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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 
6ª série/7º ano do Ensino Fundamental            2019  
Língua Portuguesa – Caderno do Professor 

 

Questão Gabarito Habilidade 

01 D Inferir informação implícita em um texto. 

02 B Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um 

texto. 

03 C Localizar informação explícita em um texto. 

04 A Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 
texto por meio de elementos de referenciação. 

05 B Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 

exploração de recursos gráficos (pontuação e outras 

notações) em um texto. 

06 C Identificar os elementos da narrativa (personagem, 

espaço, enredo, foco narrativo, tempo) em um texto. 

07 A Inferir informação implícita em um texto. 

08 D Identificar os elementos da narrativa (personagem, 

espaço, enredo, foco narrativo, tempo) em um texto. 

09 D Localizar informação explícita em um texto. 

10 B Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um 

texto. 

11 C Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 

exploração de recursos gráficos (pontuação e outras 

notações) em um texto. 

12 A Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 
texto por meio de elementos de referenciação. 
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Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 

 

Trem-Bala 
Ana Carolina Vilela da Costa 

 

Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si 

É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti 

É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz 

É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós 

É saber se sentir infinito 

Num universo tão vasto e bonito é saber sonhar 

Então, fazer valer a pena cada verso 

Daquele poema sobre acreditar 

Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu 

É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações 

E assim ter amigos contigo em todas as situações 

A gente não pode ter tudo 

Qual seria a graça do mundo se fosse assim? 

Por isso, eu prefiro sorrisos 

E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim 

Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar 

E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar 

Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais 

Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás 

Segura teu filho no colo 

Sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui 
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Que a vida é trem-bala, parceiro 

E a gente é só passageiro prestes a partir 

[...] 
Disponível em:<https://www.letras.mus.br/ana-vilela/trem-bala/>. Acesso em: 18 dez. 2018. 

 

Habilidade 
Inferir informação implícita em um texto. 

 

 

Questão 01 
 
Uma das mensagens da letra da música é: 

 

(A) Devemos valorizar o que o seu dinheiro é capaz de comprar. 

(B) Batalhar para chegar ao topo do mundo e comemorar a vitória. 

(C) Acreditar que nesse mundo é possível ter tudo o que queremos. 

(D) Aproveitar os momentos simples que a vida nos proporciona. 

 
 
GRADE DE CORREÇÃO 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) Devemos valorizar o que o seu 

dinheiro é capaz de comprar. 

 

Resposta incorreta. A alternativa é 

reforçada pelo verso “Não é sobre tudo que 

o seu dinheiro é capaz de comprar”. A ideia, 

no entanto, não é valorizar o dinheiro, mas 

dar atenção a momentos simples da vida 

como compartilhar sorrisos, por exemplo. 

(B) Batalhar para chegar ao topo do 

mundo e comemorar a vitória. 

Resposta incorreta. O verso “Não é sobre 

chegar no topo do mundo e saber que 

venceu”, contradiz a mensagem pretendida: 

“É sobre escalar e sentir que o caminho te 

fortaleceu”. 
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(C) Acreditar que nesse mundo é 

possível ter tudo o que queremos. 

 

Resposta incorreta. Ter tudo o que 

queremos condiz com o verso “Não é sobre 

ter todas as pessoas do mundo pra si”. 

Ambos os sentidos vão à contramão do que 

é pretendido pelo texto: “A gente não pode 

ter tudo”. 

(D) Aproveitar os momentos 
simples que a vida nos 
proporciona. 

 

Resposta correta. Saber que alguém zela 
por ti, sonhar, acreditar, ter amigos, 
preferir e compartilhar sorrisos, segurar 
o filho no colo, abraçar os pais 
exemplificam, poeticamente, momentos 
singelos da ação de viver. São, segundo 
o texto, prerrogativas ideais para que a 
vida seja aproveitada. 

 

 

 

Habilidade 
Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. 

 

 
 
Questão 02 
 

O significado que se aproxima do verso “Que a vida é trem-bala [...]” é: 

(A) A vida necessita ser vivida com muito cuidado. 

(B) A vida passa muito rápido, em grande velocidade. 
(C) O trem-bala faz com que a vida fique para trás. 

(D) O trem-bala leva as pessoas para o topo do mundo. 
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GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) A vida necessita ser vivida com 

muito cuidado. 

 

Resposta incorreta. A periculosidade de se 

viver não é um significado próprio para 

“trem-bala”, no contexto da letra da música. 

(B) A vida passa a uma velocidade 
elevada. 
 

Resposta correta. Percorrer distâncias 
em alta velocidade é um dos significados 
concretos de “trem-bala”. O termo e o 
significado, na letra da música, são 
análogos ao conceito de velocidade, 
mas, quando associados à vida, conotam 
a ideia de uma rápida passagem de 
tempo, confirmando a metáfora do texto: 
“Que a vida é trem-bala, parceiro/E a 
gente é só passageiro prestes a partir”. 

(C) O trem-bala faz com que a vida 

fique para trás. 

 

Resposta incorreta. Segundo o texto, “trem-

bala” é a vida, metáfora da efemeridade, da 

rápida passagem da vida diante dos olhos 

humanos e da necessidade de os indivíduos 

contemplarem, de forma simples, sua 

existência nesse mundo.  

(D) O trem-bala leva as pessoas para 

o topo do mundo. 

 

Resposta incorreta. O fato de “trem-bala” 

servir de transporte para pessoas chegarem 

ao topo do mundo contraria o possível 

sentido pretendido pelo texto, como 

podemos observar em: “Não é sobre chegar 

no topo do mundo e saber que venceu/É 

sobre escalar e sentir que o caminho te 

fortaleceu”. 
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Leia o texto e responda às questões 03 e 04. 

 

A beleza de uma flor 
Katia Pessoa1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na Índia, a flor de jasmim é usada em oferendas a deuses como 

Shiva e Ganesha. Suas cores variadas dão origem a guirlandas e colares, 

que enfeitam esses deuses e os cabelos das mulheres indianas. 

 A “flor do amor” ou a “rainha das flores”, como essa flor também é 

conhecida, constitui-se elemento fundamental dos melhores perfumes 

produzidos pelo mercado, quando o quesito2 é extração de aromas. Por 

sua beleza singela, cheiro suave, cores agradáveis aos olhos, não é à toa 

que a flor de jasmim ganhou glamour3 e é reverenciada pelos perfumistas 

de todo o mundo. 

 

 

 

Habilidade 
Localizar informação explícita em um texto. 

                                                           
1  Texto produzido especialmente para essa ação. 
2 Quesito – questão, ponto.  
3 Glamour – charme, encanto. 

 
Disponível em 
<http://www.floreswiki.com/Imagens/flores-
do-jasmim.jpg>. Acesso em: 18 dez. 2018. 
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Questão 03 
 
“Rainha das flores” é o nome também dado 

(A) ao deus Shiva. 

(B) aos perfumistas. 

(C) à flor do amor. 
(D) às indianas. 

 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) ao deus Shiva. 

 

Resposta incorreta. Ao deus reverenciado 

pelos hinduístas, são ofertados guirlandas e 

colares confeccionados com flor de jasmim, 

também conhecida como a “flor do amor” ou 

a “rainha das flores”. 

(B) aos perfumistas. 

 

Resposta incorreta. A “flor do amor” não 

denomina os perfumistas, mas é utilizada 

por eles na composição de aromas. 

(C) à flor do amor. 
 

Resposta correta. No texto, observa-se o 
seguinte campo semântico: “flor de 
jasmim” = “rainha das flores” = “flor do 
amor”. 

(D) às indianas. 

 

Resposta incorreta. As indianas não 

recebem a alcunha de “flor do amor”, mas 

adornam seus cabelos com enfeites feitos 

dessa flor. 
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Habilidade 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de 

elementos de referenciação. 

 

 

 
Questão 04 
 

No trecho “que enfeitam esses deuses e os cabelos das mulheres 

indianas”, a expressão “que enfeitam” se refere  

 

(A) a guirlandas e colares. 
(B) à flor de jasmim. 

(C) a Shiva e Ganesha. 

(D) a cores variadas. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) a guirlandas e colares. 
 

Resposta correta. A expressão “que 
enfeitam”, marcada pelo pronome 
relativo “que”, retoma o antecedente 
“guirlandas e colares”. O aluno, 
entretanto, não precisa saber das 
nomenclaturas utilizadas na análise de 
orações subordinadas adjetivas, mas é 
interessante que ele entenda o processo 
de retomada. Para isso, a pergunta “O 
que enfeitam esses deuses e os cabelos 
das mulheres?” pode ajudar a elucidar a 
resposta: “guirlandas e colares”.  

(B) à flor de jasmim. Resposta incorreta. O que enfeitam os 
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 deuses e os cabelos das mulheres são as 

guirlandas e os colares feitos com flores de 

jasmim. 

(C) a Shiva e Ganesha. 

 

Resposta incorreta. O trecho “[...] Suas 

cores variadas dão origem a guirlandas e 

colares, que enfeitam esses deuses [Shiva 

e Ganesha]” evidencia que o excerto em 

destaque complementa o sentido do termo 

“enfeitam”. 

(D) a cores variadas. 

 

Resposta incorreta. Esse mesmo trecho, 

“[...] Suas cores variadas dão origem a 

guirlandas e colares, que enfeitam esses 

deuses”, evidencia que o excerto em 

destaque enfatiza o sujeito da ação e não 

corresponde ao que é retomado pelo 

pronome relativo “que”. 

 

 

Leia o texto e responda às questões 05, 06, 07 e 08. 

 
 
Modos de dizer 
Mário Bachelet 

 

Uma vez um rei sonhou que todos os seus dentes lhe foram caindo 

da boca, um após outro, até não ficar nenhum. Era no tempo em que havia 

magos e adivinhos. O rei mandou chamar um deles, referiu-lhe o sonho e 

pediu-lhe que o decifrasse. O adivinho levou a mão à testa, pensou, 

pensou, consultou a sua ciência e disse: 

– Saiba, Vossa Majestade, que a significação do seu sonho é a 

seguinte: está para lhe suceder uma grande infelicidade. Todos os seus 

parentes, a rainha, os seus filhos, netos, irmãos, todos vão morrer sem 

ficar um só ante os olhos de Vossa Majestade. 
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O rei entrou em cólera, ficou muito irritado e, chamando os guardas 

do palácio, mandou decepar4 a cabeça do adivinho que lhe profetizara 

coisas tão tristes. 

Estava o rei muito acabrunhado5 com o vaticínio6, quando se 

aproximou um cortesão e lhe aconselhou que consultasse outro adivinho, 

porque a interpretação do primeiro podia estar errada e não devia Sua 

Majestade se afligir em vão. 

O rei adotou o conselho, mandou chamar outro mago e lhe narrou o 

mesmo sonho, pedindo que o decifrasse. 

O adivinho levou a mão à testa, pensou, pensou, consultou a sua 

ciência e disse: 

– Saiba, Vossa Majestade, que o seu sonho significa o seguinte: 

Vossa Majestade terá muitos anos de vida. Nenhum dos seus parentes lhe 

sobreviverá. Nem mesmo o mais moço e mais forte deles terá o desgosto 

de chorar a perda de Vossa Majestade. 

O rei, muito satisfeito, mandou encher o adivinho de presentes, deu-

lhe muitas moedas de ouro, muitos diamantes, roupas de seda bordadas e 

um palácio para morar, nomeando-o adivinho oficial do reino. 

[...] 
BACHELET, Mário.  Modos de dizer. In: Antologia Portuguesa. São Paulo: FDT. 1965, p. 75. 

(adaptado) 

 
 

 

Habilidade  
Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos 

gráficos (pontuação e outras notações) em um texto. 

 
 

                                                           
4 Decepar – amputar, cortar. 
5 Acabrunhado – abatido, entristecido. 
6 Vaticínio – profecia. 



12 
 

 
Questão 05 
 

Os dois travessões presentes no texto introduzem as falas 

 

(A) do rei. 

(B) dos magos. 
(C) do cortesão. 

(D) dos guardas. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) do rei. Resposta incorreta. O rei é personagem da 

história, mas é mencionado pelo narrador, 

dentro do discurso indireto, como é 

evidenciado por meio do foco narrativo em 

terceira pessoa.  

(B) dos magos. Resposta correta. Os travessões 
(parágrafos 2 e 7) são marcadores que 
anunciam as falas do primeiro e do 
segundo magos, em discurso direto. 

(C) do cortesão. Resposta incorreta. O cortesão é quem 

aconselha o rei a pedir nova interpretação 

do sonho, é também uma das personagens 

da história contada pelo narrador, dentro do 

discurso indireto. 

(D) dos guardas. Resposta incorreta. Os guardas, em 

obediência ao rei, castigam o primeiro 

mago. Essa cena também está na 

dependência do narrador que conta a 

história em terceira pessoa. 
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Habilidade 
Identificar os elementos da narrativa (personagem, espaço, enredo, foco 

narrativo, tempo) em um texto. 

 

 

Questão 06 
 

No texto “Modos de dizer”, quem inicia e continua contando a história do rei 

é o 

 

(A) primeiro mago. 

(B) segundo mago. 

(C) narrador. 
(D) cortesão. 

 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) primeiro mago. Resposta incorreta. Anunciado pelo 

narrador, o primeiro mago utiliza o discurso 

direto para dar a notícia ao rei. Sua 

participação ativa na cena se atém a essa 

fala. 

(B) segundo mago. Resposta incorreta. Anunciado pelo 

narrador, assim como o primeiro, o segundo 

mago utiliza o discurso direto para dar a 

notícia ao rei. Sua participação ativa na 

cena também se atém a essa fala. 

(C) narrador. 
 

Resposta correta. Quem inicia e continua 
contando a história do rei é o narrador. 

(D) cortesão. Resposta incorreta. O cortesão é citado 

pelo narrador, que o introduz na história 

dentro de um discurso indireto. 
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Habilidade 
Inferir informação implícita em um texto. 

 

 

 

 

Questão 07 
 

No texto “Modos de dizer”, um dos magos foi morto e o outro presenteado. 

Isso aconteceu porque 

 
(A) cada mago escolheu um jeito diferente de dar a notícia ao rei. 
(B) toda a família do rei iria morrer antes dele. 

(C) a interpretação do primeiro adivinho estava errada. 

(D) o segundo adivinho foi indicado por um cortesão do reino. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) cada mago escolheu um jeito 
diferente de dar a notícia ao rei. 
 

Resposta correta. O que livrou o 
segundo mago da morte foi trabalho com 
as palavras. Ele as organizou de forma 
mais harmoniosa, o que soou bem aos 
ouvidos do rei. O primeiro adivinho não 
utilizou a mesma estratégia, para 
transmitir a mensagem, fez uso de 
palavras de forma direta, sem 
eufemismos, ação que não reservou a 
ele a sorte obtida pelo segundo. 

(B) toda a família do rei iria morrer 

antes dele. 

Resposta incorreta. O fato perturbou o rei e 

o levou a condenar o primeiro adivinho. 

(C) a interpretação do primeiro Resposta incorreta. Essa foi a hipótese 
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adivinho estava errada. levantada por um cortesão do reino. O 

conselho dado ao rei ocorreu após o castigo 

direcionado ao primeiro adivinho. 

(D) o segundo adivinho foi indicado 

por um cortesão do reino. 

Resposta incorreta. Ao cortesão coube 

aconselhar o rei a procurar um novo 

intérprete de sonhos. 

 

 

Habilidade 
Identificar os elementos da narrativa (personagem, espaço, enredo, foco 

narrativo, tempo) em um texto. 

 

 
Questão 08 
 

O texto “Modos de dizer” conta a história de um 

 

(A) adivinho que teve a cabeça decepada pelos guardas do rei por ter 

errado a interpretação do sonho. 

(B) mago que ficou rico por ter decifrado o sonho do rei, deixando Sua 

Majestade satisfeita com a mensagem.  

(C) cortesão que queria ser reconhecido e recompensado pelo rei ao lhe 

dar bons conselhos. 

(D) rei que sonhou ter perdido todos os dentes e, por isso, 
convocou magos para que interpretassem seu sonho. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) adivinho que teve a cabeça 

decepada pelos guardas do rei por 

ter errado a interpretação do 

sonho. 

Resposta incorreta. A interpretação do 

sonho feita pelo primeiro adivinho foi 

hipoteticamente considerada errada. A 

sentença executada pelos guardas foi 
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 ordenada pelo rei que não gostou da 

mensagem proferida. 

(B) mago que ficou rico por ter 

decifrado o sonho do rei, deixando 

Sua Majestade satisfeita com a 

mensagem.  

 

Resposta incorreta. O rei presenteou o 

segundo adivinho com muitas moedas de 

ouro, muitos diamantes, roupas de seda 

bordadas e um palácio para morar, além de 

nomeá-lo adivinho oficial do reino. Esse 

fato, entretanto, é mais um acontecimento 

que faz parte da história do rei. 

(C)  cortesão que queria ser 

reconhecido e recompensado pelo 

rei ao lhe dar bons conselhos. 

Resposta incorreta. A alternativa carrega 

informações não evidenciadas na narrativa 

(D) rei que sonhou ter perdido 
todos os dentes e, por isso,  
convocou magos para que 
interpretassem seu sonho. 

Resposta correta. A alternativa traz 
elementos que ajudam a resumir a 
história: o sonho, os magos e a 
interpretação desse sonho. 

 

 

 

Leia o texto e responda à questão 09. 

 
UM SUCESSO NOSTÁLGICO7 MUNDIAL 
Rocío Ayuso 
 

Com Stranger Things, a Netflix conseguiu um de seus grandes 

triunfos8. Embora a plataforma online não forneça dados de audiência, os 

resultados da medição que a Nielsen9 começou a fazer nos Estados 

Unidos a situam como uma das séries mais vistas da TV paga, com 15,8 

milhões de espectadores para seu primeiro capítulo em apenas três dias. 

                                                           
7 Nostálgico - que exprime ou sente saudade. 
8 Triunfos – vitórias, conquistas 
9 Nielsen – empresa que executa e fornece informações de pesquisas de mercado. Semelhante ao 
que conhecemos no Brasil como IBOPE. 
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Um dos segredos do sucesso da série é sua aposta na nostalgia dos 

anos 80 e as homenagens à cultura daquela década. O outro é o grupo de 

crianças protagonistas. 

Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard 

e Millie Bobby Brown se transformaram nas estrelas mais cotadas da série, 

cantando rap nos Globos de Ouro10, dançando nos prêmios Emmy11 e 

promovendo intensamente a segunda temporada da série, chegando a 

ofuscar a própria Winona Ryder, sua companheira na série. 

 
Disponível em <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/09/estilo/1510232929_445754.html>. Acesso 

em: 17 dez. 2018. (adaptado) 

 
 

Habilidade 
Localizar informação explícita em um texto. 

 

 
Questão 09 
 

O sucesso de “Strangers Things” se deve à 

 

(A) divulgação intensa da segunda temporada da série pelas crianças 

protagonistas Gaten, Caleb, Noah, Finn e Millie. 

(B) Netflix que conseguiu um de seus grandes triunfos, embora a 

plataforma online não forneça dados de audiência. 

(C) medição que a Nielsen começou a fazer nos Estados Unidos, o que 

situa a série como uma das mais vistas da TV paga.  

(D) aposta na nostalgia dos anos 80, às homenagens à cultura 
daquela década e ao o grupo de crianças protagonistas. 

                                                           
10 Globos de Ouro - premiações entregues anualmente aos profissionais do cinema e da televisão 
que se destacam. 
11 Emmy - prêmio atribuído a programas e a profissionais de televisão. 
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GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) divulgação intensa da segunda 

temporada da série pelas crianças 

protagonistas Gaten, Caleb, Noah, 

Finn e Millie. 

Resposta incorreta. O sucesso da série vai 

além da divulgação da segunda temporada.  

(B) Netflix que conseguiu um de seus 

grandes triunfos, embora a 

plataforma online não forneça 

dados de audiência. 

Resposta incorreta. A alternativa mostra 

que o planejamento bem-sucedido da série 

trouxe reconhecimento à Netflix. 

(C) medição que a Nielsen começou a 

fazer nos Estados Unidos, o que 

situa a série como uma das mais 

vistas da TV paga. 

Resposta incorreta. A alternativa traz uma 

constatação do sucesso da série. 

(D) aposta na nostalgia dos anos 
80, às homenagens à cultura 
daquela década e ao o grupo de 
crianças protagonistas. 

Resposta correta. Os fatos apontados na 
alternativa são motivadores para o 
sucesso da série exibida pela Netflix. 

 

 

 

Leia o texto e responda às questões 10, 11 e 12. 
 

A mosca 
Leon Eliachar 

 

A mosca saiu do açucareiro. 

Zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz 

zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz. 

Pousou numa xícara. O homem espantou-a com a mão. 
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Zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz 

zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzzz 

zzzzzzzzz. 

Parou perto de outra mosca. Conversaram! 

- Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz! 

- Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz? 

- Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz zzzzzzzzz... 

- Zzzzzzzzzz zzzzzzzzz! 

- Zzzzzzzzz zzzz! 

- Z. 

E voltaram as duas. 

Zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz 

zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz. 

O homem tornou a afastá-las. 

Zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz. 

Elas tornaram a voltar. Agora eram três. 

Zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz zzz. 

O homem se levantou e foi embora. 

[...] 
ELIACHAR, Leon. O homem ao quadrado. São Paulo: Círculo do Livro, 1960, p 38. 

 
 
 

Habilidade 
Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. 

 
 
 
Questão 10 
 

A expressão “O homem se levantou e foi embora” significa que ele  
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(A) foi derrotado pela primeira mosca. 

(B) desistiu de espantar as moscas. 
(C) foi buscar reforço para espantar as moscas. 

(D) deixou o trio de moscas conversarem a sós. 

 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) foi derrotado pela primeira mosca. 

 
Resposta incorreta. Ao se levantar e ir 

embora, o homem já havia passado pela 

experiência de lidar com mais de uma 

mosca. 

(B) desistiu de espantar as moscas. Resposta correta. A atitude do homem 
em levantar-se e ir embora sugere sua 
desistência em continuar espantando as 
moscas. 

(C) foi buscar reforço para espantar as 

moscas. 

Resposta incorreta. O texto não evidencia 

essa possibilidade. Pelo contrário, a 

primeira mosca é que foi buscar reforço. 

(D) deixou o trio de moscas 

conversarem a sós. 

Resposta incorreta. As três moscas 

terminam juntas na história, mas o fato de o 

homem tê-las deixado conversando 

sozinhas não é evidenciado no texto. 

 
 

 

Habilidade 
Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos 

gráficos (pontuação e outras notações) em um texto. 
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Questão 11 
 

No texto, o diálogo direto estabelecido entre as moscas é identificado pela 

 

(A) repetição do som do “Z”. 

(B) participação do homem. 

(C) utilização de travessões. 
(D) insistência das moscas. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) repetição do som do “Z”. Resposta incorreta. A repetição do som do 

“Z” é recorrente tanto na sonoplastia da 

narração, quanto no discurso direto, que 

caracteriza a conversa das moscas. 

(B) participação do homem. Resposta incorreta. O narrador conta a 

história do homem, das moscas e os 

localiza na cena. A ação do homem, por sua 

vez, é a de espantar, com gestos, as 

moscas que o incomodam. 

(C) utilização de travessões. Resposta correta. O uso de travessões 
marca a conversa direta entre as 
moscas. 

(D) insistência das moscas. Resposta incorreta. Os insetos incomodam 

o homem que incomodou a primeira mosca. 

São atitudes de ação e reação. Já o diálogo 

entre as moscas faz parte da divulgação da 

informação entre elas sobre o ocorrido. 
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Habilidade 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de 

elementos de referenciação. 

 

 

 
Questão 12 
 

Na frase “O homem tornou a afastá-las”, o trecho grifado se refere às 

 

(A) duas moscas. 
(B) três moscas. 

(C) conversas. 

(D) repetições. 

 
 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) duas moscas. 
 

Resposta correta. O trecho “E voltaram 
as duas. 
Zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz 
zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz zz 
zz zz zz zz zz zz zz zz zz. 
O homem tornou a afastá-las” comprova que 
o pronome “-las” faz referência às duas 
moscas. 

(B) três moscas. Resposta incorreta. Quando a terceira 

mosca apareceu, o homem não tentou mais 

nada. Levantou-se e foi embora. 

(C) conversas. Resposta incorreta. O texto não evidencia 

essa informação. As conversas são 
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explicitamente marcadas pelos travessões e 

não têm relação com o referencial “-las”. 

(D) repetições. Resposta incorreta. As repetições do “Z” 

simbolizam o som emitido pelas moscas e o 

diálogo estabelecido entre elas. Não são, 

portanto, em nenhum momento, retomadas 

pelo pronome “-las”. 
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