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Questão Gabarito Habilidade 

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

texto. 

02 C Reconhecer marcas linguísticas em um texto do ponto de 

vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

03 D Estabelecer relações de causa e consequência, entre 

partes e/ou elementos de um texto. 

04 A Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 

texto por meio de elementos de referenciação. 

05 B Localizar informação explícita em um texto. 

06 C Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um 

texto. 

07 D Localizar informação explícita em um texto. 

08 A Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no 

texto por meio de elementos de referenciação. 

09 D Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 

exploração de recursos gráficos (pontuação e outras 

notações) em um texto. 

10 C Reconhecer marcas linguísticas em um texto do ponto de 

vista do léxico, da morfologia ou da sintaxe. 

11 A Reconhecer o efeito de sentido produzido pela 

exploração de recursos gráficos (pontuação e outras 

notações) em um texto. 

12 B Estabelecer relações de causa e consequência, entre 

partes e/ou elementos de um texto. 

 



 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  
5ª série/6º ano Ensino Fundamental – Anos Finais – 2019  
Língua Portuguesa – Caderno do Professor 

 
Leia o texto e responda às questões 01, 02 e 03. 

 

Cão de guarda1 
 

Era um cachorro bravo, famoso cão de guarda que um dia amanheceu 

mudo. Mudo e triste. Ele que era o cachorro que latia mais forte no bairro, o 

maior terror dos ladrões da noite, a maior segurança da cidade. Pois 

amanheceu mudinho e não latia mais. Seu dono ficou tristíssimo. Levou-o 

ao veterinário, ele examinou, examinou, examinou e não conseguiu 

descobrir o mistério da mudez do cachorrão. E disse: 

- Isso é caso para um analista de cachorro! 

E levaram o cãozão para o analista de cães. Ele examinou, examinou e 

disse: 

- Mole. O tratamento para o seu cão é muito simples. O senhor deixa ele lá 

no quintal. Quando for meia-noite, o senhor chega na porta da cozinha e 

grita bem alto o nome de um ladrão conhecido. O senhor verá que ele será 

novamente despertado para a luta. 

Perfeito. O dono foi pra casa e, quando foi meia-noite, foi lá pra porta da 

cozinha e berrou o nome de um ladrão. 

[...] 

Pois bem: o cara gritou o nome e o cachorro deu um latido. O cara ficou na 

maior felicidade e gritou de novo. O cachorro deu vários latidos. O cara se 

empolgou e gritou de novo. O cachorro deu um uivo lancinante2 e caiu 

morto. 

No dia seguinte, o cara voltou ao analista canino pra reclamar: 

- Meu cachorro morreu. 
                                                           
1 Título elaborado especialmente para esta atividade. 
2 Lancinante – doloroso, sofrido. 



- Não é possível! 

- É... é verdade que ele deu uns latidos antes, mas morreu. 

- Me diga – falou o analista –, que ladrão o senhor falou? 

E o cara disse o nome do ladrão. Aí o analista falou: 

- Ah, meu amigo, mas o senhor exagerou. Isso não é dose pra cachorro. É 

DOSE PRA LEÃO! 
 
CAMPEDELLI, S. Y; ABDALA JR., B. Literatura Comentada Ziraldo. 1. ed. São Paulo: Abril Educação, 1982, p. 78, 

79. (adaptado) 

 

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

 
 

 

Questão 01 
 

De acordo com o texto, a expressão “É DOSE PRA LEÃO” quer dizer que  

 

(A) a morte do cachorro poderia ser evitada pelo veterinário. 

(B) a quantidade seria exagerada e só um leão a aguentaria. 
(C) o analista passou o medicamento errado para o dono do cão. 

(D) o cão morreu porque não queria que o dono gritasse com ele. 

 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) a morte do cachorro poderia ser 

evitada pelo veterinário. 

 

Resposta incorreta. O dono levou o 

cachorro ao veterinário. “[...], ele examinou, 

examinou, examinou e não conseguiu 

descobrir o mistério da mudez do 

cachorrão” e encaminhou o caso para um 

analista de cachorro. Não poderia, portanto, 

ser responsabilizado pela morte do animal. 



(B) a quantidade seria exagerada e 
só um leão a aguentaria. 
 

Resposta correta. A expressão “É DOSE 
PRA LEÃO”, conforme o contexto, se 
aproxima da ideia de quantidade alta, 
exagerada, aplicada incorretamente ao 
cachorro: “- Ah, meu amigo, mas o 
senhor exagerou. Isso não é dose pra 
cachorro. É DOSE PRA LEÃO!” 

(C) o cão morreu porque não queria 

que o dono gritasse com ele. 

Resposta incorreta. O dono não gritou com 

o cão, mas o nome do ladrão: “[...] o cara 

gritou o nome [do ladrão] e o cachorro deu 

um latido. O cara ficou na maior felicidade e 

gritou de novo. O cachorro deu vários 

latidos. O cara se empolgou e gritou de 

novo. O cachorro deu um uivo lancinante e 

caiu morto”. 

(D) o analista passou o medicamento  

errado para o dono do cão. 

 

Resposta incorreta. O analista não 

prescreveu medicamento, mas orientou o 

dono do cão a utilizar o seguinte tratamento: 

“[...] O senhor deixa ele lá no quintal. 

Quando for meia-noite, o senhor chega na 

porta da cozinha e grita bem alto o nome de 

um ladrão conhecido. O senhor verá que ele 

será novamente despertado para a luta”. 

 

 

 

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

da sintaxe. 

 
 



 

Questão 02 
 

No trecho “O senhor verá que ele será novamente despertado para a luta", a 

expressão grifada significa 

 

(A) acordar para dar um uivo lancinante. 

(B) conseguir dar ao menos um latido. 

(C) voltar a ser um cachorro bravo. 
(D) ser capaz de lutar contra a morte. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) acordar para dar um uivo lancinante. Resposta incorreta. O uivo lancinante 

foi dado após vários latidos emitidos 

pelo cão desperto. 

(B) conseguir dar ao menos um latido. Resposta incorreta. Conforme o texto, 

foram emitidos vários latidos, ação que 

entusiasmou o dono do cão. 

(C) voltar a ser um cachorro bravo. 
 

Resposta correta. A marca do 
saudosismo no trecho “Era um 
cachorro bravo, famoso cão de 
guarda. [...] o cachorro que latia 
mais forte no bairro, o maior terror 
dos ladrões da noite, a maior 
segurança da cidade [...]” 
corresponde ao desejo do dono de 
que seu animal volte a ser como 
antes. 

(D) ser capaz de lutar contra a morte. Resposta incorreta. O “despertar para 

a luta” implica em voltar ao que era, 

revigorar-se, fazer jus ao título de 

“famoso cão de guarda”, vai além de 

lutar para sobreviver. 

 



 

Habilidade  
Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes e/ou elementos de um texto. 

 
 

Questão 03 
 

O que deixou o dono na maior felicidade foi 

 

(A) o contato com o ladrão.  

(B) a morte rápida do animal. 

(C) a consulta ao veterinário. 

(D) o latido do cachorro. 
 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) o contato com o ladrão.  Resposta incorreta. Nem o cão, nem o dono 

tiveram contato com o ladrão. O dono 

apenas citou o nome do ladrão ao cachorro 

várias vezes: “[...] Pois bem: o cara gritou o 

nome [do ladrão] e o cachorro deu um 

latido. O cara ficou na maior felicidade e 

gritou de novo. O cachorro deu vários 

latidos. O cara se empolgou e gritou de 

novo. O cachorro deu um uivo lancinante e 

caiu morto”. 

(B) a consulta com o veterinário. Resposta incorreta. A consulta ao 

veterinário não obteve êxito, pode-se, 

portanto, inferir que o fato trouxe 

preocupação e não felicidade ao dono do 

animal. 

(C) a morte rápida do animal. Resposta incorreta. O cachorro, embora 

tivesse recebido o tratamento prescrito pelo 

analista, morreu. A morte do animal, rápida 

ou não, trouxe inconformismo ao dono, que 

foi pedir explicações: “No dia seguinte, o 



cara voltou ao analista canino pra reclamar 

[...]”. 

(D) o latido do cachorro. 
 

Resposta correta. Conforme explicitado 
no texto, “[...] o cara gritou o nome e o 
cachorro deu um latido. O cara ficou na 
maior felicidade e gritou de novo [...]”. 

 

 

Leia o texto e responda às questões 04 e 05. 

 
DOSE PARA LEÃO 
 

DOSE PARA LEÃO: O termo tem o mesmo significado de dose para cavalo e dose para 

elefante. Nos anos 60 do século passado, corria essa anedota que pode ter sido a 

origem da expressão: Por um desses acasos (comuns nas anedotas de salão), 

morreram ao mesmo tempo o leão e o tigre de um circo. O diretor do circo, desesperado 

por ter perdido duas de suas principais atrações, resolveu recorrer a um artifício: 

contratou dois mendigos para vestirem as peles dos animais mortos e fingirem-se de 

feras. Feito o acordo, os mendigos ocuparam suas respectivas jaulas e o circo seguiu 

em caravana3 até a próxima cidade, onde deveria se apresentar. Mas eis que são 

barrados, na entrada, por um cordão sanitário4. Naquele município, todo e qualquer 

animal, para entrar na cidade, teria que antes ser vacinado. Com que o dono do circo 

concordou. Quando o veterinário aproximou-se do “tigre” com uma seringa do tamanho 

de uma garrafa e uma agulha do tamanho de um prego, “o tigre” protestou: “Ei! Isso não 

é dose pra tigre; isso é dose pra leão!” 
 
Disponível em: <http://historiadoriso.com.br/ditados-girias/dose-para-leao.html>. Acesso em: 17 dez. 2018. (adaptado) 

 
 

 

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

referenciação. 

 
 

                                                           
3 Caravana – grupo de viajantes. 
4 Cordão sanitário – grupo responsável pelo controle da saúde. 



Questão 04 
 

Segundo o texto, no trecho “[...] isso é dose pra leão!”, a palavra grifada se refere ao 

tamanho  

 

(A) da seringa e da agulha. 
(B) do cavalo e do elefante. 

(C) do circo e da caravana. 

(D) do tigre e do leão. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) da seringa e da agulha. 
 

Resposta correta. Quando o veterinário 
aproximou-se do “tigre” com uma 
seringa do tamanho de uma garrafa e 
uma agulha do tamanho de um prego, “o 
tigre” protestou: “Ei! Isso não é dose pra 
tigre; isso é dose pra leão!”. O pronome 
“isso”, portanto, tem função anafórica, 
referindo-se aos termos seringa e 
agulha. 
 

(B) do cavalo e do elefante. Resposta incorreta. “Cavalo” e “elefante” 

são citados em “dose para cavalo” e “dose 

para elefante”, com a finalidade de 

demonstrar equivalência ao trecho “dose 

pra leão”. Estão, portanto, presentes no 

texto em questão, mas não se relacionam 

com a função de retomada estabelecida 

pelo pronome “isso”. 

(C) do circo e da caravana. Resposta incorreta. As palavras “circo” e 

“caravana” estão presentes no texto, mas o 

pronome “isso” não faz referência a elas, 

mas à seringa, à agulha e ao conteúdo a 

ser aplicado nos animais. 



(D) do tigre e do leão. Resposta incorreta. O tigre e o leão são os 

animais cotados a serem vacinados. O 

pronome “isso” se refere unicamente à 

seringa, à agulha e ao conteúdo a ser 

administrado no procedimento. 

 

 

Habilidade 

Localizar informação explícita em um texto. 

 

 

Questão 05 
 

Para entrar na cidade, o dono do circo concordou em 

 

(A) seguir com a caravana. 

(B) vacinar os “animais”. 
(C) contratar dois mendigos. 

(D) fechar as jaulas. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) seguir com a caravana. Resposta incorreta. Para seguir com a 
caravana, ou seja, entrar na cidade, o dono 
do circo precisaria vacinar os “animais”. 

(B) vacinar os “animais”. Resposta correta. Para entrar na cidade, 
o dono do circo precisou concordar em 
vacinar os “animais” (o tigre e o leão). 

(C) contratar dois mendigos. Resposta incorreta. Os mendigos foram 
contratados para se disfarçarem de tigre e 
de leão. Faziam, portanto, parte da 
caravana que entraria na cidade. 

(D) fechar as jaulas. Resposta incorreta. Os “animais” 
disfarçados ocuparam suas jaulas e 



seguiram com o circo. 

 
Leia o texto e responda à questão 06. 

 

 
GONSALES, Fernando. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#10/11/2017>. 

Acesso em: 17 dez.2018. 

 

 
 

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

 
 
 
Questão 06 
 

Quando a tartaruga fala “Estou tão atrás [...]”, ela quer dizer que 

 

(A) continuará a correr após dormir. 

(B) passará a correr mais devagar. 

(C) será derrotada pela lebre. 
(D) poderá se esforçar um pouco. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) continuará a correr após dormir. 

 

Resposta incorreta. A hipótese de continuar 

a correr depois de dormir está mais próxima 

da lebre do que da tartaruga. Ela salienta 



que irá desistir, e por isso resolve dormir. 

(B) passará a correr mais devagar. 

 

Resposta incorreta. A possibilidade de 

correr mais devagar contraria a cena, pois, 

além de estar perdendo a corrida, a 

tartaruga resolve tirar uma soneca e desistir 

da empreitada. 

(C) será derrotada pela lebre. 
 

Resposta correta. A expressão “estou 
tão atrás” intensifica a sensação de 
derrota, que, por sua vez, ratifica a ideia 
de desistência. 

(D) poderá se esforçar um pouco. 

 

Resposta incorreta. O fato de a tartaruga 

tirar uma soneca, ciente de que está a 

perder a corrida, descaracteriza a hipótese 

de esforço. 

 

 

Leia o texto e responda às questões 07 e 08. 

 
Cobra surge em vagão de trem e assusta passageiros  
REDAÇÃO - O ESTADO DE S.PAULO 
19/04/2017, 12:20 
 

Animal só pôde ser retirado quando o carro chegou ao destino final  

 

 
Felizmente, a cobra encontrada não era venenosa. 
 Foto: Pixabay 

 



Os passageiros de um trem na Austrália, que ia de Kiama para Sydney, levaram um 

susto daqueles na última terça-feira, 18. Durante a viagem, uma cobra apareceu no 

vagão!  Por sorte, ela não era venenosa. 

A equipe do trem foi avisada, mas só depois de uma hora e meia, quando chegaram 

à estação central de Sydney, o animal foi retirado do vagão. No entanto, um 

representante da operadora do transporte afirmou que os passageiros foram transferidos 

e o vagão trancado. 

A NSW Trainlink também explicou que, até chegarem em Sydney, o animal ficou no 

bagageiro até que um manipulador de cobras chegasse para tirá-la de lá. [...]. 

 
Disponível em <http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,cobra-surge-em-vagao-de-trem-e-assusta-
passageiros,70001744236>. Acesso em: 16 dez. 2018. (adaptado) 
 

 
 

Habilidade 

Localizar informação explícita em um texto. 

 

 

Questão 07 
 

Os passageiros de um trem levaram um susto porque 

 

(A) chegaram à estação central. 

(B) iam de Kiama para Sydney. 

(C) o vagão do trem foi trancado. 

(D) uma cobra apareceu no vagão. 
 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) chegaram à estação central. 

 

Resposta incorreta. “A equipe do trem foi 

avisada, mas só depois de uma hora e 

meia, quando chegaram à estação central 

de Sydney, o animal foi retirado do vagão”, 

o que não corresponde ao susto levado 



pelos passageiros. 

(B) iam de Kiama para Sydney. Resposta incorreta. De Kiama para Sydney 

corresponde ao trajeto percorrido pelo trem 

australiano.  

(C) o vagão do trem foi trancado. Resposta incorreta. Por precaução, “um 

representante da operadora do transporte 

afirmou que os passageiros foram 

transferidos e o vagão trancado”. 

(D) uma cobra apareceu no vagão. 
 

Resposta correta. O trecho “Os 
passageiros [...] levaram um susto 
daqueles na última terça-feira, 18. 
Durante a viagem, uma cobra apareceu 
no vagão! [...]” explicita a causa do 
espanto desses passageiros. 

 

 

Habilidade  

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

referenciação. 

 

 

Questão 08 
 

No trecho “[...] até que um manipulador de cobras chegasse para tirá-la de lá. [...]”, a 

palavra lá se refere a 

 

 

(A) bagageiro. 
(B) trem. 

(C) vagão  

(D) transporte. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 



ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) bagageiro. 
 

Resposta correta. O trecho do enunciado 
remete a outro: (1) “[...] o animal ficou no 
bagageiro / (2) até que um manipulador 
de cobras chegasse para tirá-la de lá. 
[...]”. A resposta, portanto, é conseguida 
ao fazer esse movimento de leitura: 
voltar ao texto em busca do 
correspondente adequado que, no caso, 
é evidenciado pelo advérbio de lugar 
“lá”. 

(B) trem. Resposta incorreta. O animal ficou no 
bagageiro do trem, mas, segundo o texto, 
“trem” não é a palavra correspondente ao 
advérbio “lá”. 

(C) vagão  Resposta incorreta. O vagão em que estava 
o animal foi trancado, entretanto, não é o 
local a que se refere o advérbio “lá”. 

(D) transporte. Resposta incorreta. “Transporte” aparece no 
texto como sinônimo de “trem” e não possui 
ligação com o advérbio “lá”. 

 

 

 

 

Leia o texto e responda às questões 09 e 10. 

 

Constatação5 
Katia Regina Pessoa 

 

Na folha impressa entregue ao aluno, estava escrito: 

“Observe wdççççççççççççççççlmmmmmnt a frase do texto. Agora 

ççççççççççççç indique ~~~~~~~~~]]]]]”. 

- Como se lê isso, professora? Que língua é essa? 

- Minha nossa! Não acredito que Mimi fez isso! Passeou de novo sobre o 

teclado do computador! 

                                                           
5 Texto elaborado excepcionalmente para essa atividade. 



Foi assim que uma atividade sobre substantivos e adjetivos virou história de 

gato. 

 
 

Habilidade  
Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos 

(pontuação e outras notações) em um texto. 

 

Questão 09 
 

 

No trecho “Minha nossa!”, o ponto de exclamação ajuda a passar a ideia de 

 

(A)  aceitação. 

(B)  certeza. 

(C)  negação. 

(D)  surpresa. 
 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) aceitação. 

 

Resposta incorreta. “Aceitação” não é o 

termo adequado para justificar a reação da 

professora. 

(B) certeza. 

 

Resposta incorreta. Embora a professora 

seja remetida à certeza do ocorrido, o 

resultado verificado na folha impressa, num 

primeiro impacto, causa-lhe surpresa.  

(C) negação Resposta incorreta. A expressão não 

evidencia ideia de negação ou de 

reprovação do ocorrido. 

(D) surpresa Resposta incorreta. “Surpresa” é o termo 
que mais se aproxima da reação da 
professora. 

 



 

 

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

ou da sintaxe. 

 

 
Questão 10 
 

 

No texto, a palavra “virou” significa  

(A) se desviou. 

(B) se disfarçou. 

(C) se transformou. 
(D) se movimentou. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) se desviou. 

 

Resposta incorreta. “Virar” como sinônimo  

de “desviar” prejudica o sentido do período. 

(B) se disfarçou. 

 

Resposta incorreta. “Virar” não corresponde 

à expressão “se disfarçar”, o que distorce o 

sentido pretendido pelo autor. 

(C) se transformou. Resposta correta. A expressão “se 
transformou” no lugar de “virou” se 
aproxima do sentido pretendido: “Foi 
assim que uma atividade sobre 
substantivos e adjetivos virou [se 
transformou em] história de gato. 

(D)  se movimentou. 

 

Resposta incorreta. A expressão “se 

movimentou” não confere sentido 

aproximado à palavra “virou”, no contexto 

em questão. 

 

 



Leia o texto e responda às questões 11 e 12. 

 
Sanguessugas!!!! 
 

Você pode pensar que, como os lobisomens e os vampiros, as sanguessugas fariam 

bonito em um filme de terror. Porém, apesar da fama, nem todas as espécies são 

sugadoras de sangue. Encontradas em todo o mundo, as sanguessugas têm algo em 

comum com as minhocas e hábitos que nos fariam lembrar os macacos! 

 
Nem todas as sanguessugas se alimentam  
de sangue. (foto: Fábio Colombini) 
 

Como as minhocas, as sanguessugas são animais invertebrados que têm o corpo 

dividido em anéis. Já a sua relação com os macacos tem a ver com algumas espécies 

de sanguessugas encontradas nos trópicos, que são arborícolas. Isso mesmo! Vivem 

em árvores. Em geral, as sanguessugas vivem na água doce, mas há também espécies 

marinhas, e outras que vivem na argila úmida ou na lama. Ou seja, elas podem estar em 

toda a parte. 

[...]  

 
As sanguessugas podem ser encontradas no  
solo, na água e até em árvores! (foto: Chris  
Schuster / CC BY-SA 2.0) 
 

[...] 
As sanguessugas hematófagas são consideradas parasitas porque precisam sugar o 

sangue de um hospedeiro para sobreviver. Elas se alimentam principalmente do sangue 

de vertebrados, como bois, cavalos, répteis, peixes, seres humanos etc. 



Para se prender às suas vítimas e se movimentar, as sanguessugas contam com as 

ventosas, estruturas que poderíamos comparar a um desentupidor de pia. Com grandes 

ventosas na parte posterior do seu corpo e pequenas ventosas na parte anterior dele, 

perto da boca, as sanguessugas se deslocam por movimentos de “mede-palmos”, ou 

seja, se encolhem e rastejam. Elas fixam-se na vítima pela ventosa posterior e sugam 

um volume de sangue maior do que o seu próprio tamanho! 

Isso mesmo: uma sanguessuga pode ingerir entre três e dez vezes o seu volume em 

sangue. Por conta do peso que atingem depois de comer tanto, elas se desprendem do 

animal parasitado logo após a refeição. E, se bobear, aquela será a única do ano. 

[...] 

Apesar de assustadoras para nós, hoje, as sanguessugas foram utilizadas durante 

séculos na medicina. Elas eram empregadas para fazer sangrias, isto é, para extrair 

sangue de uma pessoa doente, uma prática que teve início na Grécia Antiga. 

 
Hirudo medicinalis era uma espécie de 
sanguessuga utilizada para fins terapêuticos. 
(foto: Karl Ragnar Gjertsen / CC BY 2.5) 
 

A terapia com esses animais era utilizada para aliviar a dor e a inflamação, e existem 

explicações para o seu sucesso. Na saliva da sanguessuga, além de substâncias que 

evitam a coagulação do sangue, há também compostos analgésicos e anestésicos que 

diminuem a dor. Com o desenvolvimento da química para produção de remédios, o 

tratamento com sanguessugas foi esquecido. Ainda bem, não é? 

[...] 
Disponível em: <http://chc.org.br/sanguessugas/>. Acesso em: 08 dez. 2018. (adaptado) 

 
 

 

Habilidade 

Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos gráficos 

(pontuação e outras notações) em um texto. 



Questão 11 
 

 

A pergunta “Ainda bem, não é?” mostra que o autor do texto está 

 

(A) aliviado. 
(B) ansioso. 

(C) indeciso. 

(D) desconfiado. 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) aliviado. 
 

Resposta correta. O contexto nos remete 
à ideia de alívio. É preferível o tratamento 
com remédio à submissão aos 
compostos analgésicos e anestésicos 
encontrados na saliva da sanguessuga, 
por exemplo. 

(B) ansioso. Resposta incorreta. A expressão atrelada à 

condição de ansiedade não condiz com o 

sentido pretendido pelo autor. 

(C) indeciso. Resposta incorreta. A opinião presente no 

texto não deixa dúvidas quanto à 

preferência pelo desenvolvimento da 

química para a produção de remédios. 

(D) desconfiado. Resposta incorreta. Não há desconfiança, 

mas sensação de alívio ao saber que as 

sanguessugas já não têm mais a função 

insubstituível de antes. 

 

 



 

Habilidade  

Estabelecer relações de causa e consequência, entre partes e/ou elementos de um texto. 

 

 
Questão 12 
 

As sanguessugas se soltam de suas presas porque 

 

(A) extraem o sangue de pessoas doentes. 

(B) ficam pesadas depois de comer muito. 
(C) liberam anestésicos através da saliva. 

(D) se encolhem e rastejam ao sair do lugar. 

 

GRADE DE CORREÇÃO 

 

ALTERNATIVAS OBSERVAÇÕES 

(A) extraem o sangue de pessoas 

doentes. 

Resposta incorreta. As sanguessugas 

extraem o sangue, mas não 

necessariamente de pessoas doentes. São 

utilizadas também para esse fim. 

(B) ficam pesadas depois de comer 
muito. 

Resposta correta. As sanguessugas se 
desprendem de suas presas quando 
ficam pesadas. 

(C) liberam anestésicos através da 

saliva. 

Resposta incorreta. As sanguessugas 

liberam anestésicos através da saliva, o que 

diminui a dor do enfermo, mas isso não a 

faz se desprender de sua presa. 

(D) se encolhem e rastejam ao sair do 

lugar. 

Resposta incorreta. Esse é o movimento 

que ela faz para se mover, também 

conhecido como “mede-palmos”. 
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