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DESCRITORES
D1 – Localizar informações 
explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão.
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 Narrativas antigas;
 explicam fatos da realidade e fenômenos da natureza;
 usam simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis;
 mistura-se ficção a fatos reais;
 relaciona-se com uma data ou religião;
 não há embasamento científico.
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No Egito Antigo, muitos anos antes de Cristo, surgiu o
mito da fênix. Reza a lenda que, ao falecer, a fênix era
devorada por chamas e delas ressurgiria uma nova
fênix. A fênix simboliza a imortalidade, os ciclos naturais
de vida e morte, o renascimento e, até mesmo, a
existência de uma vida post-mortem. Era tida como um
símbolo de persistência, de transformação, de
recomeço e, principalmente, de esperança. Acreditava-
se – e ainda se acredita em algumas culturas – que a ave
possuía uma força sobrenatural, permitindo-lhe
carregar fardos excessivamente pesados, como até
mesmo um elefante.
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D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
Leia o texto abaixo e responda a questão 3.

Caipora
É um Mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do

descobrimento. Índios e Jesuítas o chamavam de Caiçara, o protetor da
caça e das matas.

Seus pés voltados para trás servem para despistar os caçadores,
deixando-os sempre a seguir rastros falsos. Quem o vê, perde
totalmente o rumo, e não sabe achar o caminho de volta. É impossível
capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele, às vezes, chama as pessoas
com gritos que imitam a voz humana. É também chamado de pai ou
Mãe-do-mato, Curupira e Caapora. Para os índios Guaranis, ele é o
Demônio da Floresta. Às vezes é visto montando um porco do mato.

Disponível em: http://www.arteducação.pro.br. Acesso em: 15 mar 2019.

http://www.arteducação.pro.br/
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3. De acordo com esse texto, os pés voltados para trás da Caipora
sevem para

A) atrair suas vítimas.
B) despistar caçadores.
C) montar um porco do mato.
D) proteger as matas.
E) assustar os caçadores.
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Leia o texto para responder a questão a seguir: 
Pã, uma divindade rural De acordo com a mitologia greco-romana, Pã ou

Pan é o deus dos bosques e dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Morava
em grutas, vagava pelas montanhas e pelos vales e divertia-se caçando ou
dirigindo as danças das ninfas (divindades dos rios, dos bosques, das florestas
e dos campos). Amante da música, inventou a avena, uma flauta, que tocava
exemplarmente. Pã era temido por todos aqueles que tinham que atravessar
as matas durante a noite, pois as trevas e a solidão desses lugares
predispunham as pessoas a medos e superstições. Por isso, os pavores
desprovidos de causas aparentes eram atribuídos a Pã e chamados de pânico.

Fonte: Thomas Bulfinch. O livro de ouro da mitologia. Rio de Janeiro: Ouro, 1967

1. Em “(...) e a solidão desses lugares (...)”, a expressão em destaque” refere-
se
A) às montanhas.
B) aos vales.
C) aos bosques.
D) às matas.
E) aos campos.

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.


