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DESCRITOR 

 

➢ D4 – Inferir uma informação implícita em um 

texto. 

 

 

Para essa aula é importante: 

 
- assistir às videoaulas. 

Disponível em: 

https://portal.educacao.go.gov.br/. 

Acesso em: 18 jul. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Com o auxílio das pesquisas, procurem 

responder às atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADE 01   
 

Leia o texto a seguir. 
 

Todo mundo sabe (será?) que canguru vem de 

uma língua nativa australiana e quer dizer "Eu Não 

Sei". Segundo a lenda, o Capitão Cook, explorador da 

Austrália, ao ver aquele estranho animal dando saltos 

de mais de dois metros de altura, perguntou a um 

nativo como se chamava o dito. O nativo respondeu 

guugu yimidhirr, em língua local, Gan-guruu, "Eu não 

sei". Desconfiado que sou dessas divertidas origens, 

pesquisei em alguns dicionários etimológicos. Em 

nenhum dicionário se fala nisso. Só no Aurélio, nossa 

pequena Bíblia – numa outra versão. dicionário se fala 

nisso. Só no Aurélio, nossa pequena Bíblia – numa 

outra versão. Definição precisa encontrei, como quase 

sempre, em Partridge: Kangarroo; wallaby.  

As palavras kanga e walla, significando saltar e 

pular, são acompanhadas pelos sufixos rôo e by, dois 

sons aborígines da Austrália, significando 

quadrúpedes.  

Portanto quadrúpedes puladores e quadrúpedes 

saltadores. Quando comuniquei a descoberta a Paulo 

Rónai, notável lingüista e grande amigo de Aurélio 

Buarque de Holanda, Paulo gostou de saber da origem 

"real" do nome canguru. Mas acrescentou: "Que pena. 

A outra versão é muito mais bonitinha". Também acho. 
 

Millôr Fernandes. 26 fev. 1999. Disponível em: http://www.gravata.com/millor. 

Acesso em: 15 jul. 2021. 

  

Pode-se inferir do texto que 
 

(A) as descobertas científicas têm de ser comunicadas 

aos linguistas. 

(B)    os dicionários etimológicos guardam a origem 

das palavras. 

(C)  os cangurus são quadrúpedes de dois tipos: 

puladores e saltadores. 

(D) o dicionário Aurélio apresenta tendência religiosa. 

(E) os nativos desconheciam o significado de canguru. 

 
Disponível em: http://gg.gg/vj7nq Acesso em: 17 jul. 2021.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Alô estudantes da 3ª série! 

Vamos inferir uma 

informação implícita em 

um texto. 

 

https://portal.educacao.go.gov.br/
http://www.gravata.com/millor
http://gg.gg/vj7nq
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ATIVIDADE 02   
 

Leia o texto a seguir. 
 

Motoristas de batom conquistam a Urca 
 

Moradores aprovam adoção de mulheres na linha 

107 Batom, lápis nos olhos, brincos. Foi a essa mistura 

que a empresa Amigos Unidos apelou para contornar 

as constantes reclamações dos moradores da Urca 

contra os motoristas da linha 107 (Central-Urca). Há 

um mês, a empresa removeu sete mulheres de outros 

trajetos para formar um time de primeira linha. “O 

público da Urca é muito exigente.” Os passageiros 

reclamavam que os motoristas homens não paravam no 

ponto e dirigiam de forma perigosa. “Agora só 

recebemos elogios”, contou o gerente de Recursos 

Humanos da empresa, Mario Mattos.  

Elogios que, às vezes, não se limitam ao 

desempenho profissional. “Hoje (ontem), um homem 

falou que queria ser o meu volante”, contou a motorista 

Ana Paula da Silva, 24 anos. Na empresa há três meses, 

Ana Paula da Silva faz da profissão uma forma de dar 

carinho a idosos e deficientes – os que mais têm difi-

culdades para entrar nos ônibus. “Às vezes, levanto 

para ajudar alguém a descer. Já parei o carro para 

atravessar a rua com um deficiente visual”, contou.  

Casada com um motorista de ônibus, Márcia 

Cristina Pereira, 38 anos, diz que não enfrenta 

dificuldades com os colegas de profissão, ainda que 

reconheça que, no começo, a desconfiança não foi 

pequena. “Eles me dão força. Recebo muitos elogios”, 

disse. Ao contrário de Márcia, a motorista Janaína de 

Lima, 32 anos, diz que se relaciona bem com todos os 

colegas, mas acha que já há competição. “Falta muito 

para os homens se relacionarem bem com os idosos e 

deficientes”, comparou. Morador da Urca há 25 anos, 

Ednei Bernardes aprovou a adoção de motoristas 

mulheres no bairro. “Elas respeitam mais as pessoas e 

as leis de trânsito”, resumiu. 
 

JB, 23/07/02 – Cidade. C1. 
 

Um dos usuários do ônibus concluiu: “Elas respeitam 

muito mais as pessoas e as leis do trânsito.”  

Tal afirmativa, no contexto, permite concluir que 
 

(A)   as empresas de ônibus preferem os serviços da 

mulher. 

(B)   os homens são grosseiros e desrespeitam as leis de 

trânsito. 

(C)   os idosos e deficientes passam a receber um 

tratamento melhor. 

(D)   os homens criam mais problemas com colegas de 

profissão. 

(E)  a população da Urca tornou-se exigente no 

transporte urbano. 
 

Disponível em: http://gg.gg/vj7nq Acesso em: 17 jul. 2021.  

 

ATIVIDADE 03   

 

(SPAECE) Leia o texto a seguir. 

 

As enchentes de minha infância 

 

Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma 

tamareira junto à varanda, mas eu invejava os que 

moravam do outro lado da rua, onde as casas dão 

fundos para o rio. Como a casa dos Martins, como a 

casa dos Leão, que depois foi dos Medeiros, depois de 

nossa tia, casa com varanda fresquinha dando para o 

rio. 

Quando começavam as chuvas a gente ia toda 

manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a 

enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a 

altura da cerca dos fundos, depois às bananeiras, 

vinham subindo o quintal, entravam pelo porão. Mais 

de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu 

tanto que a família defronte teve medo. 

Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso 

para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas 

nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. 

Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam 

muito; como se fazia café e se tomava café tarde da 

noite! E às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo 

nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, 

torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a 

favor da enchente, ficávamos tristes de manhãzinha 

quando, mal saltando da cama, íamos correndo para 

ver que o rio baixara um palmo – aquilo era uma 

traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes chegava 

alguém a cavalo dizia que lá, para cima do Castelo, 

tinha caído chuva muita, anunciava águas nas 

cabeceiras, então dormíamos sonhando que a enchente 

ia outra vez crescer, queríamos sempre que aquela 

fosse a maior de todas as enchentes. 

 
BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. 3. ed. Rio de Janeiro, 1990. 

 

Com base nesse texto, observa-se que o autor lembra 

mais fortemente 

 

(A)    da casa em que morou. 

(B)    da casa dos Martins. 

(C)    das enchentes da infância. 

(D)    do café tarde da noite. 

(E)    dos colegas de infância. 

 
Disponível em: http://gg.gg/vj7nq Acesso em: 17 jul. 2021.  

 

 

 

 

http://gg.gg/vj7nq
http://gg.gg/vj7nq
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ATIVIDADE 04   

 

(SPAECE) Leia o texto a seguir. 

 

Anúncio do zoornal I 

 

Sérgio Caparelli 

 

Troca-se galho d’árvore 

novo em folha, vista pra mata 

por um cacho de banana 

da terra, nanica ou prata. 

 

 

Infere-se desse texto que quem faz a proposta da 

troca é um 

 

(A)    cachorro. 

(B)    homem. 

(C)    leão. 

(D)    macaco. 

(E)    pássaro. 

 
Disponível em: http://gg.gg/vj7nq Acesso em: 17 jul. 2021.  
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