
Concurso de Língua Portuguesa

Caros Professores!

Bem vindos ao Festival Estudantil da Associação Internacional de Escolas Cristãs (ACSI)!

A ACSI é uma associação internacional de escolas cristãs, isso quer dizer que 

trabalhamos com escolas cristãs em torno de 119 países. Você consegue imaginar que há 

professores de Linguagens em todos os continentes comprometidos com o ensino da 

comunicação, mas também com o Criador dela? Isso é lindo, não é?

Você faz parte de uma escola que é associada, isso lhe dá cobertura de todos os 

benefícios que ela tem: desconto nos eventos e livros da ACSI, desconto com os nossos 

parceiros, acesso aos cursos e eventos exclusivos para associados. O Festival Estudantil é um 

desses eventos exclusivos, e também o nosso único evento para estudantes.

O evento começou pequeno e há 8 anos mudamos a proposta para um Festival de muitas 

atividades. Algumas coisas deram certo e outras precisam de ajustes. Estamos aprendendo e 

você é muito bem vindo(a) nessa jornada!

 

Por favor, leia com carinho e fique à vontade para me ligar ou escrever.

Um abraço e até breve,

Dilean Martins

Diretora Educacional da ACSI Brasil

11 – 940761329 -  Dilean_martins@acsi.org
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Conteúdos de Língua Portuguesa de 6º a 9º anos 

ANO/FAIXA HABILIDADES

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias
e eventuais decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a

temática retratada e a perspectiva de abordagem, em entrevistas os principais
temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação

a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor
presente.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a
persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e

apelo ao consumo com os recursos linguístico-discursivos utilizados, como
imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de linguagem etc., com vistas

a fomentar práticas de consumo conscientes.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges,
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de

palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos
iconográficos, de pontuação etc.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na
escuta de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo,

em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a
eles.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de
organização dos textos normativos e legais, a lógica de hierarquização de seus
itens e subitens e suas partes: parte inicial (título – nome e data – e ementa),

blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos (caput e
parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua implementação)
e analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso

do imperativo, de palavras e expressões que indicam circunstâncias, como
advérbios e locuções adverbiais, de palavras que indicam generalidade, como

alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o caráter
imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de

regulamentação.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP28) Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos
jurídicos, as modalidades deônticas, que se referem ao eixo da conduta

(obrigatoriedade/permissibilidade) como, por exemplo: Proibição: “Não se deve
fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida tem que valer a pena.”;
Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados de adultos

responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos
e propositivos, as modalidades apreciativas, em que o locutor exprime um juízo
de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que belo

discurso!”, “Discordo das escolhas de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não
causou acidentes mais graves.”

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros
de divulgação científica – texto didático, artigo de divulgação científica,

reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital),
esquema, infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de

campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica etc. – e os aspectos
relativos à construção composicional e às marcas linguística características
desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e

produção) de textos pertencentes a esses gêneros.
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6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – tais como “em primeiro/segundo/terceiro
lugar”, “por outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” – para

compreender a hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos
textos.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas
etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e

retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, esquema, tabela,
gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas,
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como forma de

ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as
características das multissemioses e dos gêneros em questão.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a
gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução,
divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou

resultados complexos (fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos,
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo definições,
descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a

conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título,
contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou

subtema, intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos
etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de divulgação científica,

fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de
pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como

em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente
atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc.,

como forma de ampliar suas capacidades de compreensão e produção de textos
nesses gêneros.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto
– citação literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas linguísticas

responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores
citados (“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos
que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão e

formatação de citações e paráfrases, de organização de referências
bibliográficas) em textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como

a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e

culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua
produção.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de
composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a
passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada
gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de
sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de

enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver)
empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se

estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes
do foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico e

psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no
texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de

pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos
e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
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6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos
expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de
linguagem, por exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica no

papel), imagens e sua relação com o texto verbal.

6º; 7º; 8º; 9º (EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-
padrão em situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.

8º, 9º (EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e
implícitos, argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-

se frente à questão controversa de forma sustentada.

8º, 9º (EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de
recurso a formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto,

indireto ou indireto livre).

8º, 9º (EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos
diversos (como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções

metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e seus
efeitos de sentido.

8º, 9º (EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos
argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de

argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados.

8º, 9º (EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes
e estruturas gramaticais como adjetivos, locuções adjetivas, advérbios, locuções

adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e
explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os fatos

noticiados ou as posições implícitas ou assumidas.

8º, 9º (EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em
jogo em uma discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e

força dos argumentos e as consequências do que está sendo proposto e,
quando for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas

relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.

8º, 9º (EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos,
os movimentos argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação),

avaliando a força dos argumentos utilizados.

8º, 9º (EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como
retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos,

pronomes demonstrativos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para
adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de

coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados
nos textos de divulgação do conhecimento.
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8º, 9º (EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar
uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma

proposição, tais como os asseverativos – quando se concorda com (“realmente,
evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.)

ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma alguma”) uma ideia; e os quase-
asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo

(“talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente”).

8º, 9º (EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos
de intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os textos literários,
entre esses textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro,
artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas, personagens, estilos,
autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer

honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros.

8º, 9º (EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como
ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras.

9º (EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com
estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período.

9º (EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a
estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo.

9º (EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de
sentido do uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e

“permanecer”.

9º (EF09LP07) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-
padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral.

9º (EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que
conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem

entre as orações que conectam.

9º (EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas
e explicativas em um período composto.

9º (EF09LP10) Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com
o seu uso no português brasileiro coloquial.

9º (EF09LP11) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial (conjunções e articuladores textuais).

9º (EF09LP12) Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a
conservação, ou não, de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência,

ou não, de seu uso.
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