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PROVA ANGLO — P-1 • TIPO D-3
PORTUGUÊS • 3o ano — 05/2012

DESCRITORES, RESOLUÇÕES E COMENTÁRIOS
Prova Anglo de Português do 3o ano
A Prova Anglo é um dos instrumentos para avaliar o desempenho dos alunos do 3o ano das escolas conveniadas.
Essa prova tem como objetivo proporcionar ao aluno que:
• se familiarize com questões objetivas de múltipla escolha;
• identifique os conteúdos aprendidos nas aulas;
• assinale a resposta correta entre as quatro alternativas apresentadas para cada questão;
• preencha o cartão de respostas;
• administre o tempo estabelecido para esse trabalho.
No que diz respeito à prática docente, a prova poderá contribuir para que o professor:
• obtenha informações sobre o desempenho de seus alunos em relação às habilidades abordadas
em cada questão;
• identifique quais são as dificuldades de seus alunos;
• organize intervenções que contribuam para a superação das dificuldades identificadas a partir
dos resultados obtidos com a aplicação da prova.
A prova de Português contém 10 questões com quatro alternativas, das quais somente uma é a
correta. Cada questão possui seu próprio descritor, sua resolução e as habilidades avaliadas.
Os descritores foram selecionados com base:
• nos descritores da Prova Brasil;
• nos descritores da Prova Saeb;
• nos descritores da Prova Saresp;
• nos conteúdos do material do Sistema Anglo de Ensino.

Descritores da Prova do 3o ano
A matriz de Língua Portuguesa está organizada em tópicos e cada um deles reúne um conjunto
de descritores e habilidades que podem ser avaliados. As dez questões desta prova se relacionam aos
seguintes descritores:
Tópico I — Procedimentos de leitura
D1
D3
D4
D6

Localizar informações explícitas em um texto.
Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
Inferir uma informação implícita em um texto.
Identificar o tema de um texto.

Tópico II — Implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador na compreensão do texto
D5
D9

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.).
Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Tópico III — Coerência e coesão no processamento do texto
D2
D10

Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

Tópico IV — Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido
D13

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
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Para que o professor possa preparar, com mais segurança, as intervenções necessárias a partir dos resultados obtidos por seus alunos, incluímos, a seguir, um breve comentário a respeito dos textos utilizados na Prova Anglo. Indicamos também: a alternativa
correta, a habilidade avaliada e um comentário a respeito do processo que o aluno deverá
realizar para identificar a resposta correta.

Resoluções e Comentários
Texto 1
Texto informativo, publicado pela Folha de S.Paulo, no caderno Folhinha. Embora curto e escrito para
crianças, o texto inclui termos possivelmente desconhecidos por elas. Além disso, as informações referentes a data, local, hora e preço para visita à exposição poderão exigir um esforço um pouco maior
por parte dos alunos para realizar a leitura.
QUESTÃO 1: Resposta C
Localizar informações explícitas em um texto.
Para responder, de modo correto, à questão, o aluno deverá ler o texto atentamente. Os números das
alternativas incorretas foram extraídos do informativo, mas, à exceção da letra A, nenhum deles se
refere a medida.
Nível de dificuldade: fácil
D1

QUESTÃO 2: Resposta A
Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
A questão é fácil, especialmente pelo fato de a alternativa ser a única em que consta o termo exposição, que aparece no título e ao longo da mensagem. Além disso, o texto é bastante objetivo e se
restringe a abordar aspectos referentes à exposição em questão, o que contribuirá para que as alternativas incorretas sejam descartadas.
Nível de dificuldade: fácil
D9

Texto 2
Trata-se de um informativo publicado na Folhinha, da Folha de S.Paulo. O texto é bem curto, apresenta
linguagem simples e clara; por isso, não deverá oferecer maiores dificuldades de leitura para os alunos de 3o ano.
QUESTÃO 3: Resposta B
Inferir uma informação implícita em um texto.
Para responder à questão, o aluno precisará perceber que a opção B (em perigo) se refere à possibilidade de extinção, mencionada no texto. Embora as demais alternativas sejam plausíveis, não há
qualquer indício no informativo que remeta o leitor a elas.
Nível de dificuldade: médio
D4

QUESTÃO 4: Resposta D
Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
A questão exige que o aluno identifique a função do pronome (substituir um substantivo) e a palavra
à qual ele se relaciona. Embora tais termos não estejam tão próximos, a criança não deve apresentar
grande dificuldade para assinalar a resposta correta.
Nível de dificuldade: médio
D2
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QUESTÃO 5: Resposta C
Identificar o tema de um texto.
A resposta correta exigirá que o aluno realize uma compreensão global do texto. Embora em nenhum
momento as situações apresentadas nas alternativas incorretas sejam mencionadas, há elementos
que podem conduzir a uma resposta incorreta caso o aluno não realize uma leitura completa e atenta
do texto. Por esse motivo, trata-se de uma questão que oferece nível médio de dificuldade.
Nível de dificuldade: médio
D6

Texto 3
A tirinha de autoria de João Montanaro trata de uma situação aparentemente simples, que envolve
duas personagens crianças ou adolescentes e um Papai Noel. A linguagem é acessível aos alunos do
3o ano. Considerando o momento de aprendizagem das crianças, não foram exploradas as camadas
mais complexas do texto.
QUESTÃO 6: Resposta D
Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
Embora as três alternativas incorretas apresentem situações que precisarão ser examinadas pelos
alunos (uma leitura que não considere a articulação entre o texto e a imagem poderá levar a uma resposta incorreta), já no primeiro quadrinho, a personagem principal menciona o conflito que dá origem
à tirinha.
Nível de dificuldade: fácil
D10

QUESTÃO 7: Resposta B
Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.).
Para responder corretamente à questão, bastará que o aluno observe a relação entre o texto e a imagem no segundo quadrinho.
Nível de dificuldade: fácil
D5

QUESTÃO 8: Resposta C
Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
Além de observar a expressão da personagem, para responder corretamente à questão, o aluno precisará estar atento às informações apresentadas no quadrinho anterior e nos posteriores.
Nível de dificuldade: médio
D3

QUESTÃO 9: Resposta A
Inferir uma informação implícita em um texto.
A resposta correta exigirá que o aluno perceba a relação entre as informações e as imagens apresentadas nos quatro quadrinhos.
Nível de dificuldade: médio
D4

QUESTÃO 10: Resposta D
Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
Para responder corretamente à questão, o aluno precisará perceber o jogo de palavras realizado pelo
autor da tirinha, bem como o efeito produzido por isso. Uma leitura literal poderá conduzir a um entendimento equivocado do texto. Associado a isso, como o uso das aspas no último quadrinho exigirá
a articulação de várias informações, a questão deve ser considerada de nível alto de dificuldade para
alunos que cursam o 3o ano.
Nível de dificuldade: difícil
D13
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