para
a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• E-4 - Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de situaçõesproblema.
• E-5 - Criar e resolver situações-problema que envolvem números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados das
operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de identiﬁcar os
conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender ao descritor.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

Matemática

As atividades 1 e 2 referem-se em identiﬁcar a/as operação/operações adequadas para resolver a situação problema
envolvendo números inteiros. Professor (a) leia a situação problema com os estudantes, peça que identiﬁquem as
informações e a operação que determina a solução do problema. As atividades 3 e 4 em operam com números inteiros
usando as quatro operações da aritmética e a potenciação, combinando operações ou não.
É imprescindível que você, professor (a), incentive seus estudantes a perceberem as propriedades da potenciação,
onde o produto de duas ou mais potências de mesma base, diferente de zero, pode ser reduzido a uma única potência,
conservando a base e somando os expoentes.
Os estudantes poderão resolver as atividades individualmente, mas é fundamental que eles socializem com os demais
colegas, como pensaram as atividades. É imprescindível a correção das atividades propostas, de forma que engaje e
envolva toda a turma. O professor (a) deve provocar os estudantes a perceberem onde ocorreu o erro e porque isso
aconteceu. Aproveite os momentos de correção dessas atividades para esclarecer as dúvidas que os estudantes ainda
manifestam.
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns descritores.
Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras situações
que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!
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MATEMÁTICA

uNIdAdE 3

CONTEúDO:
• Números Naturais
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Números e Operações
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E-3 - Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação,
para a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• E-4 - Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de
situações-problema.
• E-5 - Criar e resolver situações-problema que envolvam números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados
das operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
DESCRITORES - SAEB / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D20 - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão
e potenciação).
• D20 - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão
e potenciação).
• D20 - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão
e potenciação).
• D20A - Identiﬁcar a/as operação/operações adequadas para resolver a situação problema envolvendo
números inteiros.
• D20A - Identiﬁcar a/as operação/operações adequadas para resolver a situação problema envolvendo números
inteiros.
• D20B - Operar com números inteiros usando as quatro operações da aritmética e a potenciação, combinando
operações ou não.
• D20B - Operar com números inteiros usando as quatro operações da aritmética e a potenciação, combinando
operações ou não.
• D26A - Localizar informações em problemas contextualizados.
• D26A - Localizar informações em problemas contextualizados.
• D26B - Identiﬁcar a/as operação/operações adequada(s) para resolver uma situação problema envolvendo
números racionais.
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ATIvIdAdES
1. Em certa cidade da região Sul do brasil o termômetro marcou – 5°C pela manhã. À noite, desse mesmo dia, a
temperatura diminuiu 2°C.
a) Escreva a operação que determina a temperatura registrada no termômetro na noite desse dia.
Solução
Professor (a), leia a situação problema com os estudantes, peças que identiﬁquem as informações e a operação
que determina a solução dessa situação. O objetivo aqui é identiﬁcar a operação que resolve o problema.
Operação:
-5°C – 2°C =
2. Em certo jogo, cada equipe com dois jogadores retira seis ﬁchas de um monte e multiplica os valores indicados
nas cartas. Ganha a equipe que obteve maior pontuação.
Supondo que uma equipe retirou as seguintes ﬁchas:

Assinale a alternativa que apresenta a operação que determina a pontuação total dessa equipe.
Gabarito: A
(B) (+1)2 ∙ (+2)2 ∙ (-1)3 Solução
Professor (a), esta atividade amplia a habilidade da 1ª questão, uma vez as alternativas apresentam
(C) (+1) ∙ (+2) ∙ (-1)3 potenciação. Aqui você deve explorar com os estudantes as propriedades da potenciação, onde o
(D) (+1)2 ∙ (+2) ∙ (-1)2 produto de duas ou mais potências de mesma base, diferente de zero, pode ser reduzido a uma única
potência, conservando a base e somando os expoentes.
Logo temos que para resolver o problema podemos usar a operação:
(+1)∙(+2)∙(+2)∙(-1)∙(-1)∙(-1)

(A) (+1) ∙ (+2)2 ∙ (-1)3

Matemática

3. (Prova brasil-2011). Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou
em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu valores positivos
para as idas e negativos para as vindas.
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Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de:
(A) – 11 m
(B) 11 m
(C) – 27n
(D) 27 m
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Gabarito: B
Solução
Professor (a), é necessário reler a tabela, compreender as informações e, em seguida, decidir qual a operação
indicada para solucionar a situação-problema. O estudante pode agrupar todos os valores positivos e todos os
negativos e em seguida calcular ou resolver as operações na ordem em que aparecem. Dessa forma, o estudante
pode escolher a estratégia que achar mais indicada e com a qual se identiﬁca melhor. Com isso, terá um controle
maior da resolução.
Sugerimos (+17)+( -8)+ (+13)+ (+4)+ (-22)+ (+7)=(+11)
Logo, a distância entre Cíntia e o carrinho após ela acionar o controle pela sexta vez é igual a 11m.
4. uma prova foi corrigida considerando que cada questão certa vale +3 pontos, cada questão errada vale – 2
pontos, e cada questão não respondida vale – 1 ponto. das 20 questões da prova, Patrícia acertou 9, errou 6 e
deixou de responder as restantes.
o número de pontos que Patrícia obteve nessa prova foi igual a:
(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 20

Gabarito: A
Solução
Professor (a), leia a situação problema com os estudantes e solicite a eles que identiﬁquem as
informações como:
Questão certa: vale + 3 pontos
Questão errada: vale -2 pontos
Questão não respondida: vale -1 ponto
Total de questões: 20
Número de questões acertadas: 9
Número de questões erradas: 6
Número de questões que não foram respondidas: 20 – (9 + 6) = 5
Considerando as informações do problema temos:
9∙(+3)= +27
6∙(-2)= -12
5∙(-1)= -5
(+27) + (- 6) + (- 5) = 10
Logo, o número de pontos que Patrícia obteve nessa prova foi igual a 10.

5. Para controlar o saldo bancário, lúcia construiu uma tabela em uma planilha eletrônica conforme a imagem a seguir.

de acordo com a tabela, escreva o saldo no ﬁnal de cada dia.

b) 10/08

Solução
c) 15/08 Professor (a) uma estratégia para explorar o assunto sobre números inteiros é contextualizar uma
d) 20/08 situação utilizando saldo bancário. Essa atividade explora a habilidade de resolver problemas com
números inteiros, assim, peça aos estudantes que leiam o problema, identiﬁquem as informações
necessárias para a resolução do problema e registrem-as.
Logo após, peça aos estudantes que calculem o saldo de cada dia indicado na tabela.

Matemática

a) 06/08
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a) 06/08
+ 185 - 95 = 90
b) 10/08
+ 90 - 80 = +10
c) 15/08
+ 10 + 50 = 60
d) 20/08
+ 60 - 120 = -60
6. No mar, Carla mergulhou a uma profundidade de 18,4m. A seguir, subiu 5,5m e depois, desceu 7,8m. qual a
profundidade máxima que ela atingiu?
Gabarito: D
Solução
Professor (a) explore a leitura e interpretação do problema, onde os estudantes devem perceber
que Carla deverá realizar a operação seguinte: 18,4 – 5,5 +7,8 = 20,7.
Logo Carla atingiu 20,7 m de profundidade máxima.

(A) 16,8 m.
(B) 17,9 m.
(C) 18,9 m.
(D) 20,7 m.

7. A pirâmide abaixo foi construída da seguinte forma: cada número da linha acima é a soma dos números que
estão imediatamente abaixo.

A
B C
D E F
-5

(-2)2 +2

(-1)3

o número que corresponde à letra A é igual a:
(A) -10
(B) -12
(C) 12
(D) 14

Gabarito: C
Solução
Professor (a) mostre aos estudantes como determinar o número correspondente a cada quadrinho
na pirâmide somente com números naturais para facilitar a compreensão deles com números inteiros.
Exemplo de pirâmide com números naturais:

11
6
3

5
3 2

1 2 1

1

Matemática

A seguir mostre a semelhança do procedimento para preencher a pirâmide com números inteiros
envolvendo potenciação.
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12
5

7

-1 6 1
-5 (-2)2 +2 (-1)3
Logo 12 é o número correspondente à letra A.
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8. vera faz em um dia 4 bolos para vender. Para isso ela gasta uma dúzia de ovos. Porém, no dia de hoje ela deverá
fazer 6 bolos. veja como vera calculou a quantidade necessária de ovos para o dia de hoje.

responda:
a) Vera calculou corretamente a quantidade de ovos necessários para fazer 6 bolos? Justiﬁque sua resposta.
Solução
Professor (a), peça aos estudantes que leiam o problema e identiﬁquem as informações necessárias para a
resolução do mesmo. E que registrem essas informações:
4 bolos →12 ovos
6 bolos ?
Vera calculou corretamente a quantidade de ovos necessários para fazer 6 bolos, pois,
1 bolo→12 ÷ 4=3,ou seja 3 ovos por bolo.
6 bolo→3 ∙ 6=18
Logo, Vera utilizará 18 ovos para fazer os 6 bolos.
9. roberto estava participando de uma maratona. o percurso total da prova é de 52,195 Km. roberto já percorreu
26,4 Km.

10. Carmem, Tiago, Pedro e Cristina participaram de uma olimpíada de Matemática. do total das questões
propostas Carmem acertou 2 , Tiago acertou 1 , Pedro acertou 3 e Cristina acertou 2 . Cristina quer saber
4
5
5
4
qual a fração que representa o total de pontos que Carmem, Tiago, Pedro e ela conseguiram acertar nessa
olimpíada. Escreva a operação que Cristina deve fazer para encontrar essa fração.
Solução
Professor (a), a habilidade desta atividade consiste em identiﬁcar a operação adequada para resolver uma
situação problema envolvendo números racionais.
Logo, a operação que pode resolver o problema é 2 + 1 + 3 + 2 = 8 + 4 + 15 + 10 = 37
5
4
4
2
20
5

Matemática

responda:
a) quantos quilômetros roberto terá que percorrer?
b) quantos quilômetros roberto já percorreu?
Solução
Professor (a), a habilidade desta atividade consiste somente em localizar informações em problemas
contextualizados, por isso peça aos estudantes que registrem as informações contidas no problema:
a) Roberto terá que percorrer 52,195 Km.
b) Roberto já percorreu 26,4 Km.
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 4

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), esta unidade propõe um trabalho com atividades relacionadas à três expectativas de aprendizagem
do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental.
As atividades foram elaboradas a partir de quatro subdescritores, seguindo uma gradação de complexidade. Assim,
pretende-se alcançar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes em identiﬁcar as propriedades nas operações
para resolver uma situação problema envolvendo números racionais, além de operar com radicais semelhantes. Outras
habilidades a serem desenvolvidas são as que permitem aos estudantes extrair raízes exatas ou aproximadas, além de
efetuar adição e subtração de radicais.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Esta unidade tem por base as seguintes expectativas de aprendizagem:
• Reconhecer a importância das operações que envolvam números reais, inclusive potenciação e radiciação, para a
resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de situações-problema.
• Criar e resolver situações-problema que envolvam números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados das
operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
Os subdescritores contemplados a partir dessas expectativas são os D26B, D27A, D27B e D27C. As habilidades a serem
desenvolvidas, propostas pelas expectativas são: reconhecer a importância das operações que envolvem radiciação
para a resolução de problemas. Utilizar as propriedades das operações com radicais como facilitadoras da resolução de
situações-problema e resolver situações-problema que envolvem radicais ampliando e consolidando os signiﬁcados
das operações adição e subtração, além de se trabalhar os radicais semelhantes.

QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

Matemática

Professor (a), os subdescritores aqui apresentados direcionam para atividades que proporcionam aos estudantes
trabalhar com as propriedades da radiciação em solução de problemas signiﬁcativos, bem como efetuar operações de
adição e subtração com radicais. Assim, na atividade 1 os estudantes deverão identiﬁcar a semelhança entre os radicais,
e para isso, eles deverão simpliﬁca-los. Na atividade 2, o foco do exercício está em operar com soma de radicais, porém,
pode-se aproveitar o mesmo para explorar alguns conceitos geométricos. Nas atividades 3 e 4 propõe-se o trabalho
com a decomposição dos radicais em fatores primos. Caso esse conhecimento ainda não esteja consolidado, reforce
com a retomada de alguns conceitos. As atividades 5 e 6 trabalham com a extração de raízes com até duas casa decimais.
Pode-se ainda trabalhar o conceito de mmc e mdc, além da compreensão de intervalo. As atividades 7 a 10 propõe a
resolução expressão numérica com radicais. Os estudantes aplicarão seus conhecimentos sobre as propriedades dos
radicais para obter a resolução de cada expressão.
Boa aula!

66

Aprender +
MATEMÁTICA

uNIdAdE 4
CONTEúDO:
• Conjuntos numéricos
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Números e operações
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E-3 - Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação,
para a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• E-4 - Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de
situações-problema.
• E-5 - Criar e resolver situações-problema que envolvem números reais ampliando e consolidando os signiﬁcado
das operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
DESCRITORES - Saeb / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D26B - Identiﬁcar a/s operação/operações adequada(s) para resolver uma situação problema envolvendo
números racionais.
• D27A - Identiﬁcar radicais semelhantes.
• D27B - Extrair raízes exatas e/ou aproximadas de radicais.
• D27C - Efetuar adição e/ou subtração de radicais.
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ATIvIdAdES
1. observe o radical
.
Identiﬁque a alternativa que contém um radical semelhante a esse.
Comentário
Professor (a), nesta atividade ressalte aos estudantes que a semelhança de radicais podem
ser melhor percebidas após a simpliﬁcação dele.
Gabarito: B
Solução

2. Elaine gosta muito de fazer caminhadas. Além de manter a forma, ela sabe que caminhar faz bem à saúde.
diariamente, ela faz exercícios em uma praça perto de sua casa que possui as medidas e forma representadas na
ﬁgura a seguir:

Sabendo que Elaine percorre toda a praça em 5 minutos e que √2
30 minutos?

1,41. quantos metros ela terá percorrido em

Matemática

Comentário
Professor (a), essa atividade, além de trabalhar a soma
de radicais, permite também, o resgate de alguns
conceitos geométricos. Explore a forma (quadriláteros);
ângulos (agudos, obtusos, reto); perímetro e área. Esteja
atento para estas oportunidades.
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3. Extraia a raiz quadrada de 900 utilizando a decomposição em fatores primos.
Comentário
Professor (a), nas atividades 3 e 4 os estudantes deverão operar com números primos. Resgate esse conceito.
Consolide o conhecimento dos números primos entre 0 e 100. Resgate os conceitos de múltiplos e divisores. Não
há necessidade de parar o conteúdo, apenas faça menção desses conceitos.
Solução
900 2
450 2
225 3
75 3
25 5
5 5
1

Aprender +
4. Extraia a raiz cúbica de 1 728 utilizando a decomposição em fatores primos.
Solução
1728 2
864 2
432 2
216 2
108 2
54 2
27 3
9 3
3 3
1
5. obtenha uma aproximação com uma casa decimal para
.
Comentário
Professor (a), na resolução das atividades 5 e 6 além de se operar com radicais, trabalhe também intervalo,
maior que, menor que e potência, isto permitirá que os estudantes possam consolidar seus conhecimentos.
Solução

.

Matemática

6. obtenha uma aproximação com duas casas decimais para
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7. resolva as operações, a seguir, simpliﬁcando os resultados ao máximo:

Comentário
Professor (a), as atividades 7 a 10 pretende-se trabalhar com as propriedades dos radicais por meio de fatoração.
Explore esse conhecimento de forma que os estudantes possam compreender essas propriedades.
Solução

8. Considere a expressão
Simpliﬁcando-a ao máximo obtemos
Gabarito: D
Solução

(A) 3.
(B) 5.
(C) 9.
(D) 11.

9. Considere a expressão

Simpliﬁcando-a ao máximo obtemos.

Gabarito: C
Solução

10. Considere a expressão

Matemática

.
.
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Gabarito: C
Solução

Simpliﬁcando-a ao máximo obtemos:
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 5

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), você irá trabalhar com atividades relacionadas a duas expectativas de aprendizagem do Currículo
Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental: - Reconhecer a importância das
operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação, para a resolução de problemas dos mais
variados contextos sociais e culturais; - Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras
da resolução de situações-problema; - Criar e resolver situações-problema que envolvem números reais ampliando e
consolidando os signiﬁcados das operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
Para tanto, as atividades foram divididas em quatro “subdescritores” apresentados em habilidades que levarão o
estudante a efetuar adição, subtração, multiplicação e/ou divisão de radicais, bem como resolver um problema
envolvendo a adição de números decimais associada às ideias de “juntar” e “acrescentar”.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Além de atender as expectativas de aprendizagem citadas, este módulo priorizará os descritores 26 e 27. (D26 Resolver problema com números racionais que envolvam as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e
potenciação.) e (D27- Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.) da 3ª série da Matriz de Referência
da Prova Brasil. É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de
identiﬁcar os conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender a expectativa do descritor.

Assim, as atividades 1 e 2 têm como objetivo levar os estudantes a efetuarem corretamente a adição/subtração de
radicais. Sugerimos nestas atividades que você professor (a) enfatize a ideia de que só é possível adicionar ou subtrair
dois radicais reduzindo-os a um só termo quando estes são semelhantes, você pode utilizar a fatoração para reforçar
essa ideia.
As atividades 3, 4 e 5 tratam da multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice ou não. Neste momento,
sugerimos uma retomada no conceito de múltiplo e de mínimo múltiplo comum, isso facilitará a compreensão dos
estudantes quando precisarem reduzir radicais de índices diferentes em radicais equivalentes de mesmo índice.
Na atividade 6 o estudante deverá resolver uma situação problema envolvendo o cálculo aproximado de radicais. É
interessante que ele calcule o valor aproximado das raízes sem auxílio da calculadora por meio de indução e tentativas,
se possível calcule o valor aproximado de √2 com eles antes e faça a interpretação geométrica demonstrando que √2
é a medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1 unidade e estendendo essa ideia para √(3,) √5, etc.
As atividades 7 e 8 focam na resolução de problemas envolvendo potenciação de números racionais. É fundamental
que os estudantes estejam aﬁnados nas propriedades da potenciação e enfatize a importância de tais propriedades
como facilitadoras na resolução das situações-problema.
As atividades 9 e 10, trazem situações problema envolvendo a adição de números racionais na forma decimal. Apesar
de tais atividades parecerem um pouco elementares para o nível que os estudantes se encontram, grande parte deles
apresentam deﬁciência na aprendizagem desse conteúdo, sugerimos que utilize o quadro posicional ou de ordens com
objetivo de facilitar a compreensão.
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns descritores.
Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras situações
que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!

Matemática

QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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MATEMÁTICA

uNIdAdE 5

CONTEúDO:
• Conjuntos numéricos.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Números e operações.
• E-3 - Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação,
para a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• E-4 - Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de
situações-problema.
• E-5 - Criar e resolver situações-problema que envolvem números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados
das operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
DESCRITORES - Saeb / SUBDESCRITORES

Matemática

• D26 - Resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação).
• D27C - Efetuar adição e/ou subtração de radicais.
• D27D - Efetuar multiplicação e/ou divisão de radicais.
• D27 - Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.
• D28A - Resolver um problema envolvendo a adição de números decimais associada à ideia de juntar.
• D28B - Resolver um problema envolvendo a adição de números decimais associada à ideia de acrescentar.
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ATIvIdAdES
1. Julgue as sentenças a seguir, marcando ( v ) ou ( F ) e justiﬁque cada uma delas:

Solução
Professor (a), nesta atividade o objetivo é reforçar a ideia de que só podemos adicionar ou subtrair dois radicais
reduzindo-os a um só termo quando os radicais são semelhantes.

Aqui podemos colocar o fator comum √3 em evidência:

Outra maneira de justiﬁcar é usando os valores aproximados das raízes:

Utilizando

temos:

Colocando o fator comum √5 em evidência:

Matemática

Outra maneira de justiﬁcar é usando o valor aproximado de √5 = 2,24:
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2. Efetue:
Solução

3. Efetue as multiplicações indicadas simpliﬁcando o resultado quando possível:
Solução
Professor (a), antes de trabalhar essas atividades, retome com os estudantes o
conceito de mínimo múltiplo comum. Explique a eles que será necessário determinar
primeiro o múltiplo comum dos índices para reduzir radicais de índices diferentes a
um mesmo índice e transformá-los em radicais equivalentes.

4. Calcule:

Matemática

Solução
Professor (a), antes de trabalhar essas atividades retome com os estudantes o
conceito de mínimo múltiplo comum. Explique a eles que vão precisar determinar
primeiro o múltiplo comum dos índices para reduzir radicais de índices diferentes
a um mesmo índice e transformá-los em radicais equivalentes.
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5. observe a expressão a seguir:

o seu valor numérico é igual a:
Gabarito: B
Solução

6. Na ﬁgura a seguir, a escada possui 4 m de comprimento e foi colocada a 2m da base de um prédio. utilizando
o teorema de Pitágoras descobre-se que a altura atingida por essa escada ao tocar o topo do 4º andar do prédio
é
m.

A medida da altura atingida pela escada é um número que está compreendido entre
(A) 1 e 2.
(B) 2 e 3.
(C) 3 e 4.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), nesta atividade os estudantes deverão calcular o valor aproximado da raiz quadrada
de 3, sem utilizar calculadora. Para isso vamos seguir alguns passos:

7. regina estava estudando biologia e descobriu que as bactérias podem se reproduzir com grande rapidez, cada
bactéria divide-se em duas outras bactérias geneticamente iguais. Supondo que uma colônia, iniciada por uma
única bactéria, dobre seu número a cada 10 minutos, quantas bactérias existirão após 1 hora?
Solução
Professor (a), esta atividade tem como objetivo levar os estudantes a compreenderem que uma multiplicação
de fatores iguais pode ser escrita como uma potência.
Uma hora equivalem 60 minutos.
Como a cada 10 minutos o número de bactérias dobra, teremos daqui a 60 minutos:
26 = 64 bactérias.

Matemática

(D) 4 e 5.
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8. The Internet Archive (http://www.archive.org/) é uma organização sem ﬁns lucrativos com o objetivo de
catalogar e armazenar todas as páginas da WEb da Internet, desde 1996. Atualmente, o sistema é gerenciado por
cerca de 800 computadores pessoais e ele dispõe de aproximadamente 3 petabytes de memória para
armazenamento. Cada petabyte equivale a 220 gigabytes.
Admitindo-se que um dvd comum é capaz de armazenar 4 gigabytes (na verdade ele armazena um pouco mais),
então o número de dvds necessários para armazenar 3 petabytes é
(A) menor que 217 e maior que 216.
(B) maior que 220.
(C) menor que 219 e maior que 218.
(D) menor que 220 e maior que 219.
Gabarito: D
Solução
Professor (a), esta atividade tem como objetivo levar os estudantes a compreender em e utilizar em as
propriedades da potenciação como meio de facilitar a resolução de uma situação problema.
Como cada petabyte equivale a 220 gigabytes, então 3 petabytes equivalem a 3 ∙ 220 gigabytes.
Para determinar o número de DVDs efetuamos a seguinte divisão:

Portanto, o número de DVDs necessários para armazenar 3 petabytes é menor que 220e maior que219.
9. A temperatura média na cidade de Curitiba na madrugada de um dia de verão era de 19,32°C. Até o período
da tarde, essa temperatura subiu 6,55°C. qual foi a temperatura registrada em Curitiba no período da tarde?
Solução
Professor (a), esta atividade tem como objetivo levar os estudantes a relacionar à adição de números decimais
à ideia de “acrescentar”, para que eles aprendam a efetuar corretamente uma adição. Grande parte dos
estudantes apresenta diﬁculdades com o algoritmo da adição de números decimais, sugerimos utilizar o quadro
posicional ou de ordens que auxilia na leitura dos números decimais, na comparação e na dedução da
propriedade dos números decimais. O estudante deve observar o número decimal como um todo composto de
parte inteira e parte decimal, e não apenas dominar o algoritmo mecanicamente.

Matemática

A temperatura registrada em Curitiba no período da tarde foi 25,87°C.
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10. Em uma competição de triatlo, os atletas percorreram 1,5 km nadando, 29,67 km pedalando e 8,96 km
correndo. qual foi a distância total percorrida pelos atletas?
Solução
Professor (a), esta atividade tem como objetivo levar os estudantes a relacionar à adição de números decimais
a ideia de “juntar”, bem como que eles aprendam a efetuar corretamente uma adição. Sugerimos utilizar o
quadro posicional ou de ordens que auxilia na leitura dos números decimais, na comparação e na dedução da
propriedade dos números decimais.

A distância total percorrida pelos atletas foi 40,13 km.
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 6

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), você irá trabalhar com atividades relacionadas a cinco expectativas de aprendizagem do Currículo
Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental, do eixo temático números e
operações.
Para tanto, as atividades foram divididas tendo como parâmetros:- o descritor (D28) desmembrado em outros três
“subdescritores”, apresentado em habilidades que darão ao estudante conhecimentos para resolver um problema
envolvendo a subtração de números decimais associada à ideia de tirar e de comparar. Envolve ainda, a adição e a
subtração de números decimais, a resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal envolvendo
diferentes signiﬁcados da adição ou subtração; - três “subdescritores” do descritor (D29), que tem como habilidade
identiﬁcar se há proporcionalidade entre grandezas em uma situação problema e identiﬁcar se a proporcionalidade
entre grandezas é direta ou inversa, bem como calcular grandezas diretamente proporcionais.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Além de atender as expectativas de aprendizagem de: - reconhecer a importância das operações que envolvem
números reais, inclusive potenciação e radiciação, para a resolução de problemas dos mais variados contextos sociais
e culturais;- utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de situaçõesproblema;- criar e resolver situações-problema que envolvem números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados
das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação;- compreender o conceito de razão
e proporção;- formular e resolver situações-problema que envolvam a ideia de razão e proporção, este módulo priorizará
os descritores (D28) e (D29) do 9º ano do ensino fundamental da Matriz de Referência da Prova Brasil .
É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de identiﬁcar os
conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender a expectativa do descritor.

As atividades 1 e 2 enfatizam a resolução de problema envolvendo a subtração de números decimais associada a
ideia de tirar e de comparar. Já os itens 3 e 4 envolvem a resolução de problemas de adição e subtração de números
decimais e com os números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes signiﬁcados da adição ou
subtração. É imprescindível que você, professor (a), incentive seus estudantes a resolverem, sozinhos, tais atividades.
Realize a correção dos itens propostos de forma que engaje e envolva toda a turma.
Ressaltamos, também, a importância de você, professor (a), discutir outras situações que possam
colaborar/ampliar/sistematizar o conhecimento dos estudantes. A atividade 5 está pautada na resolução de problema
com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes signiﬁcados da adição. As atividades 6 e 7
veriﬁcam a habilidade do estudante em identiﬁcar situações onde ocorre a proporcionalidade entre grandezas.
As atividades de 8 a 10 têm como objetivo calcular grandezas diretamente proporcionais. Esperamos que com essa
sequência das atividades os estudantes consigam entender a utilização das grandezas diretamente proporcionais em
situações do dia a dia.
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns descritores.
Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras situações
que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!

Matemática

QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?
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uNIdAdE 6

CONTEúDO:
• Conjuntos numéricos.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Número de operações.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, inclusive potenciação e radiciação, para a
resolução de problemas dos mais variados contextos sociais e culturais.
• Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras da resolução de situações-problema.
• Criar e resolver situações-problema que envolvam números reais ampliando e consolidando os signiﬁcados das
operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação.
• Compreender o conceito de razão e proporção.
• Formular e resolver situações-problema que envolva a ideia de razão e proporção.
DESCRITORES - SAEB / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D28- Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes signiﬁcados da
adição ou subtração.
• D28C - Resolver um problema envolvendo a subtração de números decimais associada à ideia de tirar, de comparar.
• D28D - Resolver um problema envolvendo a subtração de números decimais associada à ideia de comparar.
• D28E - Resolver um problema envolvendo a adição e a subtração de números decimais.
• D29A - Identiﬁcar se há proporcionalidade entre grandezas em uma situação problema e identiﬁcar se a
proporcionalidade entre grandezas e direta ou inversa.
• D29B - Identiﬁcar se a proporcionalidade entre grandezas é direta ou inversa.
• D29C - Calcular grandezas diretamente proporcionais.
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ATIvIdAdES
1. valéria havia acertado parcialmente uma questão na prova que valia 2,5 pontos, entretanto a professora tirou
0,75 pontos por ter efetuado uma operação erradamente.
qual foi a nota que valéria obteve nessa questão?
Solução
Professor (a), a questão dada requer do estudante a compreensão em desenvolver cálculos de subtração usando
números decimais, neste caso tem-se um número com casa centesimal subtraindo de um número que possui
apenas a casa decimal. Convém reforçar ao estudante acrescentar, com zeros, os números decimais que faltam
nas casas, além de lembrá-los em colocar vírgula de baixo de vírgula.
Logo, a nota de Valéria foi 1,75.
2. Na prova de natação da escola “Peixinho dourado”, o estudante Fabiano ganhou medalha de ouro obtendo um
tempo de 1,35 min., enquanto o estudante Gean, que ganhou medalha de prata, obteve o tempo de 1,42 min.
Se compararmos os tempos dos dois, com qual diferença de tempo, em minutos, Fabiano ganhou essa prova?
Solução
Professor (a), a atividade acima refere-se a subtração envolvendo números decimais, não é necessário nesta
questão converter o tempo de minutos para segundos. Assim teremos:
1,42-1,35 = 0,07 min.
3. Clarisse foi à feira com r$ 60,50 e comprou: alface a r$ 6,50; tomate a r$ 7,80; batata a r$ 8,90; Cebola a r$
3,75; abóbora a r$ 5,50 e banana a r$ 9,90.
Clarisse após as compras voltou da feira com:
(A) R$ 20,15.
(B) R$ 19,35.
(C) R$ 18,15.
(D) R$ 17,15.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), a atividade acima trata-se de uma subtração do valor que Clarisse levou para
fazer compras e do valor gasto por ela nas compras. Para tal, será necessário efetuar
primeiramente a soma das compras realizadas, para depois subtrair.
6,50+7,80+8,90+3,75+5,50+9,90=42,35
60,50-42,35=18,15

4. Em certo dia uma cozinha de restaurante usou 0,058 kg de sal no arroz; 0,043 Kg de sal no feijão; 0,094 kg de
sal na carne e 0,027 kg de sal nas verduras.
qual a quantidade de sal que foi gasto, em kg, por esse restaurante neste dia?
Solução
Professor (a), a atividade em destaque trata-se de uma adição de números decimais.
Logo, como já foi comentado, é de primordial importância alinhá-los colocando as vírgulas
sobre as vírgulas, como mostra a resolução. Assim serão gastos 0,222 Kg de sal

Matemática

5. José é representante de vendas, viajou durante cinco dias pelo estado de Goiás. No primeiro dia ele percorreu
34,7 km, no segundo dia 59,25 km, no terceiro dia 39,9 km, no quarto dia 54,1 km e no quinto dia 112,75 km.
qual a distância que José percorreu nesses cinco dias?
Solução
Professor (a), a atividade acima tem como operação única a adição. Sendo assim teremos:

79

Aprender +
6. Na receita de bolo da Tia Malu são usados 2 ovos para 1 xícara de leite, enquanto na receita de bolo da Tia Juju
são usados 5 ovos e 2,5 xícaras de leite.
Sobre os ingredientes usados nas duas receitas é correto aﬁrmar que
(A) são iguais.
(B) a quantidade de leite usada nas receitas é igual.
(C) são proporcionais.
(D) a quantidade de ovos usados nas duas receitas é igual.
Gabarito: C
Solução
Professor (a), a situação acima trata-se de uma razão entre dois elementos
da receita, logo se o estudante escrever essa razão ele irá perceber que os
elementos usados para fazer o bolo são proporcionais.
7. Na piscina do clube A cabem 100 m3 de água e os funcionários do clube usam 5 l de cloro para limpeza da água,
na piscina do clube b cabem 72 m3 de água e os funcionários usam 4 l de cloro para limpeza da água e a piscina
do clube C possui 120 m3 de água e os funcionários usam 6 l de cloro para limpeza da água. Sabe-se que a
proporção recomendada de cloro para água é de 1 .
20
qual é o clube que não seguiu a proporção recomendada?
Solução
Professor (a), fazendo a razão de cloro para água, obteremos:
Na piscina A:

Ao simpliﬁcar as razões, a única que não chega ao valor
recomendado na atividade é a razão da piscina B.
8. Sebastião consegue fazer 18 peças de carro em 1h e 3min. Se Sebastião ﬁzer 32 peças de carro, ele irá levar 1h e 52 min.
A relação entre a quantidade de peças e o tempo de fabricação, são grandezas
Gabarito: A
(A) diretamente proporcionais.
Solução
(B) inversamente proporcionais. Professor (a), a ideia do exercício é fazer o estudante compreender a relação
(C) indiretamente proporcionais. direta entre os elementos envolvidos na atividade. Neste caso a confecção
das peças é o tempo de fabricação. O estudante deverá compreender as
(D) relativamente proporcionais. relações que existem entre duas grandezas envolvidas e concluir que esta é
uma grandeza diretamente proporcional.
9. Em uma cidade onde a coleta do lixo é realizada três (3) vezes por semana foram coletadas seis (6) toneladas
(T) de lixo.
A quantidade de lixo recolhida ao ﬁnal de 8 semanas é de:
(A) 16 T.
(B) 24 T.
(C) 48 T.

Matemática

(D) 96 T.
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Gabarito: C
Solução
Professor (a), a atividade em questão é uma aplicação direta de multiplicação, porém iremos tratála como uma questão de grandezas diretamente proporcionais. Assim teremos:

10. Mariana ganhou um cofre de presente de seu pai. Toda semana o seu pai deposita r$ 3,00 no cofre de sua
ﬁlha. Sabe-se que Mariana possui atualmente r$ 906,00.
quantas semanas o pai de Mariana vem depositando dinheiro no cofre de sua ﬁlha?
(A) 32
(B) 96
(C) 232
(D) 302

Gabarito: D
Solução
Professor (a), a atividade em questão é de grandezas diretamente proporcionais.
Assim teremos:

Aprender +
MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 7
O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), você irá trabalhar com atividades relacionadas às cinco expectativas de aprendizagem do Currículo
Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental.
- Compreender o conceito de razão e proporção.
- Formular e resolver situações-problema que envolva a ideia de razão e proporção.
- Identiﬁcar as simetrias de rotação, de reﬂexão e de translação e perceber que cada uma delas se preservam medidas
e propriedades.
- Reconhecer ﬁguras semelhantes e a relação de proporcionalidade entre suas medidas: do comprimento dos lados,
de ângulos e de área.
- Analisar e resolver situações-problema que envolvem o conceito e as propriedades de semelhança.
Para tanto, as atividades foram divididas em dez “subdescritores” apresentados em habilidades que propiciarão ao
estudante identiﬁcar razão, proporção e simetrias de ﬁguras planas além de analisar situações-problema que envolvam
razão e proporção.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Além de atender as expectativas de aprendizagem citadas, este módulo priorizará os descritores D5, D7 e D29 do 9º
ano da Matriz de Referência da Prova Brasil (D5 - Reconhecer a conservação ou modiﬁcação de medidas dos lados, do
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de ﬁguras poligonais usando malhas quadriculadas, D7 - Reconhecer
que as imagens de uma ﬁgura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identiﬁcando
propriedades e/ou medidas que se modiﬁcam ou não se alteram e D29 - Resolver problema que envolva variações
proporcionais, diretas ou inversas entre grandezas).
É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de identiﬁcar os
conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender a expectativa do descritor.

Assim, as atividades 1 e 2 enfatizam a proporcionalidade entre grandezas inversas. É imprescindível que você,
professor (a), incentive os estudantes a resolverem sozinhos tais atividades. É de fundamental importância a correção
destas de forma que engaje e envolva toda a turma.
Ressaltamos, também, a importância de você, professor (a), discutir outras situações que possam
colaborar/ampliar/sistematizar o conhecimento dos estudantes. As atividades 3 e 4 estão pautadas no cálculo de
grandezas inversamente proporcionais.
O objetivo da atividade 5 é identiﬁcar polígonos semelhantes utilizando como suporte na resolução malhas
quadriculadas.
As atividades 6 e 7 tem como objetivo identiﬁcar o fator k na ampliação dos lados de polígonos semelhantes,
ressaltando que no item 7 foi utilizada uma malha quadriculada para auxiliar na compreensão do estudante na resolução
da referida atividade.
A atividade 8 tem por ﬁnalidade reconhecer que com a modiﬁcação das medidas dos lados de uma ﬁgura poligonal
tem-se a redução de sua área usando como suporte de resolução malha quadriculada.
A ﬁnalidade da atividade 9 é de identiﬁcar as simetrias de rotação, de reﬂexão e de translação em ﬁguras planas, ou
seja, trabalhar com o conceito de isometria.
É importante nesse momento professor (a), conceituar simetria na matemática e também conceituar isometria.
Finalmente a atividade 10 tem por objetivo reconhecer as propriedades da homotetia em ﬁguras planas.
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns descritores.
Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras situações
que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!
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QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

81

Aprender +
MATEMÁTICA

uNIdAdE 7
CONTEúDO:
• Razão e proporção.
• Semelhança.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Números e operações
• Espaço e forma.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E-6 - Compreender o conceito de razão e proporção.
• E-7 - Formular e resolver situações-problema que envolva a ideia de razão e proporção.
• E-8 - Identiﬁcar as simetrias de rotação, de reﬂexão e de translação e perceber que em cada uma delas se
preservam medidas e propriedades.
• E-9 - Reconhecer ﬁguras semelhantes e a relação de proporcionalidade entre suas medidas: do
comprimento dos lados, de ângulos e de área.
• E-10 - Analisar e resolver situações-problema que envolvem o conceito e as propriedades de semelhança.
DESCRITORES - SAEB / SUBDESCRITORES

Matemática

• D5 - Reconhecer a conservação ou modiﬁcação de medidas dos lados, do perímetro, da área em
ampliação e/ou redução de ﬁguras poligonais usando malhas quadriculadas.
• D7 - Reconhecer que as imagens de uma ﬁgura construída por uma transformação homotética são
semelhantes, identiﬁcando propriedades e/ou medidas que se modiﬁcam ou não se alteram.
• D29 - Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre grandezas.
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ATIvIdAdES
1. observe as situações a seguir e assinale as que representam grandezas inversamente proporcionais.
(A) Na bula de um determinado remédio recomenda-se a seguinte dosagem: 7 gotas para cada 3 kg do "peso"
da criança. Se uma criança tem 15 kg, qual a dosagem adequada para essa criança?
(B) Um atleta, com velocidade constante de 6km/h, leva 30 minutos para percorrer certa distância. Se sua
velocidade passar a ser de 16km/h, de forma constante, quanto tempo ele levará para percorrer essa mesma
distância?
(C) Uma torneira despeja 40 litros de água em 10 minutos. Quantos litros serão despejados por essa torneira
em 30 minutos?
(D) Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for
aumentada para 120 km/h, que tempo, em minutos, será gasto no mesmo percurso?
Solução
Professor (a), retome com os estudantes o assunto de razão e proporção com comparações entre grandezas com
situações simples que ocorrem no dia a dia do estudante, retomando as comparações que ele conhece até o
momento e suas utilidades. Posteriormente, discuta com eles os termos usados nos conceitos de razão e
proporção, para que a partir daí possa ter a ideia de razão e proporção formalizada.
Crie uma tabela e agrupe as grandezas da mesma espécie na mesma coluna. A seguir identiﬁque se as grandezas
são inversamente ou diretamente proporcionais.
As situações que representam grandezas inversamente proporcionais são b) e d), pois
b) Se o atleta aumentar a velocidade vai concluir o percurso em menos tempo.
d) Se o automóvel aumentar a velocidade irá concluir o percurso em menos tempo. Quando uma grandeza
aumenta e a outra diminui, temos uma grandeza inversamente proporcional.
2. observe as situações a seguir. Assinale a alternativa que representa uma grandeza inversamente proporcional.
(A) Se três cadernos custam R$ 10,00. Quanto custará seis desses cadernos?
(B) Para percorrer 200 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos
quilômetros o carro percorrerá com 70 litros?
(C) Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 8 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 6 litros
cada, quantas serão necessárias para encher o mesmo tanque?
(D) Uma costureira gasta 1,60 metros de tecido na confecção de uma bermuda. Caso ela queira confeccionar
oito bermudas, quantos metros de tecido serão gastos?
Gabarito: C
Solução
Professor (a), peça aos estudantes para criar em cada situação problema uma tabela e agrupar as grandezas
da mesma espécie na mesma coluna. Explore com eles a análise das situações para que percebam que as
grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais.
Duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da 1ª
grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da 2ª.
A alternativa C apresenta a situação em que ao diminuir a capacidade da vasilha será necessária uma quantidade
maior delas para encher o mesmo tanque
3. um automóvel com velocidade de 90 km/h gasta 45 minutos em certo percurso.
Assinale a alternativa que indica o tempo gasto, em minutos, se a velocidade for reduzida para 50 km/h.

(B) 81 minutos.
(C) 95 minutos.

Gabarito: B
Solução
Professor (a), peça ao estudante para criar uma tabela e agrupar as grandezas da mesma
espécie na mesma coluna e, a seguir identiﬁcar se as grandezas são inversamente ou
diretamente proporcionais.

(D) 102 minutos..

Ao analisar a situação problema percebe-se que se trata de grandezas inversamente
proporcionais, pois, ao diminuir a velocidade será necessário maior tempo para concluir o
mesmo percurso.

Matemática

(A) 76 minutos.
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4. Certa quantidade de suco foi colocada em garrafas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 50 garrafas. Se fossem
usadas garrafas de 3 litros, quantas garrafas seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de suco?
Solução
Professor (a), peça ao estudante para criar uma tabela e agrupar as
grandezas da mesma espécie na mesma coluna e a seguir identiﬁcar
se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais.
Ao analisar a situação problema percebe-se que se trata de grandezas
inversamente proporcionais, pois, ao aumentar a capacidade das
garrafas, será necessária uma quantidade menor de garrafas. Logo
teremos:
Serão necessárias 81 garrafas de 3 litros para colocar a
mesma quantidade de suco.

5. (M120255A9) veja o quadrilátero MNPq desenhado na malha quadriculada abaixo.
M

N

P

Q

o quadrilátero semelhante ao quadrilátero MNPq é o quadrilátero representado na alternativa:
(A)

Matemática

(C)
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Gabarito: A
Solução
Professor (a), o comando solicita que o estudante identiﬁque o
quadrilátero que seja semelhante ao apresentado no enunciado.
Matematicamente, se dois quadriláteros são semelhantes e seus lados
são proporcionais. Assim, considerando que o quadrilátero original possui
os lados MN = PQ = 6u e MP = NQ = 4u, (onde u é a unidade que
representa um quadradinho), temos as seguintes proporcionalidades para
as alternativas a seguir:
Logo, a alternativa que satisfaz a proporcionalidade é a opção (A), onde 6
esta para 12, assim como 4 esta para 8, isto é, o quadrilátero da
alternativa (A) é o dobro do quadrilátero MNPQ. Portanto, a alternativa
correta é a (A).
6. os desenhos a seguir representam o formato de um jardim. Inicialmente pensou-se num jardim pequeno,
porém um novo projeto foi idealizado com um formato maior. o novo projeto terá área

(A) 2 vezes maior que o primeiro.
(B) 3 vezes maior que o primeiro.
(C) 4 vezes maior que o primeiro.
(D) 6 vezes maior que o primeiro.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), para a resolução dessa atividade mostre que basta dividir a
quantidade de quadradinhos do segundo jardim (24) pela quantidade de
quadradinhos do primeiro jardim (6), encontrado o fator k de ampliação,
no caso temos:

7. observe a ampliação do polígono a seguir.

o fator k na ampliação da área do hexágono menor para o maior é igual a:
(A) 0,2.
Gabarito: D
Solução
(B) 0,4.
(C) 0,5.
(D) 0,75.

Matemática

8. observe o triângulo representado na malha quadriculada a seguir.
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Para desenhar uma miniatura desse triângulo que tenha dimensões 8 vezes menores que o original, é necessário
Gabarito: B
(A) multiplicar os lados do original por 8. Solução
Professor (a), para a resolução dessa atividade é necessário mostrar
(B) dividir os lados do original por 8.
ao estudante que dividindo cada um dos lados da ﬁgura por oito
(C) multiplicar os lados do original por 4. teremos uma redução do seu tamanho oito vezes.
(D) dividir os lados do original por 4.
9. observe as ﬁguras a seguir

qual das alternativas representa uma rotação?
(A) I.
Gabarito: B
(B) II.
Solução
Professor (a), para a resolução dessa atividade é necessário mostrar ao estudante o conceito de
(C) III.
isometria (transformações geométricas: reﬂexão, reﬂexão deslizante, translação e rotação)
demonstrando que isso é uma homotetia.
(D) IV.
10. observe a ﬁgura a seguir

C’

8 cm

A’
2 cm

C

10 cm

A
2,5 cm
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B

B

A homotetia de transformação representada mostra a ampliação de um triângulo.
Assinale a alternativa que representa uma propriedade da homotetia.
(A) Um segmento de reta é levado a outro segmento de reta perpendicular ao primeiro.
(B) A imagem de um ângulo por meio de uma homotetia é outro ângulo não congruente ao original.
(C) A razão entre a medida do homotético de um segmento e a medida do próprio segmento é sempre igual a
k, razão da homotetia
(D) Toda homotetia não é uma transformação involutiva.
Gabarito: C
Solução
Professor (a), nesse momento é fundamental que recorde com seus estudantes as principais propriedades
da homotetia.
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 8

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), esta unidade propõe um trabalho com atividades relacionadas às cinco expectativas de aprendizagem
do Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental.
As atividades foram elaboradas a partir de três descritores e sete subdescritores, seguindo uma gradação de
complexidade. Assim, pretende-se alcançar o desenvolvimento das habilidades dos estudantes em identiﬁcar simetrias
e reconhecer as semelhanças de ﬁguras planas bem como suas proporcionalidades. Resolver situações-problema que
envolve o conceito e as propriedades de semelhança. Construir ﬁguras planas no plano cartesiano a partir das
coordenadas. Conhecer os elementos de um polígono e determinar seu perímetro.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Esta unidade tem por base as seguintes expectativas de aprendizagem:
- Identiﬁcar as simetrias de rotação, de reﬂexão e de translação e perceber que em cada uma delas se preservam
medidas e propriedades.
- Reconhecer ﬁguras semelhantes e a relação de proporcionalidade entre suas medidas: do comprimento dos lados,
de ângulos e de área.
- Analisar e resolver situações-problema que envolvem o conceito e as propriedades de semelhança.
- Construir ﬁguras no plano com base em informações relevantes, como: construir pontos dadas suas coordenadas,
construir polígonos dadas as coordenadas de seus vértices e circunferência dadas as coordenadas do centro e a medida
de seu raio etc.
- Determinar o perímetro de polígonos diversos, como retângulo, losango, paralelogramo, trapézio e hexágono.
Os descritores e subdescritores contemplados a partir dessas expectativas são os D7C, D7, D9A, D9B, D9C, D9, D12A,
D12B, D12C e D12. As habilidades a serem desenvolvidas, propostas pelas expectativas são: identiﬁcar em polígonos
regulares e irregulares medidas que se modiﬁcam ou não se alteram, bem como seus elementos; reconhecer
semelhantes ﬁguras; reconhecer as coordenadas cartesianas de um ponto, bem como determinar no plano cartesiano,
os pontos de uma ﬁgura geométrica e seus vértices; interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas
cartesianas, calcular perímetro de polígonos regulares e irregulares e circunferências e ﬁguras compostas por duas ou
mais ﬁguras planas.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

Matemática

Professor (a), os descritores e subdescritores aqui apresentados direcionam para atividades que proporcionam aos
estudantes trabalhar com semelhança de polígonos e seus elementos bem como o plano cartesiano e as coordenadas.
Assim, nas atividades 1 e 2 os estudantes deverão identiﬁcar as medidas que se alteram ou não em uma transformação
homotética. Nas atividades 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trabalha-se o plano cartesiano de forma que o estudante possa consolidar
o conhecimento relacionando plano e coordenadas, ressaltando que o termo “par ordenado” segue uma razão: par
por ser formado por dois eixos, x e y, e ordenado por seguir uma ordem: primeiro o eixo x e depois o eixo y. As atividades
9 e 10 trabalham com o conhecimento de perímetro, com destaque para a atividade 10 que apresenta um item que
propõe avaliar os estudantes quanto aos seus conhecimentos e desenvolvimento da habilidade em calcular o perímetro
de uma ﬁgura plana.
Boa aula!
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uNIdAdE 8

CONTEúDO:
• Polígonos, circunferência e círculo.
• Semelhança.
• Perímetros.
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Espaço e forma.
• Grandezas e medidas.
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E-8 - Identiﬁcar as simetrias de rotação, de reﬂexão e de translação e perceber que em cada uma delas se
preservam medidas e propriedades.
• E-9 - Reconhecer ﬁguras semelhantes e a relação de proporcionalidade entre suas medidas: do comprimento dos
lados, de ângulos e de área.
• E-10 - Analisar e resolver situações-problema que envolvem o conceito e as propriedades de semelhança.
• E-11- Construir ﬁguras no plano com base em informações relevantes, como: construir pontos dadas suas
coordenadas, construir polígonos dadas as coordenadas de seus vértices e circunferência dadas as coordenadas do
centro e a medida de seu raio etc.
• E-12 - Determinar o perímetro de polígonos diversos, como retângulo, losango, paralelogramo, trapézio e hexágono.
DESCRITORES - SAEB / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D7C - Identiﬁcar medidas de que se modiﬁcam ou não se alteram em ﬁguras planas.
• D7 - Reconhecer que as imagens de uma ﬁgura construída por uma transformação homotética são semelhantes,
identiﬁcando propriedades e/ou medidas que se modiﬁcam ou não se alteram.
• D9A - Reconhecer as coordenadas cartesianas de um ponto.
• D9B - Determinar no plano cartesiano os pontos de uma ﬁgura geométrica.
• D9C - Construir polígonos dadas as coordenadas de seus vértices.
• D9 - Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.
• D12A - Identiﬁcar os elementos em polígonos regulares e irregulares.
• D12B - Calcular o perímetro de polígonos regulares e irregulares em malha quadriculada com identiﬁcação de
unidade de comprimento.
• D12C - Calcular o perímetro de polígonos regulares e irregulares, circunferências e ﬁguras compostas por duas ou
mais ﬁguras planas.
• D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de ﬁguras planas.
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ATIvIdAdES
1. o professor Alex desenhou um triângulo no quadro.

A seguir fez a seguinte pergunta:
− “Se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ﬁcarão as medidas de seus lados e de seus ângulos?”
Alguns estudantes responderam:
Arnaldo:
− “os lados terão 3 cm a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos”.
letícia:
− “os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3”.
lucas:
− “A medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas”.
Mateus:
− “A medida da base será a mesma (10 cm), os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos”.
o estudante que acertou a pergunta foi:
(A) Arnaldo.

Comentário
Professor (a), nas atividades 1 e 2 reforce a compreensão que em uma transformação
homotética, o ângulo é a única medida que não se altera.
Gabarito: C
Solução
Ao triplicar as medidas dos lados, foi aplicada uma homotetia, que é um tipo de transformação
geométrica que altera o tamanho de uma ﬁgura, mas mantém as características principais,
como a forma e os ângulos. Portanto, o único estudante que estava certo era o Lucas.

(B) Letícia.
(C) Lucas.
(D) Mateus.

2. Considere o pentágono regular representado a seguir.
X

X

X

X
X

(A) quatro vezes.
(B) oito vezes.
(C) doze vezes.
(D) dezesseis vezes.

Gabarito: A
Solução
Denotando o perímetro do pentágono original por 2P, teremos:
2P = x + x + x + x + x = 5x
Denotando o perímetro do pentágono após a ampliação por 2P', teremos:
2P' = 4x + 4x + 4x + 4x + 4x = 20x
2P' = 4∙5x = 4.2P
Ou seja, o perímetro será aumentado em 4 vezes também.

Matemática

Se quadruplicarmos a medida de cada lado, o seu perímetro será aumentado em
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3. observe os pontos representados no plano cartesiano a seguir:

Assinale a altenativa que apresenta as coordenadas do ponto l .
(A) (2; 3)
(B) (-2; 2)
(C) (-3; -1)
(D) (1; -1)

Comentário
Professor (a), nos exercícios 3 a 6, ressalte aos estudantes que o termo “par ordenado” segue uma
razão: par por ser formado por dois eixos, x e y. Ordenado por seguir uma ordem: primeiro o eixo
x e depois o eixo y.
Gabarito: A
Solução

4. observe o triângulo representado no plano cartesiano a seguir:

Identiﬁque as coordenadas dos vértices desse triângulo.
Comentário
Professor(a) nesta atividade resgate alguns conceitos sobre triângulo quanto ao nome, ângulo e lado.
Solução
A(-2; -2); B(0; 2); C (3; 0)
5. Construa no plano cartesiano a seguir, o polígono com vértices nos pontos A(3; 2), b(3; -2), C(-5; 2) e d(-5; -2).
Comentário
Professor (a), esta atividade permite o trabalho sobre os conhecimentos
das características do plano cartesiano como os quadrantes, sinais dos
quadrantes, os eixos, entre outros.
Solução

3
2
1

Matemática
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-5

-4

-3

-2

-1
-1
-2

1

2

3

4
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6. observe o ponto de intersecção das retas representadas no plano cartesiano a seguir.
3
2
1

-2

-1

0
-1

0

1

2

3

4

-2

As coordenadas desse ponto formam o par ordenado:
(A) (1; 0).
(B) (0; 1).
(C) (0, 0).
(D) (1; 1).

Comentário
Professor (a), nesta atividade resgate os conceitos
de que uma reta no plano cartesiano é a
representação gráﬁca de uma equação do primeiro
grau.
Gabarito: B
Solução

3
2

Ordenada 1

-4

-3

-2

A

1

-1

0
0
-1

0

1

2

3

4

Abcissa 0

-2
-3

7. observe o polígono a seguir:
A
E

B

D

C

Assinale a alternativa que apresenta um de seus lados.
Comentário
(A) AC
Professor (a), além do conceito de lado e diagonal, retome o conceitos dos outros elementos de um
(B) BD
polígono como vértice e face. Caso queira, retome também a fórmula para se calcular as diagonais
(C) AB
A
de um polígono.
Lado
Gabarito: C
(D) BE
Diagonal
Solução
E
B
Diagonal

Diagonal
D

C

8. observe a região poligonal representada no plano cartesiano a seguir:

o perímetro dessa região retangular é igual a:
(A) 18
(B) 20
(C) 22
(D) 24

Matemática

3
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Comentário
Professor (a), além do conhecimento sobre coordenadas no plano cartesiano esta atividade lhe permite resgatar
os conceitos de quadrilátero, vértices, área e operações com números inteiros.
Gabarito: D
Solução

9. observe a ﬁgura a seguir:

o perímetro dessa ﬁgura é igual a

Comentário
Professor (a), além do perímetro, nesta atividade, pode-se rever os conhecimentos sobre operações com radicais,
decomposição de ﬁguras, perímetro, área, entre outros.
Gabarito: C
Solução

10. Em volta de um terreno retangular de 8 m por 20 m, deve-se construir uma cerca com cinco ﬁos de arame
farpado, vendido em rolos de 70 m.
A quantidade mínima de rolos que devem ser comprados, é igual a:
(A) 10.
(B) 8.

Matemática

(C) 6.
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(D) 4.
Comentário
Professor (a) acompanhe os estudantes em sua resolução observando suas diﬁculdades bem como quais habilidades não estão
consolidadas. Os subdescritores A, B e C trabalhados nesse módulo são pré-requisitos para o domínio desse conhecimento.
Gabarito: D
Solução
5∙(8+8+20+20)=5∙56
=280 metros.
280÷70=4 rolos.
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MATEMÁTICA
APRESENTANDO A UNIDADE 9

O QUE SABER SOBRE ESTA UNIDADE?
Professor (a), você irá trabalhar com atividades relacionadas à expectativa de aprendizagem do Currículo Referência
da Rede Estadual de Educação de Goiás do 9º ano do Ensino Fundamental:
• Construir tabelas e gráﬁcos de frequências de dados estatísticos.
• Elaborar, oralmente ou por escrito, conclusões com base em leitura, interpretação e análise de informações
apresentadas em tabelas e gráﬁcos.
• Traduzir informações contidas em tabelas e gráﬁcos diversos.
Para tanto, as atividades relacionadas a essas expectativas foram divididas em quatro “subdescritores” que
apresentam habilidades de identiﬁcar, reconhecer, analisar e operar com informações expressas em tabelas e gráﬁcos.
QUAIS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM/DESCRITORES ESTÃO EM FOCO?
Além de atender as expectativas de aprendizagem citadas, este módulo priorizará o descritor D36 - resolver problema
envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráﬁcos e D37 - associar informações apresentadas em listas
e/ou tabelas simples aos gráﬁcos que as representam e vice-versa do 9º ano da Matriz de Referência da Prova Brasil.
É importante observar, professor (a), que as primeiras atividades foram elaboradas com o intuito de identiﬁcar os
conhecimentos prévios dos estudantes e as habilidades necessárias para atender a expectativa do descritor.
QUAIS AS ATIVIDADES PROPOSTAS?

Matemática

Professor (a), para desenvolver as atividades desse módulo, se possível, faça leitura coletiva de gráﬁcos e tabelas
apresentados em revistas e/ou jornais.
A atividade 1 é relacionado a habilidade de reconhecer no mês de Agosto, na preferência dos eleitores, o candidato
A superou o candidato B.
A habilidade de associar informações apresentadas em tabelas simples com o gráﬁco correspondente é enfatizada
na atividade 2.
A atividade 3 tem como objetivo ajudar o estudante a identiﬁcar as taxas dentre os períodos apresentados no gráﬁco.
E para ele analisar informações apresentadas em tabela, a atividade 4, propõe que seja colocada em ordem crescente
do número de turistas dos países apresentados na tabela dada.
Na atividade 5 o estudante irá retomar o cálculo de porcentagem para identiﬁcar que 814 pessoas mudam devido
ao lazer; 1 036 mudam devido à tranquilidade; 444 devido a outros motivos e 1 406 pessoas mudam devido à segurança.
E na atividade 6 o estudante irá resolver problemas envolvendo informações apresentada em gráﬁco. Para isso ele irá
interpretar o gráﬁco, calcular o desmatamento médio no ano apresentado, 2004, e houve um crescimento de 10,5%
em 2009, essa média passou a ser de ≅ 2 916. Portanto o valor está entre 2 800 e 3 200.
É imprescindível que você, professor (a), incentive seus estudantes a resolverem, sozinhos, tais atividades e que a
correção seja realizada de forma que envolva toda a turma. Ressaltamos, também, a importância de você discutir outras
situações que possam colaborar/ampliar/sistematizar o conhecimento dos estudantes.
Professor (a), lembre-se que o caderno do estudante contempla as expectativas de aprendizagem e alguns descritores.
Desta forma, caso identiﬁque alguma lacuna no ensino e/ou aprendizagem do estudante, pesquise outras situações
que trabalhem estas habilidades presentes na unidade.
Boa aula!
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MATEMÁTICA

uNIdAdE 9

CONTEúDO:
• Estatística e probabilidade
EIXO(S) TEMáTICO(S):
• Tratamento da Informação
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM:
• E-14 - Construir tabelas e gráﬁcos de frequências de dados estatísticos.
• E-15 - Elaborar, oralmente ou por escrito, conclusões com base em leitura, interpretação e análise de informações
apresentadas em tabelas e gráﬁcos.
• E-16 - Traduzir informações contidas em tabelas e gráﬁcos diversos.
DESCRITORES - SAEB / SUBDESCRITORES:

Matemática

• D36 - Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráﬁcos.
• D36A - Identiﬁcar informações apresentadas em tabelas e/ou gráﬁcos.
• D36B - Analisar as informações apresentadas em tabelas e/ou gráﬁcos.
• D36C - Operar com informações apresentadas em tabelas e/ou gráﬁcos.
• D37B - Reconhecer informações expressas em tabelas e gráﬁcos correspondentes.
• D37 - Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráﬁcos que as representam e vice-versa.
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ATIvIdAdES
1. Calcule a área dos polígonos representados a seguir:
a) Polígono regular

b) Polígono irregular:

Solução
a) Polígono regular:

b) Polígono irregular:

área = b.h
área = 12.6
área = 72 u

área = 17 + 6 = 23 u aproximadamente

Professor(a), no caso do polígono irregular, explore com os estudantes as possibilidades de estimativa.
Calcular a área de polígonos regulares e irregulares em malhas quadriculadas.

Matemática

2. Identiﬁque a fórmula adequada para calcular a área dos polígonos regulares representados a seguir,
relacionando a 2ª coluna com a 1ª:
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Solução
Professor(a), esta atividade é para o estudante somente identiﬁcar a
fórmula adequada para calcular a área dos polígonos regulares das
ﬁguras apresentadas.
Identiﬁcar a fórmula adequada para calcular a área de polígonos
regulares e irregulares, circunferências e ﬁguras compostas por duas
ou mais dessas ﬁguras planas.

3. Calcule a área dos polígonos a seguir:

Solução
(A)

(B)

(C)

10 m
14 m

5m

(D)

20 m

8m
5m

Matemática

5m
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8m
5m
5m

Calcular a área de polígonos regulares e irregulares, circunferências e ﬁguras compostas por duas ou mais dessas
ﬁguras planas.

Aprender +
4. Antônio que revestir o piso de sua varanda cuja forma é um pouco irregular, conforme o esboço a seguir:

A quantidade de piso que ele deverá comprar é de
(A) 8,5 m2.

Gabarito: B.
Solução

(B) 12,75 m2.
(C) 17 m2.
(D) 18 m2.

Professor(a), nesse momento o objetivo dessa atividade é explorar o cálculo da área de
ﬁguras planas por meio da decomposição. Caso ache oportuno, problematize outras
situações similares do cotidiano dos estudantes.
Resolver problema envolvendo o cálculo de área de ﬁguras planas.
5. observe o gráﬁco a seguir:

o mês que o candidato A, na preferência dos eleitores, superou o candidato b foi:
(A) Junho.
(B) Julho.
(C) Agosto.

Gabarito: C
Solução
Professor (a), faça uma leitura coletiva do gráﬁco para os estudantes identiﬁcarem que no
mês de agosto, na preferência dos eleitores, o candidato A superou o candidato B.

6. A professora do 9º ano A fez uma pesquisa sobre a cidade onde cada aluno nasceu, conforme a tabela a seguir:

Matemática

(D) Setembro
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o gráﬁco que corresponde a essa tabela é:
(A)

(C)

(b)

(d)

Gabarito: B
Solução
Professor (a), faça uma leitura coletiva da tabela e de todos os
gráﬁcos para que os estudantes compararem os dados.

Matemática

7. observe o gráﬁco a seguir:
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de acordo com esse gráﬁco, o período em que houve maior decréscimo da taxa de desmatamento, foi:
(A) 2009 a 2010.
(B) 2010 a 2011.
(C) 2011 a 2012.
(D) 2012 a 2013.
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Gabarito: C
Solução
Professor (a), faça uma leitura coletiva do gráﬁco para os estudantes compararem as taxas dentre os períodos
apresentados.

8. A tabela a seguir apresenta a quantidade de turistas de alguns países, segundo a organização Mundial de
Turismo (oMT).

Considerando os dados apresentados nessa tabela, os países mais visitados em ordem crescente correspondem a:
(A) China, Itália e França respectivamente.
(B) França, Estados Unidos e Espanha respectivamente.
(C) Itália, China e Espanha respectivamente.
(D) Estados Unidos, França e Itália respectivamente.
Gabarito: B
Solução
Professor (a), faça uma leitura coletiva da tabela e ressalte que a ordem crescente do número de turistas é
França, Estados Unidos e Espanha respectivamente.

Matemática

9. Em uma pesquisa foram entrevistadas 3 700 pessoas com o seguinte questionamento: o que leva as pessoas
a se mudarem para os apartamentos nas grandes cidades?
As respostas foram organizadas no gráﬁco a seguir:
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Após leitura desse gráﬁco, pode-se aﬁrmar que, aproximadamente:
(A) 444 pessoas mudam devido ao lazer.
(B) 814 pessoas mudam devido à tranquilidade.
(C) 1 036 pessoas mudam devido a outros motivos.
(D) 1 406 pessoas mudam devido à segurança.
Gabarito: D
Solução
Professor(a), faça uma leitura coletiva do gráﬁco e retome o cálculo de porcentagem para identiﬁcar que 814
pessoas mudam devido ao lazer; 1 036 mudam devido à tranquilidade; 444 devido a outros motivos e 1 406
pessoas mudam devido à segurança. Portanto a alternativa correta corresponde a letra D.
10. (ENEM-2010) Em sete de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, conforme gráﬁco, da
chamada Amazônia legal, integrada por nove estados.

Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento
médio por estado em 2009 está entre:
(A) 100 km2 e 900 km2.
(B) 1 000 km2 e 2 700 km2.
(C) 2 800 km2 e 3 200 km2.

Matemática

(D) 3 300 km2 e 4 000 km2.
Gabarito: C
Solução
Vamos calcular o desmatamento médio no ano de 2004:
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Portanto o valor está entre 2 800 e 3 200.

