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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 
7ª série/8º ano do Ensino Fundamental            2019  
Língua Portuguesa – Caderno do Professor 

 

Questão Gabarito Habilidade 

01 C Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras 

variações linguísticas em um texto. 

02 B Reconhecer marcas linguísticas em um texto do ponto de 

vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

03 A Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras 

variações linguísticas em um texto. 

04 C Localizar informação explícita em um texto. 

05 D Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 

texto por meio de elementos de referenciação. 

06 B Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

 

07 A Localizar informação explícita em um texto. 

 

08 C Reconhecer marcas linguísticas em um texto do ponto de 

vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

09 D Reconhecer elementos da narrativa (personagem, 

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

10 C Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

11 A Reconhecer elementos da narrativa (personagem, 

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

12   B Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 

texto por meio de elementos de referenciação. 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 
7ª série/8º ano do Ensino Fundamental            2019  
Língua Portuguesa – Caderno do Professor 

 

 

 
Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 

 

Azul da Cor do Mar 
Tim Maia 

 

Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir 

Tenho muito pra contar, dizer que aprendi 

E na vida a gente tem que entender 

Que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri 

 

Mas quem sofre sempre tem que procurar 

Pelo menos vir achar razão para viver 

Ver na vida algum motivo pra sonhar 

Ter um sonho todo azul 

Azul da cor do mar 

 

Mas quem sofre sempre tem que procurar 

Pelo menos vir achar razão para viver 

Ver na vida algum motivo pra sonhar 

Ter um sonho todo azul 

Azul da cor do mar 

 
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/tim-maia/48917/>. Acesso em: 17 dez. 2018. 
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Habilidade  
Reconhecer o uso da norma-padrão ou de outras variações linguísticas em um 

texto. 

 

Questão 01 
 
Em “E na vida a gente tem que entender/ Que um nasce pra sofrer enquanto o 

outro ri”, a palavra em destaque “pra” representa uma forma de linguagem 

 
(A) informal e coloquial.  
(B) culta e simples. 

(C) errada e fácil. 

(D) sofisticada e correta. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

 
(A) informal e coloquial.  

 

Resposta correta. “Pra” é uma 
variação linguística que faz parte do 
uso informal e coloquial da língua. 

(B) culta e simples. Resposta incorreta. A forma “pra” é 

uma variação linguística popular e 

simplificada da preposição “para”, 

recomendada pelas convenções da 

escrita que seguem a norma-padrão. 

(C) errada e fácil. 

 

Resposta incorreta. “Pra” é uma 

variação linguística, portanto não se 

constitui erro em contextos informais ou 

coloquiais, como é o caso da letra de 

“Azul da Cor do Mar”. 

(D) sofisticada e correta. Resposta incorreta. O emprego de “pra” 



5 

 

 em lugar de “para” é absolutamente 

correto se considerarmos uma situação 

informal de uso da linguagem. 

Também, não é um uso sofisticado, 

estilo utilizado normalmente em 

situações formais, que devem obedecer 

às normas sociais de prestígio da 

língua.  

 

 
 

Habilidade 
Reconhecer marcas linguísticas em um texto do ponto de vista do léxico, da 

morfologia ou da sintaxe. 

 
 
Questão 02 
 

Em “Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir”, a emoção está marcada pelo uso 

de 

 

(A) um adjetivo: inteiro. 

(B) uma interjeição: Ah. 
(C) uma conjunção: Se. 

(D) um substantivo: mundo. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) um adjetivo: inteiro. Resposta incorreta. Nesse verso da 

canção, o uso do adjetivo “inteiro” 

caracteriza o mundo e não expressa 

emoção. 
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(B) uma interjeição: Ah. 
 

Resposta correta. As interjeições são 
usadas para expressar emoções, 
sensações e estados de espírito, de 
uma forma simples e de fácil 
mobilização do leitor ou do ouvinte. 
É o caso da interjeição “ah” no verso 
destacado. 

(C) uma conjunção: Se. 

 

Resposta incorreta. A conjunção “se” 

está garantindo na oração a ideia de 

condição. 

(D) um substantivo: mundo. Resposta incorreta. O substantivo 

(mundo) não carrega por si só a ideia 

de emoção, nesse contexto. 

 

 

 

Leia a notícia e responda às questões 03 e 04. 

 

Astrônomos monitoram estranho asteroide em forma de charuto que cruzou 
Sistema Solar 
 
Paul Rincon BBC News 

21 novembro 2017 
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Um asteroide interestelar que visitou o nosso Sistema Solar é considerado por 
cientistas um dos objetos cósmicos mais alongados já conhecidos. 

 

Ele foi descoberto em 19 de outubro, e sua velocidade e trajetória sugerem 

que se originou em um sistema planetário que orbita ao redor de outra estrela, e 

não do Sol. 

Astrônomos têm se empenhado em observar essa rocha espacial única, 

batizada como Oumuamua - em havaiano, "mensageiro de muito longe que chega 

primeiro" - antes que ela desapareça do nosso campo de visão. 

[...] 

Usando o Very Large Telescope (VLT) do Chile, Karen Meech, do Instituto 

de Astronomia de Honolulu, no Havaí, e outros colegas pesquisadores verificaram 

que o objeto tem cerca de 400 metros de comprimento, apresenta uma rápida 

rotação e está sujeito a dramáticas mudanças de luminosidade. 

Essas alterações de brilho, inclusive, foram a chave para a descoberta do 

formato desse asteroide.  

[...] 

Em alguns aspectos, o Oumuamua se parece com objetos que conhecemos 

bem na Terra. Pode ser comparado a um charuto, por exemplo. 

"Nós descobrimos que ele tem uma coloração avermelhada, similar a outros 

objetos externos ao Sistema Solar", explica a astrônoma. 

Essas propriedades sugerem que o asteroide é composto de pedras e, 

possivelmente, de metais. Ele não tem água, e sua superfície se avermelhou por 

causa dos efeitos da radiação de raios cósmicos ao longo do tempo. 

[...] 

"Essa descoberta histórica está abrindo uma janela para o estudo da 

formação de sistemas solares para além do nosso." 

Se planetas se formam ao redor das estrelas da mesma forma que se 

formaram no nosso Sistema Solar, vários objetos do tamanho do Oumuamua 

podem estar vagando pelo espaço. Ou seja: esse visitante interestelar pode ser a 

primeira evidência desse processo. 

O viajante interestelar foi descoberto por Rob Weryk, um pesquisador de 

pós-doutorado do Instituto de Astronomia e coautor de uma nova pesquisa que 

será publicada na revista científica Nature.  



8 

 

[...] 
Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-42065864>. Acesso em: 17 dez. 2018. 

(adaptado) 

 
 

 
 
Questão 03 
 

A notícia está escrita em linguagem 

 

(A) formal, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa. 
(B) informal, com expressões usadas nas conversas do dia a dia. 

(C) científica, com palavras que somente os astrônomos utilizam. 

(D) regional, conforme a fala de pessoas que habitam o sudeste. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) formal, de acordo com a 
norma-padrão da língua 
portuguesa. 

 

Resposta correta. Em uma notícia, 
divulgada em jornal tradicional, é 
recomendável que seja empregada a 
linguagem formal, de acordo com a 
norma-padrão. E nesse caso, isso 
ocorre, como se pode observar em 
todo o texto. 

(B) informal, com 

expressões usadas nas 

conversas do dia a dia. 

Resposta incorreta. Não há indícios de 

informalidade na linguagem utilizada na 

notícia. 

Habilidade 

Reconhecer os usos da norma-padrão ou de outras variações linguísticas em 

um texto. 
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(C) científica, com palavras que 

somente os astrônomos utilizam. 

Resposta incorreta. Há algumas 

expressões utilizadas por astrônomos, 

mas a linguagem utilizada na notícia é 

formal e compreendida pelos diversos 

tipos de leitores. 

(D) regional, conforme a fala de 

pessoas que habitam o sudeste. 

Resposta incorreta. Não há 

características regionais do sudeste na 

linguagem utilizada na notícia. 

 

 

Habilidade 
Localizar informação explícita em um texto. 

 

 
Questão 04 
 

De acordo com a notícia, a coloração avermelhada do asteroide se deve  

 

(A)  ao seu formato alongado parecido com um charuto. 

(B)  aos diversos astros que também estão vagando no espaço. 

(C) aos efeitos da radiação cósmica ao longo dos tempos.  
(D)  a um fator totalmente desconhecido por parte dos cientistas. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) ao seu formato alongado 

parecido com um charuto. 

Resposta incorreta. De acordo com o que 

se lê na notícia, a coloração avermelhada 

não está relacionada ao formato do 

asteroide. 

(B) aos diversos astros que 

também estão vagando no espaço. 

Resposta incorreta. Pela notícia, os outros 

viajantes interespaciais nada têm a ver com 
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a coloração do asteroide. 

(C) aos efeitos da radiação 
cósmica ao longo dos tempos.  

 

Resposta correta. Essa informação está 
localizada no texto, no sétimo parágrafo: 
“Ele não tem água, e sua superfície se 
avermelhou por causa dos efeitos da 
radiação de raios cósmicos ao longo do 
tempo.” 

(D) a um fator totalmente 

desconhecido por parte dos 

cientistas. 

Resposta incorreta. Essa informação não se 

encontra no texto. 

 

 

 

Habilidade 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de elementos 

de referenciação. 

 

Questão 05 
 

No trecho “Nós descobrimos que ele tem uma coloração avermelhada”, o termo 

“ele” se refere a 

(A) Very Large.  

(B) Karen Meech. 

(C) Honolulu.  

(D) Oumuamua. 
 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) Very Large.  

 

Resposta incorreta. Very Large é o 

telescópio que possibilitou verificar as 

características do asteroide. E, pelo 
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contexto, não há remissão ao 

instrumento. 

(B) Karen Meech. 

 

Resposta incorreta. Karen Meech é 

uma das pesquisadoras do Instituto. Se 

fosse feita a remissão à astrônoma, o 

pronome deveria estar no feminino 

(ela). 

(C) Honolulu.  

 

Resposta incorreta. Honolulu é a cidade 

onde fica o Instituto de Astronomia. E, 

pelo contexto, não há remissão a 

cidade. 

(D) Oumuamua. 
 

Resposta correta. Conforme CUNHA; 
CINTRA (1985, p.269), uma das 
características dos pronomes 
pessoais é poder representar, 
quando na 3ª pessoa, um nome 
(substantivo ou palavra 
substantivada) anteriormente 
expresso. Nesse contexto, o 
pronome pessoal ele, está se 
referindo a Oumuamua, nome dado 
ao asteroide de coloração vermelha e 
que se assemelha a um charuto. 

 

 

Leia a tirinha e responda à questão 06. 
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Disponível em: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br/>.  Acesso em: 17 dez. 2018. 

 

 

 

Habilidade 
Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

 

Questão 06 
 

Na tirinha, o humor é provocado pela ideia de Mafalda de que as pessoas 

 

(A) devem esconder a velhice sem mostrar o passar dos anos. 

(B) disfarçam o envelhecimento do espírito com maquiagem. 
(C) costumam mostrar a idade pela boa aparência. 

(D) sentem a necessidade de mentir sobre a própria idade.  

 

GRADE DE CORREÇÃO 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) devem esconder a velhice sem 

mostrar o passar dos anos. 

 

Resposta incorreta. Não há indícios na 

tirinha, que permitam ao leitor fazer 

essa dedução. 

(B) disfarçam o 
envelhecimento do espírito com 
maquiagem. 

Resposta correta. No quarto 
quadrinho, Mafalda pergunta com 
que idade o espírito começa a 



13 

 

 

 

precisar de maquiagem. Assim, 
passa ao leitor a ideia de que dessa 
forma ele pode ser disfarçado, o 
que provoca o humor. 

(C) costumam mostrar a idade pela 

boa aparência. 

 

Resposta incorreta. O leitor não 

encontra indícios, que permitam 

chegar a essa conclusão. 

(D) sentem a necessidade de mentir 

sobre a própria idade.  

Resposta incorreta. Pela leitura, não 

se deduz essa afirmação. 

 

 

Leia o texto e responda às questões 07, 08 e 09.  

 

O gênio do poço 
Conto árabe recontado por Regina Machado 

 

Um homem e uma mulher estavam casados havia muitos anos. Ninguém 

sabia como isso era possível. Eles brigavam tanto, o tempo todo, que as pessoas 

não entendiam por que não se separavam. O tempo passava e cada vez eles 

exageravam mais, passando dos gritos para puxões de cabelos e muitos outros 

tipos de maus-tratos que é melhor não enumerar. 

Pois um dia eles estavam tão exaltados que saíram se engalfinhando pela 

porta dos fundos e foram parar no quintal. O marido destratou a mulher de um tal 

jeito que ela perdeu a cabeça. Ela o empurrou com tanta força que ele caiu no poço 

que havia no quintal. O problema de fato não foi ele ter despencado nas 

profundezas daquele poço. É que ele continuou gritando lá embaixo, ameaçando a 

mulher com tamanho estardalhaço, que acabou acordando um gênio maligno que 

havia séculos dormia dentro do poço. Vendo que era impossível permanecer ali 

junto com aquele ser humano insuportável, o gênio ficou furioso e foi obrigado a 

abandonar sua morada. 

[...] 
 

MACHADO, Regina. Compilação e Reescrita. O violino cigano e outros contos de mulheres 
sábias. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 105. (adaptado) 
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Habilidade 
Localizar informação explícita em um texto. 

 

Questão 07 
 

No trecho do conto, o gênio abandonou o poço depois que  

 
(A) o homem continuou gritando e ameaçando a mulher. 
(B) a mulher resolveu se esconder no fundo do quintal. 

(C) o casal começou a discutir como fazia sempre.  

(D) a mulher brigando, puxou os cabelos do marido. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) o homem continuou 
gritando e ameaçando a 
mulher. 
 

Resposta correta. Após cair dentro 
do poço, “o homem continuou 
gritando e ameaçando a mulher”, 
conforme consta no segundo 
parágrafo. Isso fez com que o gênio 
abandonasse o poço, sua morada, 
durante séculos. 

(B) a mulher resolveu se 

esconder no fundo do quintal. 

 

Resposta incorreta. Não há, no texto, 

indicação de que a mulher tenha se 

escondido. 

(C) o casal começou a discutir 

como fazia sempre. 
Resposta incorreta. Não há, no texto, 

indicação de quando o casal começou 

a discutir. 

(D) a mulher brigando, puxou os 

cabelos do marido. 

 

Resposta incorreta. Brigar e puxar os 

cabelos eram maus-tratos que o casal 

trocava entre si, mas não foi esse fato 

que obrigou o gênio a sair do poço. 
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Habilidade 
Reconhecer marcas linguísticas em um texto do ponto de vista do léxico, da 

morfologia ou da sintaxe. 

 
 

Questão 08 
 

Para expressar fatos ou ações que tiveram início e término no passado, usamos os 

verbos no Pretérito Perfeito do Indicativo, como observamos em: 

 

(A) “O tempo passava e cada vez eles exageravam mais.” 

(B) ”Um homem e uma mulher estavam casados havia muitos anos.” 

(C) “O marido destratou a mulher de um tal jeito que ela perdeu a 
cabeça.” 

(D) “As pessoas não entendiam por que não se separavam.” 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A)“O tempo passava e cada vez 

eles exageravam mais.” 

 
 

Resposta incorreta. Os verbos 

“passava” e “exageravam” estão no 

pretérito imperfeito do Indicativo, pois 

expressam fatos e ações inconclusos 

se prolongando, por algum tempo, no 

passado. 

(B) ”Um homem e uma mulher 

estavam casados havia muitos 

anos.” 

 

Resposta incorreta. Os verbos 

“estavam” e “havia” estão empregados 

no pretérito imperfeito do Indicativo. 

São fatos do passado que podem 

continuar vigentes, no momento em que 

são narrados. 

(C) “O marido distratou a mulher 
de um tal jeito que ela perdeu a  

Resposta correta. Os verbos 
“destratou” e “perdeu” estão no 
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cabeça.” 
 

 

pretérito perfeito do Indicativo e 
indicam ações e fatos que 
começaram e terminaram no 
passado. Não há ideia de 
continuidade.  

(D) “As pessoas não entendiam por 

que não se separavam.” 

 

Resposta incorreta. “Entendiam” e 

“separavam” são verbos conjugados no 

pretérito imperfeito do modo Indicativo. 

Expressam fatos e ações que estavam 

acontecendo no passado e podem 

continuar no momento em que são 

narrados. 

 

 

 

Habilidade 
Reconhecer os elementos da narrativa (personagem, enredo, tempo, espaço ou 

foco narrativo) em um texto. 

 

 

Questão 09 
 
Em “Vendo que era impossível permanecer ali junto com aquele ser humano 

insuportável, o gênio ficou furioso e foi obrigado a abandonar sua morada”, o leitor 

observa a presença de um narrador 

 
(A) experiente (focos narrativos em 1ª e 3ª pessoas). 

(B) personagem (foco narrativo em 1ª pessoa). 

(C) onisciente (focos narrativos em 3ª e 1ª pessoas). 

(D) observador (foco narrativo em 3ª pessoa). 
 

GRADE DE CORREÇÃO 
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ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

 
(A) experiente (focos narrativos 

em 1ª e 3ª pessoas). 

 

Resposta incorreta. No trecho do conto, 

o leitor observa a presença de um 

narrador-observador, com foco 

narrativo em 3ª pessoa. Não existe 

narrador experiente.  

(B) personagem (foco narrativo 

em 1ª pessoa). 

 

Resposta incorreta. O narrador não 

participa da história, não é, portanto, 

personagem. 

(C) onisciente (focos narrativos 

em 3ª e 1ª pessoas). 

 

Resposta incorreta. O narrador é 

observador. Não pode ser considerado 

onisciente porque não faz intromissões 

em 1ª pessoa, no enredo. Nesse trecho 

do conto, apenas narra os fatos, não 

demonstra conhecer e/ou direcionar os 

pensamentos das personagens. 

(D) observador – foco narrativo 
em 3ª pessoa. 

Resposta correta. A história é 
narrada por um observador que está 
fora da história, não participa das 
ações e dos fatos, com o foco 
narrativo em 3ª pessoa (“o gênio 
ficou furioso etc.”). Observamos, 
portanto, a presença de um narrador 
observador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia a tirinha e responda à questão 10. 
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Disponível: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-

livros.html>. Acesso em: 23 nov. 2018.  

 
 

Habilidade 
Reconhecer efeitos de ironia e/ou humor em um texto. 

 

 
 
Questão 10 
 
A ironia presente na tirinha decorre principalmente do fato de que Calvin 

 

(A) completa a leitura do livro indicado por sua mãe.  

(B) se sentiu forçado a ler o livro que a sua mãe lhe deu.  

(C) percebe que a leitura despertou nele o senso crítico. 
(D) nota que a mãe ficou indiferente por ele ter gostado do livro. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) completa a leitura do livro 

indicado por sua mãe.  

 

Resposta incorreta. Calvin faz a leitura 

completa do livro, porém não é isso que 

revela a ironia do texto 

(B) se sentiu forçado a ler o livro 

que a sua mãe lhe deu.  

 

Resposta incorreta. Na tirinha, não há 

indícios de que Calvin foi forçado a ler o 

livro. 
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(C) percebe que a leitura 
despertou nele o senso 
crítico. 

 

Resposta correta. A mãe acha que o 
menino gostou de ler o livro pelos 
comentários feitos ao devolvê-lo “[...] 
realmente me fez enxergar as coisas 
de forma diferente. Me deu muito o 
que pensar”. Entretanto, o livro não 
causou o efeito que a mãe esperava; 
quando Calvin a informa que lê-lo 
está complicando sua vida e solicita 
a ela que não lhe traga mais nenhum. 
Esse pedido quebra totalmente, a 
expectativa da mãe. 

(D) nota que a mãe ficou 

indiferente por ele ter gostado 

do livro. 

. 

Resposta incorreta. O contexto 

presente na tirinha não permite essa 

leitura, portanto não há como afirmar 

que houve ironia. 

 

 
 
Leia o texto e responda às questões 11 e 12. 

Já é alguma coisa 
Marina Colasanti 
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Durante um certo tempo, obras. Depois o caminhão de mudança. E os 

novos vizinhos, que haviam comprado a casa há muitos anos vazia, chegaram 

afinal no alto da nossa montanha. Com um cachorro. 

Um casal jovem e discreto. Ela estrangeira, ele mexe com cinema. Não 

os vemos, nunca havíamos nos falado. Viajam muito. Mas desta vez, quando 

chegamos com as filhas para comemorar o Natal como fazemos há mais de 

quarenta anos, o cachorro estava junto ao portão de ripas metálicas da casa 

deles.  

Preto, discretamente peludo, porte médio. E sorridente como sabem ser 

sorridentes os cães, não mostrando os dentes, mas ao contrário, pela 

expressão do olhar, pelo aproximar-se, e pela intenção inicial de abanar o 

rabo.  

Fomos falar com ele, que logo mostrou-se festeiro através das frestas. O 

dono, sorridente, apareceu na porta da casa, aproveitamos para nos 

cumprimentar e perguntar o nome do cão. "Tupã", disse o dono, e acrescentou 

que era ainda filhote. 

[...] 

Dia seguinte, manhã de sol verdejante ainda molhada da chuva da noite, 

Affonso e eu subimos pelos caminhos que galgam a encosta do nosso terreno. 

Estávamos já quase no alto, quando o vi. Tupã havia tido a nossa mesma ideia, 

ou o nosso mesmo desejo, subindo até o alto do seu terreno. Sentado, quieto, 

olhava o mundo lá de cima. Talvez filosofasse.  

Não o chamei. Inclinada para a frente, fiz com a boca aquele ruído com 

que nos endereçamos aos cães. Baixinho. Mas, na distância, que era muita, ele 

ouviu. Levantou-se e moveu de leve a cauda. Me inclinei mais, bati palmas só 

para ele ver, sem fazer barulho. Ele se sacudiu inteiro. E começamos a 

conversar, de um morro a outro, com um largo vazio pelo meio. 

Não durou muito nossa conversa. Nem era para durar. Havíamos 

estendido no ar uma ponte de afeto, e isso nos bastou.  

[...] 

Tento ter o mesmo diálogo com os pássaros e não consigo. Corto frutas 

para eles, que vêm comê-las, mas me temem. Ponho água com açúcar para os 

beija-flores que só vêm bebê-la se não estou por perto. Azulões tomavam 
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banho este fim de semana na piscininha feita para eles, mas só pude olhá-los a 

distância. [...] 

Por que o recado do afeto só chega a algumas espécies? Há uma 

telefonia especial para isso? Ou seria um aplicativo que só alguns têm? 

Porque não conheço as respostas, me arrisco, falo com plantas e 

animais, sorrio para as carpas do lago, para bois e cavalos, aliso serpentes, 

peço à barata que se retire. É provável que não lhes traga bem algum, que 

minha voz não lhes dê acolhimento. Mas faz bem a mim, esse sorrir quase sem 

resposta. E isto já é alguma coisa. 

 
Disponível em: <https://www.marinacolasanti.com/2016/12/cronica-de-quinta-ja-e-alguma-coisa.html> Acesso 

em: 28 nov. 2018.  (adaptado) 
 
 

Habilidade 
Reconhecer os elementos da narrativa (personagem, enredo, tempo, espaço ou 

foco narrativo) em um texto. 

 
Questão 11 
 

A forte comunicação estabelecida na narrativa acontece entre 

(A) Tupã e a narradora. 
(B) a narradora e Affonso. 

(C) Affonso e o jovem casal. 

(D) o jovem casal e o cachorro. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) Tupã e a narradora. 
 

Resposta correta. Isso pode ser 
comprovado na seguinte passagem 
do texto:  
“Não o chamei. Inclinada para a 
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frente, fiz com a boca aquele ruído 
com que nos endereçamos aos 
cães. Baixinho. Mas, na distância, 
que era muita, ele ouviu. Levantou-
se e moveu de leve a cauda. Me 
inclinei mais, bati palmas só para 
ele ver, sem fazer barulho. Ele se 
sacudiu inteiro. E começamos a 
conversar, de um morro a outro, 
com um largo vazio pelo meio”. 

“Não durou muito nossa 
conversa. Nem era para durar. 
Havíamos estendido no ar uma 
ponte de afeto, e isso nos bastou”. 
 

(B) a narradora e Affonso. 

 

Resposta incorreta. Não há, no texto, 

nada que permita estabelecer uma forte 

ligação ente a narradora e Affonso; há 

apenas a seguinte informação: “Dia 

seguinte, manhã de sol verdejante 

ainda molhada da chuva da noite, 

Affonso e eu subimos pelos caminhos 

que galgam a encosta do nosso 

terreno”. 

(C) Affonso e o jovem casal. 

 

Resposta incorreta. Não há essa 

informação no texto. 

(D) o jovem casal e o cachorro. 

 

Resposta incorreta. Não há essa 

informação no texto. 
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Habilidade 
Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto por meio de elementos 

de referenciação. 

 
 
Questão 12 
 

No texto, o trecho “[...] na piscininha feita para eles, mas só pude olhá-los a 

distância. [...]”, os termos em destaque se referem a 

(A) cavalos.  

(B) azulões.  
(C) serpentes. 

(D) pássaros. 
 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) cavalos.  

 

Resposta incorreta. A narradora cita alguns 

animais, dentre os quais, os cavalos, mas 

não faz remissão a eles. 

(B) azulões.  
 

Resposta correta. Conforme CUNHA; 
CINTRA (1985, p.269), uma das 
características dos pronomes pessoais 
é poderem representar, quando na 3ª 
pessoa, um nome (substantivo ou 
palavra substantivada) anteriormente 
expresso. Nesse contexto, o pronome 
pessoal, no plural, eles, está se 
referindo a azulões, aos pássaros de cor 
azulada. 

(C) serpentes. 

 

Resposta incorreta. A narradora cita alguns 

animais, dentre as quais, as serpentes, 

mas não faz remissão a elas. 
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(D) pássaros. 

 

Resposta incorreta. A narradora cita os 

pássaros, porém, não há, no texto, 

remissão a eles. 
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