
 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

3º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 2º ano EF) 
CBC - Língua Portuguesa 

 

Eixo: I - Reconhecimento de convenções do sistema alfabético 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 1 - Identificação de letras do alfabeto 
Habilidade/Detalhamento: 1.2 - Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como os números, 
sinais de pontuação ou de outros sistemas de representação. 

 

 
Eixo: I - Reconhecimento de convenções do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 1 - Identificação de letras do alfabeto 
Habilidade/Detalhamento: 1.1 - Identificar letras do alfabeto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 8.1 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. 
 
 
Eixo:  II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico:  3 - Aquisição da consciência fonológica 
Habilidade/ Detalhamento: 3.1 - Identificar o número de sílabas de uma palavra. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 8.3 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso de recursos 
gráficos e da pontuação. 
 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos. 
Habilidade/Detalhamento: 5.2 - Reconhecer a finalidade de gêneros diversos. 
 
 
Eixo:  II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/Detalhamento: 4.2 - Ler frases. 
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Eixo:  II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 2 - Reconhecimento da palavra como unidade gráfica 
Habilidade/ Detalhamento: 2.1 - Compreender a função da segmentação de espaços em branco, 
na delimitação de palavras em textos escritos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação      
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 7.4 - Identificar efeitos de humor em textos diversos. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 7.1 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto. 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Ler palavras silenciosamente. 
 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/Detalhamento: 5.1 - Identificar gêneros textuais diversos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 6.1 - Localizar informação explícita. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de convenções do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  1 - Identificação de letras do alfabeto 
Habilidade/ Detalhamento:  1.3 - Distinguir, como leitor, diferentes tipos de letras. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 6.2 - Identificar elementos que constroem a narrativa. 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 3 - Aquisição da consciência fonológica  
Habilidade/ Detalhamento: 3.2 - Identificar sílabas em uma palavra. 
 



 

Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético         
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/ Detalhamento:  4.2 - Ler frases. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 7.2 - Inferir informações implícitas em textos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento:  7.3 - Identificar assunto de textos. 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Ler palavras silenciosamente. 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

4º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 3º ano EF) 
CBC - Língua Portuguesa 

 

Eixo: I - Reconhecimento de convenções do sistema alfabético 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: - Identificação de letras do alfabeto 
Habilidade/Detalhamento: 1.3 - Distinguir, como leitor, diferentes tipos de letras. 

 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/Detalhamento: 5.1 - Identificar gêneros textuais diversos. 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 3 - Aquisição da consciência fonológica 
Habilidade/ Detalhamento: 3.2 - Identificar sílabas em uma palavra. 
 
 
Eixo:  VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico:  7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 2.1 - Compreender a função da segmentação de espaços em branco, 
na delimitação de palavras em textos escritos. 
 

Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/ Detalhamento: 4.1 - Ler palavras silenciosamente. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/Detalhamento: 8.1 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. 
 
 
Eixo:  III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/Detalhamento: 5.1 - Identificar gêneros textuais diversos. 
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Eixo:  III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 5.2 - Reconhecer a finalidade de gêneros 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético     
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/Detalhamento: 4.2 - Ler frases. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 6.1 - Localizar informação explícita. 
 
 
Eixo: I - Reconhecimento de convenções do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 1 - Identificação de letras do alfabeto 
Habilidade/Detalhamento: 1.1 - Identificar letras do alfabeto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 7.4 - Identificar efeitos de humor em textos diversos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 8.3 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso de recursos 
gráficos e da pontuação. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 7.3 - Identificar assunto de textos.. 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 3 - Aquisição da consciência fonológica 
Habilidade/Detalhamento: 3.1 - Identificar o número de sílabas de uma palavra. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 7.3 - Identificar assunto de textos. 
 

 



Eixo: Eixo: I - Reconhecimento de convenções do sistema alfabético     
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  1 - Identificação de letras do alfabeto 
Habilidade/ Detalhamento:  1.2 - Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como os números, 
sinais de pontuação ou de outros sistemas de representação. 
 

Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  3 - Aquisição da consciência fonológica 
Habilidade/ Detalhamento: 3.2 - Identificar sílabas em uma palavra 
 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  3 - Aquisição da consciência fonológica 
Habilidade/ Detalhamento:  3.2 - Identificar sílabas em uma palavra. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 6.2 - Identificar elementos que constroem a narrativa. 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

5º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 4º ano EF) 
CBC - Língua Portuguesa 

 

Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/Detalhamento: 4.1 - Ler palavras silenciosamente. 

 
 
Eixo: II - Apropriação do sistema alfabético 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 4 - Leitura de palavras, frases e pequenos textos 
Habilidade/Detalhamento: 4.2 - Ler frases. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos  
Habilidade/ Detalhamento: 7.3 - Identificar assunto de textos. 
 
 
Eixo:  III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico:  8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 8.1 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 8.1 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 6.2 - Identificar elementos que constroem a narrativa. 
 
 
Eixo:   VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 7.4 - Identificar efeitos de humor em textos diversos. 
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Eixo:  VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 6.1 - Localizar informação explícita. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação    
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 7.2 - Inferir informações implícitas em textos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/Detalhamento: 8.2 - Estabelecer relações de continuidade temática, a partir da 
recuperação de elementos da cadeia referencial do texto. 
 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/Detalhamento: 5.2 - Reconhecer a finalidade de gêneros diversos. 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 6.2 - Identificar elementos que constroem a narrativa. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 7.3 - Identificar assunto de textos. 
 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 5.1 - Identificar gêneros textuais diversos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/Detalhamento: 8.2 - Estabelecer relações de continuidade temática, a partir da 
recuperação de elementos da cadeia referencial do texto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 6.1 - Localizar informação explícita. 
 

 



 

Eixo: Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação     
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento:  6.1 - Localizar informação explícita. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 8.2 - Estabelecer relações de continuidade temática, a partir da 
recuperação de elementos da cadeia referencial do texto. 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/ Detalhamento:  8.3 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso de recursos 
gráficos e da pontuação. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 7.1 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto. 
 
 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

6º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 5º ano EF) 
CBC - Língua Portuguesa 

 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema:  1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: 9.4 - Identificar repetições ou substituições que contribuem para a 
continuidade de um texto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: 9.7 - Diferenciar fato de opinião relativa a um fato. 
 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/ Detalhamento: 5.2 - Reconhecer a finalidade de gêneros diversos. 
 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem          
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem     
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/Detalhamento: 6.2 - Identificar elementos que constroem a narrativa. 
 
 
Eixo:  VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem           
Tópico: 8 - Coerência e coesão no processamento de textos 
Habilidade/Detalhamento: Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. 
 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação   
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                     
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: Estabelecer relação de causa/consequência entre partes e elementos 
do texto. 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS  
SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS  
SUPERINTENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 



Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem  
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem 
a narrativa. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em  textos 
Habilidade/Detalhamento: Inferir informação em texto verbal. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: Diferenciar fato de opinião relativa a um fato. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico: 7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: Interpretar texto que conjuga linguagem verbal e não verbal. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há      Subtema: Não tem                    
Tópico:  9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/ Detalhamento: Identificar repetições ou substituições que contribuem para a 
continuidade de um texto. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: Diferenciar, em um texto, as partes principais das secundárias. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 6 - Localização de informações explícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento: 6.1 - Localizar informação explícita. 
 

Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação     
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/ Detalhamento:  Reconhecer formas de tratar uma informação na comparação de 
textos que tratam do mesmo tema. 
 
 
 
Eixo: III - Usos sociais da leitura e da escrita 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  5 - Implicações do suporte e do gênero na compreensão de textos 
Habilidade/ Detalhamento: Identificar gêneros textuais diversos. 
 



Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico:  7 - Interpretação de informações implícitas em textos 
Habilidade/ Detalhamento:  Identificar efeitos de humor em textos diversos. 
 
 
Eixo: VI - Leitura: compreensão, análise e avaliação 
Tema: 1 - Não Há     Subtema: Não tem  
Tópico: 9 - Avaliação do leitor em relação aos textos lidos 
Habilidade/Detalhamento: Reconhecer o efeito de sentido decorrente de recursos estilísticos em 
textos literários. 
 
 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 

8º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 7º ano EF) 
CBC - Língua Portuguesa 

 

Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Textualização do discurso injuntivo 
Habilidade: 13.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso injuntivo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 13.7 - Reconhecer e usar recursos linguísticos e gráficos de estruturação de 
enunciados injuntivos. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 9 - Textualização do discurso de relato 
Habilidade: 9.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
 discurso de relato, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 9.3 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de ordenação 
temporal do discurso em um texto ou sequência de relato. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Contexto de produção, circulação e recepção de textos 
Habilidade: 1.0 - Considerar os contextos de produção, circulação e recepção de textos, na 
compreensão e na produção textual, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 1.7 - Reconhecer o objetivo comunicativo (finalidade ou função 
sociocomunicativa) de um texto ou gênero textual. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 4 - Seleção lexical e efeitos de sentido 
Habilidade: 4.0 - Usar, produtiva e autonomamente, a seleção lexical como estratégia de 
produção de sentido e focalização temática, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 4.1 - Inferir o significado de palavras e expressões usadas em um texto. 
 

Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 9 - Textualização do discurso de relato 
Habilidade: 9.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
discurso de relato, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 9.7 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão nominal em um texto ou 
sequência de relato. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 12 - Textualização do discurso argumentativo 
Habilidade: 12.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso argumentativo, na compreensão e na produção de textos. 
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Detalhamento: 12.3 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal em um texto ou 
sequência argumentativa. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 3 - Organização temática 
Habilidade: 3.0 - Construir coerência temática na compreensão e na produção de textos, 
produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 3.5 - Inferir informações (dados, fatos, argumentos, conclusões...) implícitas em 
um texto. 
 

Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 8 - Textualização do discurso narrativo (ficcional) 
Habilidade: 8.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
discurso narrativo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 8.2 - Reconhecer e usar estratégias de ordenação temporal do discurso em um 
texto ou sequência narrativa. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 2 - Suportes textuais 
Subtema: Não tem Tópico: 15 - Organização do suporte jornal: relações com o público-alvo 
Habilidade: 15.0 - Ler e produzir textos de jornal, relacionando, produtiva e autonomamente, a 
organização desse suporte ao público-alvo. 
Detalhamento: 15.4 - Inferir o público-alvo do jornal ou de partes do jornal a partir do projeto 
gráfico, dos temas abordados, dos gêneros e domínios discursivos, dos pactos de leitura, das 
variedades linguísticas. 
 

Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 2 - Suportes textuais 
Subtema: Não tem Tópico: 16 - Primeira página 
Habilidade: 16.0 - Ler e produzir textos característicos da primeira página de jornal, produtiva e 
autonomamente.  
Detalhamento: 16.7 - Produzir lides para notícias do dia ou para títulos publicados na primeira 
página de um jornal.  
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 5 - Signos não verbais (sons, ícones, imagens, grafismos, gráficos, 
infográficos, tabelas...) 
Habilidade: 5.0 - Integrar informação verbal e não verbal na compreensão e na produção de 
textos, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 5.1 - Relacionar sons, imagens, gráficos e tabelas a informações verbais 
explícitas ou implícitas em um texto. 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 21 - Uso de pronomes pessoais no português padrão (PP) e não 
padrão (PNP) 
Habilidade: 21.0 - Reconhecer e usar o pronome pessoal, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 21.1 - Reconhecer diferenças de uso do pronome pessoal entre o português 
padrão (PP) e o português não padrão (PNP). 

 

 



Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 19 - A linguagem verbal: modalidades, variedades, registros 
Habilidade: 19.0 - Compreender a língua como fenômeno histórico, cultural, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 
Detalhamento: 19.6 - Adequar a variedade linguística e/ou estilística de um texto à situação 
comunicativa e ao gênero do texto. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 14 - Textualização do discurso poético 
Habilidade: 14.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso poético, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 14.4 - Relacionar efeitos de sentido de um poema ao uso de estratégias musicais 
de distribuição, repetição, acréscimo, corte ou substituição de fonemas/sons (ritmo, onomatopéia, 
aliteração, assonância, eco, metáfora sonora, rima, paronomásia). 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Flexão nominal no português padrão (PP) e não padrão (PNP) 
Habilidade: 23.0 - Reconhecer e usar mecanismos de flexão nominal, produtiva e 
autonomamente. 
Detalhamento: 23.2 - Avaliar adequação da flexão nominal padrão ou não padrão em um texto ou 
sequência textual, considerando a situação comunicativa e o gênero do texto. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 14 - Textualização do discurso poético 
Habilidade: 14.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso poético, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 14.5 - Relacionar efeitos de sentido de um poema à sua configuração visual 
(tamanho e distribuição de versos na página, exploração de espaços em branco, uso de sinais 
gráficos e digitais). 
 

Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 7 - Intertextualidade e metalinguagem 
Habilidade: 7.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de 
intertextualidade e metalinguagem na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 7.1 - Reconhecer, em um texto, estratégias e/ou marcas explícitas de 
intertextualidade com outros textos, discursos, produtos culturais ou linguagens e seus efeitos de 
sentido. 
 

Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 20 - Neologia de palavras 
Habilidade: 20.0 - Reconhecer a neologia semântica, a lexical e o empréstimo como processos 
de criação linguística.  
Detalhamento: 20.1 - Identificar a origem de neologismos em circulação no português brasileiro. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 8 - Textualização do discurso narrativo (ficcional) 
Habilidade: 8.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
discurso narrativo, na compreensão e na produção de textos. 



Detalhamento: 8.3 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão verbal em um texto ou sequência 
narrativa. 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 24 - A frase na norma padrão 
Habilidade: 24.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, a frase padrão em contextos 
que a exijam. 
Detalhamento: 24.6 - Identificar o núcleo ou os núcleos de sintagmas nominais, adjetivos e 
adverbiais apresentados em frases ou sequências textuais. 
 

Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Textualização do discurso injuntivo 
Habilidade: 13.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso injuntivo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 13.6 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão nominal em um texto ou 
sequência injuntiva. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 10 - Textualização do discurso descritivo 
Habilidade: 10.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso descritivo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 10.10 - Recriar descrições lidas ou ouvidas em textos do mesmo gênero ou de 
gênero diferente. 
 
Eixo: III - A Literatura e outras Manifestações Culturais 
Tema: 1 - Mitos e símbolos literários na cultura contemporânea 
Subtema: Não tem Tópico: 28 - O herói 
Habilidade: 28.0 - Reconhecer a figura do herói como matriz de construção de culturas e 
subjetividades. 
Detalhamento: 28.5 - Reconhecer características e valores do vilão em personagens de 
diferentes gêneros literários e de outras produções culturais. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 11 - Textualização do discurso expositivo 
Habilidade: 11.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso expositivo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 11.10 - Recriar exposições lidas ou ouvidas em textos do mesmo gênero ou de 
gênero diferente. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 6 - Vozes do discurso 
Habilidade: 6.0 - Reconhecer e usar estratégias de enunciação na compreensão e na produção 
de textos, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 6.4 - Interpretar efeitos de sentido decorrentes de variedades linguísticas e 
estilísticas usadas em um texto. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 2 - Suportes textuais 
Subtema: Não tem Tópico: 18 - Perigrafia de livros literários Habilidade: 18.0 - Ler livros literários, 
considerando, produtiva e autonomamente, as informações de seus textos perigráficos. 



Detalhamento: 18.7 - Reconhecer a ilustração de livros literários como um texto em diálogo com 
o texto verbal. 
 



 
 

Avaliação Diagnóstica 2019 - Matriz de Referência 
 
 

7º ano - Ensino Fundamental (prova composta por itens do 6º ano EF) 
CBC - Língua Portuguesa 

 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 2 - Suportes textuais 
Subtema: Não tem Tópico: 15 - Organização do suporte jornal: relações com o 
público-alvo 
Habilidade: 15.0 - Ler e produzir textos de jornal, relacionando, produtiva e autonomamente, a 
organização desse suporte ao público-alvo. 
Detalhamento: 15.1 - Reconhecer as funções sociocomunicativas (informação, conhecimento, 
formação de opinião, entretenimento) do suporte jornal e de seus cadernos, suplementos, seções 
e colunas. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 9 - Textualização do discurso de relato 
Habilidade: 9.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
discurso de relato, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 9.7 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão nominal em um texto ou 
sequência de relato. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 12 - Textualização do discurso argumentativo 
Habilidade: 12.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso argumentativo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 12.10 - Recriar textos argumentativos lidos ou ouvidos em textos do mesmo 
gênero ou de gênero diferente. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 3 - Organização temática 
Habilidade: 3.0 - Construir coerência temática na compreensão e na produção de textos, 
produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 3.5 - Inferir informações (dados, fatos, argumentos, conclusões...) implícitas em 
um texto. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 3 - Organização temática 
Habilidade: 3.0 - Construir coerência temática na compreensão e na produção de textos, 
produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 3.3 - Reconhecer a organização temática de um texto, identificando - a ordem de 
apresentação das informações no texto; - o tópico (tema) e os subtópicos discursivos do texto. 
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Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 2 - Referenciação bibliográfica, segundo normas da ABNT 
Habilidade: 2.0 - Integrar referenciação bibliográfica à compreensão de textos, produtiva e 
autonomamente.  
Detalhamento: 2.1 - Interpretar referências bibliográficas de textos apresentados. 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 20 - Neologia de palavras 
Habilidade: 20.0 - Reconhecer a neologia semântica, a lexical e o empréstimo como processos 
de criação linguística. 
Detalhamento: 20.3 - Interpretar neologismos em diferentes situações de interlocução. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 5 - Signos não verbais (sons, ícones, imagens, grafismos, gráficos, 
infográficos, tabelas...) 
Habilidade: 5.0 - Integrar informação verbal e não verbal na compreensão e na produção de 
textos, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 5.1 - Relacionar sons, imagens, gráficos e tabelas a informações verbais 
explícitas ou implícitas em um texto. 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 23 - Flexão nominal no português padrão (PP) e não padrão (PNP) 
Habilidade: 23.0 - Reconhecer e usar mecanismos de flexão nominal, produtiva e 
autonomamente. 
Detalhamento: 23.2 - Avaliar adequação da flexão nominal padrão ou não padrão em um texto ou 
sequência textual, considerando a situação comunicativa e o gênero do texto. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 4 - Seleção lexical e efeitos de sentido  
Habilidade: 4.0 - Usar, produtiva e autonomamente, a seleção lexical como estratégia de 
produção de sentido e focalização temática, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 4.2 - Reconhecer recursos lexicais e semânticos usados em um texto e seus 
efeitos de sentido. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 6 - Vozes do discurso  
Habilidade: 6.0 - Reconhecer e usar estratégias de enunciação na compreensão e na produção 
de textos, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 6.1 - Reconhecer e usar, em um texto, estratégias de representação de seus 
interlocutores (vozes locutoras e alocutários). 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 8 - Textualização do discurso narrativo (ficcional) 
Habilidade: 8.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
discurso narrativo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 8.7 - Reconhecer e usar recursos linguísticos e gráficos de estruturação de 
enunciados narrativos. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  



Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 1 - Contexto de produção, circulação e recepção de textos 
Habilidade: 1.0 - Considerar os contextos de produção, circulação e recepção de textos, na 
compreensão e na produção textual, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 1.7 - Reconhecer o objetivo comunicativo (finalidade ou função 
sociocomunicativa) de um texto ou gênero textual. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 10 - Textualização do discurso descritivo 
Habilidade: 10.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso descritivo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 10.7 - Reconhecer e usar recursos linguísticos e gráficos de estruturação de  
enunciados descritivos. 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 19 - A linguagem verbal: modalidades, variedades, registros 
Habilidade: 19.0 - Compreender a língua como fenômeno histórico, cultural, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 
Detalhamento: 19.6 - Adequar a variedade lingüística e/ou estilística de um texto à situação 
comunicativa e ao gênero do texto. 
 
Eixo: II - Linguagem e Língua  
Tema: 1 - Sem tema 
Subtema: Não tem Tópico: 24 - A frase na norma padrão  
Habilidade: 24.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, a frase padrão em contextos 
que a exijam. 
Detalhamento: 24.6 - Identificar o núcleo ou os núcleos de sintagmas nominais, adjetivos e 
adverbiais apresentados em frases ou sequências textuais. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 14 - Textualização do discurso poético 
Habilidade: 14.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso poético, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 14.5 - Relacionar efeitos de sentido de um poema à sua configuração visual 
(tamanho e distribuição de versos na página, exploração de espaços em branco, uso de sinais 
gráficos e digitais). 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Textualização do discurso injuntivo 
Habilidade: 13.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso injuntivo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 13.6 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão nominal em um texto ou 
sequência injuntiva. 
 
Eixo: III - A Literatura e outras Manifestações Culturais 
Tema: 1 - Mitos e símbolos literários na cultura contemporânea 
Subtema: Não tem Tópico: 27 - De feiticeiras e fadas  
Habilidade: 27.0 - Reconhecer representações do feminino associadas às figuras da feiticeira e 
da fada. 
Detalhamento: 27.1 - Reconhecer características e valores da feiticeira em personagens 
femininas de diferentes gêneros literários e de outras produções culturais. 
 



Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 12 - Textualização do discurso argumentativo 
Habilidade: 12.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso argumentativo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 12.6 - Reconhecer e usar mecanismos de coesão nominal em um texto ou 
sequência argumentativa. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 7 - Intertextualidade e metalinguagem 
Habilidade: 7.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de intertextualidade 
e metalinguagem na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 7.1 - Reconhecer, em um texto, estratégias e/ou marcas explícitas de 
intertextualidade com outros textos, discursos, produtos culturais ou linguagens e seus efeitos de 
sentido. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 2 - Suportes textuais 
Subtema: Não tem Tópico: 18 - Perigrafia de livros literários 
Habilidade: 18.0 - Ler livros literários, considerando, produtiva e autonomamente, as informações 
de seus textos perigráficos. 
Detalhamento: 18.6 - Ler e usar, produtiva e autonomamente, orelhas, apresentações, prefácios 
e posfácios na compreensão do texto básico de um livro literário. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 13 - Textualização do discurso injuntivo 
Habilidade: 13.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização 
do discurso injuntivo, na compreensão e na produção de textos.  
Detalhamento: 13.2 - Reconhecer e usar estratégias de organização do discurso em um texto ou 
sequência injuntiva. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 8 - Textualização do discurso narrativo (ficcional) 
Habilidade: 8.0 - Reconhecer e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de textualização do 
discurso narrativo, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 8.7 - Reconhecer e usar recursos linguísticos e gráficos de estruturação de 
enunciados narrativos. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 4 - Seleção lexical e efeitos de sentido 
Habilidade: 4.0 - Usar, produtiva e autonomamente, a seleção lexical como estratégia de 
produção de sentido e focalização temática, na compreensão e na produção de textos. 
Detalhamento: 4.2 - Reconhecer recursos lexicais e semânticos usados em um texto e seus 
efeitos de sentido. 
 
Eixo: I - Compreensão e Produção de Textos  
Tema: 1 - Gêneros 
Subtema: Não tem Tópico: 6 - Vozes do discurso 
Habilidade: 6.0 - Reconhecer e usar estratégias de enunciação na compreensão e na produção 
de textos, produtiva e autonomamente. 
Detalhamento: 6.10 - Reconhecer posicionamentos enunciativos presentes em um texto e suas 
vozes representativas. 
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EIXO TEMA SUBTEMA 

TÓPICOS E SUBTÓPICOS DE 
CONTEÚDO 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

Habilida
de 

Descrição da Habilidade 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros  
Operação de 
contextualização 

1. Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos 

Fácil 1.0 

Considerar os contextos de produção, 
circulação e recepção de textos, na 
compreensão e na produção textual, 
produtiva e autonomamente. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros 
Operação de 
tematização 

3. Organização temática Médio 3.0 
Construir coerência temática na 
compreensão e na produção de textos, 
produtiva e autonomamente. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros 
Operação de 
tematização 

4. Seleção lexical e 
efeitos de sentido 

Médio 4.0 

Usar, produtiva e autonomamente, a 
seleção lexical como estratégia de 
produção de sentido e focalização 
temática, na compreensão e na 
produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros 
Operação de 
tematização 

5. Signos não verbais 
(sons, ícones, imagens, 
grafi smos, gráfi cos, 
infográfi cos, tabelas...) 

Fácil 5.0 
Integrar informação verbal e não verbal 
na compreensão e na produção de 
textos, produtiva e autonomamente. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros 
Operação de 
enunciação 

Operação de enunciação Fácil 6.0 

Reconhecer e usar estratégias de 
enunciação na compreensão e na 
produção de textos, produtiva e 
autonomamente. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros 
Operação de 
enunciação 

7. Intertextualidade e 
metalinguagem 

Fácil 7.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
intertextualidade e metalinguagem na 
compreensão e na produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros 
Operação de 
textualização 

 Textualização do 
discurso de relato  

Fácil 9.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
textualização do discurso de relato, na 
compreensão e na produção de textos. 



I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros  
Operação de 
textualização 

10. Textualização do 
discurso descritivo 

Médio 10.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
textualização do discurso descritivo, na 
compreensão e na produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros  
Operação de 
textualização 

11. Textualização do 
discurso expositivo 

Fácil 11.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
textualização do discurso expositivo, na 
compreensão e na produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros  
Operação de 
textualização 

11. Textualização do 
discurso argumentativo 

Fácil 12.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
textualização do discurso 
argumentativo, na compreensão e na 
produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros  
Operação de 
textualização 

13. Textualização do 
discurso injuntivo 

Fácil 13.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
textualização do discurso injuntivo, na 
compreensão e na produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

1-Gêneros  
Operação de 
textualização 

14. Textualização do 
discurso poético 

Fácil 14.0 

Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, estratégias de 
textualização do discurso poético, na 
compreensão e na produção de textos. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

2: Suportes textuais Jornal 
15. Organização do 
suporte jornal: rela- ções 
com o público-alvo 

Fácil 15.0 

Ler e produzir textos de jornal, 
relacionando, produtiva e 
autonomamente, a organização desse 
suporte ao público-alvo. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

2: Suportes textuais Jornal 16. Primeira página Fácil 16.0 
Ler e produzir textos característicos da 
primeira página de jornal, produtiva e 
autonomamente. 

I-Compreensão e 
Produção de Textos 

2: Suportes textuais 
Subtema: Livros 
literários 

18. Perigrafia de livros 
literários 

Fácil 18.0 
Ler livros literários, considerando, 
produtiva e autonomamente, as 
informações de seus textos perigráficos. 



 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  
19. A linguagem verbal: 
modalidades, variedades, 
registros 

Médio 19.0 

Compreender a língua como fenômeno 
histórico, cultural, social, variável, 
heterogêneo e sensível aos contextos 
de uso. 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  20. Neologia de palavras Médio 20.0 
Reconhecer a neologia semântica, a 
lexical e o empréstimo como processos 
de criação linguística. 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  

21. Uso de pronomes 
pessoais no português 
padrão (PP) e não padrão 
(PNP) 

Fácil 21.0 
Reconhecer e usar o pronome pessoal, 
produtiva e autonomamente. 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  
22. Flexão verbal no 
português padrão (PP) e 
não padrão (PNP) 

Médio 22.0 
Reconhecer e usar mecanismos de 
flexão verbal, produtiva e 
autonomamente. 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  
23. Flexão nominal no 
português padrão (PP) e 
não padrão (PNP) 

Médio/Fácil 23.0 
Reconhecer e usar mecanismos de 
flexão nominal, produtiva e 
autonomamente. 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  
24. A frase na norma 
padrão 

Médio 24.0 
Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, a frase padrão em 
contextos que a exijam. 

II-Linguagem e Língua 
3-Fenômeno da 
variação Linguistica 
Portugues brasileiro 

  
25. A frase na norma 
padrão: período simples 

Médio/Médio 25.0 
Reconhecer e usar, produtiva e 
autonomamente, o período simples 
padrão em contextos que o exijam. 

III-A Literatura e outras 
Manifestações 
Culturais 

4-Mitos e símbolos 
literários na cultura 
contemporânea 

  29. A magia do espelho Fácil 29.0 
Reconhecer o espelho como matriz de 
construção de culturas e subjetividades. 


