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Leitura, análise e compreensão de textos de diversos gêneros, com a finalidade de: 

reconhecer seu tema central; apontar a síntese do seu conteúdo global; identificar os propósitos 
do gênero em que o texto se materializa; identificar suas informações ou ideias principais e 
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de sentido dessas relações no texto;  ..................................................................................... 35 
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sentido gerados pelo uso de neologismos e de empréstimos linguísticos); ............................ 65 
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Brasil;....  ................................................................................................................................ 79 
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Perceber os efeitos de sentido dos sinais de pontuação;  ................................................ 195 
Demonstrar conhecimento das convenções ortográficas vigentes.  ................................. 203 
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