
 

 
 

 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, 

dissertativo, e de diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, 
artigo de opinião, texto argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc.
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outro texto; relacionar uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo 
contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da estratégia 
argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias 
secundárias; inferir o sentido de uma palavra ou expressão, , considerando: o contexto e/ou 
universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, 
na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações de ilustrações ou 
fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com 
conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores 
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sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; 
correção ortográfica................................................................................................................ 97 
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próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo) ................................ 197 
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