- Aula diagnóstica: é uma Sondagem das hipóteses de LEITURA de cada
aluno para avaliar o seu processo de aprendizagem.

- Exercícios com questões de múltipla escolha para avaliar o processo de
leitura.
- Questões discursivas para avaliar o processo de aprendizagem de
elementos intrínseco à língua portuguesa.
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1. O humor do texto está centrado no fato de o menino
a) estar escrevendo uma carta para um amigo de correspondência.
b) afirmar que tem perdido muito tempo vendo programas de TV.
c) pedir desculpas ao amigo por não escrever seguidamente.
d) concluir a carta porque vai ver seu programa de TV favorito.
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Caro estudante: Este livro foi escrito para você
que é curioso, gosta de aprender, de realizar
coisas, de trocar ideias com as turmas sobre os
mais variados assuntos, que não se intimida ao
dar uma opinião... porque tem opinião. [...] Para
você que transita livremente entre linguagens e
que usa, como um dos seus donos, a língua
portuguesa para emitir opiniões, para expressar
dúvidas, desejos, emoções, idéias e para
receber mensagens. Enfim, este livro foi escrito
para você que deseja aprimorar sua capacidade
de interação com as pessoas e com o mundo
em que vive. CEREJA, William R. e MAGALHÃES,
Thereza. Português: linguagens. São Paulo:
Atual, 2006.

2 . A finalidade do texto é
a) fazer propaganda de um livro
interessante.
b) elogiar o comportamento dos alunos.
c) apresentar um livro de linguagem aos
alunos.
d) informar como é feito um livro didático.
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3. A tirinha apresenta cenas entre Jon e seu gato, Garfield. Da leitura da sequência
em quadrinhos, pode-se entender que
a) Garfield piorou a manhã de Jon.
b) Jon estava tendo um bom dia.
c) Jon fica mal humorado de manhã.
d) Garfield acordou bem humorado.
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Prazer obrigatório
Lauro Neto
Foi o jornalista e escritor Zuenir Ventura que levantou o debate em sua coluna do GLOBO: a leitura
obrigatória de clássicos, como ”Iracema” ou “Senhora”, é capaz de incentivar um aluno a ler ou vai
afastá-lo da literatura? [...]
Fã de “Código Da Vinci”, “Anjos e demônios” e “Harry Porter”, Luiz Fernando Magalhães, de 16 anos,
leu a coletânea “ Os cem melhores do século” organizada por Ítalo Moriconi, para um teste de
literatura. [...]
– Os poemas são mais difíceis de entender que a prosa, por isso não despertam tanto interesse. [...]
Com a autoridade de quem é adorada pelas adolescentes com a série “Fala sério”, Thalita Rebouças
acredita que escritores como Luis Fernando Veríssimo, Fernando Sabino e João Ubaldo Ribeiro
deveriam figurar na lista de livros das escolas.
– Esses três, sim, deveriam ser leitura obrigatória! De histórias curtas, os alunos passariam para os
romances. Não dá para empurrar tantos clássicos, sem dar aos adolescentes uma contrapartida, um
livro com o qual eles se identifiquem. [...]
O Globo, Megazine, 23 de março de 2010.
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4. O trecho do texto que revela um fato é
a) “Esses três, sim, deveriam ser leitura obrigatória! De histórias curtas, os alunos
passariam para os romances.”
b) “Os poemas são mais difíceis de entender que a prosa, por isso não despertam
tanto interesse.”
c) “Não dá para empurrar tantos clássicos sem dar aos adolescentes uma
contrapartida”[...]
d) “Foi o jornalista e escritor Zuenir Ventura que levantou o debate em sua coluna do
GLOBO” [...]
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