
 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

 
1. Leia os fragmentos de um conto e de uma peça de teatro para responder às perguntas a seguir:  

 

O despertador tocou novamente.  

Ou tocou finalmente?  

[...] Su andou pela casa toda, tentando desesperadamente acordar-se. Ocorreu 

afinal a ideia de pedir ajuda à mãe.  

Esta [...] mostrou-se compreensiva.  

Está bem, Su. Espere só um instantinho que eu vou lá no quarto te acordar. 

 (Silvio Fiorani. “Nunca é tarde, sempre é tarde”. Disponível em: http://joaoconnor.blogspot.com/2013/12/ 

nunca-e-tarde-sempre-e-tarde-de-silvio.html. Acesso em: 26/8/2018.) 

 

Um quarto que ainda é chamado de “berçário”. Uma das portas leva para o 

quarto de ÂNIA. O nascer do sol se aproxima. Mês de maio. As cerejeiras estão dando 

flores, mas está frio no jardim. Uma geada precoce aparece. As janelas do quarto 

estão fechadas. DUNIACHA entra com uma vela e LOPAKHIN com um livro em mãos.  

 

LOPAKHIN. O trem chegou [...]. Que horas são?  

DUNIACHA. Quase duas horas. [Apaga a vela] Já está claro.  

LOPAKHIN. Quanto tempo o trem se atrasou? Duas horas no mínimo. [Boceja 

e se espreguiça] Eu sou mesmo um desastre! Eu vim para cá apenas para encontrá-la 

na estação, e acabei dormindo... Na minha cadeira. Uma pena. Você deveria ter me 

acordado!  

DUNIACHA. Eu pensei que você tinha ido embora. [Ouve] 

 (Anton Tchékhov. O jardim das cerejeiras. Disponível em: http://maricato.net/m/textos/O_Jardim_das_Cerejeiras-v1.3.pdf.  

Acesso em: 26/8/2018.) 

 

Compare a estrutura do conto com a do texto teatral. Depois, responda:  

a) De que maneira a narração se desenrola nesses gêneros textuais? 

b) Qual dos dois textos você mais apreciou? Justifique. 
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Prática de Linguagem Leitura 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estratégias de leitura  
Apreciação e réplica 

Habilidade 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos 
gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, 
romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção 
científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, 
ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

Tipo de questão Aberta Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 

O aluno lê de forma autônoma e compreende que no conto a narração ocorre por meio 
de um narrador em terceira pessoa, enquanto na peça de teatro a narração se desenrola 
por meio das ações das personagens. Além disso, o aluno escolhe qual dos gêneros 
ele mais aprecia e justifica sua resposta.  

50% O aluno responde apenas a uma das perguntas ou não justifica sua resposta. 

0% 
O aluno não compreende de que maneira a narração se desenrola nesses gêneros 
textuais nem expressa preferência por um dos textos em questão. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Para que o aluno desenvolva a habilidade de ler e compreender textos de forma 
autônoma, sugerimos que você leve exemplos de diferentes gêneros para a sala de aula e faça 
perguntas para verificar a compreensão dos estudantes. Você pode apontar as peculiaridades 
dos gêneros textuais e incentivá-los a fazer leituras críticas e expressar suas preferências em 
relação aos textos lidos. 
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2. Você sabia que as fontes de energia são importantes para o desenvolvimento do nosso país? Analise 

este gráfico sobre a geração de energia no Brasil em 2017: 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
(Fonte: http://www.brasil.gov.br/noticias/meio-ambiente/2012/11/mix-de-fornecimento-de-energia/grafico-pizza/view. Acesso em: 10/8/2018.) 

Compare a parte verbal e a não verbal desse gráfico para elaborar um parágrafo informando quais 
são os dois principais tipos de energia gerados no Brasil. Considere que seu texto fará parte de 
uma reportagem sobre o setor energético brasileiro.   

 

Prática de linguagem Leitura 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estratégias e procedimentos de leitura  
Relação do verbal com outras semioses 
Procedimentos e gêneros de apoio à compreensão 

Habilidade 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar do discursivo 
para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, 
transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, 
como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as 
características das multissemioses e dos gêneros em questão. 

Tipo de questão Aberta Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 
O aluno analisa a parte verbal e a não verbal do gráfico para elaborar um parágrafo 
com informações coerentes e coesas. Os dois principais tipos de energia gerados no 
Brasil no ano de 2017 foram o petróleo e seus derivados e produtos da cana-de-açúcar. 

50% 
O aluno elabora um parágrafo sobre o gráfico; no entanto, aponta apenas um dos 
principais tipos de energia gerado. 

0% 
O aluno não analisa o gráfico corretamente para elaborar o parágrafo. Sendo assim, 
aponta dois tipos de energia gerados que não foram as mais usados no Brasil em 2017.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Faça outras perguntas sobre o gráfico para perceber se os alunos articulam as partes 
verbal e não verbal desse gênero textual. Perguntas como “Qual tipo de gráfico foi usado?”, 
“Quais são as cores?”, “Por que algumas fontes de energia estão fora do gráfico e outras estão 
dentro?”, “Quais são as fontes menos utilizadas?” são interessantes para fazer os estudantes 
observarem o gráfico com mais atenção. 
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Para responder às questões 3 e 4, leia este trecho da peça teatral Romeu e Julieta, escrita por 
William Shakespeare. 

 

CENA II 

[...] Jardim de Capuleto. Entra Romeu 

ROMEU – Só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. (Julieta 

aparece na janela.) Mas silêncio! Que luz se escoa agora da janela? Será Julieta o sol 

daquele oriente? Surge, formoso sol, e mata a lua cheia de inveja, que se mostra 

pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. 

Deixa, pois, de servi-la; ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica vestal, verde 

e doente; joga-a fora. Eis minha dama. Oh, sim! é meu amor. Se ela soubesse disso! 

Ela fala; contudo, não diz nada. Que importa? Com o olhar está falando. [...]. Ah! se 

eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face! 

JULIETA – Ai de mim! 

ROMEU – Oh, falou! Fala de novo, anjo brilhante [...]. 

JULIETA – Romeu, Romeu! Ah! Por que és tu Romeu? Renega o pai, despoja-

te do nome; ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque 

uma Capuleto deixarei de ser logo. 

(Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/romeuejulieta.pdf. Acesso em: 10/8/2018.) 

 

3. Imagine que a sua turma se organizou para apresentar essa peça teatral para toda a comunidade 
escolar. Produza um anúncio publicitário divulgando esse evento e convencendo o público a 
prestigiá-lo.    
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Prática de linguagem Produção de textos 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estratégias de produção: planejamento, textualização, revisão e edição de textos 
publicitários 

Habilidade 

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso 
articulado e complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, 
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da 
escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, 
da definição do público-alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e 
convencimento que serão utilizadas. 

Tipo de questão Aberta Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 
O aluno produz um anúncio publicitário direcionado à comunidade escolar. O texto, 
além de divulgar a peça teatral, visa convencer o público a prestigiá-la.  

50% 
O aluno produz um anúncio publicitário, mas se esquece de um ou dois elementos 
necessários para a sua divulgação — data, local, hora, etc. — ou o estudante não se 
vale de recursos para convencer seu público a assistir à peça.  

0% 
O aluno não produz um anúncio publicitário para divulgar a peça teatral e convencer 
a comunidade escolar a assistir à apresentação. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Proponha atividades de produção, revisão e edição de peças e campanhas publicitárias, 
como cartaz, banner, folheto, panfleto e spot. Para a produção, você pode escolher temas 
significativos para a comunidade escolar. Para a revisão e a edição, você pode selecionar 
textos e pedir aos estudantes que os revisem e editem de modo que tais textos possam ser 
direcionados a outro público-alvo. 

 

4. O uso de sinais de pontuação contribui de diversas formas para a construção de sentidos no 
trecho da peça teatral Romeu e Julieta, auxiliando na organização do diálogo, indicando a 
entonação a ser usada na representação da peça, entre outras funções. Valendo-se desse 
recurso linguístico, complete a cena com falas de Romeu e Julieta.    

 

Prática de linguagem Análise linguística/semiótica 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fono-ortografia 

Habilidade 
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 
regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 

Tipo de questão Aberta Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 3 

Grade de correção 

100% 
O aluno produz uma cena teatral valendo-se, corretamente, da organização desse 
gênero textual e da pontuação expressiva. Além de coesa, a cena é coerente com o 
texto suporte.  

50% 
O aluno produz uma cena teatral coesa e coerente com o texto suporte. Todavia, 
comete erros graves de pontuação.  

0% 
O aluno não completa a cena, elabora um texto pertencente a outro gênero textual 
e comete erros graves de pontuação.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Peça aos alunos que atentem para a pontuação no momento em que estiverem 
produzindo textos. Relembre a função e a importância desse recurso linguístico. Sugerimos 
que você aplique também exercícios variados para que os alunos progridam na aplicação das 
regras de pontuação.  
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Analise os textos a seguir para responder à questão 5. 

Texto 1 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Pixabay/<pixabay.com> 

 
(Fonte: https://www.missal.pr.gov.br/noticias/4348-campanha-conjunta-de-vacinacao-contra-poliomielite-e-sarampo-comecou-

nesta-segundafeira. Acesso em: 10/8/2018.) 

Texto 2 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

(Fonte: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2016-03/folheto-saude-bucal1.jpg. Acesso em: 10/8/2018.) 

5. A primeira imagem é de um cartaz e a segunda, de um fôlder. Analise os textos e escreva onde e 
como esses gêneros podem ser divulgados.  
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Prática de linguagem Leitura 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Apreciação e réplica 
Relação entre gêneros e mídias 

Habilidade 

(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber 
a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

Tipo de questão Aberta Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 1 

Grade de correção 

100% 
O aluno analisa e compara as peças para responder que o cartaz pode ser anexado 
em locais públicos, como escolas e postos de saúde, e o fôlder é, geralmente, 
entregue impresso para as pessoas em locais de grande circulação.  

50% 

O aluno analisa e compara os gêneros textuais para explicar que os fôlderes 
geralmente são entregues para as pessoas em locais de grande circulação. Todavia, 
ele não escreve nada a respeito do gênero cartaz. Também pode se dar o inverso: 
o aluno escreve sobre gênero, mas não analisa nem compara as peças. 

0% 
O aluno não analisa nem compara as peças; por isso, sua resposta é incoerente com 
o que foi solicitado. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Converse com os alunos a respeito dos diferentes suportes em que cada gênero é 
encontrado. Explique que o suporte também define suas características, como linguagem, 
imagens e organização.  

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Língua Portuguesa – 8º ano 

3º bimestre – Gabarito 

 
6. Leia este texto publicado na página da rede social do Ministério da Saúde. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 (Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/entenda-o-sus/53492-dia-do-psicologo-marcela-leal- 

fala-da-sua-rotina-no-nems-rj. Acesso em: 10/8/2018.) 

 

Considerando a importância e a função desse profissional, escreva um parágrafo expressando o 
sentido da imagem. Evidencie, em sua resposta, uma explicação sobre os balões de fala das 
personagens. 

 

Prática de linguagem Leitura 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estratégias de leitura  
Apreciação e réplica 

Habilidade 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias 
de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e 
suportes – romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances 
juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas 
de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre 
outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, 
temas, autores. 

Tipo de questão Aberta Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 3 
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Grade de correção 

100% 

O aluno expressa avaliação pertinente sobre o sentido da imagem e elabora uma 
explicação acerca dos balões de fala das personagens. Resposta possível: “A imagem 
mostra a terapia na prática, tendo em vista que o psicólogo busca ouvir, entender e 
auxiliar o paciente que passa por algum tipo de sofrimento. A expressão da paciente 
é de tristeza e o balão de fala dessa personagem demonstra confusão mental; já a 
psicóloga a escuta, organiza e ‘enovela’ os pensamentos da paciente, dando-lhe 
condições de compreender seu sofrimento e ajudando-a a tecer um novo futuro.”.   

50% 
O aluno expressa sua avaliação sobre a imagem; todavia, desconsidera a importância e 
a função do psicólogo ou a explicação sobre os balões de fala das personagens. 

0% 
O aluno não expressa avaliação sobre o texto em questão ou sua avaliação não diz 
respeito ao tema proposto.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Leve para a sala de aula imagens com metáforas visuais para que os alunos 
expressem sua avaliação acerca do conteúdo desses textos. Desafie a classe a ler e entender 
tais imagens. 

 

7. Leia este trecho da peça Desencantos, de Machado de Assis.  
 

CLARA 

(depois de um olhar) 

Como é bonito o pôr do sol! Vejam que magnífico espetáculo! 

LUÍS 

É realmente encantador! 

PEDRO ALVES 

Não é feio; tem mesmo alguma coisa de grandioso. (vão ao terraço) 

LUÍS 

Que colorido e que luz! 

CLARA 

Acho que os poetas têm razão em celebrarem esta hora final do dia! 

(Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000084pdf.pdf. Acesso em 10/8/2018.) 

 

Entre os elementos que constituem a organização do texto teatral está a rubrica, cuja função nos 
textos teatrais é:  

a) estabelecer o momento de maior tensão da peça. 

b) designar o início da fala de cada personagem. 

c) descrever o cenário em que se passa a história. 

d) indicar gestos e movimentos dos atores.  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000084pdf.pdf.%20Acesso%20em%2010/8/2018
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Prática de linguagem Leitura 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos 
de recursos linguísticos e multissemióticos 

Habilidade 
(EF89LP34) Analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, televisão, cinema, 
identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos 
que sustentam sua realização como peça teatral, novela, filme etc. 

Tipo de questão Múltipla escolha Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 1 

Justificativas 

a 
Na análise da organização dos elementos do texto dramático, o aluno confunde o clímax 
com as rubricas. 

b 
O aluno entende erroneamente que o nome das personagens e a fala delas configuram 
a rubrica de textos teatrais. 

c 
O aluno, ao analisar a organização do texto teatral, não diferencia a rubrica das descrições 
do cenário. 

d 
O aluno analisa a organização do texto dramático e identifica que a rubrica descreve os 
movimentos e gestos das personagens. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Para a compreensão da organização de textos dramáticos, sugerimos a produção 
de uma peça a ser escrita com a intenção de encená-la para a comunidade escolar. Peça aos 
alunos que levem em consideração todos os aspectos inerentes à composição desse gênero, 
para que eles possam seguir as orientações sugeridas pelas rubricas.  
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8. Analise e compare as peças publicitárias a seguir. 

Texto 1 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
 (Fonte: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/35523-vacinacao-contra-a-gripe-termina-sexta-feira-22. Acesso em: 10/8/2018.) 

 

Texto 2 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Pixabay/<pixabay.com> 

 
 (Fonte: http://www.saopaulo.sp.gov.br/tag/foca-no-transito/. Acesso em: 10/8/2018.) 

Ao comparar e analisar esses cartazes, percebe-se que: 

a) ambos buscam comercializar um produto.  

b) ambos expõem a faixa etária de seu público-alvo.  

c) o texto 2 tem como finalidade incentivar o uso de um dispositivo de segurança.  

d) o texto 1 utiliza desenhos para atingir exclusivamente seu público-alvo: crianças.  
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Prática de linguagem Leitura 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Apreciação e réplica 
Relação entre gêneros e mídias 

Habilidade 

(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber 
a articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

Tipo de questão Múltipla escolha Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 2 

Justificativas 

a 
Ao verificar que os textos são peças publicitárias, o aluno deduz erroneamente que elas 
são voltadas para a venda de produtos. 

b 
O aluno não observa que no cartaz estão representadas pessoas de todas as idades; 
assim, não há uma faixa etária restrita. 

c O aluno observa corretamente que o cartaz busca incentivar o uso do cinto de segurança.  

d 
Por fazer uso de desenhos, o aluno compreende erroneamente que o público-alvo da 
campanha são as crianças.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Converse com os alunos a respeito da importância de prestar atenção nos detalhes 
de peças publicitárias tanto para sua compreensão quanto para sua produção. Apresente 
outros anúncios que estimulem a análise e a produção desses gêneros.  

 

9. Observe a campanha publicitária abaixo e responda à pergunta a seguir. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

Sebastien Gabriel/Unsplash 

 
 (Fonte: http://tribunadoceara.uol.com.br/blogs/investe-ce/tag/semana-de-mobilizacao-para-o-combate-ao-uso-de-drogas-e-alcool-

nas-estradas/. Acesso em: 10/8/2018.) 
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Essa campanha faz uma analogia com uma regra de trânsito, para chamar a atenção do leitor 
para o combate ao uso de drogas e álcool nas estradas. Outra possibilidade de placa nessa mesma 
campanha, mantendo a mesma estratégia apresentada, seria: 

a) Drogas, tô fora! 

b) Não use drogas. 

c) Pare! 

d) Combata as drogas.  

 

Prática de linguagem Produção de textos 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Estratégias de produção: planejamento, textualização, revisão e edição de textos 
publicitários 

Habilidade 

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso 
articulado e complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto, 
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da 
escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar, 
da definição do público-alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e 
convencimento que serão utilizadas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 3 

Justificativas 

a 
O aluno marca esta alternativa por verificar que se trata do combate ao uso de drogas; 
no entanto, não percebe que ela não segue a estratégia da campanha de utilizar o contexto 
de sinais de trânsito.  

b 
O aluno marca esta alternativa por verificar que se trata do combate ao uso de drogas; 
no entanto, não percebe que ela não segue a estratégia da campanha de utilizar o contexto 
de sinais de trânsito. 

c 
O aluno compreende que a placa Pare!, no contexto apresentado, incentiva o fim do uso 
de drogas e álcool nas estradas mantendo a estratégia de fazer uso de sinais de trânsito. 

d 
O aluno marca esta alternativa por verificar que se trata do combate ao uso de drogas; 
no entanto, não percebe que ela não segue a estratégia da campanha de utilizar o contexto 
de sinais de trânsito. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Para a compreensão e a produção de textos publicitários, exponha diferentes 
exemplos desse gênero e estimule a análise das suas características. Incentive a produção de 
peças publicitárias a partir de temas e necessidades da escola, de modo que elas possam ser 
divulgadas em jornais escolares, murais e sites.  
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10. Veja o título desta reportagem. 

 

O que é o campo magnético da Terra? 

O que ele influencia? 

(Janaína Harada. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-o-campo-magnetico-da-terra-o-que-ele-

influencia/. Acesso em: 10/8/2018.) 

 

O sinal de pontuação presente no trecho foi utilizado para expressar: 

a) afirmação sobre as coisas que a ciência ainda não desvendou e que serão desenvolvidas na 

matéria. 

b) dúvida sobre algo que se desconhece totalmente e cujas respostas a ciência ainda não descobriu. 

c) espanto diante de vários temas científicos que serão explorados na matéria. 

d) estímulo ao leitor para ler a matéria e buscar respostas para as questões apresentadas. 

 

Prática de linguagem Análise linguística/semiótica 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Fono-ortografia 

Habilidade 
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 
regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 

Tipo de questão Múltipla escolha Unidade/Capítulo Unidade 3 — Capítulo 3 

Justificativas  

a O aluno não compreende a função do ponto de interrogação, que é de exprimir dúvida.  

b 
O aluno reconhece que o ponto de interrogação expressa dúvida em relação a algo, mas 
não entende a sua função no contexto.  

c 
O aluno confunde o ponto de interrogação com o de exclamação, que pode expressar 
espanto.  

d 
O aluno reconhece que o ponto de interrogação suscita dúvida e percebe sua função no 
contexto: estimular o leitor a ler a matéria. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Professor: Converse com os alunos, reforçando as funções de todos os sinais de pontuação. 
Para que desenvolvam a habilidade do uso correto desses sinais, aplique atividades de 
produção textual que solicitem o emprego correto dos sinais de pontuação.   

 


