
 

 
 

 
1- Leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou adaptado(s), de natureza 

diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, e de diferentes gêneros, como por exemplo: poema, 
crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, 
informativo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio e outros. 1.1. Identificar a 
ideia central de um texto; 1.2. Identificar informações no texto; 1.3. Estabelecer relações entre 
ideia principal e ideias secundárias; 1.4. Relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; 1.5. Relacionar uma informação do 
texto com outras informações pressupostas pelo contexto; 1.6. Analisar a pertinência de uma 
informação do texto em função da estratégia argumentativa do autor; 1.7. Depreender de uma 
afirmação explícita outra afirmação implícita; 1.8. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, 
considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou estrutura morfológica da palavra (radical, 
afixos e flexões); 1.9. Relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com 
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