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DESCRITORES POR QUESTÕES E GABARITO

1. D13 – Localizar informação explícita.
2. D14 – Inferir informações em texto verbal.
3. D28 – Reconhecer efeitos de humor e ironia.
4. D16 – Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e
não verbais.
5. D18 – Identificar o tema ou assunto de um texto (lido).
6. D21 – Reconhecer o gênero discursivo.
7. D24 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de
textos sobre um mesmo tema.
8. D22 – Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros.
9. D27 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras
notações.
10. Produção textual.

GABARITO

1ª QUESTÃO

A

6ª QUESTÃO

D

2ª QUESTÃO

D

7ª QUESTÃO

D

3ª QUESTÃO

A

8ª QUESTÃO

A

4ª QUESTÃO

C

9ª QUESTÃO

D

5ª QUESTÃO

C

10ª QUESTÃO – Resposta pessoal.

ESCOLA: _________________________________________________ – TURMA: ____
NOME: ____________________________________________________ – Nº: _____

Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2.

1ª QUESTÃO -

De acordo com o texto, para fazer um carro de bombeiro, Mariana

usou
(A) caixas de ovos.
(B) caixas de sapatos.
(C) garrafas pet.
(D) rolos de papel higiênico.
2ª QUESTÃO -

De acordo com o texto, Mariana

(A) tem interesse em dar aulas quando crescer.
(B) que ter vários brinquedos no futuro.
(C) gosta de fazer travessuras em sua casa.
(D) é responsável com o meio ambiente.

Leia o texto abaixo para responder as questões 3 e 4.

3ª QUESTÃO -

Esse texto é engraçado pois

(A) o animal acha que conversa com alguém chamado “própria”.
(B) o animal não reconhece a voz da menina no telefone.
(C) Mel está animada ao atender o telefone.
(D) Mel não deseja conversar no telefone.

4ª QUESTÃO -

No segundo quadrinho desse texto, a menina está

(A) confusa.
(B) curiosa.
(C) empolgada.
(D) impaciente.

Leia o texto abaixo.

5ª QUESTÃO -

Qual o assunto desse texto?

(A) A influência da Inglaterra no Brasil.
(B) A vida dos abolicionistas ingleses.
(C) O fim da escravidão no Brasil.
(D) O período de criação das leis.

Leia o texto abaixo.

6ª QUESTÃO -

Esse texto é

(A) um bilhete.
(B) um convite.
(C) uma notícia.
(D) uma piada.

Leia os textos abaixo.

7ª QUESTÃO -

Esses textos são parecidos porque

(A) comentam sobre a importância da escola para as crianças.
(B) informam sobre os jogos de computadores e videogames.
(C) mostram a importância de se participar de projetos sociais.
(D) tratam da criação de brinquedos com materiais recicláveis.

Leia o texto abaixo.

8ª QUESTÃO -

Esse texto foi escrito para

(A) apresentar um livro.
(B) contar uma história.
(C) fazer um convite.
(D) vender um animal.

Leia o texto abaixo.

9ª QUESTÃO -

Nesse texto, a palavra AH! foi escrita com letras grandes e escuras

para indicar que o menino estava
(A) bocejando
(B) cantando
(C) chorando
(D) gritando.

10ª QUESTÃO -

Observe a imagem a seguir.

Imagine que você foi mergulhar no mar e, lá no fundo dele, encontrou um reino
encantado. Escreva uma historia contando sobre essa aventura no fundo do mar. Não se
esqueça de contar as coisas que você viu e fez e quem participou dela. Dê um título parra
a sua história.

