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RESUMO 

 
A leitura bem-sucedida depende de habilidades como o reconhecimento de 

palavras, fluência e compreensão. Essas habilidades são desenvolvidas a partir da 

progressão escolar e da exposição formal às regras ortográficas e linguísticas. A avaliação 

dessas habilidades é fundamental para que professores possam elaborar melhores 

intervenções às necessidades dos alunos. O objetivo desse trabalho foi desenvolver e 

buscar evidências de validade do instrumento ILEF-I: Inventário de Leitura para o Ensino 

Fundamental I baseado no Informal Reading Inventory (IRI) utilizando a estrutura do 

Basic Reading Inventory (BRI). O ILEF-I busca avaliar as de fluência, reconhecimento 

de palavras e compreensão leitora de estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 

brasileiro.  Participaram do estudo 110 estudantes de escola particular entre o 1º e o 5º 

ano do Ensino Fundamental I. Foram aplicados instrumentos de compreensão auditiva, 

leitura de palavras e pseudopalavras, leitura de frases e nomeação automática. Análise do 

desempenho conforme a progressão escolar entre as listas de palavras (acertos e tempo) 

e o leitura de textos (erros e tempo) revelou adequação do instrumento ILEF-I conforme 

o nível de dificuldades dos itens. Análise de correlação de Pearson entre as listas e textos 

para cada ano escolar e os testes cognitivos aplicados mostraram que as listas de palavras 

apresentam evidencia de validade convergente com o teste de leitura de palavras isoladas. 

Conclui-se, portanto, que o instrumento apresenta resultados que indicam boa 

aplicabilidade em contexto escolar a fim de proporcionar aos professores ferramentas de 

verificação do nível de leitura apresentados pelos alunos.    

Palavras chave: desempenho acadêmico, fluência, compreensão, reconhecimento 

de palavras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

ABSTRACT 
 

Successful reading depends on skills such as word recognition, fluency, and 

comprehension. These skills are developed from school progression and formal exposure 

to orthographic and linguistic rules. The evaluation of these skills is fundamental so that 

teachers can elaborate better interventions to the needs of the students. The objective of 

this work was to develop and search for evidence of validity of the ILEF-I: Reading 

Inventory for Elementary Education I based on the Informal Reading Inventory (IRI) 

using the Basic Reading Inventory (BRI) framework. ILEF-I seeks to evaluate fluency, 

word recognition and reading comprehension of students from the 1st to 5th year of 

elementary school in Brazil. A total of 110 private school students participated in the 

study between the 1st and 5th year of Elementary School I. Instruments of listening, 

reading of words and pseudowords, reading of sentences and automatic naming were 

applied. Analysis of the performance according to the school progression between the 

lists of words (correctness and time) and reading of texts (errors and time) revealed 

adequacy of the ILEF-I instrument according to the level of difficulties of the items. 

Pearson's correlation analysis between lists and texts for each school year and applied 

cognitive tests showed that word lists present evidence of convergent validity with the 

test for reading single words. It is concluded, therefore, that the instrument presents 

results that indicate good applicability in a school context in order to provide teachers 

with tools to verify the level of reading presented by students. 

Keywords: academic performance, fluency, comprehension, word recognition. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

A avaliação da habilidade de leitura vem sendo um dos temas centrais de 

discussão entre especialistas, professores e pesquisadores da área, devido à dificuldade 

que professores enfrentam em avaliar seus alunos. As estratégias de avaliação e os 

instrumentos a serem adotados são aspectos fundamentais para que o professor realize 

uma avaliação que favoreça a identificação das necessidades dos estudantes (BRASIL, 

2012). Instrumentos adequados que busquem avaliar os componentes da leitura tornam-

se necessários para melhor identificar as dificuldades e prejuízos na leitura. 

Porém, os professores apresentam dificuldades em identificar prejuízos ou déficits 

relacionados às habilidades de leitura, uma vez que as avalições escolares visam avaliar 

o desempenho dos alunos referentes aos conteúdos ministrados (GATTI, 2009).  

No entanto, avaliar as habilidades de leitura, principalmente no Ensino 

Fundamental I pode auxiliar no desempenho acadêmico dos estudantes e prevenir 

possíveis dificuldades ao longo dos anos escolares. Instrumentos de avaliação podem ser 

ferramentas rápidas utilizadas para identificar aqueles que podem precisar de 

intervenções específicas para avançar e documentar o desempenho dos estudantes 

(CHIDSEY, BRONAUGH, MCGRAW, 2009). 

Assim, é imprescindível que as habilidades de leitura e suas possíveis dificuldades 

ao longo da escolarização sejam investigadas com mais atenção e precisão. A leitura é 

uma habilidade essencial para a aquisição dos conteúdos acadêmicos e tende a melhorar 

conforme a progressão dos anos escolares. Assim, os instrumentos que se propõe auxiliar 

na identificação de dificuldades de leitura devem estar relacionados e adequados para 

cada série escolar (DELIISA, NAVAS, 2013; CUNHA, CAPELLINI, 2014). 

A leitura apresenta componentes cognitivos distintos e que devem estar presentes 

em leitores iniciais ou experientes. Dentre essas habilidades a compreensão auditiva e a 

decodificação são descritas como essenciais para a compreensão do material lido 

(GOUGH, 1996). Além disso, a habilidade de fluência, também é descrita como 

importante no desenvolvimento adequado da leitura (AARON et al, 2008). 

A partir disso, em outros países, como Estados Unidos, ferramentas como o 

Informal Reading Inventory (IRI) são utilizados para auxiliar professores na identificação 

precoce e rápida de possíveis dificuldades no processo de desenvolvimento da leitura 
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(ROGERS, 2010). Os IRIs avaliam a leitura dos estudantes por meio de provas de: leitura 

de palavras isoladas, leitura de texto, compreensão textual e reconto, por meio de provas 

específicas para cada ano escolar, sendo este, o grande diferencial do instrumento. Dessa 

forma, avalia o desempenho individual dos estudantes em habilidades de fluência, 

reconhecimento de palavras e compreensão de leitura. Uma das principais vantagens de 

os professores utilizarem essa ferramenta, é que a partir dos resultados obtidos, é possível 

identificar níveis de leitura, tais como: independente, instrucional e insatisfatório 

(BIEBER, HULAC, SCHWEINLE, 2015; FLIPPO et., al, 2009; HARRIS, NILES, 1982). 

Tais níveis tem por objetivo mostrar se o desempenho do estudante está adequado para o 

seu ano escolar. Esse tipo de avaliação oferece aos professores informações específicas e 

apropriadas sobre o desempenho da leitura de estudantes dos anos iniciais e finais, além 

de melhores direcionamentos para estratégias de intervenção de acordo com as 

necessidades individuais de cada um (FLIPPO et. al, 2009). Além disso, esse tipo de 

avaliação possibilita monitorar o progresso do aluno em uma base contínua, ou seja, com 

o mesmo tipo de medida ao longo das séries escolares (PROVOST, LAMBERT, 

BABKIE, 2010). Por apresentar tais características os IRIs são frequentemente utilizados 

em modelos de Resposta à Intervenção (RTI). A RTI possibilita a identificação precoce 

de crianças com dificuldades de aprendizagem nas habilidades acadêmicas, por meio de 

instrumentos de avaliação para monitoramento do progresso de tais habilidades e de 

intervenções cada vez mais intensivas (ALMEIDA, et al, 2016) 

As avaliações em larga escala e as provas tradicionais que abordam os conteúdos 

das disciplinas estão focadas em avaliar o sistema educacional e conhecimentos 

específicos. Dessa forma, as necessidades individuais dos estudantes voltadas a leitura e 

compreensão de texto não são abordadas nas avaliações, o que acarreta em prejuízos ao 

longo de toda escolarização. Portanto, modelos de avaliação que visem estabelecer perfis 

de dificuldades a fim de auxiliar os professores a intervenções mais especificas são 

necessários. 

No entanto, buscando nas bases científicas de publicações nacionais, não foi 

encontrado nenhum instrumento padronizado e normatizado para população brasileira 

baseado no IRI que possibilite identificar níveis de instrução de leitura. Assim, o objetivo 

desse projeto é desenvolver e buscar evidências de validade de um instrumento que 

possibilite a avaliação de fluência, reconhecimento de palavras e compreensão leitora de 

estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental que possa ser usado por professores 

para investigar níveis de leitura. 
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O instrumento é composto por 7 provas de lista de palavras sendo 5 específicas 

para cada ano escolar do E.F. I e 2 que apresentam grau de complexidade inferior ao 1º 

ano. As provas de leitura de textos seguem o mesmo modelo de 7 provas.  

 

2. Referencial Teórico 
 
2.1Componentes relacionados com leitura 
 

A aprendizagem da linguagem escrita é imprescindível para viver em nossa 

sociedade. As crianças em fase escolar precisam dominar os conteúdos, produzir e 

compreender diferentes tipos de texto. No entanto, o domínio da linguagem escrita requer 

muito mais do que apenas decifrar códigos. Dessa forma, a psicologia cognitiva busca 

especificar quais habilidades estão envolvidas nesse processo. 

Em 1986, Gouth e Tunmer propuseram um modelo para representar os 

componentes da leitura, segundo a qual, a compreensão de leitura é resultado da 

decodificação e compreensão auditiva, o que pode ser representado pela equação 

CL=DxCA. No entanto, eles enfatizam que ter apenas uma das habilidades não é o 

suficiente para alcançar a compreensão de leitura, visto que há um grande número de 

crianças que é capaz de ler as palavras, mas não compreender ou não recordam o 

significado. Ou até mesmo, se a criança é capaz de compreender as palavras, mas é 

incapaz de lê-las. Nas duas situações a compreensão de leitura não ocorrerá. (GOUGH, 

1996). Dessa forma, segundo os autores as habilidades de decodificação e de 

compreensão auditiva são necessárias para compreensão de leitura. 

Decodificação é a habilidade de converter grafemas em fonemas, podendo ocorrer 

tanto na leitura silenciosa quanto na leitura em voz alta (SEABRA, 2013). No entanto, a 

compreensão auditiva se refere à compreensão da oralidade. Diversos autores tais como 

Joshi e Williams (1999); Diakidoy et al., (2004); Gough e Tunner (1986), relatam que a 

compreensão auditiva também é um processo utilizado no material escrito, já que, os 

mesmos processos sintáticos, semânticos e pragmáticos indispensáveis para compreender 

materiais linguísticos, estão presentes tanto na compreensão oral, quanto na compreensão 

da escrita (SEABRA, 2013). Dessa forma, há uma correlação entre compreensão auditiva 

e compreensão de leitura (AARON et al, 2008). 

A partir do modelo de equação apresentado por Gouth e Tunmer em 1986, Aaron 

e colaboradores (2008), sugeriram algumas alterações no modelo expandindo a 
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explicação teórica sobre a compreensão de leitura, propondo o Modelo de componentes 

da leitura. O modelo especifica os mecanismos envolvidos na habilidade de leitura que é 

composto por três domínios distintos. O domínio I se refere aos componentes cognitivos 

e envolve o reconhecimento de palavras e compreensão. É importante ressaltar que, nesse 

novo modelo os autores utilizaram o termo “reconhecimento de palavras” no lugar de 

“decodificação”, conforme a equação de Gough e Tunner (1986). O domínio II engloba 

os componentes psicológicos que incluem: motivação, interesse, locus de controle, estilo 

de aprendizagem, expectativa do professor, entre outros. O domínio III, refere-se aos 

componentes ecológicos que incluem: ambiente familiar e cultural, ambiente de sala de 

aula, envolvimento dos pais, influência de pares e língua (AARON et al, 2008).  

Para explicitar com maior compreensão a habilidade de leitura, Seabra (2011) 

propôs uma adaptação do modelo de Aaron et al, 2008 que incluiu três mudanças. As 

primeiras alterações propostas se relacionam com o Domínio Cognitivo (I). Dessa forma, 

o reconhecimento de palavras passa a ser analisado em função das 3 estratégias de leitura: 

logográfica, alfabética e ortográfica. Além disso, o componente de fluência é incluído 

nesse domínio. Outra mudança sugerida refere-se ao domínio II, componentes 

psicológicos. Assim, é feita a substituição do nome “componentes psicológicos” para 

“componentes psicológicos adicionais”, visto que o domínio I (componentes cognitivos) 

também são considerados psicológicos. Por fim, a última mudança foi sugerida a 

transferência do item “expectativa do professor” do domínio II, componentes 

psicológicos, para o domínio III, componentes ambientais. Essa última alteração foi feita 

pois se trata de um aspecto externo ao aluno, portanto, ambiental. A Figura 1 ilustra o 

modelo adaptado por Seabra (2011): 
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Figura 1: Modelo de Componentes de Leitura de Seabra, 2011. 

O modelo apresentado na Figura 1, ilustra a influência e a interação entre os 

domínios referentes aos componentes de leitura. No entanto, neste trabalho será abordado 

somente o domínio I referente aos componentes cognitivos da leitura.  

Seabra (2011), uniu o modelo Aaron e colaboradores (2008) com o modelo de 

estratégias de leitura de Frith (1985, 1990), para ilustrar o primeiro componente que se 

refere ao reconhecimento de palavras. Essa primeira habilidade se dá por decodificação 

grafofonêmica, podendo a leitura ser realizada pela rota fonológica, por meio da 

conversão grafema fonema ou pela rota lexical, por meio de um processo visual direto. 

Nesse sentindo, pode-se considerar três estratégias possíveis para o reconhecimento de 

palavra são elas: logográfica, alfabética e ortográfica (PINHEIRO, 1994). 

A primeira estratégia, a logográfica, as palavras são como desenhos para os 

leitores, visto que se utilizam de pistas contextuais para seu reconhecimento. Dessa 

forma, as características visuais, tais como, letra inicial, cor, tamanho, contexto e formato 

global são importantes. Nessa estratégia, a ordem das letras não é o foco principal, o leitor 
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precisa apenas ter o conhecimento prévio do item a ser lido e ter memorizado as 

características visuais do mesmo (SEABRA, 2013). 

Na segunda estratégia, denominada alfabética, o leitor faz a decodificação para 

fazer o reconhecimento de palavras, dessa forma, a leitura é feita pela rota fonológica. A 

decodificação é baseada na conversão grafema fonema. A leitura alfabética ocorre de 

forma competente apenas para palavras regulares e pseudopalavras. No entanto, para 

palavras irregulares, a leitura ocorre com dificuldade (PINHEIRO, 19994; SEABRA, 

2013). A leitura pela rota fonológica também é afetada pelo efeito de extensão, que se 

refere ao número de letras contidas na palavra. As palavras regulares são aquelas em que 

há uma correspondência biunívoca, ou seja, aquelas que a grafia corresponde ao seu som, 

como por exemplo, a palavra pato. Já as palavras irregulares possuem relações 

grafofônemicas ambíguas (SALLES, PARENTE, 2002). Na língua portuguesa, essas 

ambiguidades encontram-se apenas nos grafemas “X” que entre vogais pode ser 

representado por sons como: “z”, “s”, “ks” como por exemplo nas palavras exame, trouxe 

e táxi. Além disso, palavras com as letras “E” e “O” em posição de paroxítona, como por 

exemplo, cedo, seca, nono, copo, nas quais a pronúncia pode ser semiaberta ou 

semifechada (PINHEIRO, CUNHA, LÚCIO, 2008). 

A terceira e última estratégia, denominada ortográfica, o leitor faz o 

reconhecimento visual direto que é realizada pela rota lexical. A leitura feita por essa rota 

é utilizada quando a palavra é de alta frequência, dessa forma, a palavra já foi armazenada 

no léxico de entrada visual, o que permite acessar seu significado e pronúncia. A leitura 

de palavras irregulares podem ser lidas corretamente por meio da estratégia ortográfica. 

No entanto, para leitura de pseudopalavras e palavras novas, o leitor encontrará 

dificuldade, visto que, tais palavras não estão armazenadas no léxico ortográfico 

(SALLES, PARENTE, 2002; SEABRA, 2013, ELLIS, 1995). 

Os processos de leitura de palavras regulares, irregulares e pseudopalavras é o que 

diferenciam as duas rotas. As palavras regulares podem ser processadas pelas duas rotas, 

e a pronúncia não muda. As pseudopalavras precisam da conversão grafema fonema 

porque são palavras que não existem, por isso são processadas pela rota fonológica. As 

palavras irregulares são processadas pela rota lexical para que se pronuncie de maneira 

correta, já que a escrita muitas vezes não correspondem à pronúncia fonológica do fonema 

(PINHEIRO, 1994).  
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Uma da habilidade considerada preditora de reconhecimento de palavras é a 

consciência fonológica. A consciência fonológica é a capacidade de discriminar e 

manipular os fonemas da fala (SEABRA, DIAS, 2012).  

Para que ocorra a compreensão, a leitura deve ser fluida e com velocidade. Dessa 

forma, a compreensão auditiva é o segundo componente das habilidades envolvidas na 

leitura, conforme ilustra a Figura 1. 

A compreensão de leitura é uma construção cognitiva complexa que é 

influenciada por múltiplas habilidades (KIM, WAGNER, FOSTER, 2011). Neste sentido, 

a compreensão envolve aspectos como, reconhecimento de palavras, vocabulário, 

integração dos significados das palavras, metacognição, habilidades semânticas, 

consciência sintática, habilidades de memória, capacidade de realizar inferências, funções 

executivas, conhecimentos gerais sobre o tema abordado no texto, entre outros (SALLES, 

PARENTE, 2004; NAVAS, PINTO, DELLISA, 2009). Cabe ressaltar que as habilidades 

linguísticas, sintáticas e morfológicas utilizadas para compreensão da linguagem escrita 

são as mesmas habilidades usadas na compreensão da linguagem oral (RAMUS, 2015; 

SEABRA, 2013).  

Para ler e compreender, a precisão e velocidade são características indispensáveis 

para a leitura eficiente (BRAIBANT, 1997). Nos anos iniciais de aprendizagem, a 

compreensão de leitura se dá, principalmente por habilidades de reconhecimento de 

palavras. Além disso, crianças que estão em início de alfabetização apresenta maior 

facilidade para ler palavras que apresentam estrutura silábica compostas por CV 

(consoante – vogal), que são chamadas de sílabas canônicas (COSCARELLI, 2002; 

MONTEIRO, SOARES, 2014). Neste sentido, palavras compostas por sílabas canônicas 

e um outro tipo de estrutura sílaba, como por exemplo, CVC, CCV, V, VC, CVV, 

apresentam maior nível de complexidade.  Conforme os estudantes avançam para textos 

com habilidades linguísticas mais complexas, aumenta o apoio da compreensão auditiva 

e diminui aporte de reconhecimento de palavras (ADLOF, CATTS, LITTLE, 2006).  

Assim como a compreensão de leitura exige recursos cognitivos, a fluência na 

qual as palavras são reconhecidas pode influenciar a compreensão (ADLOF, CATTS, 

LITTLE, 2006). Dessa forma, a fluência é o terceiro e último componente das habilidades 

envolvidas na leitura, conforme ilustra a figura 1. 

Segundo o The National Reading Panel (2000) “fluência é a capacidade de ler 

textos rapidamente, com precisão e com expressão apropriada” (p. 3-5). Ou seja, refere-
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se à capacidade de processar a informação escrita automaticamente, com pouco esforço 

ou atenção. A leitura fluente envolve o reconhecimento de palavras automático, ou seja, 

o leitor é capaz de decodificar ou reconhecer lexicalmente a palavra de forma direta. Para 

que o leitor adquire a fluência é preciso ter experiência com leitura e desenvolver 

estratégias eficientes de velocidade e acurácia. Tais aspectos sugerem melhor 

compreensão textual (HANDLER et al., 2011) 

Um estudo realizado mostrou evidências de que a fluência pode contribuir mais 

na habilidade de leitura em séries posteriores (ADLOF, CATTS, LITTLE, 2006). 

Escolares em fase de alfabetização utilizam mais esforços em reconhecimento de palavra. 

No entanto, quando são capazes de reconhece-las mais rapidamente, ou seja, com mais 

fluência, passam a direcionar os recursos cognitivos para os processos de compreensão.  

Uma habilidade cognitiva considera preditora de fluência é a nomeação 

automática rápida. A nomeação automática rápida requer a combinação de habilidades 

cognitivas como atenção, processos perceptuais, memória lexical e articulação, ou seja, a 

habilidade de integração entre os componentes visuais e verbais de processamento da 

leitura (AGUILAR-VAFAIE et. al., 2012). 

 

2.2 Avaliação de leitura no contexto escolar brasileiro: formas de avaliar 
 

Na sala de aula, estudantes podem apresentar diferenças no desempenho em 

tarefas que envolvam leitura. Diante dessa diversidade de níveis em leitura a avaliação 

tem um papel fundamental para que o professor possa compreender melhor as 

necessidades de cada estudante. A partir disso, a avaliação como parte do cotidiano 

escolar possibilita ao professor programar melhores estratégias de ensino, e dessa forma, 

auxiliar no desempenho dos alunos. Para que o professor possa compreender com maior 

facilidade o progresso do aluno e quais habilidades devem ser construídas, o processo de 

avaliação deve ser contínuo, ou seja, durante todo o ano letivo.  

As avaliações no contexto escolar variam conforme o objetivo. Assim, um dos 

objetivos mais comuns é a avaliação para verificar a aprendizagem dos alunos. Dessa 

forma, a prova é o meio mais comum de avaliação utilizado pelos professores. Para 

muitos docentes, esse é a única maneira válida para medir o desempenho dos alunos. De 

fato, as provas se caracterizam como meio tradicionalmente utilizado, tanto para verificar 

o próprio ensino, quanto a aprendizagem. Além disso, a utilização de outros tipos de 

avaliação como, trabalhos de casa e participação em sala de aula também somam na 



9	
	

avaliação final de desempenho dos estudantes. Assim, nota-se que a avaliação acaba 

sendo algo subjetivo, já que cada professor considera sua melhor forma de avaliar 

(GATTI, 2009).  

Um dos modelos mais usados por professores para avaliação de leitura e escrita é 

baseado nas concepções de Emília Ferreiro. Esse modelo possibilita identificar a fase de 

leitura que a criança sem encontra, principalmente nos anos iniciais da alfabetização. 

Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), os alunos avançam gradativamente na aquisição 

da leitura e da escrita e que os erros cometidos na tentativa de ler e escrever representam 

características de determinadas fases desse processo de aprendizagem.  

Dentro dessa abordagem, um dos recursos para se avaliar a leitura é a sondagem. 

Esse procedimento se refere a identificação das hipóteses que os alunos possuem no 

processo da aprendizagem da leitura e escrita. A sondagem pode ser realizada 

periodicamente em uma produção espontânea dos alunos, devendo ocorrer no início do 

ano letivo e ao final de cada bimestre. A escrita do aluno deve ser seguida pela leitura, 

assim, o professor observa se o aluno estabelece relação entre o que escreveu e o que leu 

(RUIZ, 2009).   

Dessa forma, a evolução da escrita segundo Ferreiro e Teberosky (1999) é 

marcada por cinco níveis: 1º)Pré-silábico, 2º) Silábico sem valor sonoro, 3º) Silábico com 

valor sonoro, 4º) Silábico-alfabético, 5º) Alfabético. 

A identificação dos níveis proposto por Emília Ferreira não propõe uma estrutura 

sistematizada para orientar a prática do professor na avaliação, visto que a sondagem é 

realizada por observação e em atividades aleatórias. Para alguns teóricos essa prática 

pedagógica avaliativa é distanciada da didática e não representa a possibilidade do 

professor, a partir do que se observou, oferecer melhores instruções de ensino para que o 

aluno avance nas habilidades de leitura e escrita. Alguns professores apresentam os 

resultados da sondagem em forma de mapeamento das turmas para verificar em quais 

níveis as crianças estão, assim, apenas mapear os resultados não atinge o propósito maior 

da avaliação que é direcionar melhores intervenções na aprendizagem. Outra questão 

relevante é que, avaliar a leitura e a escrita do aluno por meio da sondagem não é eficaz, 

uma vez que, a sondagem enfatiza a escrita de palavras e de frases e não leva em 

consideração as habilidades linguísticas envolvidas na aprendizagem da leitura e escrita 

(RUIZ, 2009). 

A partir disso é importante destacar que os instrumentos baseados em IRI, visam 

identificar níveis de leitura com o propósito de direcionar as intervenções em sala de aula 
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a partir das necessidades dos alunos, visto que o foco na avaliação é o reconhecimento de 

palavras, fluência e compreensão. Além disso, o instrumento possibilita analisar os tipos 

de erros que os alunos cometem na leitura (PROVOST, LAMBERT, BABKIE, 2010). 

Outra perspectiva de avaliação observada nas escolas brasileiras, são aquelas 

realizadas por meio de um sistema nacional, estadual ou municipal de avaliação. 

Usualmente adotam uma abordagem mais progressista, ou seja, uma ação que se dá de 

modo multidirecional, em que se avalia os docentes, discentes e o sistema escolar como 

um todo. Os instrumentos utilizados para avaliar habilidades de leitura nos estudantes do 

Ensino Fundamental I a nível nacional são: 1) Provinha Brasil que busca avaliar as 

habilidades relacionadas alfabetização e letramento em Língua Portuguesa de crianças 

que já tenham passado por pelo menos 1 ano escolar dedicado a aprendizagem da 

alfabetização, podendo ser aplicada duas vezes ao ano (início e final do ano) em crianças 

matriculadas no 2º ano do E.F.; 2) Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), destinada 

à verificar o desempenho dos alunos ao final do ciclo de alfabetização; 3) Prova Brasil, 

que avalia alunos do 5º ano (BARSIL, 2012; INEP, 2014). Os resultados dessas 

avaliações sugerem que somente um quarto da população consegue atingir nível pleno de 

leitura e escrita. Além disso, a maioria dos estudantes que termina o 4º ano do Ensino 

Fundamental não está alfabetizada (MORAIS, 2013). Esses dados estão de acordo com o 

desempenho dos alunos brasileiros no Programa Internacional de Avaliação de Alunos 

(PISA) realizado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). O PISA tem como objetivo produzir indicadores de qualidade da educação, 

avaliando estudantes a partir do 80 ano nas áreas de Leitura, Matemática e Ciências. De 

fato, na última edição em 2012, os estudantes brasileiros alcançaram a 58 posição entre 

os 65 países. (ORSATI, et al., 2015). Ou seja, o desempenho dos estudantes nas 

avaliações em Leitura, Matemática e Ciências está abaixo da maioria dos estudantes de 

outros países avaliados.  

As diferentes formas de avaliação adotadas nas escolas brasileiras não consideram 

a utilização de testes psicométricos para avaliações cognitivas e educacionais.  Tais 

modelos de avaliação são requisitos essenciais para medir de forma adequada o 

desempenho de indivíduos. Dessa forma, o ILEF-I é baseado no modelo cognitivo de 

desenvolvimento da leitura proposto por Aaron et al, (2008), sendo modificado por 

Seabra (2011), afim de oferecer um instrumento de avaliação de leitura com propriedades 

psicométricas que visa avaliar habilidades de reconhecimento de palavras, fluência e 

compreensão textual. 
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Um estudo realizado por Cunha e colaboradores (2009), concluiu que, dentre os 

instrumentos mais utilizados para avaliar leitura 40% eram baseados na Técnica de Cloze. 

Essa técnica visa avaliar compreensão de leitura, a partir de um texto de aproximadamente 

300 palavras com a omissão do quinto vocábulo. Dessa forma, as omissões são 

substituídas por lacunas que devem ser preenchidas com uma palavra que faça sentido 

dentro do contexto textual. O resultado obtido nesse modelo de avaliação classifica o 

estudante em diferentes níveis, tais como frustração, instrucional e independente (Joly, et 

al., 2014). Além da Técnica de Cloze, outros instrumentos foram utilizados em uma única 

investigação, são eles: Prova de leitura e escrita de palavras reais e inventadas; Avaliação 

de leitura por palavras isoladas pelo Modelo de Leitura de Dupla Rota (Psychlab); 

Questionário Leitura, Compreensão e Escrita no Ensino Superior (QLCEES); Tarefa de 

compreensão de histórias; Histórias e perguntas literais e inferenciais; Teste de 

Competência de Leitura Silenciosa de Palavras - TCLP; Teste de Competência de Leitura 

Silenciosa (TECOLESI); Teste de Competência em Leitura; Teste Gray de Leitura Oral; 

Teste de Prontidão para Leitura; Textos e correção dos mesmo. Alguns estudos brasileiros 

referentes a desenvolvimento de instrumento também ressaltam a importância de 

controlar variáveis psicolinguísticas contrastantes como regularidade, comprimento e 

frequência para uma adequada avaliação cognitiva da leitura (FONTOURA et al, 2011; 

SALLES et al, 2013; CAPELLINI et al, 2014; RODRIGUES et al, 2015)  

 

Dias e colaboradores (2016), investigaram quais instrumentos vem sendo 

utilizados para a avaliação de leitura em produções nacionais no período de 2009 a 2013. 

A Tabela 1 foi adaptada com atualização de novos instrumentos até o ano de 2018.  
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Tabela 1: Instrumentos nacionais disponíveis para avaliação de leitura 

Teste Habilidades avaliadas com base no modelo de Aaron et al 
(2008) 

Idade/Ano 
Escolar (indicado) 

Autor e ano  Se está disponível 
para 

comercialização Reconhecimento 

de palavras 
Fluência Compreensão 

Teste de 
Desempenho 
Escolar (TDE) 

X   1o ao 6 o ano do 
EF. 

Stein, L. M 
(1994) 

X 

Técnica Cloze   X A partir do 2o ano 
do EF até adultos 

Dias, A. S. (2008) 
Lima, T. H. 
(2015) 

 

Teste de 
Desempenho 
Cognitivo -
linguístico - 
versão individual 

X X  1o ao 5o ano do EF Capellini, S. A. & 
Smythe, I. (2012) 

X 

Avaliação dos 
Processos de 
Leitura - 
PROLEC 

X   1o ao 4o ano do EF Capellini, S. A., 
Oliveira, A., & 
Cuetos, F. (2010) 

X 

Teste de 
Competência de 
Leitura de 
Palavras e 
Pseudopalavras - 
TCLPP 

X   1o ao 4o ano do EF Seabra, A. G., & 
Capovilla, F. C. 
(2010) 

X 
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Teste Contrastivo 
de Compreensão 
Auditiva e de 
Leitura - TCCAL 

  X Crianças de 6 a 11 

anos. 

Capovilla, F. C., 
& Seabra, A. G. 
(2013) 

X 

Prova de leitura 
de palavras 
isoladas 

X   1o ao 4o ano do EF Pinheiro A. M. V. 
(1994) 

 

Provas de 
Habilidades 
Metalinguísticas e 
de Leitura - 
PROHMELE 

X   1o ao 4o ano do EF Cunha, V. L. O., 
Capellini, S. A. 
(2009) 

X 

Velocidade de 
leitura oral/ 
avaliação de 
leitura oral/ Teste 
de velocidade de 
leitura (integrante 
do Teste 
exploratório de 
dislexia específica 

 X X Original de 
Condemarim & 
Blomquist para 
crianças de 7 a 10 
anos. Estudos 
com crianças 
entre 8 e 14 anos 
de idade. 

Condemarim, M., 
Blomquist, M. 
(1989) 
Capellini, S. A., 
Cavalheiro L. G. 
(2000)  
 

 

Compreensão de 
leitura de textos 
expositivos 

  X A partir do 2o ano 
do EF 

Saraiva, R. A., 
Moojen, S. M. P., 
& Munarski, R. 
(2006) 

X 

Prova de Leitura 
de Palavras e 
Pseudopalavras 
(PLPP) 

X   1o ao 4o ano do EF Seabra, A. G., & 
Capovilla, F. C. 
(2011) 

X 
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Manual de 
Desempenho 
Escolar - Análise 
da Leitura e 
Escrita em Séries 
Iniciais do Ensino 
Fundamental - 
MDE 

X  X 2o ao 5o ano do EF Rosa Neto, F., 
Santos, E. R., & 
Toro, J. (2010) 

X 

Avaliação da 
Compreensão de 
Leitura textual 
Comtext 

  X 4º ao 6º ano do EF Corso, H. V., 
Picollo, L.R., 
Miná, C. S., & 
Salles, J. F. 
(2017)  

X 

Avaliação de 
Leitura de 
Palavras e 
Pseudopalavras - 
LPI 

X   1º ao 7º ano do EF Salles, J. F., 
Picollo, L.R., & 
Miná, C. S. 
(2017) 

X 

Fonte: Adaptado de Dias et al., 2016 
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De acordo com a Tabela 1, maioria dos instrumentos de avaliação de leitura são 

específicos para a avaliar reconhecimento de palavras. Nenhum dos testes propõem a 

avaliação das 3 habilidades de leitura em um único instrumento. 

Avaliações de leitura baseadas no modelo de IRI buscam avaliar as 3 principais 

habilidades envolvidas na leitura como, reconhecimento de palavras, fluência e 

compreensão, permite ao professor planejar melhores estratégias pedagógicas para 

auxiliar no desempenho dos alunos. Dessa forma, a finalidade e os benefícios da avaliação 

podem ser descritos em 5 aspectos: 1) para um programa de leitura eficaz, os professores 

precisam avaliar habilidades de reconhecimento de palavras, fluência e compreensão; 2) 

a avaliação fornece ao professor informações sobre as competências que os alunos já 

dominam ou ainda não dominam, dessa maneira é possível conhecer os níveis de leitura; 

3) monitorar o progresso dos alunos auxilia o professor saber quais alunos estão prontos 

para avançar com novos desafios e conteúdos e quais alunos precisam de intervenções 

para avançarem, muito utilizada em modelos de Resposta à intervenção; 4) uma avaliação 

consistente permite ao professor tomar melhores decisões sobre instruções mais 

apropriadas para cada aluno; 5) verificar se o ensino está sendo eficaz (THE ACCESS 

CENTER, 2005). Neste sentido, o ILEF-I baseia-se em modelos de IRI visando contribuir 

com a avaliação no contexto escolar. 

 

2.3. Proposta de desenvolvimento do ILEF-I avaliação para o contexto escolar 
brasileiro: Instrumento de Avaliação e Monitoramento Baseado em Informal 
Reading Inventory (IRI)  
 

Dentre os modelos de avaliação de leitura utilizados no Brasil, nenhum dos 

instrumentos é baseado nos modelos de IRI. O IRI são modelos de instrumentos utilizados 

por especialistas e professores, de países com os Estados Unidos, para identificar níveis 

de leitura por meio de avaliação de leitura oral em crianças. Dessa forma, avalia o 

desempenho individual dos estudantes em habilidades de fluência, reconhecimento de 

palavras e compreensão de leitura. A partir dos resultados obtidos, é possível identificar 

níveis de leitura, tais como: independente, instrucional e insatisfatório (BIEBER, 

HULAC, SCHWEINLE, 2015; FLIPPO et., al, 2009; HARRIS, NILES, 1982). 

Os instrumentos são compostos por provas de texto, compreensão textual e lista 

de palavras que são específicos para cada série escolar. Além disso, é tradicionalmente 
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utilizado para determinar materiais mais adequados que o professor pode utilizar de 

acordo com os níveis dos estudantes. (HARRIS, NILES, 1982; KLESIUS, HOMAN, 

1985; FLIPPO et al, 2009).  

Existem diferentes instrumentos comercializados nos Estados Unidos baseados 

no IRI. Dentre os instrumentos destacam-se: Informal reading Inventory, Reading 

Inventory for the Classroom, Basic Reading Inventory, Qualitative Reading Inventory, 

The Stieglitz Informal Reading Inventory e Analytical Reading Inventory. (FLIPPO, et al, 

2009).  

Um estudo realizado por Pikulski, (1990) fez uma comparação entre quatro 

diferentes IRIs, sendo observadas algumas diferenças entre eles, tais como: tipos de 

textos; questões elaboradas para avaliação da compreensão textual; instruções para 

intervenção de acordo com os possíveis resultados; critério para determinar o nível de 

instrução; tempo para realizar as provas, anos escolares e imagens nos textos.  

Paris e Carpenter (2003), em estudo de revisão, mostram que os instrumentos do 

tipo de IRIs, apresentam índices de confiabilidade e critérios de validade concorrentes 

adequados para aplicação em crianças. Além disso, são instrumentos importantes para 

identificar processos iniciais de fluência de leitura e compreensão. Com isso, os 

professores podem identificar possíveis dificuldades no processo inicial de alfabetização, 

de forma rápida e fácil, bem como identificar o progresso dos alunos.    

Um dos IRIs mais antigos e mais utilizados nos Estados Unidos é o Basic Reading 

Inventory (BRI). O instrumento é administrado individualmente e propõe duas provas: 

leitura de palavras isoladas que avalia reconhecimento de palavras e leitura de textos que 

avalia fluência. Ambas avaliam a habilidade de leitura oral. Além disso, o instrumento 

avalia compreensão textual que inclui duas medidas: reconto (recordação) da estória lida 

e respostas oral ao questionário de perguntas referentes ao texto lido. As provas são 

elaboradas especificamente para cada ano escolar e os dois tipos de provas avaliam 

aspectos distintos da leitura. O BRI é um teste informal porque não há um procedimento 

rígido que deve ser seguido. O aplicador pode apenas pedir para que o estudante realize 

as provas conforme seu desempenho em leitura. No entanto é indicado que comece as 

provas de acordo com seu ano escolar para facilitar a identificação do nível de leitura em 

que o aluno se encontra. Os níveis podem ser divididos em três: independente, 

instrucional e frustrante. No nível de leitura independente o estudante lê, pelo menos, 

95% das palavras com precisão e compreende no mínimo 90% do texto lido. O nível de 

leitura instrucional é quando o estudante decodifica com precisão pelo menos 90% das 
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palavras e compreender 60% do texto lido. Por fim, o nível insatisfatório o estudante 

decodifica 89% ou menos das palavras e compreender apenas 50% do texto lido 

(WALPOLE, MCKENA, 2006). Tais níveis tem por objetivo mostrar se o desempenho 

do estudante está adequado para o seu ano escolar. Dessa forma, se o estudante mostrar 

nível insatisfatório ou independente na leitura proposta para o seu ano escolar, é possível 

aplicar provas de outros anos escolares a fim de identificar o melhor desempenho do 

estudante (JOHNS, 2012). 

A prova de leitura de palavras avalia reconhecimento de palavras. Tais provas são 

divididas por ano escolar. A tarefa consiste em o estudante ler uma lista com 20 palavras 

isoladas. É feito o registro do tempo, das palavras lidas corretamente, assim também 

aquelas que forem lidas incorretamente, a fim de registrar a maneira como o estudante 

está lendo, por exemplo, ler “vez” para a palavra “fez”. Ao final do teste, o avaliando tem 

a oportunidade de ler novamente as palavras que leu de forma incorreta. Neste sentido, 

soma-se a pontuação da leitura lida corretamente para encontrar o nível de leitura. 

A prova de leitura de textos avalia fluência, reconhecimento de palavras e 

compreensão. Os textos de 1º ao 5º ano são compostos por 100 palavras. No entanto os 

dois textos de níveis inferiores ao 1º ano são compostos de 25 e 50 palavras. Após ler o 

texto o estudante deverá responder questões de compreensão textual. Além dessas tarefas, 

o estudante deverá fazer o reconto da estória que será registrado pelo aplicador.  

Cada etapa da prova de leitura de texto deve ser registrada da seguinte forma: 

• Reconhecimento de palavra do BRI: O aplicador deve acompanhar a leitura do 

estudante e fazer os registros sobre como foi a leitura, por exemplo, erro de 

omissão, acréscimo, troca fonológica, etc. Ao finalizar, o avaliador soma os erros 

e a pontuação obtido possibilita inferir o nível de leitura do aluno: independente, 

instrucional ou insatisfatório. 

• Fluência no BRI: O aplicador deve fazer o registro do tempo que o estudante levou 

para ler o texto. 

• Compreensão textual: para os textos compostos por 25 e 50 palavras, a 

compreensão textual é avaliada por meio de 5 perguntas: 1) duas sobre fatos 

descritos no texto; 2) uma pergunta que envolve avaliação do texto por parte do 

leitor; 3) uma pergunta de inferência; 4) e uma pergunta relacionada com o 

vocabulário do texto. Para os textos compostos por 100 palavras, a compreensão 

textual é avaliada por meio de 10 questões sobre o texto lido, sendo: 1) uma 
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pergunta sobre o tópico da estória; 2) seis perguntas sobre fatos descritos no texto; 

3) uma pergunta que envolve avaliação do texto por parte do leitor; 4) uma 

pergunta de inferência; 5) e uma pergunta relacionada com o vocabulário do texto. 

O aplicador deve fazer as perguntas e registrar as repostas do estudante por escrito. 

A pontuação total é obtida pela soma dos acertos. A partir disso, é possível inferir 

o nível de compreensão: independente, instrucional ou insatisfatório. 

• Tarefa de Recontar a estória: O aplicador deve pedir para que o estudante conte a 

estória que ele leu, procurando relatar o máximo que puder sobre o que ele 

entendeu da estória. O aplicador vai classificar o reconto do estudante a partir dos 

níveis: independente, considera que o estudante recontou as ideias centrais da 

estória, relembrou fatos importantes, relatou os eventos em sequência, recontou a 

maioria do conteúdo de forma organizada; instrucional, considera que o estudante 

recontou a maioria das ideias centrais da estória, relembrou alguns fatos 

importantes, relatou os eventos de forma geral e em sequência;  insatisfatório, 

considera que o estudante recontou poucas informações e de forma desorganizada.  

O BRI é recomendado para avaliações rápidas e de monitoramento visando 

verificar o progresso, ou seja, é uma medida que possibilita verificar os avanços 

alcançados pelo aluno (BIEBER, HULAC, SCHWEINLE, 2015). Além disso, é 

apropriado para trabalhar com grupos de intervenção de acordo com os níveis de leitura. 

Alunos que apresentam baixos níveis de fluência podem precisar de intervenções mais 

específicas que trabalhem habilidades específicas. Para os alunos que alcançam níveis 

elevados de fluência, o professor pode oferecer intervenções para aumentar o vocabulário. 

A vantagem de trabalhar com agrupamentos de alunos com necessidade específicas, 

avaliadas a partir dos resultados das avaliações, é que o professor pode fazer mudanças 

rápidas conforme as habilidades se desenvolvam (BIEBER, HULAC, SCHWEINLE, 

2015). Dessa forma, modelos de avaliação baseados em IRI são excelentes ferramentas 

para serem utilizadas em modelos de Resposta à Intervenção (RTI) para monitorar o 

progresso dos estudantes (JOHNS, 2012). O modelo possibilita empregar diferentes tipos 

de intervenção de acordo com as necessidades dos estudantes. O objetivo é tratar as 

dificuldades de aprendizagem e de comportamento a partir da detecção precoce dessas 

dificuldades, bem como da aplicação de programas preventivos e remediativos. (ORSATI 

et al., 2015). O modelo foi instituído com o seguinte tema: “No Child Left Behind”. Tal 

programa tem como foco principal fechar as lacunas das dificuldades de aprendizagem, 
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oferecendo às estudantes oportunidades justa, igual e significativa para se obter educação 

de qualidade, a partir da realização de práticas que sejam baseadas em evidências (ESEA, 

2002). O foco central de uma prática baseada em evidência é uma intervenção com 

aplicação de atividades que se mostraram eficazes. Esse tipo de prática concede ao 

profissional da educação uma ação efetiva como intervenção. Para isso é necessário 

investigar a melhor maneira de intervir, ou seja, qual prática de fato funciona, podendo 

ser o caminho mais adequado para promover a aprendizagem dos estudantes (BIESTA, 

2007). 

Esse modelo de instrumento também pode ser utilizado em contexto clínico para 

avaliação de leitura. 

Levantamento em bases de dados nacionais não identificou nenhum instrumento 

padronizado e normatizado para população brasileira baseado no modelo de IRI. A busca 

foi feita nas bases de dados nacionais Lilacs e Scielo, com os descritores: Avaliação de 

leitura, Inventário informal de leitura, avaliação de leitura em crianças de 1º ao 5º ano, 

desenvolvimento de instrumento de leitura baseado em Informal Reading Inventory. 

Assim, o desenvolvimento de um instrumento que possa ser usado para avaliar os níveis 

de leitura e compreensão textual de estudantes do 1º ao 5º ano apresenta grande relevância 

no contexto nacional. Em função do seu pressuposto teórico, o ILEF-I poderá ser usada 

por professores para investigar níveis de instrução de leitura.  

No entanto, o processo de criação e adaptação do ILEF-I para a população escolar 

brasileira deve ser feita de forma cuidadosa e correta, a fim de garantir sua qualidade e 

adequação. Estudos brasileiros referentes a desenvolvimento de instrumento também 

ressaltam a importância de controlar variáveis psicolinguísticas contrastantes como 

regularidade, comprimento e frequência para uma adequada avaliação cognitiva da leitura 

(FONTOURA et al, 2011; SALLES et al, 2013; CAPELLINI et al, 2014; RODRIGUES 

et al, 2015). No entanto, em estudos nacionais, normalmente são elaboradas uma única 

lista que pode ser usada por alunos de diferentes séries escolares. Assim, procedimentos 

de avaliação para leitura, como o PROLEC (Capellini e colaboradores, 2014) utilizam 

uma única lista com 60 itens, composta por palavras reais que variavam em função da 

complexidade silábica, frequência (alta e baixa) e comprimento, advindas da lista de 

Pinheiro (1996). Além disso, a lista também é composta por pseudopalavras de diferentes 

complexidades silábicas, respeitando os padrões silábicos e comprimento para alunos do 

Ensino Fundamental I. 
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 Dentro dessa mesma perspectiva, Salles e Parente (2002) elaboraram uma lista 

de palavras e de pseudopalavras, para avaliar a leitura oral de palavras e pseudopalavras 

em função da regularidade, lexicalidade, extensão e frequência, para alunos do 3º e 4º 

ano.  

A busca por evidências de validade é um processo que incialmente necessita de 

um levantamento de estudos na literatura referente ao assunto ou habilidade a ser testada, 

a fim de auxiliar na interpretação dos scores e contextos a serem utilizados. A validade é 

descrita como alcance em que o teste mensura aquilo que se propõe (URBINA, 2007) 

A partir do modelo proposto por Aaron et. al., (2008) e modificado por Seabra 

(2011) e do modelo de avaliação baseado no BRI, o ILEF-I propõe em um único 

instrumento avaliar as principais habilidades envolvidas na leitura, reconhecimento de 

palavras, fluência e compreensão de crianças brasileiras do 1º ao 5º ano. 

Sendo assim, o presente estudo considera a importância por busca de evidências 

de validade para disponibilização do ILEF-I para investigar níveis de leitura e 

compreensão textual de estudantes 1º ao 5º ano do E.F.  

 

3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Desenvolver e buscar evidências de validade do ILEF-I: Inventário de Leitura 

para o Ensino Fundamental I, baseado no Informal Reading Inventory (IRI) utilizando a 

estrutura do Basic Reading Inventory (BRI) que possibilite a avaliação de fluência, 

reconhecimento de palavras e compreensão leitora de estudantes do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental.  

 

3.2 Objetivo Específico  
1) Desenvolver 7 listas de palavras isoladas e buscar evidência de validade 

por conteúdo para Educação Fundamental I, levando em consideração a 

frequência, regularidade e tamanho das palavras. 

2) Desenvolver 7 textos levando em consideração a frequência, tamanho e 

estrutura silábica das palavras, e questões que possibilitem avaliar 

habilidades de leitura e compreensão na Educação Fundamental I. 
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3) Buscar evidência de validade por critério externo a partir da comparação 

dos resultados em função do ano escolar. 

4) Buscar evidência de validade por convergência com testes de leitura 

validados para escolares brasileiros.  

 

A fim de atingir os objetivos propostos, o trabalho a seguir é apresentado em dois 

estudos distintos: 1) Estudo I relacionado com a construção do ILEF-I; 2) Estudo 

II relacionado com a busca de evidência de validade do ILEF-I a partir da 

avaliação de crianças do Ensino Fundamental I. 
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4. ESTUDO I: Processo de criação e desenvolvimento do ILEF-I 
 

O ILEF-I é um instrumento formado por dois módulos: 1) Avaliação de Leitura 

de Palavras; 2) Avaliação de Leitura de Textos e Compreensão. Para facilitar a 

compreensão do leitor, o desenvolvimento de cada um dos módulos é apresentado 

separadamente. Portanto, o Estudo I é dividido em duas partes. A primeira parte envolve a 

criação e o desenvolvimento Módulo 1, isto é, das listas de palavras. A segunda parte, é 

referente ao desenvolvimento dos textos e das questões para avaliação da compreensão 

leitora, ou seja, o Módulo 2. Dessa forma, o Estudo I busca responder os objetivos específicos 

I e II. 

 

 

4.1. DESENVOLVIMENTO DA LISTA DE PALAVRAS 
 

4.1.1. Método 
 
4.1.1.1. Procedimento para Desenvolvimento do ILEF-I: Módulo Avaliação de 
Leitura de Palavras 
 

O processo de desenvolvimento do ILEF-I: Módulo Avaliação de Leitura de 

Palavras se deu em 5 Etapas: 1) Criação das 5 listas de palavras; 2) Verificação da 

compreensão dos itens da tarefa; 3) Modificação das listas do 3º e 5º ano em função da 

etapa anterior; 4) Criação de 2 listas: PréA e PréB, que apresentam níveis de 

complexidade inferiores ao 1º ano (no entanto as listas PréA e PréB não participaram da 

etapa de verificação dos itens por terem sido criadas posteriormente); 5) Versão final das 

listas de palavras. A Figura 2 apresenta as etapas seguidas para a construção das listas de 

palavras usadas no módulo de avaliação de leitura de palavras isoladas. Cada uma das 

etapas é descrita detalhadamente.  
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Figura 2: Fluxo metodológico para desenvolvimento das Listas de Palavras

ETAPA 1: 
 
Criação das 5 Listas de 
Palavras um para cada 
ano do Ensino 
Fundamental I. 

 

ETAPA 2: 
 

Verificação da 
compreensão dos itens 
da tarefa. 

 
 

ETAPA 3: 
 

Modificação das Listas 
do 3º e 5º ano em função 
da avaliação de 
compreensão dos itens. 

 

ETAPA 4: 
 

Criação de duas Listas: 
PréA e PréB, que 
apresentam níveis de 
complexidade inferiores 
ao 1º ano. 

 

ETAPA 5: 
 

Versão final das Listas 
de Palavras. 
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4.1.1.2. Etapa 1: Criação das 5 Listas de Palavras um para cada ano do Ensino 
Fundamental I 
 

Inicialmente, foram desenvolvidas 5 listas de palavras isoladas, cada uma 

composta por 20 palavras referente a cada ano escolar e balanceadas conforme as 

características psicolinguísticas do português brasileiro. Na ausência de informações nos 

Parâmetros Curriculares Nacional referentes ao que se espera em termos de leitura para 

cada ano escolar, as palavras foram retiradas da base de dados da ABD e analisadas 

conforme as seguintes características psicolinguísticas: regularidade (regulares e 

irregulares) frequência de ocorrência para o ano escolar (alta, média e baixa frequência) 

e tamanho (curta e longa), sendo considerada palavras curtas aquelas que são classificadas 

como monossílabas e dissílabas, e palavras longas aquelas classificadas trissílabas e 

polissílabas. A frequência de ocorrência das palavras foi obtida a partir da lista de 

Pinheiro (1996) e as características de regularidade de acordo com Pinheiro e Cunha 

(2008).  

Considerando que o corpus da ABD não apresenta a frequência de ocorrência das 

palavras para alunos do 5º ano, a lista para esse ano foi feita a partir da seleção das 

palavras de baixa frequência do 4º ano. Dessa forma, as listas foram elaboradas seguindo 

um nível crescente de complexidade em função da escolaridade. O anexo 1 descreve as 

características das listas de palavras do 1º ao 5º ano. A Tabela 2 apresenta as 5 primeiras 

listas criadas para cada um dos anos da Educação Infantil I.  
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Tabela 2: Lista de Palavras de 1º ao 5º ano - 1º versão 

Lista de Palavras de 1º ao 5º ano 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

1. mais 1. cidade 1. rural 1. observe 1. sexto 
2. ele 2. noite 2. janela 2. vegetação 2. digestivo 
3. cada 3. cachorro 3. aparecem 3. distância 3. antecessor 
4. vamos 4. chuva 4. volta 4. fazia 4. exploração 
5. menino 5. final 5. poesia 5. descobrir 5. hemisfério 
6. todo 6. coelho 6. relevo 6. vermelho 6. proteger 
7. lado 7. galinha 7. principal 7. feita 7. usava 
8. família 8. saúde 8. floresta 8. poema 8. confusão 
9. bonito 9. avião 9. criação 9. capacidade 9. vasilha 
10. vida 10. fumaça 10. milho 10. indicam 10. trapézio 
11. canta 11. quente 11. jeito 11. oxigênio 11. extremos 
12. jogo 12. ferro 12. vestido 12. exata 12. hexágono 
13. barriga 13. troca 13. união 13. cheiro 13. êxito 
14. mata 14. verão 14. lixo 14. órgão 14. viçosa 
15. mágico 15. grilo 15. estações 15. certeza 15. exosfera 
16. beijo 16. queijo 16. coragem 16. higiene 16. saxofone 
17. doze 17. jarra 17. hino 17. chave 17. taxímetro 
18. palha 18. pomba 18. vara 18. trouxe 18. vibração 
19. loja 19. favor 19. táxi 19. lixeiro 19. autêntico 
20. fino 20. filha 20. boxe 20. fixo 20. confere 

 

 

4.1.1.3. Etapa 2: Verificação da compreensão dos itens da tarefa 
 

A fim de buscar evidência de validade de conteúdo, cada uma das listas de 

palavras foi aplicada em 5 crianças de cada ano do Ensino Fundamental I, de acordo com 

a série escolar. Assim, foram avaliadas 25 crianças de uma escola privada, localizada em 

São Miguel Paulista no município de São Paulo. Essa tarefa buscou verificar a 

compreensão dos itens das tarefas do instrumento. Dessa forma, cada criança leu 1 lista 

de palavras referente ao seu ano escolar. A instrução dada para cada criança era: “Vou ler 

uma lista de palavras e você deve me dizer se sabe o significado da palavra. Se souber, 

diga ‘sim’. Se não souber, diga ‘não’. Casos em que as palavras não eram conhecidas por 
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3 ou mais crianças, elas deveriam ser substituídas por outras palavras de maior frequência, 

ou seja, que fossem reconhecidas por 4 ou 5 crianças. A aplicação ocorreu em uma sala 

disponível na escola e o tempo estimado para realização da tarefa foi de 5 minutos.  

Assim, todas as palavras das listas do 1º, 2º, e 4º ano eram conhecidas por 3 ou 

mais crianças. No entanto, nas listas do 3º e 5º ano, mais de 2 crianças não conheciam 

algumas das palavras. O anexo 2 apresenta a frequência de palavras que eram conhecidas 

pelas crianças em função do ano escolar. 

 

4.1.1.4. Etapa 3: Modificação das Listas do 3º e 5º ano em função da avaliação de 
compreensão dos itens 
 

Foi feita uma análise quantitativa das respostas das listas do 3º e 5º ano. Dessa 

forma, foi substituída 1 palavra do 3º ano, pois as 5 crianças não conheciam a palavra 

“relevo”. Assim, foi escolhida a palavra “alegre” em substituição, sendo que ela foi 

apresentada novamente a 5 alunos do 3º ano. Todas as crianças conheciam a palavra e, 

por isso, ela foi incluída na lista. Dessa forma, houve a substituição de “relevo” por 

“alegre”.  

Na lista do 5º ano, das 20 palavras, 4 palavras não eram conhecidas por nenhuma 

das crianças (i.e, digestivo, antecessor, êxito e viçosa) e 1 palavra não era conhecida por 

4 crianças (i.e., exosfera). Dessa forma, foi elaborada uma nova lista com 10 palavras 

(i.e., relativo, terrestre, equivalente, começar, desprezo, expresse, exibir, abastecer, 

exercer e absorve) a fim de substituir as 5 palavras que não eram conhecidas. Dessa 

forma, foram identificadas as 5 palavras em que pelo menos, 4 crianças relatavam 

conhecer a palavra. Assim, foram as seguintes alterações: “digestivo” para “equivalente”; 

“antecessor” para “terrestre”; “êxito” para “desprezo”; “viçosa” para “exibir”; e 

“exosfera” para “exercer”. 

 

4.1.1.5. Etapa 4: Criação de duas Listas: PréA e PréB, que apresentam níveis de 
complexidade inferiores ao 1º ano 
 

Foram criadas mais 2 listas de palavras isoladas, intituladas de PréA e PréB, a fim 

de propor dois níveis de complexidade menor em relação à lista do 1º ano, sendo a lista 

PréA a de nível mais baixo que PréB. Essa decisão foi tomada a partir de duas referências: 

1) é comum crianças do 1º ano em início de alfabetização apresentarem dificuldades na 
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leitura visto que estão em processo de alfabetização; 2) seguir a proposta do instrumento 

Basic Reading Inventory que propõe essas duas opções para leitores iniciantes. 

Dessa forma, as 2 listas seguiram os mesmos critérios que as listas do 1º ao 5º 

ano. A Tabela 3 apresenta as características psicolinguísticas das listas PréA e PréB.   

 

Tabela 3: Número de itens em função das características psicolinguística das Listas 
PréA e PréB 

 Características psicolinguísticas das Lista de Palavras PréA e PréB 

Série Comprimento Regularidade Frequência 

 curta longa regular irregular alta média baixa 

PréA 20 0 20 0 20 0 0 

PréB 17 3 19 1 20 0 0 

 

Dessa forma, as listas PréA e PréB apresentam diferenças em relação à ocorrência 

de 3 palavras longas e 1 irregular na PréB. Já os 20 itens da PréA são de alta frequência, 

regulares e curtos. A Tabela 4 apresenta as listas de palavras para o PréA e Pré B. 
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Tabela 4: Lista de Palavras para PréA e PréB 

Lista de Palavras para PréA e PréB 

PréA PréB 

1. vai 1. bola 
2. uma 2. papai 
3. para 3. chuva 
4. vovó 4. rato 
5. ela 5. pé 
6. ave 6. casa 
7. eu 7. foi 
8. dia 8. sua 
9. caiu 9. galo 
10. vaca 10. fada 
11. gato 11. bate 
12. pula 12. carro 
13. vila 13. lua 
14. pia 14. tatu 
15. faca 15. dado 
16. lago 16. cavalo 
17. pipa 17. bala 
18. sala 18. rei 
19. sapo 19. comida 
20. pato 20. nave 

 

 

4.1.1.6. Etapa 5: Versão final das Listas de Palavras 
 

Dessa forma, o ILEF-I: Módulo Avaliação de Leitura de Palavras ficou composta 

por 7 listas de palavras, sendo que a frequência dos itens em função das características 

psicolinguísticas variou em função da lista. A Tabela 5 apresenta os itens das 7 listas de 

palavras do ILEF-I.  
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Tabela 5: Listas de Palavras de PréA à 5º ano - versão final 

Módulo Avaliação de Leitura de Palavras 

PréA PréB 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

1. vai 1. bola 1. mais 1. cidade 1. rural 1. observe 1. sexto 

2. uma 2. papai 2. ele 2. noite 2. janela 2. vegetação 2. equivalente 

3. para 3. chuva 3. cada 3. cachorro 3. aparecem 3. distância 3. terrestre 

4. vovó 4. rato 4. vamos 4. chuva 4. volta 4. fazia 4. exploração 

5. ela 5. pé 5. menino 5. final 5. poesia 5. descobrir 5. hemisfério 

6. ave 6. casa 6. todo 6. coelho 6. alegre 6. vermelho 6. proteger 

7. eu 7. foi 7. lado 7. galinha 7. principal 7. feita 7. usava 

8. dia 8. sua 8. família 8. saúde 8. floresta 8. poema 8. confusão 

9. caiu 9. galo 9. bonito 9. avião 9. criação 9. capacidade 9. vasilha 

10. vaca 10. fada 10. vida 10. fumaça 10. milho 10. indicam 10. trapézio 

11. gato 11. bate 11. canta 11. quente 11. jeito 11. oxigênio 11. extremos 

12. pula 12. carro 12. jogo 12. ferro 12. vestido 12. exata 12. hexágono 

13. vila 13. lua 13. barriga 13. troca 13. união 13. cheiro 13. desprezo 

14. pia 14. tatu 14. mata 14. verão 14. lixo 14. órgão 14. exibir 

15. faca 15. dado 15. mágico 15. grilo 15. estações 15. certeza 15. exercer 

16. lago 16. cavalo 16. beijo 16. queijo 16. coragem 16. higiene 16. saxofone 

17. pipa 17. bala 17. doze 17. jarra 17. hino 17. chave 17. taxímetro 

18. sala 18. rei 18. palha 18. pomba 18. vara 18. trouxe 18. vibração 

19. sapo 19. comida 19. loja 19. favor 19. táxi 19. lixeiro 19. autêntico 

20. pato 20. nave 20. fino 20. filha 20. boxe 20. fixo 20. confere 

 

As características psicolinguísticas de todas as palavras conforme o ano escolar 

estão descritas nos anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Além da, apresentação do instrumento ILEF-

I: Módulo Avaliação de Leitura de Palavras contém folha de aplicação e folha do aluno, 

disponível nos anexos. No entanto, a Tabela 6 sumaria as frequências de ocorrências, em 

termos absolutos dos itens das 7 listas de palavras.  
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Tabela 6: Características psicolinguísticas para as listas de palavras PréA à 5º ano 

 Características psicolinguísticas  

Série Tamanho Regularidade Frequência 

 curta longa regular irregular alta média baixa 

PréA 20 0 20 0 20 0 0 

PréB 17 3 19 1 20 0 0 

1º ano 15 5 16 4 10 5 5 

2º ano 13 7 15 5 7 6 6 

3º ano 9 11 11 9 5 9 6 

4º ano 6 14 8 12 4 8 7 

5º ano 1 19 8 12 0 0 20 

 

Em suma, as 7 listas de palavras foram criadas tendo em vista o grau de 

complexidade em função das características psicolinguísticas e a adequação ao ano 

escolar. Dessa forma, as listas dos anos iniciais apresentam uma ocorrência maior de 

itens, curtos, regulares e de alta frequência. 

 
 
4.2. DESENVOLVIMENTO DOS TEXTOS E COMPREENSÃO TEXTUAL 
 
4.2.1. Método 
 
4.2.1.1. Participantes 
 

Participaram dessa etapa do estudo 7 educadores com experiência em Ensino 

Fundamental I e 5 especialistas em avaliação de leitura. 

 

4.2.1.2. Procedimento para Desenvolvimento do ILEF-I: Módulo Avaliação de 
Leitura de Textos e Compreensão 
 

O processo de desenvolvimento do ILEF-I: Módulo Avaliação de Leitura de 

Textos e Compreensão se deu em 7 etapas: 1) Elaboração de 5 Textos e de 10 questões 

de avaliação de compreensão para cada um dos textos; 2) Avaliação do grau de adequação 

de cada um dos 5 textos em função do ano escolar, realizada por 7 educadores com 

experiência no Ensino Fundamental I; 3) Alterações dos textos do 2º e 4º ano em função 

das avaliações realizadas pelos professores na etapa 2; 4) Avaliação do grau de adequação 



31	
	

de cada um dos 5 textos em função do ano escolar, realizada por 5 especialistas em 

avaliação de leitura; 5) Alterações dos textos e modificações das questões de 

compreensão em função das observações feitas pelos especialistas na etapa 4; 6) 

Elaboração de dois Textos (Pré25A e Pré50B), com grau de complexidade inferior ao 

Texto (no entanto os textos PréA e PréB não participaram da Avaliação do grau de 

adequação de cada um dos 5 textos em função do ano escolar, realizada por 7 educadores 

com experiência no Ensino Fundamental I por terem sido criadas posteriormente); 7) 

Versão final dos 7 textos com as 10 questões de compreensão para cada um dos textos; 

8) Análise textual por meio do Programa Coh-Metrix. A Figura 3 apresenta o fluxograma 

das etapas seguidas para elaboração do Módulo de avaliação de leitura de texto e de 

compreensão do ILEF-I. Cada uma das etapas é descrita detalhadamente. 
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Figura 3: Fluxo metodológico para desenvolvimento dos Textos e Compreensão Textual.

ETAPA 1: 
 

Elaboração de 5 Textos e de 
10 questões de avaliação de 
compreensão para cada um 
dos textos. 

ETAPA 2: 
 

Avaliação do grau de 
adequação de cada um dos 5 
textos em função do ano 
escolar, realizada por 7 
educadores com experiência 
no Ensino Fundamental I. 

ETAPA 3: 
 

Alterações dos textos do 2º 
e 4º ano em função das 
avaliações realizadas pelos 
professores na etapa 2. 

ETAPA 4:  
 

Avaliação do grau de adequação 
de cada um dos 5 textos em 

função do ano escolar, realizada 
por 5 especialistas em avaliação 

de leitura. 
 

ETAPA 5: 
 

Alterações dos textos e 
modificações das questões 
de compreensão em função 
das observações feitas 
pelos especialistas na etapa 
4. 

ETAPA 6: 
 

Elaboração de dois Textos 
(Pré25A e Pré50B), com 
grau de complexidade 
inferior ao Texto 1. 

 

ETAPA 7: 
 
Versão final dos 7 textos 
com as 10 questões de 
compreensão para cada 
um dos textos. 

 

 

ETAPA 8: 
 
Análise textual por meio 
do Programa Coh-Metrix 
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4.2.1.3. Etapa 1: Elaboração de 5 Textos e de 10 questões de avaliação de 
compreensão para cada um dos textos 
 

 

Inicialmente foram desenvolvidos 5 textos, sendo um para cada ano escolar do 

Ensino Fundamental I e balanceadas conforme as características psicolinguísticas do 

português brasileiro. Cada texto foi elaborado com 100 palavras adequadas para cada ano 

escolar. Os temas dos textos e os tipos de estruturas das frases foram selecionados a partir 

da consulta de livros didáticos e paradidáticos indicados para cada série escolar. O 

conteúdo dos textos foi elaborado tendo em perspectiva as seguintes variáveis: 1) 

tamanho das palavras (curta e longa), sendo considerada palavras curtas aquelas que são 

classificadas como monossílabas e dissílabas, e palavras longas aquelas classificadas 

trissílabas e polissílabas; 2) complexidade das palavras em função da estrutura silábica; 

3) complexidade das frases em função da estrutura sintática; 4) complexidade da temática 

e frequência de ocorrência das palavras (alta, média e baixa). A frequência de ocorrência 

das palavras foi classificada de acordo com a lista de Pinheiro (1996) e a regularidade 

segundo Pinheiro e Cunha (2008). Dessa forma, os textos foram elaborados seguindo um 

nível crescente de complexidade em função da escolaridade. Os textos das séries iniciais 

apresentam mais palavras de alta frequência, palavras com sílabas canônicas, aquelas 

constituídas por CV e maior quantidade de palavras curtas. Já nas séries finais observa-

se maior prevalência de palavras de baixa frequência, palavras com estruturas silábicas 

CVC e palavras com mais de uma estrutura silábica não canônica. Além disso, há maior 

prevalência de palavras longas. O anexo 10; apresenta a descrição detalhada das 

características psicolinguísticas de cada uma das palavras dos textos. 

Concomitantemente, foram elaboradas as 10 questões para compreensão de cada 

um dos textos que abordam aspectos distintos de compreensão. Dessa forma, as 10 

questões ficaram distribuídas da seguinte forma: 1) uma pergunta sobre o tópico da 

estória; 2) seis perguntas sobre fatos descritos no texto; 3) uma pergunta que envolve 

avaliação do texto por parte do leitor; 4) uma pergunta de inferência; 5) e uma pergunta 

relacionada com o vocabulário do texto. A seleção desses 5 tópicos foi baseada em outros 

inventários de leitura informal ou IRIs, como o Basic Reading Inventory (JOHNS, 2012).  

A primeira versão dos 5 textos, bem como das 10 questões de compreensão textual 

ficaram da seguinte forma: 
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Texto 1. Desenvolvido para o 1º ano 

O bolo de fubá – 1º ano 
1º p. A vovó de Edu adora fazer bolo de fubá para ele comer. Edu chega da rua e ela 

logo fala: 

2º p. - Edu, toma café com bolo. Eu acabei de tirar do forno. 

3º p. - É bolo de fubá vovó? 

4º p. - É Edu! Ele ficou fofo e muito bom! 

5º p. - Oba! Me dá uma fatia! 

6º p. Edu come e fala para a vovó: 

7º p.  - Vovó, pode dar uma fatia para o meu amigo Fábio? Eu levo para ele. 

8º p. - Pode, vou cortar um pedaço e deixar na pia para você pegar. 

9º p. - Que bom, Vovó! O Fábio vai amar esse bolo. Vou levar agora para ele. Ele vai 

comer tudo! 

 

Compreensão textual 1º ano 

T. 1. ____   T.1 A estória é sobre o que? 

F.2 O que a vovó de Edu adora fazer para ele? 

F.3 Como o bolo ficou depois de pronto? 

F.4 Edu gostou de saber que a vovó havia feito o bolo para ele? 

F.5 Para quem Edu queria levar um pedaço de bolo? 

F.6 Onde a vovó disse que deixaria o bolo para o Edu levar para o amigo? 

F.7 Edu disse que Fábio iria gostar do bolo da vovó? 

A.8 Por que você acha que Edu vai todos os dias na casa da vovó depois que sai da 

escola? 

I.9 Você acha que Fábio gostou do bolo? 

V.10 O que quer dizer “o bolo está bem fofo”? 
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Texto 2. Desenvolvido para o 2º ano 

A cadela Nini – 2º ano 

1º p A chegada da Nini na minha família foi muito animada.  

2º p Nini é uma cadela amarela e peluda que o papai achou na rua.  

3º p No dia em que o papai chegou com a Nini em casa ele disse: 

4º p - Vejam a cadela linda que eu achei na rua! Vamos ficar com ela? 

5º p - Podemos chamar de Nini? Disse a mamãe. 

6º p Nini fez a maior festa e logo saltou no colo da mamãe.  

7º p Depois, correu e ficou balançando o rabo para mim. 

8º p Agora Nini já é da família! Nós fizemos até uma cama de pano para ela! Nini é a 

minha melhor amiga! 

 

Compreensão textual 2º ano 

T.1 A estória é sobre o que? 

F.2 Como foi a chegada da cadela Nini na família? 

F.3 Quais são as características da Nini? 

F.4 Quem achou a Nini? 

F.5 Onde o papai achou a Nini? 

F.6 Quem escolheu o nome da Nini? 

F.7 A família fez uma cama para Nini? Se sim, do que ela era feita? 

A.8 Por que você acha que o papai levou a Nini para casa? 

I.9 Porque você acha que Nini ficou balançando o rabo? 

V.10 O que significa saltou? 
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Texto 3. Desenvolvido para o 3º ano 

O caminho da escola – 3º ano 

1º p. Todos os dias André e Mateus vão para a escola juntos. A caminhada até lá   dura 

mais ou menos vinte minutos. Não é muito perto, mas eles se divertem conversando 

pelo caminho. Passam por lojas, padaria e supermercados. Veem pessoas andando na 

rua e saindo do ônibus. No momento de atravessar a rua, André diz: 

2º p. - Calma, o sinal de pedestre está vermelho temos que esperar. Então, Mateus diz: 

3º p. - Agora o sinal para os carros está amarelo, indicando atenção. Agora sim, o sinal 

para pedestre está verde, avisa André.  

4º p. Os meninos conhecem bem os códigos de trânsito. E eles seguem conversando. 

 

Compreensão textual 3º ano 

T.1 A estória é sobre o que? 

F.2 Quanto tempo é a caminhada até a escola? 

F.3 O caminho até a escola é longe ou perto? 

F.4 O que André e Mateus veem pelo caminho? 

F.5 Por que eles tiveram que esperar para atravessar a rua? 

F.6 Qual a cor do sinal indicava amarelo? 

F.7 Qual a cor do sinal de pedestre que André e Mateus puderam atravessar? 

A.8 Por que é importante conhecer os sinais de trânsito? 

I.9 Você acha que a escola fica em um local que tem fazendas ou na cidade? 

V.10 o que significa pedestre? 
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Texto 4. Desenvolvido para o 4º ano 

Um passeio interessante 

1º p. Luís acordou contente, afinal, era dia de visitar o zoológico e o horto. Mal podia 

esperar para ver tantos animais e plantas diferentes.  

2º p. Mas o que ele queria mesmo era ver os primatas. No entanto, viu primeiro os 

anfíbios. Ele não acreditou quando descobriu que algumas rãs podem mudar de cor 

entre o dia e a noite. Ele realmente ficou surpreso!  

3º p. Depois, finalmente, visitou os primatas e achou o máximo ver um chimpanzé 

andando ereto como um humano!  

4º p. Ao chegar no horto viu lindas orquídeas e bromélias.  

5º p. Ao final do passeio, ele havia aprendido a respeitar todos os seres vivos. 

 

Compreensão textual 4º ano 

T.1 A estória é sobre o que? 

F.2 Por que Luís acordou contente? 

F.3 O que Luís queria ver no passeio? 

F.4 O que Luís descobriu sobre as rãs? 

F.5 Como os primatas andavam? 

F.6 O que Luís viu no horto? 

F.7 O que Luís aprendeu ao final do passeio? 

A.8 Por que você acha que ele aprendeu que é importante respeitar todos os seres vivos? 

I.9 Porque você acha que Luís achou o máximo ver o chimpanzé andando como 

humano? 

V.10 O que quer dizer “ficou surpreso? ” 
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Texto 5. Desenvolvido para o 5º ano 

Acesso à internet 

1º p. No final do século XX a internet passou a fazer parte do cotidiano de milhões de 

pessoas. Foi uma revolução nos meios de comunicação.  

2º p. De repente, ficou muito fácil estabelecer conexões com pessoas do mundo inteiro 

e acessar qualquer tipo de informação. Isso era algo espetacular!  

3º p. No início, a velocidade da conexão era lenta e os equipamentos caríssimos. Hoje 

com a tecnologia é possível acessar a internet em milésimos de segundos.  

4º p. Os celulares possibilitam fazer ligações com vídeo em tempo real.  

5º p. Vale lembrar que é preciso usar essa ferramenta de forma sábia, ainda que estando 

tão presentes nas nossas vidas. 

 

Compreensão textual 5º ano 

T.1 A estória é sobre o que? 

F.2 Quando a internet passou a fazer parte da vida de milhões de pessoas? 

F.3 Por que foi uma revolução nos meios de comunicação? 

F.4 Como era a velocidade da internet no início? 

F.5 Atualmente, em quanto tempo podemos acessar a internet? 

F.6 O que os celulares nos possibilitam realizar atualmente? 

F.7 O que é importante lembrar ao usar a internet diariamente nas nossas vidas? 

A.8 Por que ficou mais fácil estabelecer conexões com pessoas do mundo inteiro? 

I.9 O que você pensa sobre usar a internet de forma sábia? 

V.10 O que significa conexão? 

 

 
4.2.1.4. Etapa 2: Avaliação do grau de adequação de cada um dos 5 textos em 
função do ano escolar, realizada por 7 educadores com experiência no Ensino 
Fundamental I. 
 

A fim de buscar evidência de validade de conteúdo, os 5 textos foram 

apresentados à 7 educadores com experiência no Ensino Fundamental I, sendo 5 com 

formação em Pedagogia e 2 com formação em Letras. No entanto, 5 educadores tinham 

experiência principalmente de ensino em escolas privadas.  

A fim de avaliar o grau de adequação em função da facilidade de leitura, foi 

solicitado que o professor indicasse em uma escala de 1 a 10, o quanto ele julgava que os 
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alunos teriam facilidade para ler e compreender o texto. Dessa forma, marcar o número 1 

indica pouca facilidade para ler e compreender o texto e 10 maior facilidade para ler o 

texto. Os educadores avaliaram cada um dos textos, levando em consideração alunos de 

cada um dos 5 anos, ou seja, deveriam indicar, por exemplo, o quanto consideravam o 

texto 1 adequado para criança do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. O Gráfico 1 ilustra as respostadas 

dadas pelos educadores para cada um dos 5 textos em função do ano escolar.  

 

 
                  Gráfico 1: Nível de facilidade de os alunos lerem os textos 

 

De acordo com o Gráfico 1 o texto do 2º ano apresentou nível de facilidade muito 

próximo ao texto do 1º. Assim também, como o texto do 4º ano, apresentou nível de 

facilidade muito próximo ao texto do 3º ano. Dessa forma, os textos do 2º e 4º anos 

sofreram pequenos ajustes visando deixá-los um pouco mais complexos. Já os textos do 

1º, 3º e 5º anos mantiveram a primeira versão.  

 

4.2.1.5. Etapa 3: Alterações dos textos do 2º e 4º ano em função das avaliações 
realizadas pelos professores na etapa 2 

 

A partir da avaliação feita pelos educadores, os textos 2 e 4 tiveram algumas 

palavras substituídas e algumas frases modificadas a fim de aumentar sua complexidade. 

Além disso, as questões da parte de compreensão textual foram modificadas em função 

das alterações feitas nos textos. 
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O texto 2 teve alterações na maioria dos parágrafos. Dessa forma, foram 

substituídas algumas palavras de estrutura silábica canônica, para palavras não canônicas, 

como trocar “Nini” por “Bolinha”. Além disso, foram substituídas palavras curtas, por 

longas, tal como “chamar” por “construir”.  A partir das mudanças do texto, as perguntas 

da parte de compreensão textual também foram modificadas. A Tabela 7 apresenta a 

versão original e a alterada do texto 2 e das questões de compreensão, a partir das 

avaliações feitas pelos educadores.  

 

Tabela 7: Versão original e a modificada do Texto 2 e das questões de 
compreensão, em função dos resultados das avaliações dos educadores 

1º Versão – Texto 2 2º Versão – Texto 2  

Título: A cadela Nini Título: A cadela Bolinha 

1º p. A chegada da Nini na minha família 

foi muito animada. 

1º p. A chegada da Bolinha na minha 

família foi muito animada. 

2º p. Nini é uma cadela amarela e peluda 

que o papai achou na rua. 

2º p. Bolinha é uma cadela amarela e 

peluda que o papai achou na rua. 

3º p. No dia em que o papai chegou com 

a Nini em casa ele disse: 

3º p. No dia em que o papai chegou com 

a Bolinha em casa ele disse: 

4º p. - Vejam a cadela linda que eu achei 

na rua! Vamos ficar com ela? 

4º p. - Vejam a cachorrinha linda que eu 

achei na rua! Vamos ficar com ela? 

5º p. - Podemos chamar de Nini? Disse a 

mamãe. 

5º p. Podemos construir uma casa para 

ela, disse a mamãe. 

6º p. Nini fez a maior festa e logo saltou 

no colo da mamãe. 

6º p. A cadelinha fez a maior festa e logo 

saltou no colo da mamãe. 

7º p. Depois, correu e ficou balançando o 

rabo para mim. 

7º p. Nesse parágrafo não houve 

modificação. 

8º p. Agora Nini já é da família! Nós 

fizemos até uma cama de pano para ela! 

Nini é a minha melhor amiga! 

8º p. Agora ela já é da nossa família! Nós 

também compramos ração para ela! 

Bolinha é a minha melhor amiga! 

1º Versão - 10 questões 2º Versão - 10 questões  

T.1 A estória é sobre o que? Essa questão não foi modificada. 

F.2 Como foi a chegada da cadela Nini na 

família? 

F.2 Como foi a chegada da cadela 

Bolinha na família? 
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F.3 Quais são as características da Nini? F.3 Quais são as características da 

Bolinha? 

F.4 Quem encontrou a Nini? F.4 Quem encontrou a Bolinha? 

F.5 Onde o papai achou a Nini? F.5 Onde o papai achou a Bolinha? 

F.6 Quem escolheu o nome da Nini? F.6 Qual foi a ideia da mamãe quando a 

bolinha chegou? 

F.7 A família fez uma cama para Nini? Se 

sim, do que ela era feita?  

F.7 O que a família comprou para a 

Bolinha? 

A.8 Por que você acha que o papai levou 

a Nini para casa? 

A.8 Por que você acha que o papai levou 

a Bolinha para casa? 

I.9 Porque você acha que Nini ficou 

balançando o rabo? 

I.9 Porque você acha que Bolinha ficou 

balançando o rabinho? 

V.10 O que significa saltou? Essa questão não foi modificada. 

 
 

Análise das alterações feitas indica que a 2ª versão ficou mais complexa pois, 

embora a 2ª versão tenha mais palavras de alta frequência, o número de palavras com 

sílabas canônicas (CV) diminuiu de 29 para 18. Além disso, aumentou o número de 

palavras longas. A tabela 8 apresenta o número de ocorrência de palavras em função das 

características psicolinguísticas da 1º e 2º versão do Texto 2: 
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Tabela 8: Ocorrência de palavras no Texto 2 em função de características 
psicolinguísticas 

 
1º Versão – Texto 2 

2º Versão – Texto 2 - pós 

avaliação dos professores 

Alta frequência 70 75 

Média frequência 13 9 

Baixa frequência 15 16 

Não encontrada 2 0 

V 12 12 

VV 1 1 

CV 29 18 

VC 2 3 

CVV 13 12 

CCV 3 8 

CVC 14 14 

CCVC 1 1 

CVVC 1 1 

CCVV 0 0 

CCVVC 0 0 

AUE 8 10 

Curtas 71 64 

Longas 14 19 

Legenda: V= vogal e C= consoante; AUE= acima de uma estrutura silábica. 
 

O texto 4 foi modificado em 5 parágrafos Dessa forma, foram substituídas 

algumas palavras de média frequência para de baixa frequência (ex., substituir “contente” 

por “radiante”). Além disso, foram substituídas palavras curtas por longas (ex., substituir 

“chegar” por “chegando”). A partir dessas mudanças do texto, 3 perguntas relacionadas 

com a compreensão textual foram alteradas. A Tabela 9 apresenta a versão original e a 

alterada do Texto 4 e das questões de compreensão, a partir das avaliações feitas pelos 

educadores.  
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Tabela 9: Versão original e a modificada do Texto 4 e das questões de 
compreensão, em função dos resultados das avaliações dos educadores 

1º Versão – Texto 4 2º Versão – Texto 4  

1º p. Luís acordou contente, afinal, era 

dia de visitar o zoológico e o horto. Mal 

podia esperar para ver tantos animais e 

plantas diferentes. 

1ºp. Luís acordou e estava radiante, 

afinal, ia visitar o zoológico e o horto 

florestal. Estava na expectativa para ver 

muitos animais e plantas exóticas. 

2º p. Ele realmente ficou surpreso! 2º p. Frase retirada no 2º parágrafo. 

3ºp. Depois, finalmente, visitou os 

primatas e achou o máximo ver um 

chimpanzé andando ereto como um 

humano!  

3ºp. De repente, ele avistou os 

chimpanzés e ficou encantado ao vê-los 

andando eretos como os seres humanos! 

4ºp. Ao chegar no horto viu lindas 

orquídeas e bromélias. 

4ºp. Chegando no horto viu lindas 

orquídeas e bromélias. 

5ºp. Ao final do passeio, ele havia 

aprendido a respeitar todos os seres 

vivos. 

5º p. Ao refletir sobre o passeio, percebeu 

a importância de respeitar todos os seres 

vivos. 

1º Versão - 10 questões 2º Versão - 10 questões 

T.1 A estória é sobre o que? Essa questão não foi modificada. 

F.2 Por que Luís acordou contente? F.2 Por que Luís acordou radiante? 

F.3 O que Luís queria ver no passeio? Essa questão não foi modificada. 

F.4 O que Luís descobriu sobre as rãs? Essa questão não foi modificada. 

F.5 Como os primatas andavam? Essa questão não foi modificada. 

F.6 O que Luís viu no horto? Essa questão não foi modificada. 

F.7 O que Luís aprendeu ao final do 

passeio? 

Essa questão não foi modificada. 

A.8 Por que você acha que ele aprendeu 

que é importante respeitar todos os seres 

vivos? 

Essa questão não foi modificada. 

I.9 Porque você acha que Luís achou o 

máximo ver o chimpanzé andando como 

humano? 

I.9 Por que você acha que Luís ficou 

encantado ao ver o chimpanzé andando 

como humano? 

V.10 O que quer dizer “ficou surpreso?” V.10 O que quer dizer expectativa? 
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Análise das alterações feitas indica que a 2ª versão do Texto 4 ficou mais 

complexa, pois foram realizadas alterações em 5 variáveis: diminuição no número de 

palavras de alta frequência; redução no número de palavras com sílabas canônicas (CV); 

aumento do número de palavras com mais de uma estrutura silábica (AUE); aumento de 

palavras longas. A Tabela 10 apresenta o número de ocorrência de palavras em função 

das características psicolinguísticas da 1º e 2º versão do Texto 4: 

  

Tabela 10: Ocorrência de palavras no Texto 4 em função de características 
psicolinguísticas 

 1º Versão – Texto 4 2º Versão – Texto 4 - pós 

avaliação dos professores 

Alta frequência 60 59 

Média frequência 11 11 

Baixa frequência 23 26 

Não encontrada 6 4 

V 11 6 

VV 2 3 

CV 9 8 

VC 7 8 

CVV 9 6 

CCV 0 1 

CVC 16 19 

CCVC 0 0 

CVVC 2 1 

CCVV 1 0 

CCVVC 0 0 

AUE 30 31 

Curtas 55 53 

Longas 33 34 

Legenda: V= vogal e C= consoante; AUE= acima de uma estrutura silábica. 
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4.2.1.6. Etapa 4: Avaliação do grau de adequação de cada um dos 5 textos em 
função do ano escolar, realizada por 5 especialistas em avaliação de leitura 
 

Após as alterações realizadas nos textos na etapa anterior, os 5 textos foram 

apresentados à cinco profissionais da área da educação e com conhecimento em avaliação 

de leitura, sendo dois com graduação em Psicologia e três em Pedagogia. Dessa forma, 

os especialistas responderam um questionário para cada texto com as seguintes perguntas: 

1). Alguma sugestão sobre o título da estória?; 2). O texto está adequado quanto ao tema 

e enredo para a série que propõe avaliar?; 3). O aluno do ano é capaz de ler esse texto 

com fluência e acurácia? e, em uma escala de 0 à 10, sendo 10, para leitura com sucesso; 

4). Os alunos do ano que o texto se destina, serão capazes de compreender o texto?; 5). 

Alguma mudança ou sugestão referente ao vocabulário que compõem o texto?; 6). 

Alguma observação geral sobre essa etapa do teste? Em relação às questões sobre 

compreensão, para cada pergunta, o especialista deveria responder: A pergunta 8 está 

clara? Alguma sugestão? Dessa forma, os anexos 11, 12, 13, 14 e 15 O apresentam as 

respostas de cada um dos juízes.  

As sugestões propostas pelos juízes foram analisadas e selecionadas conforme os 

pressupostos do IRI. Portanto, algumas sugestões foram descartadas. 

 

4.2.1.7. Etapa 5: Alterações dos textos e modificações das questões de compreensão 
em função das observações feitas pelos especialistas na etapa 4 

 

Dessa forma, as mudanças realizadas nos textos, assim como nas questões de 

compreensão serão descritas abaixo: 

 

Texto 1 “O bolo de fubá” 

A partir da avaliação dos juízes, alterações foram realizadas no texto quanto nas 

questões, a fim de adequá-los aos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I. Dois juízes 

sugeriram deixar o diálogo do texto mais claro, afim de, facilitar os alunos a manterem as 

informações do contexto da estória. A partir disso, foram modificados alguns aspectos da 

estória. Tais mudanças incluíram redução dos parágrafos, remoção do nome do 

personagem Fábio da estória, além de diminuir os diálogos entre os personagens para 

deixar a estória mais clara. Além disso, o número de parágrafos foi reduzido. 

As questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 da compreensão textual foram modificadas.  

Apenas a 1º pergunta da foi modificada em função da avaliação dos juízes, as outras 
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perguntas tiveram que ser modificadas em função das alterações no enredo da estória. A 

Tabela 11 apresenta a versão original e a alterada do texto 1 e das questões de 

compreensão, a partir das avaliações feitas pelos especialistas. 

 

Tabela 11: Versão original e a modificada do Texto 1 e das questões de 
compreensão, em função dos resultados das avaliações dos especialistas 

1º Versão – Texto 1 2º Versão – Texto 1 

1º p. A vovó de Edu adora fazer bolo de 

fubá para ele comer. Edu chega da rua e 

ela logo fala: 

1º p. Todo dia, Edu vai na casa da vovó 

depois que sai da escola. No café da tarde, 

a vovó do Edu falou para ele que tinha 

feito um bolo de fubá muito bom e estava 

bem fofo. 

2º p. - Edu, toma café com bolo. Eu acabei 

de tirar do forno. 

2º p. Edu logo pegou uma fatia de bolo e 

um capo de leite gelado para beber. 

3º p. - É bolo de fubá vovó? 3º p. O vovô estava sentado no sofá da sala 

e falou que queria uma fatia. Edu levou o 

bolo para o vovô e uma xícara de café. 

4º p. - É Edu! Ele ficou fofo e muito bom! 4º p. O vovô comeu todo o bolo e falou 

que estava muito bom. Os dois gostam 

muito do bolo que a vovó faz. 

5º p. - Oba! Me dá uma fatia!  

6º p. Edu come e fala para a vovó:  

7º p. - Vovó, pode dar uma fatia para o 

meu amigo Fábio? Eu levo para ele. 

 

8º p. - Pode, vou cortar um pedaço e deixar 

na pia para você pegar. 

 

9º p.  - Que bom vovó! O Fábio vai amar 

esse bolo. Vou levar agora para ele. Ele 

vai comer tudo! 

 

1º Versão – 10 questões 2º Versão – 10 questões 

T.1 A estória é sobre o que? T.1 Sobre o que é a estória? 

F.2 O que a vovó de Edu adora fazer para 

ele? 

F.2 Quem participa da estória? 
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F.3 Como o bolo ficou depois de pronto? F.3 O que a vovó fez pra Edu comer? 

F.4 Edu gostou de saber que a vovó havia 

feito o bolo para ele? 

F.4 Edu comeu bolo  bebeu o que? 

F.5 Para quem Edu queria levar um 

pedaço de bolo? 

F.5 Quem estava sentado no sofá da sala? 

F.6 Onde a vovó disse que deixaria o bolo 

para o Edu levar para o amigo? 

F.6 O que Edu levou para o vovô na sala? 

F.7 Edu disse que Fábio iria gostar do bolo 

da vovó? 

F.7 O que vovô e Edu gostam que a vovó 

faz? 

A.8 Porque você acha que Edu vai todos 

os dias na casa da vovó depois que sai da 

escola?  

Esta questão não foi modificada. 

I.9 Você acha que Fábio gostou do bolo? I.9 Porque você acha que Edu e o vovô 

gostam tanto do bolo de fubá que a vovó 

faz? 

V.10 O que quer dizer “o bolo está bem 

fofo”? 

Esta questão não foi modificada. 

 

 

Texto 2 “A cadela Bolinha” 
O texto 2 não passou por novas modificações, pois não foram feitas sugestões 

nesse sentido. No entanto as questões número 1, 2, 3, 6 e 10 foram alteradas a fim de 

adequá-las aos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. A Tabela 12 apresenta a versão 

original e a alterada das questões de compreensão do Texto 2, a partir das avaliações feitas 

pelos especialistas. 
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Tabela 12: Versão original e a modificada do das questões de compreensão do 
Texto 2, em função dos resultados das avaliações dos especialistas 

2º Versão – 10 questões 3º Versão – 10 questões 

T.1 A estória é sobre o que? T.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 Como foi a chegada da cadela Bolinha 

na família? 

F.2 Como a família recebeu a 

cachorrinha? 

F.3 Quais são as características da 

Bolinha? 
F.3 Como era a cadela Bolinha? 

F.4 Quem encontrou a Bolinha? Essa questão não foi modificada. 

F.5 Onde o papai achou a Bolinha? Essa questão não foi modificada. 

F.6 Qual foi a ideia da mamãe quando a 

bolinha chegou? 

F.6 O que a mamãe queria fazer para a 

Bolinha? 

F.7 O que a família comprou para a 

Bolinha? 

Essa questão não foi modificada. 

A.8 Por que você acha que o papai levou a 

Bolinha para casa? 
Essa questão não foi modificada. 

I.9 Porque você acha que Bolinha ficou 

balançando o rabinho? 
Essa questão não foi modificada. 

V.10 O que significa saltou? V.10 O que quer dizer “saltou”? 

 

 

Texto 3 “O caminho da escola” 

O texto 3 sofreu pequenas alterações. Apenas um juiz sugeriu melhorar a redação 

do último parágrafo, visto que precisava ter um desfecho mais claro. A fim de manter o 

padrão de 100 palavras, foi necessário ajustar os parágrafos 2 e 3. Além disso, as questões 

1, 2 e 10 foram alterações. Tabela 13 apresenta a versão original e a alterada do Texto 3 

e das questões de compreensão, a partir das avaliações feitas pelos especialistas. 
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Tabela 13: Versão original e a modificada do Texto 3 e das questões de 
compreensão, em função dos resultados das avaliações dos especialistas 

1º Versão – Texto 3 2º Versão – Texto 3 

1º p. Todos os dias André e Mateus vão 

para a escola juntos. A caminhada até lá   

dura mais ou menos vinte minutos. Não é 

muito perto, mas eles se divertem 

conversando pelo caminho. Passam por 

lojas, padaria e supermercados. Veem 

pessoas andando na rua e saindo do 

ônibus. No momento de atravessar a rua, 

André diz: 

1º p. Todos os dias André e Mateus vão 

para a escola juntos. A caminhada até lá   

dura mais ou menos vinte minutos. Não é 

muito perto, mas eles se divertem 

conversando pelo caminho. Passam por 

lojas e supermercados. Veem pessoas 

andando na rua e saindo do ônibus. No 

momento de atravessar a rua, André diz: 

2º p.       - Calma, o sinal de pedestre está 

vermelho temos que esperar. Então, 

Mateus diz: 

 

2º p - Calma, o sinal de pedestre está 

vermelho temos que esperar, Mateus. 

Agora o sinal para os carros está amarelo, 

indicando atenção.  

3º p. - Agora o sinal para os carros está 

amarelo, indicando atenção. Agora sim, o 

sinal para pedestre está verde, avisa 

André.  

3º p. – Finalmente o sinal para pedestre 

está verde, podemos ir. Avisa André.  

4º p. Os meninos conhecem bem os 

códigos de trânsito. E eles seguem 

conversando. 

4º p. Os meninos conhecem bem os sinais 

de trânsito. Eles seguem conversando até 

chegarem na escola. 

1º Versão – 10 questões 2º Versão – 10 questões 

T.1 A estória é sobre o que? T.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 Quanto tempo é a caminhada até a 

escola? 
F.2 Quanto tempo dura a caminhada até a 

escola? 

F.3 O caminho até a escola é longe ou 

perto? 
Essa questão não foi modificada. 

F.4 O que André e Mateus veem pelo 

caminho? 

Essa questão não foi modificada. 

F.5 Por que eles tiveram que esperar para 

atravessar a rua? 

Essa questão não foi modificada. 
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F.6 Qual a cor do sinal indicava amarelo? Essa questão não foi modificada. 

F.7 Qual a cor do sinal de pedestre em que 

André e Mateus puderam atravessar? 
Essa questão não foi modificada. 

A.8 Por que é importante conhecer os 

sinais de trânsito? 

Essa questão não foi modificada. 

I.9 Você acha que a escola fica em um 

local que tem fazendas ou na cidade? 

Essa questão não foi modificada. 

V.10 o que significa pedestre? V.10 O que que dizer pedestre? 

 

Texto 4 “Um passeio interessante” 

O texto 4 foi alterado a fim de reduzir a complexidade de alguns vocábulos, como 

trocar a palavra “exótica” por “diferente”. Além disso, as questões 1, 3, 5 e 7 também 

foram alteradas. Tabela 14 apresenta a versão original e a alterada do texto 4 e das 

questões de compreensão, a partir das avaliações feitas pelos especialistas. 

 

Tabela 14: Versão original e a modificada do Texto 4 e das questões de 
compreensão, em função dos resultados das avaliações dos especialistas 

2º Versão – Texto 4 3º Versão – Texto 4 

1º p. Luís acordou e estava radiante, afinal, 

ia visitar o zoológico e o horto florestal. 

Estava na expectativa para ver muitos 

animais e plantas exóticas. 

1º p. Luís acordou e estava radiante. 

Afinal, ia passear no zoológico e o horto 

florestal no mesmo dia. 

2º p. Mas o que ele queria mesmo era ver 

os primatas. No entanto, viu primeiro os 

anfíbios. Ele não acreditou quando 

descobriu que algumas rãs podem mudar 

de cor entre o dia e a noite. 

2º p. Estava na expectativa para ver 

muitos animais e plantas diferentes. Mas 

o que ele queria mesmo era ver os 

macacos, que são primatas. No entanto, 

viu primeiro os anfíbios. Ele não acreditou 

quando descobriu que algumas rãs podem 

mudar de cor entre o dia e a noite.  De 

repente, ele avistou os chimpanzés e ficou 

encantado ao vê-los andando eretos. 
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3º p. De repente, ele avistou os 

chimpanzés e ficou encantado ao vê-los 

andando eretos como os seres humanos! 

3º p. Chegando no horto florestal viu 

lindas flores, orquídeas e bromélias. 

4º p. Chegando no horto viu lindas 

orquídeas e bromélias. 

4º p. Ao refletir sobre o passeio, percebeu 

a importância de respeitar todos os seres 

vivos. 

5º p. Ao refletir sobre o passeio, percebeu 

a importância de respeitar todos os seres 

vivos. 

 

2º Versão – 10 questões 3º Versão – 10 questões 

T.1 A estória é sobre o que? T.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 Por que o luís acordou radiante? Essa questão não foi modificada. 

F.3 O que Luís queria ver no passeio? F.3 Qual era o maior interesse de Luís ao 

visitar o zoológico? 

F.4 O que Luís descobriu sobre as rãs? Essa questão não foi modificada. 

F.5 Como os primatas andavam? F.5 Como os chimpanzés andavam? 

F.6 O que Luís viu no horto? Essa questão não foi modificada. 

F.7 O que Luís aprendeu sobre o passeio? F.7 O que Luís aprendeu ao final do 

passeio? 

A.8 Por que você acha que ele aprendeu 

que é importante respeitar todos os seres 

vivos? 

Essa questão não foi modificada. 

I.9 Por que você acha que Luís ficou 

encantado ao ver o chimpanzé andando 

como humano? 

Essa questão não foi modificada. 

V.10 O que quer dizer “expectativa”? Essa questão não foi modificada. 

 

Texto 5 “Acesso a internet” 

No texto 5, o título precisou ser modificado, bem como uma palavra no corpo do 

texto. Além disso, as perguntas 2, 3, 6, 7 e 9 foram alteradas. Tabela 15 apresenta a versão 

original e a alterada do texto 5 e das questões de compreensão, a partir das avaliações 

feitas pelos especialistas. 
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Tabela 15: Versão original e a modificada do Texto 5 e das questões de 
compreensão, em função dos resultados das avaliações dos especialistas 

1º Versão – Texto 5 2º Versão – Texto 5 

Título: Acesso à internet Título: A evolução da internet 

1º p. No final do século XX a internet 

passou a fazer parte do cotidiano de 

milhões de pessoas. Foi uma revolução 

nos meios de comunicação.  

1º p. No final do século XX a internet 

passou a fazer parte do cotidiano de 

milhões de pessoas. Foi uma revolução nos 

meios de comunicação.  

2º p. De repente, ficou muito fácil 

estabelecer conexões com pessoas do 

mundo inteiro e acessar qualquer tipo de 

informação. Isso era algo espetacular!  

2º p. De repente, ficou muito fácil 

estabelecer conexões com pessoas do 

mundo inteiro e acessar qualquer tipo de 

informação. Isso era algo espetacular!  

3º p. No início, a velocidade da conexão 

era lenta e os equipamentos caríssimos. 

Hoje com a tecnologia é possível acessar 

a internet em milésimos de segundos.  

3º p. No início, a velocidade da conexão era 

lenta e os equipamentos caríssimos. Hoje 

com a tecnologia, é possível acessar a 

internet em milésimos de segundos.  

4º p. Os celulares possibilitam fazer 

ligações com vídeo em tempo real.  

4º p. Os celulares possibilitam fazer 

ligações com vídeo em tempo real.  

5º p. Vale lembrar que é preciso usar essa 

ferramenta de forma sábia, ainda que 

estando tão presentes nas nossas vidas. 

5º p. Vale lembrar que é preciso usar essa 

ferramenta de forma sábia, ainda que 

estejam tão presentes nas nossas vidas. 

1º Versão – 10 questões 1º Versão – 10 questões 

T.1 A estória é sobre o que? T.1 Sobre o que é a estória? 

F.2 Quando a internet passou a fazer 

parte da vida de milhões de pessoas? 

F.2 Quando a internet passou a fazer parte 

do cotidiano de milhões de pessoas? 

F.3 Por que foi uma revolução nos meios 

de comunicação? 

F.3 Por que a internet foi uma revolução 

nos meios de comunicação? 

F.4 Como era a velocidade da internet no 

início? 

Essa questão não foi modificada. 

F.5 Atualmente, em quanto tempo 

podemos acessar a internet? 

F.5 Em quanto tempo podemos acessar a 

internet? 

F.6 O que os celulares nos possibilitam 

realizar atualmente? 

F.6 De acordo com o texto, que os celulares 

nos possibilitam realizar atualmente? 
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F.7 O que é importante lembrar ao usar a 

internet diariamente nas nossas vidas? 

F.7 De que formas devemos usar a internet? 

A.8 Por que ficou mais fácil estabelecer 

conexões com pessoas do mundo inteiro? 

Essa questão não foi modificada. 

I.9 O que você pensa sobre usar a internet 

de forma sábia? 

Essa questão não foi modificada. 

V.10 O que significa conexão? V.10 O que significa conexão? 

 

 

4.2.1.8. Etapa 6: Elaboração de dois Textos (Pré25A e Pré50B), com grau de 
complexidade inferior ao Texto 1 

 

Foram criados mais 2 textos com grau de complexidade inferior ao texto 1: 

PréA25 com apenas 25 palavras; e PréB50, com 50 palavras. A criação desses dois novos 

textos se justifica pelos seguintes aspectos: 1) é comum crianças do 1º ano em início de 

alfabetização apresentarem dificuldades na leitura de textos longos, pois ainda estão em 

processo de alfabetização; 2) manter a mesma estrutura de tipos e números de textos do 

BRI, que propõe essas duas opções para leitores iniciantes. 

Em relação às questões de compreensão, cada um dos textos apresenta 5 questões 

de compreensão, abordando os seguintes aspectos: 1). Duas perguntas sobre fatos 

descritos no texto; 2) uma pergunta que envolve avaliação do texto por parte do leitor; 3) 

uma pergunta relacionada com inferência; 4) e uma pergunta relacionada com o 

vocabulário do texto.  

Assim como na criação dos 5 textos já descritos, esses dois textos foram criados 

a partir da seleção de temas e estruturas das frases de livros didáticos e paradidáticos 

indicados para o 1º ano. Dessa forma, o título do Texto PréA25 foi “O gato Mimi” e do 

Texto PréB50 foi “Dia de feira”. Cada um dos textos apresentou diferentes graus de 

complexidade das palavras e das frases sendo o PréB50 o mais complexo. 

Os dois textos foram elaborados seguindo os mesmos critérios dos outros 5 textos, 

tais como: comprimento das palavras, complexidade de estrutura silábica, complexidade 

das frases, complexidade dos temas e frequência de ocorrência das palavras. O anexo 16 

apresenta a descrição detalhada das características psicolinguísticas de cada uma das 

palavras dos dois textos. 
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A primeira versão dos Textos PreA25 e PreB50, bem como as 5 questões de 

compreensão textual ficaram da seguinte forma: 

 

Texto PréA25. Desenvolvido para o 1º ano 

Gato Mimi – PréA25 

1 p. Mimi é o gato da tia Bia. Ele é peludo. Mimi pula e rola na cama todo dia. A tia 

Bia gosta muito de gato. 

Compreensão textual PréA25 

F.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 O que Mimi faz na cama da tia Bia todos os dias? 

A.3 Porque Mimi gosta de pular e rolar na cama? 

I.4 Porque algumas pessoas gostam tanto de gatos? 

V.5 O que quer dizer peludo? 

 

 

Texto PréB50. Desenvolvido para o 1º ano 

Dia de feira – PréB50 

1 p. No sábado eu fui com o papai na feira. Nossa sacola ficou com muitas coisas boas. 

Tinha uva, banana, caju, pera, coco, ovo, tomate, batata, milho e até bolo. 

2 p. De noite papai fez uma sopa de batata muito boa. Depois de comer, eu bebi suco 

de uva e fui dormir. 

Compreensão textual PréB50 

F.1 Sobre o que é a estória? 

F.2 A sacola que eles levaram para trazer as compras voltou cheia ou vazia? 

A.3 Você acha que o papai gosta de ter uma boa alimentação? 

I.4 Na noite que o papai fez a sopa, você achaque a temperatura estava frio ou quente? 

V.5 O que são: uva, banana, caju e pera? 
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4.2.1.9 Etapa 7: Versão final dos 7 textos com as 10 questões de compreensão para 
cada um dos textos 
 
 

Dessa forma, o ILEF-I: Módulo Avalição de leitura de texto e compreensão ficou 

formado por 7 textos, em grau crescente de complexidade em função de características 

como: comprimento das palavras, complexidade de estrutura silábica, complexidade das 

frases, complexidade dos temas e frequência de ocorrência das palavras. A versões finais 

dos 7 textos, bem como as questões estão apresentadas no Anexo 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 

23. As características psicolinguísticas de todas as palavras de cada um dos textos estão 

descritas nos Anexos 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. A Tabela 16 sumaria as frequências de 

ocorrências, em termos absolutos dos itens dos textos.  

 
Tabela 16: Características Psicolinguísticas dos textos de acordo com o nível 
escolar 

  Legenda: V= vogal e C= consoante; AUE= acima de uma estrutura silábica. 

 

 PréA25 PréB50  1º 2º 3º 4º 5º 

Alta frequência 24 43  77 75 69 62 59 

Média frequência 0 4  15 9 11 9 12 

Baixa frequência 1 3  8 16 20 25 18 

Não encontrada 0 0  0 0 0 4 11 

V 3 6  11 12 7 6 4 

VV 0 2  0 1 1 3 0 

CV 15 19  40 18 13 11 18 

VC 0 0  7 3 11 8 7 

CVV 1 8  16 12 4 9 8 

CCV 0 2  1 8 2 1 2 

CVC 1 5  7 14 20 18 16 

CCVC 0 0  0 1 1 0 0 

CVVC 0 1  2 1 5 1 2 

CCVVC 0 0  0 0 0 0 1 

AUE 0 3  2 10 23 34 27 

Curtas 19 41  78 64 59 56 56 

Longas 1 6  10 19 29 35 34 
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 Em suma, os 7 textos foram criados tendo em vista o grau de complexidade e 

adequação para a série escolar em função das características psicolinguísticas. Dessa 

forma, os textos das séries iniciais apresentam estrutura frasais e silábicas mais simples, 

bem como prevalência de itens mais fáceis para a leitura, tais como: menor comprimento, 

maior frequência de ocorrência, palavras com sílabas canônicas e regularidade.  

 

4.2.1.10. Etapa 8: Versão final dos 7 textos com as 10 questões de compreensão 
para cada um dos textos 
 
Embora os textos tenham sido criados levando esses fatores em consideração, outra 

métrica importante é o grau de legibilidade de um texto. O termo legibilidade está 

relacionado ao texto e às suas especificidades que podem ser determinantes para que a 

leitura seja facilitada, como o uso de palavras frequentes e de estruturas sintáticas menos 

complexas (ALUÍSIO, SCARTON, 2009). A Tabela 17 apresenta um sumário da 

classificação dos textos a partir do programa de analise textual Coh-Metrix em Português 

– Coh-Metrix-Port, (acessado em http://143.107.183.175:22680/).  

 

Tabela 17: Sumário das características textuais dos 7 textos que compõe a ILEF-I 

Texto PreA
25 

PreB5
0 

Texto 
1 

Texto 
2 

Texto 
3 

Texto 
4 

Texto 
5 

Número de Palavras 25 50 100 100 100 100 100 
Substantivos 4 38 29 24 3 23 31 
Adjetivos 4 6 3 4 3 6 10 
Advérbios 4 4 4 6 10 6 5 
Pronomes 8 8 6 13 4 1 5 
Verbos 2 16 2 21 23 24 17 
Palavras de Função 
(%) 

32 36 44 45 33 41 37 

Palavras de Conteúdo 
(%) 

68 64 56 55 66 59 63 

Sílabas por palavra 1,9 2,1 2,1 2,4 2,4 2,7 2,8 
Frequência das 
Palavras 

67883 79673 10043
4 

15905
1 

23677
6 

71878
3 

67573
3 

Palavras por Frases 6,3 10,0 14,3 9,1 9,1 11,1 12,5 
Parágrafos 1 2 4 8 4 4 5 
Número de Frases 4 5 7 11 11 9 8 
Frases por parágrafo 4 2,5 1,75 1,375 2,75 2,25 1,6 
Índice Flesch 96,98 86,41 88,82 79,71 68,72 53,98 50,03 
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 Os resultados obtidos a partir da análise textual com o programa Coh-Metrix 

mostram que a prevalência de ocorrência de tipos de palavras variou em função do tipo 

de texto. Uma das medidas mais importantes que se relacionam com a legibilidade de um 

texto é o Índice de Legibilidade de Flesch. Esse índice busca uma correlação entre 

tamanhos médios de palavras e sentenças e a facilidade de leitura. Esse índice varia de 0 

a 100, sendo que quanto mais próximo de 100, maior é o grau de legibilidade. Dessa 

forma, o índice possibilita classificação de um texto em uma de sete categorias possíveis: 

Muito Fácil (90-100); Fácil (80-90); Razoavelmente Fácil (70-80); Padrão (60-70); 

Razoavelmente Difícil (50 a 60); Difícil (30 a 50); Muito Difícil (0-30). Segundo esse 

critério, o Texto PreA25 pode ser considerado muito fácil. Já os textos PreB50 e Texto 1 

são considerados fáceis. O Texto 2 é classificado como razoavelmente fácil. Os textos 3 

é considerado padrão. Por fim, os Textos 4 e 5 podem ser considerados razoavelmente 

difícil. Assim, os 7 textos criados parecem se adequar perfeitamente à um grau crescente 

de legibilidade.  
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5. ESTUDO 2 
 

Esse estudo teve por objetivo buscar evidências de validade de convergência e de 

critério externo do ILEF-I a partir da avaliação de crianças do Ensino Fundamental I. 

Portanto, busca responder os objetivos 3 e 4 da presente dissertação. 

 
5.1. Método 
 

5.1.1. Participantes 
 

Participaram do estudo 110 (52 meninas) crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental I, de uma escola particular de município de São Paulo. A média de idade 

dos participantes foi de 8,5 anos. A Tabela 18 apresenta o número de crianças em função 

da idade e série escolar. 

 

Tabela 18: Frequência absoluta de participantes em função da série escolar e da 
idade 

 
Idade 

Total 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 
Ano 1º  20 10 1 0 0 0 31 

2º  0 17 6 0 0 0 23 
3º  0 0 12 5 0 0 17 
4º  0 0 0 16 1 0 17 
5º  0 0 0 0 18 4 22 

Total 20 27 19 21 19 4 110 
 
 
5.1.1.1. Critério de Inclusão 
 

Foram incluídos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, sem queixa de 

dificuldade de aprendizagem informado pelo professor e pelo coordenador. Dessa forma, 

as crianças não deveriam ter alguma dificuldade evidente e que fosse relatada pelo 

professor.  

 

5.1.1. 2. Critério de exclusão 
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Estudantes com problemas ou prejuízos sensoriais, estudantes com indicadores de 

transtornos de aprendizagem e transtornos globais do desenvolvimento, a partir das 

informações dadas pela coordenadora da escola a partir do histórico da criança e 

informações dadas à coordenadora pelos pais. Dessa forma, 5 crianças da escola não 

participara do estudo: duas crianças com Síndrome de Down, uma criança com alteração 

de processamento auditivo central e dois alunos com dificuldades de aprendizagem.  

 

5.1.2. Instrumentos 
 

5.1.2.1. ILEF-I: Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I 
 
 É um instrumento formado por dois módulos: 1) Avaliação de Leitura de 

Palavras; 2) Avaliação de Leitura de Textos e Compreensão.  

 Módulo 1: Avaliação de Leitura de Palavras é formado por 7 listas de 

palavras com 20 itens cada, com graus de complexidade adequado para cada ano do 

Ensino Fundamental. Os itens foram desenvolvidos levando-se em consideração as 

características psicolinguísticas dos itens e estão detalhados no Estudo 1 da presente 

dissertação. Nesse módulo são registrados os acertos e erros, bem como o tempo de 

leitura. Dessa forma, o número de acertos varia de 0 a 20 para cada uma das listas, sendo 

valores próximos de 0 correspondendo à altas taxas de erros. O tempo é registrado em 

segundos, sendo que tempos mais baixos sugerem leituras mais fluentes.  

 Módulo 2: Avaliação de Leitura de Textos e Compreensão é formado por 7 

textos com grau de complexidade adequado para cada ano escolar do Ensino Fundamental 

I. Cada texto contém questões desenvolvidas para avaliar o grau de compreensão do 

leitor. No Estudo 1 da presente dissertação são apresentados os 7 textos, bem como as 

questões para avaliação de compreensão textual. Nesse módulo são registradas as 

seguintes medidas: número de palavras do texto lidas incorretamente, tempo de leitura do 

texto, número de certos das questões que avaliam compreensão de texto. O número de 

erros na leitura varia de 0 ao número total de palavras do texto. Já o tempo de leitura é 

registrado em milésimos de segundo. Em relação à compreensão textual a pontuação de 

acertos varia 0 a 5 para os dois textos mais simples (Pre25 e Pre50) e de 0 a 10 para os 

textos de 1 a 5. O critério adotado para correção das questões de compreensão textual foi 

realizado a partir de discussão entre 5 pesquisadores voluntários do Laboratório de 

Neurociências Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para 
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respostas incorretas a pontuação foi 0, para respostas parcialmente corretas 0,5 e para 

respostas corretas 1,0. Dessa forma, para as perguntas sobre fatos da estória as respostas 

deveriam estar de acordo com o conteúdo do texto; já para as perguntas que se relacionam 

com avaliação e inferência as respostas precisavam ter lógica e coerência; por último, as 

perguntas referentes à vocabulário deveriam ter relação com o significado da palavra ou 

da frase em questão. Todas as respostas que foram coletadas na aplicação do teste de 

leitura de textos estão tabuladas e pontuadas nos anexos 33 à 39.  

 

5.1.2.2. Teste Nomeação automática (TENA) 
 
O TENA avalia a habilidade de nomeação automática rápida, em crianças de 3 à 9 anos. 

O teste é administrado individualmente para cada criança para estimar a habilidade do 

indivíduo em ver um símbolo visual e nomeá-lo acuradamente e rapidamente. O teste é 

dividido em 4 subtestes: cores, objetos, letras e números. Em todos os subtestes, o 

examinador pergunta o nome de cada estímulo e solicita que o sujeito nomeie cada item 

o mais rápido possível. São computados o número de erros e o tempo total de nomeação 

para todos os itens da prancha, diferentemente da versão original do teste que somente 

são levados em consideração o tempo de nomeação total dos itens (SILVA, MACEDO, 

2013). 

  

5.1.2.3. Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP): 
Avalia a competência de leitura silenciosa de palavras isoladas em crianças do Ensino 

Fundamental I, normatizado para  estudantes de 2º ao 4º ano. A tarefa é composta por 8 

itens de treino e 70 de teste, sendo que cada item é composto por uma figura e um 

elemento escrito correspondente. Este pode ser uma palavra ou uma pseudopalavra. O 

objetivo é julgar se a palavra escrita corresponde à figura ou não. Existem 7 tipos de itens, 

entre eles, as corretas regulares e irregulares, as vizinhas semânticas, visuais e fonológicas 

bem como as pseudopalavras homófonas e estranhas. Estes tipos diferentes de itens 

permitem identificar e estágio do desenvolvimento da leitura em que a criança se encontra 

como o logográfico, alfabético ou ortográfico, bem como as estratégias de leitura 

prevalecentes tais como a logográfica, fonológica ou lexical (SEABRA, CAPOVILLA, 

2010a).  
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5.1.2.4. Teste de Competência de leitura de Sentenças Escrita (TCSE) 
 
Avalia a capacidade de compreensão de sentenças lidas, normatizado para estudantes de 

2º ao 4º ano. A criança deve ler frases que represente uma figura dentre 6 figuras 

apresentadas. Após a leitura deve selecionar a figura correspondente (SEABRA, 

CAPOVILLA, 2010b).  

 
5.1.2.5. Teste de Compreensão de Sentença Falada (TCSF) 
 
Avalia a capacidade de compreensão da linguagem oral, normatizado para estudantes de 

2º ao 4º ano.. O teste é composto por 6 itens de treino (A - F) e 40 itens de teste (1 - 40), 

sendo cada item constituído por 5 figuras e 1 sentença escrita, que é lida em voz alta pelo 

aplicador. Após, a criança deverá identificar a figura que se refere à sentença falada pelo 

aplicador, assinalando com um X. Se for preciso, o aplicador poderá repetir a sentença 

falada somente uma vez (CAPOVILLA, SEABRA, 2013). 

 

5.1.3. Procedimentos 
 

Inicialmente o projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie para obter a aprovação da realização do projeto. 

Em seguida, foi feito o contato com a escola participante, solicitando a autorização para 

realização da pesquisa, cuja coleta iniciará no segundo trimestre do ano de 2017.  

Os pais e responsáveis participantes do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, assim também como as crianças que participaram do 

estudo. Em seguida, era informado aos pais que seriam realizados dois encontros com 

cada criança, a fim de realizarem os testes de leitura.  

Na primeira sessão foram aplicados os instrumentos TCLPP, TCSE e TCSF nas 

versões computadorizadas. Esses testes foram aplicados coletivamente. Nesse mesmo 

encontro foi aplicado o NAR individualmente em todos os participantes.  

Na segunda sessão o ILEF-I foi aplicada individualmente com duração de 20 à 40 

minutos. Cada estudante realizava inicialmente a leitura da lista de palavras 

correspondente a seu ano escolar. Caso o aluno cometesse algum erro, a lista do ano 

anterior imediatamente era aplicada. Esse procedimento seguia até que fosse capaz de ler 

corretamente todos os itens de uma lista. Nos casos em que o aluno lia corretamente as 

palavras, a lista do ano subsequente era apresentada e, caso lesse corretamente todos os 
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itens, as listas posteriores continuaram sendo apresentadas até que não lesse corretamente 

todos os itens, ou até a Lista 5. Assim, bons leitores poderiam ler as listas dos anos 

subsequentes ao seu e, leitores com dificuldade, poderiam ler listas de anos inferior.  

Após a leitura das listas, eram apresentados os textos. Assim como na avaliação 

de leitura de palavras isoladas, o primeiro texto apresentado era o equivalente ao ano 

escolar do aluno. O tempo de leitura, bem como as eventuais trocas e erros cometidos 

eram anotados. Após a leitura do texto, o aluno respondia verbalmente as questões 

apresentadas pelo avaliador. Nos casos em que o aluno lia corretamente todas as palavras 

do texto e acertasse no mínimo 6 questões de compreensão textual, os textos posteriores 

continuaram sendo apresentados até que não lesse corretamente as palavras dos textos ou 

errasse mais que 5 questões, o texto do ano anterior imediatamente era aplicado. 

Assim, embora a ILEF-I tenha duas listas de palavras com itens mais fáceis PreA 

e PreB, bem como dois textos mais simples PreA25 e PreB50, no presente estudo essas 

tarefas não foram analisadas.  

A fim de melhor entender as correlações, a Tabela 19 abaixo ilustra a magnitude 

do efeito das correlações de Pearson: 

 

Tabela 19 : Interpretação do grau do coeficiente de correlação 
Valor Interpretação 

0.00 a 0.19 Correlação bem fraca 

0.20 a 0.39 Correlação fraca 

0.40 a 0.69 Correlação moderada 

0.70 a 0.89 Correlação forte 

0.90 a 1.00 Correlação muito forte 

Fonte: Adaptado de Callegari-Jacques, 2003 

 

 
5.2. Resultados 

 

5.2.1. Busca de evidências de Validade ILEF-I: Módulo de Avaliação de Leitura de 
Palavras 

 

A fim de verificar o grau de adequação da lista para cada ano escolar, as crianças 

que apresentaram erros na leitura das listas adequada para sua série escolar, realizaram a 
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leitura de listas anteriores até realizarem a leitura sem erros. Caso a criança não 

apresentasse erros na leitura de seu nível, foram aplicadas listas mais complexas e dos 

anos posteriores até apresentaram algum tipo de erro. A tabela a seguir mostra os 

resultados referentes as crianças do 1º ano que conseguiram ler a lista referente a sua série 

escolar, ou séries anteriores ou posteriores. Além disso, são apresentadas as medidas 

descritivas em relação ao número de erros e tempo de execução para o texto.  

A Tabela 20 apresenta a frequência de alunos que conseguiu ler todos os itens da 

lista equivalente ao seu ano escolar.  

 

Tabela 20: Frequência de leitura das listas de palavras dos alunos do 1º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

Participantes_não
_leram_L1 

11 - - - - 

L1_total_erros 20 0 16 6,00 5,82 
L1_tempo 20 24 393 114,50 103,10 
L2_total_erros 7 0 0 0 0 
L2_tempo 7 18 53 30,86 10,71 
L3_total_erros 7 2 5 3,43 1,13 
L3_tempo 7 30 80 53,14 20,59 
L4_total_erros 0     
L4_tempo 0     
L5_total_erros 0     
L5_tempo 0     
Valid N (listwise) 0     
a. Série_Ano = 1 

 

Conforme apresentado na Tabela 20, os resultados mostram que 64% (20 

crianças) do total de crianças conseguiu realizar a leitura do texto 1. Além disso, 22,58 % 

(7 crianças) conseguiu avançar na leitura da lista 2 e 3. A partir disso, a maior parte das 

crianças do primeiro ano não conseguiu ler a lista referente ao seu ano escolar sem 

apresentar erros, sendo que 11 crianças (35,48%) não conseguiram ler a lista 1 por não 

reconhecerem as letras bastão minúscula. As listas 4 e 5 não foram lidos por nenhuma 

criança do 1º ano. A tabela a seguir mostra os dados descritos referentes as crianças do 2º 

ano.  
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Tabela 21:  Frequência de leitura das listas de palavras dos alunos do 2º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

L1_total_erros 6 0 9 2,33 3,33 
L1_tempo 6 20 172 58,17 58,50 
L2_total_erros 23 0 15 1,52 3,12 
L2_tempo 23 16 223 43,39 42,44 
L3_total_erros 17 0 19 3,71 4,25 
L3_tempo 17 15 90 42,59 19,50 
L4_total_erros 5 1 8 5,00 3,00 
L4_tempo 5 24 82 52,40 20,51 
L5_total_erros 1 2 2 2,00 . 
L5_tempo 1 42 42 42,00 . 
Valid N 
(listwise) 

0     

a. Série_Ano = 2 
 

Em relação aos dados da Tabela 21, os resultados mostram que 100% da amostra 

conseguiu ler a lista designada a sua série escolar e a maioria delas (73,91%) conseguiram 

avançar para listas mais complexas. Porém, 26% (6 crianças) apresentaram erros na 

leitura da lista 2 e necessitaram realizar a leitura da lista 1. No entanto, em relação a lista 

3, 17 crianças (73,91%) não cometeram erros na leitura da lista 2 e conseguiram avançar 

para a leitura da lista 3, enquanto que dessas 17 crianças, 5 não apresentaram nenhum 

erro e avançaram para a leitura da lista 4 (21,73%). Dessas 5 crianças, 1 (4,34%) avançou 

para lista 5.  A tabela a seguir mostra os dados de leitura das listas referentes aos alunos 

do 3º ano.  
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Tabela 22: Frequência de leitura das listas de palavras dos alunos do 3º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

L1_total_erros 3 0 4 2,0 2,00 
L1_tempo 3 20 81 46,67 31,21 
L2_total_erros 8 0 4 1,13 1,55 
L2_tempo 8 13 98 56,00 35,49 
L3_total_erros 17 0 11 1,94 2,73 
L3_tempo 17 20 133 44,00 31,05 
L4_total_erros 9 0 4 1,67 1,50 
L4_tempo 9 17 53 31,22 14,00 
L5_total_erros 5 0 4 2,20 1,48 
L5_tempo 5 23 45 31,60 8,91 
Valid N 
(listwise) 

     

a. Série_Ano = 3 
 

Os resultados da Tabela 22 mostram que 100% da amostra conseguiu ler a lista 

referente a sua série escolar. No entanto, 8 crianças (47,05%) apresentaram erros na 

leitura da lista 3 e tiveram que realizar a leitura da lista 2. Ainda com erros de leitura, 3 

crianças (17,64%) precisaram retornar a leitura da lista 1. Referente as listas mais 

complexas, 9 crianças (52,94% ) conseguiu realizar a leitura da lista 3 sem apresentar 

erros e então leu a lista 4, enquanto que das 5 crianças (29,41%) avançaram para a leitura 

mais complexa e realizaram a leitura da lista 5. A Tabela 23 mostra os resultados da 

leitura das listas dos alunos do 4º ano.    
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Tabela 23: Frequência de leitura das listas de palavras dos alunos do 4º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

L1_total_erros 1 0 0 0,00 . 
L1_tempo 1 30 30 30,00 . 
L2_total_erros 6 0 1 0,50 0,55 
L2_tempo 6 15 50 30,50 13,63 
L3_total_erros 11 0 6 2,27 2,05 
L3_tempo 11 18 107 36,00 26,50 
L4_total_erros 17 0 10 2,12 2,39 
L4_tempo 17 17 147 41,53 31,89 
L5_total_erros 5 1 2 1,60 0,55 
L5_tempo 5 24 87 54,33 30,57 
Valid N 
(listwise) 

     

a. Série_Ano = 4 
 

Em relação a lista 4, 100% da amostra do 4º ano conseguiu realizar a leitura da 

lista referente a sua série escolar. Porém, 11 crianças (64,70%) apresentaram erros na 

leitura da lista 4 e necessitaram realizar a leitura da lista anterior. Dessas 11 crianças, 6 

(35,29%) apresentaram erros e necessitaram realizar a leitura da lista 2. Das 6 crianças, 6 

apenas 1 (5,88) continuou a apresentar erros de leitura e então foi aplicado a lista 1.  Em 

relação a crianças que não apresentaram erros na leitura da lista 4, 29,41% conseguiu 

avançar para a leitura da lista mais complexa.  
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Tabela 24: Frequência de leitura das listas de palavras dos alunos do 5º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

L1_total_erros 0 . . . . 
L1_tempo 0 . . . . 
L2_total_erros 1 0 0 0,00 . 
L2_tempo 1 26 26 26,00 . 
L3_total_erros 4 0 1 0,25 0,50 
L3_tempo 4 20 39 28,75 8,18 
L4_total_erros 10 0 4 1,50 1,51 
L4_tempo 10 21 85 37,50 18,35 
L5_total_erros 22 0 8 1,73 1,93 
L5_tempo 22 20 95 43,36 20,85 
Valid N 
(listwise) 

     

a. Série_Ano = 5 
 

A Tabela 24 mostra que das 22 crianças do 5º ano que realizaram a leitura da 

lista 5, 10 (45,45%) apresentou erros e necessitou realizar a leitura da lista 4. Das 10 

crianças, 4 continuaram a apresentar erros (18,18%) e leram a lista 3. No entanto, 1 

crianças (4,54%) apresentou erros na leitura da lista 3 e precisou ler a lista 2.  

Análise de Correlações de Pearson foram conduzidas entre as variáveis número 

acertos e tempo de leitura da lista de palavras e os testes de leitura e de nomeação 

automática aplicados. As tabelas a seguir mostram os resultados de acordo com cada lista.    

 

Tabela 25: Correlação lista 1 e testes cognitivos para crianças do 1º ano. 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF_acerto 
R 0,022 -0,318 -,446* -0,319 0,225 ,652** ,471* 
Sig. 0,908 0,081 0,012 0,081 0,34 0,00 0,018 

ILEF_tempo 
R 0,097 ,368* ,535** ,411* -0,443 -0,351 -,566** 
Sig. 0,604 0,042 0,002 0,021 0,05* 0,057 0,003 

**correlação significante ao nível de 0.01. 
*correlação significante ao nível de 0.05. 

 
 Segundo os dados da Tabela 25, o número de acertos na leitura de palavras da 

lista 1 se correlacionou negativamente com o tempo de nomeação automática de letras, e 

positivamente com número de acertos no teste de compreensão auditiva (TCSF) e leitura 

de palavras de pseudopalavras (TCLPP). Portanto, quanto maior o número de palavras 
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lidas corretamente no ILEF-I menor o tempo de nomeação automática, bem como maior 

o número de acertos em compreensão auditiva e leitura de palavras e pseudopalavras. Em 

relação ao tempo de leitura de palavras na lista 1, houve correlação positiva com tempo 

de nomeação de objetos, letras e números, e correlações negativas com número de acertos 

no teste de compreensão auditiva e teste de leitura de palavras e pseudopalavras. A tabela 

a seguir mostra os resultados referentes as correlações entre a lista 2 e os testes aplicados.  

 
Tabela 26: Correlação lista 2 e testes aplicados 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF_acerto 
R -0,087 0,071 -,460** -0,091 0,258 0,021 ,433** 
Sig. 0,567 0,641 0,001 0,545 0,108 0,896 0,007 

ILEF_tempo 
R 0,093 -0,071 ,383** 0,027 -0,076 -0,075 -,421** 
Sig. 0,54 0,639 0,009 0,858 0,64 0,644 0,009 

**correlação significante ao nível de 0.01. 
 

 

 Os resultados mostraram que em relação a número de acertos na lista 2 houveram 

correlações negativas com o tempo de nomeação automática de letras e correlações 

positivas com o número de acertos no teste de leitura de palavras e pseudoplavras. Em 

relação ao tempo de leitura na lista 2, os resultados mostraram correlação positiva com 

tempo de nomeação automática de letras, e correlação negativa com número de acertos 

no teste de leitura de palavras e pseudoapalavras.    

 

Tabela 27: Correlação lista 3 e testes aplicados 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF_acerto 
R -0,174 -0,036 -0,154 -0,163 ,380* 0,154 0,279 
Sig. 0,195 0,789 0,254 0,224 0,01 0,297 0,06 

ILEF_tempo 
R 0,310* 0,1 0,366** 0,208 -0,349* -0,263 -0,392** 
Sig. 0,019 0,46 0,005 0,121 0,019 0,071 0,007 

**correlação significante ao nível de 0.01. 
*correlação significante ao nível de 0.05. 

 

Os resultados ilustrados na Tabela 27, mostraram correlações positivas em relação 

a acertos com o teste de compreensão de sentenças lidas. Em relação ao tempo de leitura 

na lista 3 houve correlação positiva com tempo de nomeação automática de cores e letras, 

e correlações negativas com o teste de compreensão de sentenças lidas e leitura de 

palavras e pseudopalavras..  
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Tabela 28: Correlação lista 4 e testes aplicados 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

NAR_Let 
tempo 

TENA_Num
_tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF_acerto R -,422** -,350* -,527** -,520** ,766** 0,21 ,610** 
 Sig. 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 

ILEF_tempo 
R ,506** ,425** ,604** ,424** -,559** -0,29 -,498** 
Sig. 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 

**correlação significante ao nível de 0.01. 
*correlação significante ao nível de 0.05. 

 
A tabela 28, indica que houve correlação negative entre o número de acertos na 

lista 4 e o tempo de nomeação automática de cores, objetos, letras e números, e 

correlações positivas com acertos nos testes de compreensão de leitura de frases e leitura 

de palavras e pseudopalavras. Em relação ao tempo de leitura na lista 4 houve correlação 

positiva com o tempo de nomeação automática de cores, objetos, letras e números, e 

correlações negativas com acertos nos testes de compreensão de sentenças lidas e leitura 

de palavras e pseudopalavras.   

 
Tabela 29: Correlação lista 5 e testes aplicados 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF_acerto 
R -,423* -,184 -,605** -,432* -,064 -,293 ,315 
Sig. 0,50 ,414 0,03 ,045 ,794 ,223 ,177 

ILEF_tempo 
R ,246 ,305 ,208 ,172 -,228 ,132 -,678** 
Sig. ,268 ,168 ,354 ,444 ,349 ,589 0,01 

**correlação significante ao nível de 0.01. 
 

A Tabela 29, ilustra que o número de acertos na lista 5 se correlacionou 

negativamente com o tempo de nomeação automática de cores, letras e números. Já em 

relação ao tempo de leitura na lista 5 são observadas correlações negativas somente com 

acertos no teste de leitura de palavras e pseudopalavras.    

 

5.2.2. Busca de evidências de Validade ILEF-I: Módulo de Leitura de Texto e 
Compreensão 
 

A fim de verificar se o instrumento discrimina níveis de leitura diferentes em cada 

ano escolar, as crianças que apresentaram erros na leitura do texto adequada para sua série 
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escolar, realizaram a leitura de textos anteriores até realizarem a leitura sem erros. Caso 

a criança não apresentasse erros na leitura de seu nível, foram aplicados textos mais 

complexos e dos anos posteriores até apresentaram algum tipo de erro. A tabela a seguir 

mostra os resultados referentes as crianças do 1º ano que conseguiram ler o texto de seu 

nível, ou séries anteriores ou posteriores. Além disso, são apresentadas as medidas 

descritivas em relação ao número de erros e tempo de execução para o texto.  

 
Tabela 30: Frequência de leitura de textos dos alunos do 1º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

Participantes_nã
o_leram_L1 

- - - - - 

T1_total_erros 18 0 52 16,11 17,159 
T1_tempo 20 63 857 297,35 236,050 
T2_total_erros 2 3 5 4,00 1,414 
T2_tempo 2 102 195 148,50 65,761 
T3_total_erros 1 1 1 1,00 . 
T3_tempo 1 150 150 150,00 . 
T4_total_erros 0     
T4_tempo 0     
T5_total_erros 0     
T5_tempo 0     
Valid N 
(listwise) 

0     

a. Série_Ano = 1 
 

Conforme apresentado na Tabela 30, os resultados da tabela mostram que 64% 

(20 crianças) do total de crianças conseguiu realizar a leitura do texto 1. Além disso, 6,45 

% (2 crianças) conseguiu avançar na leitura do texto 2, e dessas 2 crianças uma conseguiu 

realizar a leitura do texto 2 sem cometer erros e avançou para o texto 3 (3,22%). A partir 

disso, a maior parte das crianças do primeiro ano não conseguiu ler o texto referente ao 

seu ano escolar sem apresentar erros, sendo que 11 crianças (35,48%) não conseguiram 

ler o texto 1 por não reconhecerem as letras bastão minúscula. Os textos 4 e 5 não foram 

lidos por nenhuma criança do 1º ano.  

A tabela a seguir mostra os dados descritos referentes as crianças do 2º ano.  
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Tabela 31: Frequência de leitura de textos dos alunos do 2º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

T1_total_erros 17 0 30 5,59 7,357 
T1_tempo 17 26 536 119,53 113,002 
T2_total_erros 23 0 32 3,96 6,852 
T2_tempo 23 58 605 134,39 108,587 
T3_total_erros 6 0 7 2,33 3,266 
T3_tempo 6 70 193 133,83 53,731 
T4_total_erros 3 1 11 4,33 5,774 
T4_tempo 3 88 241 140,00 87,481 
T5_total_erros 0     
T5_tempo 0     
Valid N 
(listwise) 

0     

a. Série_Ano = 2 
  

Em relação aos dados da Tabela 31, os resultados mostram que 100% da amostra 

conseguiu ler o texto designado a sua série escolar. Porém, 73,91% (17 crianças) 

apresentaram erros na leitura do texto 2 e necessitaram realizar a leitura do texto 1. Em 

relação ao texto 3, 6 crianças (26,08%) não cometeram erros na leitura do texto 2 e 

conseguiram avançar para a leitura do texto 3, enquanto que dessas 6 crianças, 3 não 

apresentaram nenhum erro e avançaram para a leitura do texto 4 (13,04%). Dessas 3 

crianças todas apresentaram algum tipo de erros e não progrediram para o texto 5.  A 

tabela a seguir mostra os dados de leitura dos textos referentes ao 3º ano.  
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Tabela 32: Frequência de leitura de textos dos alunos do 3º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

T1_total_erros 7 0 16 5,43 7,020 
T1_tempo 7 49 122 90,43 25,304 
T2_total_erros 12 0 11 2,92 3,554 
T2_tempo 12 45 125 75,83 25,030 
T3_total_erros 17 0 21 3,12 5,134 
T3_tempo 17 52 162 85,82 31,787 
T4_total_erros 5 0 4 1,80 1,483 
T4_tempo 5 72 113 88,00 15,116 
T5_total_erros 1 1 1 1,00 . 
T5_tempo 1 70 70 70,00 . 
Valid N 
(listwise) 

0     

a. Série_Ano = 3 
  

Os resultados da Tabela 32 mostram que 100% da amostra conseguiu ler o texto 

referente a sua série escolar. No entanto, 12 crianças (70,58%) apresentaram erros na 

leitura do texto 3 e tiveram que realizar a leitura do texto 2. Ainda com erros de leitura, 7 

crianças (41,17%) precisaram retornar a leitura do texto 1. Referente aos textos mais 

complexos, 29,41% conseguiu realizar a leitura do texto 3 sem apresentar erros e então 

leu o texto 4, enquanto que das 5 crianças que avançaram para a leitura mais complexa, 

somente 1 (5,88%) conseguiu realizar a leitura do texto 5. A Tabela 33 mostra os 

resultados da leitura dos textos do 4º ano.    
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Tabela 33: Frequência de leitura de textos dos alunos do 4º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

T1_total_erros 6 0 14 3,00 5,514 
T1_tempo 6 50 92 79,00 16,174 
T2_total_erros 11 0 13 2,27 3,875 
T2_tempo 11 43 101 72,91 20,334 
T3_total_erros 14 0 17 3,57 4,219 
T3_tempo 14 49 171 80,79 29,900 
T4_total_erros 17 0 22 4,18 5,211 
T4_tempo 17 54 204 96,76 40,171 
T5_total_erros 3 1 2 1,67 ,577 
T5_tempo 3 61 78 71,00 8,888 
Valid N 
(listwise) 

0     

a. Série_Ano = 4 
  

Em relação ao texto 4, 100% da amostra conseguiu realizar a leitura do texto 

referente a sua série escolar. Porém, 14 crianças (82,35%) apresentaram erros na leitura 

do texto referente a sua série e necessitaram realizar a leitura do texto anterior. Dessas 14 

crianças, 11 (64,7%) apresentaram erros e necessitaram realizar a leitura do texto 2. Das 

11 crianças, 6 (35,29 %) continuaram a apresentar erros de leitura e então foi aplicado o 

texto 1.  Em relação a crianças que não apresentaram erros na leitura do texto 4, 17,64% 

conseguiu avançar para a leitura do texto mais complexo.  
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Tabela 34: Frequência de leitura de textos dos alunos do 5º ano 

 N Mínimo 
média 

Máximo 
média 

Média Desvio 
Padrão 

T1_total_erros 1 9 9 9 . 
T1_tempo 1 88 88 88,000 . 
T2_total_erros 4 0 4 1,250 1,8930 
T2_tempo 4 60 89 78,000 12,5167 
T3_total_erros 10 0 9 2,500 3,5355 
T3_tempo 10 55 100 79,100 15,0883 
T4_total_erros 13 0 12 3,923 4,4246 
T4_tempo 13 56 113 81,769 19,7153 
T5_total_erros 22 0 10 2,000 2,6367 
T5_tempo 22 55 136 79,955 20,9954 
Valid N 
(listwise) 

     

a. Série_Ano = 5 
 

A Tabela 34 mostra que das 22 crianças do 5º ano que realizaram a leitura do 

texto 5, 13 (59,09%) apresentou erros e necessitou realizar a leitura do texto 4. Das 13 

crianças, 10 continuaram a apresentar erros (45,45%) e leram o texto 3. No entanto, 4 

crianças (18,18%) apresentaram erros na leitura do texto 3 e tiveram que ler o texto 2, 

sendo que 1 criança (4,54%) necessitou seguir para a leitura do texto 1.  

Análise de Correlações de Pearson foram conduzidas entre as variáveis número 

erros, tempo de leitura e questões respondidas corretamente para cada texto e os testes de 

leitura e de nomeação automática aplicados. As tabelas a seguir mostram os resultados de 

acordo com cada texto.   

 
Tabela 35: Correlação entre leitura do texto 1 e compreensão textual da ILEF-I e 
testes aplicados para alunos do 1º ano 

 TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF 
leitura_erro 

R 0,21 0,18 ,595** ,363** -,512** -,643** -,558** 
Sig. 0,13 0,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

ILEF 
leitura_tempo 

R ,279* ,292* ,679** ,468** -,459** -,537** -,522** 
Sig. 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ILEF 
questões_acerto 

R 0,03 -0,05 -0,27 -0,15 -0,02 ,657** ,503** 
Sig. 0,85 0,74 0,05 0,29 0,91 0,00 0,00 

**correlação significante ao nível de 0.01 
*correlação significante ao nível de 0.05 
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De acordo com os resultados sumariados na Tabela 35, o número de erros na 

leitura do texto 1 se correlacionou positivamente com o tempo de nomeação automática 

de letras e números, e negativamente com número de acertos no teste de compreensão de 

sentenças lidas (TCSE), de compreensão auditiva (TCSF) e leitura de palavras de 

pseudopalavras (TCLPP). Em relação ao tempo de leitura do texto 1, houve correlação 

positiva com o tempo de nomeação automática de cor, objetos, letras e números, e 

negativa com os testes de compreensão de sentenças lidas (TCSE), de compreensão 

auditiva (TCSF) e leitura de palavras de pseudopalavras (TCLPP). Em relação aos dados 

de compreensão do texto houve correlação positiva com compreensão auditiva e leitura 

de palavras e pseudopalavras.  

 

Tabela 36: Correlação entre leitura de textos e compreensão textual da ILEF-I e 
testes aplicados para alunos do 2º ano 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF 
leitura_erro 

R. 0,26 0,12 ,535** 0,25 -,337* -0,07 -,451** 
Sig. 0,06 0,39 0,00 0,07 0,02 0,65 0,00 

ILEF 
leitura_tempo 

R. 0,24 0,10 ,566** ,356** -0,14 -0,21 -,392** 
Sig. 0,09 0,48 0,00 0,01 0,35 0,17 0,01 

ILEF 
questões_acerto 

R -0,24 -0,06 -,352* -,276* 0,25 0,08 ,344* 

  Sig. 0,08 0,67 0,01 0,05 0,10 0,59 0,02 
**correlação significante ao nivel de 0.01. 
*correlação significante ao nivel de 0.05 . 
 

O número de erros no texto 2 se correlacionou positivamente com o tempo de 

nomeação automática de letras, e negativamente com os testes de compreensão de 

sentenças lidas (TCSE) e leitura de palavras de pseudopalavras (TCLPP).  Em relação ao 

tempo de leitura no texto 2, houve correlação positiva com  o tempo de nomeação 

automática de letras e números, e negativa com acertos em leitura de palavras e 

pseudopalavras (TCLPP). A compreensão do texto se correlacionou negativamente com 

velocidade de nomeação de letras e números, e positivamente com a leitura de palavras e 

pseudopalavras. 
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Tabela 37: Correlação entre leitura de textos e compreensão textual da ILEF-I e 
testes aplicados para alunos do 3º ano 

 
 Os dados da Tabela 37, mostram que o número de erros no texto 3 se 

correlacionou positivamente com a velocidade de nomeação de letras, e positivamente 

com número de acertos no teste de sentenças escritas e teste de leitura de palavras e 

pseudopalavras.  Em relação ao tempo de leitura, houve correlação positiva com 

velocidade de nomeação de cores, letras e números, bem como correlação negativa com 

leitura e compreensão de sentenças escritas e leitura de palavras e pseudopalavras. Os 

números de respostas corretas no texto 3 só se correlacionou positivamente com a 

habilidade leitura de palavras e pseudopalavras.   

 
 
Tabela 38: Correlação entre leitura de textos e compreensão textual da ILEF-I e 
testes aplicados para alunos do 4º ano 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF 
leitura_erro 

R 0,26 0,15 ,518** 0,28 -,787** -0,22 -,582** 
Sig. 0,11 0,37 0,00 0,09 0,00 0,25 0,00 

ILEF 
leiura_tempo 

R 0,27 0,18 ,438** ,367* -,668** -0,07 -,628** 
Sig. 0,09 0,27 0,01 0,02 0,00 0,73 0,00 

ILEF 
questões_acerto 

R -0,13 -0,22 -0,15 -0,16 -0,08 -0,07 0,14 

 Sig. 0,42 0,18 0,38 0,33 0,70 0,73 0,45 
**correlação significante ao nível de 0.01. 
*correlação significante ao nível de 0.05. 

 
 O total de erros de leitura no texto 4 apresentou correlações negativas com os 

testes TCSE e TCLPP, bem como correlação positiva com velocidade de nomeação de 

letras. Já o tempo de leitura no texto 4 apresentou correlações negativas com TCSE e 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF 
leitura_erro 

R 0,27 0,15 ,296* 0,12 -,557** -0,15 -,334* 
Sig. 0,06 0,32 0,04 0,41 0,00 0,34 0,03 

ILEF 
leitura_tempo 

R ,324* 0,11 ,451** ,391** -,408* -0,30 -,569** 
Sig. 0,02 0,45 0,00 0,01 0,01 0,06 0,00 

ILEF 
questões_acerto 

R -0,13 -0,12 -0,03 0,09 -0,10 0,12 ,327* 

  Sig. 0,36 0,41 0,86 0,54 0,55 0,47 0,04 
**correlação significante ao nível de 0.01. 
*correlação significante ao nível de 0.05. 
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TCLPP, e positivas com velocidade de nomeação de letras e números. Não houve 

correlações significativas em relação as questões do texto 4.   

 
Tabela 39: Correlação entre leitura de textos e compreensão textual da ILEF-I e 
testes aplicados para alunos do 5º ano 

  TENA_Cor 
tempo 

TENA_Obj 
tempo 

TENA_Let 
tempo 

TENA_Num 
tempo 

TCSE 
acerto 

TCSF 
acerto 

TCLPP 
acerto 

ILEF 
leitura_erro 

R ,117 ,059 ,477* ,458* -,194 ,096 -,517* 
Sig. ,605 ,794 ,025 ,032 ,426 ,697 ,020 

ILEF 
leiura_tempo 

R -,048 -,006 -,123 -,024 -,416 -,311 -,507* 
Sig.  ,832 ,980 ,585 ,916 ,076 ,195 ,022 

ILEF 
questões_acerto 

R -,140 -,159 -,153 ,090 ,488* ,337 ,585** 

  Sig.  ,534 ,478 ,496 ,689 ,034 ,158 ,007 
**correlação significante ao nível de 0.01. 
*correlação significante ao nível de 0.05. 

 
 Os resultados da Tabela 39, mostram que houve correlação positiva entre 

velocidade de nomeação de letras e números de erros na leitura do texto 5, bem como 

correlações negativas entre o teste TCLPP com o número de erros no texto 5. Em relação 

a velocidade de leitura do texto 5, houve apenas correlação positiva com a habilidade de 

leitura de palavras e pseudopalavras. Além disso, houve correlação positiva entre acertos 

nas questões de compreensão textual e os testes  TCSE e TCLPP. 
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6. DISCUSSÃO 

 
 

O presente trabalho apresentou como objetivos gerais desenvolver e buscar 

evidências de validade do instrumento, ILEF-I: Inventário de Leitura para o Ensino 

Fundamental I, baseado no Informal Reading Inventory (IRI) utilizando a estrutura do 

Basic Reading Inventory (BRI) que possibilite a avaliação de fluência, reconhecimento 

de palavras e compreensão leitora de estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. 

Para isso, o presente trabalho foi divido em dois estudos. O estudo I teve por objetivo 

geral a construção do instrumento. Já o estudo 2 teve por objetivo a busca por evidencias 

de validade do instrumento.  

A etapa 1 referente ao Estudo I apresentou como objetivo desenvolvimento das 

listas de palavras. As 7 listas de palavras foram criadas tendo em vista o grau de 

complexidade em função das características psicolinguísticas e a adequação ao ano 

escolar. Os resultados mostraram que para criação e adaptação de instrumentos de 

avaliação, a etapa de verificação dos itens da tarefa é de extrema importância para ajustes 

práticos (PASQUALI, 2003). Como observados nos resultados, foram necessárias 

adaptações nas características psicolinguísticas de algumas palavras das listas do 3º e 5º 

ano. Dessa forma, as listas dos anos iniciais apresentam uma ocorrência maior de itens, 

curtos, regulares e de alta frequência como ilustrado na Tabela 6. A construção do ILEF-

I requer propriedades psicométricas, procedimentos e etapas para garantir sua adequação. 

No ILEF-I pode-se verificar as habilidades de reconhecimento de palavras, fluência e 

compreensão a partir dos resultados. Dessa forma, o presente estudo buscou entender se 

essa relação, comportamento/score do teste representa a capacidade de reconhecimento 

de palavras, fluência e compreensão em estudantes brasileiros do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. Portanto, buscar evidências de validade para essa população.  

Nesse sentido, as listas do presente instrumento apresentam como resultado as 

variáveis descritas acima como essenciais para instrumentos de avaliação de leitura. São 

estas variáveis: (1) efeitos de variação do número de letras (comprimento); (2) efeitos de 

variação dos níveis de familiaridade de palavras sobre a leitura (frequência); (3) 

envolvimento do processo semântico na leitura; e (4) envolvimento do processo de 

conversão grafema-fonema na recuperação da pronúncia. 
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 Já a segunda parte do Estudo I envolveu a elaboração dos textos juntamente 

com questões para avaliação da compreensão textual. Os textos foram criados tendo em 

vista o grau de complexidade e adequação para a série escolar em função das 

características psicolinguísticas, conforme ilustrado da Tabela 16. Dessa forma, os textos 

das séries iniciais apresentaram temática simples, estrutura frasais e silábicas mais 

simples, bem como prevalência de itens mais fáceis para a leitura (BRASIL 2012). 

Algumas características psciolinguísticas das palavras tais como: comprimento, 

frequência de ocorrência, estrutura silábica canônicas e regularidade são essenciais na 

avaliação de leitura de crianças em diferentes séries escolares (GUIMARÃES, 2005). As 

etapas de avaliação para o grau de adequação da tarefa realizada por professores do 

Ensino Fundamental I e por especialistas em avaliação de leitura, foram fundamentais 

para ajustes teóricos e práticos. Além disso, os textos foram analisados no programa de 

análise textual Coh-Metrix, que identificou o grau de legibilidade, contribuindo para 

melhor adequação do instrumento. Dessa forma, os resultados parecem se adequar 

perfeitamente à um grau crescente de complexidade, sendo, o Texto PreA25 considerado 

muito fácil. Os textos PreB50 e Texto 1 considerados fáceis. Já o Texto 2 é classificado 

como razoavelmente fácil. O texto 3 é considerado padrão. Por fim, os Textos 4 e 5 podem 

ser considerados razoavelmente difícil.  

Estudos que visam a construção de instrumentos para avaliação da compreensão 

textual, normalmente utilizam textos prontos que são escolhidos por professores e 

pesquisadores da área de leitura e elaboram as perguntas para avaliar compreensão textual 

(CUNHA, CAPELLINI, 2013). Alguns testes, tais como o, Avaliação da Compreensão 

de Leitura Textual – COMTEXT e Técnica de Cloze avaliam compreensão de leitura 

utilizam um único texto para avaliar crianças de diferentes anos escolares. Não foi 

encontrado na literatura nacional nenhum estudo que visa a avaliação de leitura e 

compreensão textual por meio de tarefas específicas que estejam de acordo com a 

complexidade de cada ano escolar do Ensino Fundamental I, o que torna o ILEF-I um 

instrumento rico para análise de compreensão textual. Dessa forma, o Estudo I buscou 

responder os objetivos específicos I e II referentes ao desenvolvimento da ILEF-I e a 

busca de evidências de validade por conteúdo. 

O Estudo II teve como objetivo buscar evidencias de validade de convergência e 

de critério externo do instrumento IFEF-I para a população brasileira em crianças do 1º 

ao 5º do Ensino Fundamental. Em relação as análises descritivas realizadas a fim de 

verificar diferenças na leitura de crianças em diferentes anos escolares, observou-se que 
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os erros e o tempo de leitura diminuem conforme a progressão escolar, como encontrado 

em outros estudos (SCHAWARTZ, GOLDMAN, 1974; SEABRA, DIAS, 2012; 

DELISSA, NAVAS, 2013).  

Em relação a frequência com que as crianças leram os diferentes textos e listas, 

verificou-se que na maioria dos anos escolares os participantes necessitaram retornar a 

leituras anteriores a sua série escolar. Além disso, poucas crianças tiveram a leitura 100% 

correta no texto específico do seu ano escolar. Com isso, apenas alguns conseguiram 

avançar para leitura de textos mais complexos. Esses resultados mostram que o 

instrumento parece ser adequado para discriminar níveis de leitura (independente, 

instrucional e insatisfatório) conforme o ano escolar. No entanto, novos estudos devem 

ser realizados em escolas de regiões diferentes e escolas públicas uma vez que o nível 

socioeconômico interfere no desenvolvimento cognitivo das crianças (ENGEL DE 

ABREU et al., 2013)   

Em relação as análises de correlações entre as listas de palavras, foi observado 

que os acertos nas listas se correlacionam positivamente (moderada) com o teste TCLPP, 

no 1°, 2° e 4° ano. No entanto, em relação aos erros na leitura dos textos houve correlação 

negativa (moderada) em todos os anos. Além disso, houve correlação negativa (entre 

fraca e moderada) para todos os anos entre o tempo de leitura das listas e dos textos do 

ILEF-I e os acertos de leitura no TCLPP, mostrando que quanto menor a fluência menor 

o número de acertos na leitura de palavras (SALLES, PARENTE, 2002; NAVAS et al, 

2009; SEABRA, DIAS, 2012). Já para os acertos nas questões de compreensão do ILEF-

I houve correlação positiva (entre fraca e moderada) para o 1°, 2°, 3° e 5° ano. O TCLPP 

tem por objetivo avaliar a leitura de palavras e pseudopalavras e, portanto, visa analisar 

a capacidade de uso das rotas fonológicas e lexicais. Esses dados mostram que tanto em 

leitores iniciais quanto em leitores mais experientes, a utilização das duas rotas de leitura 

é importante para a leitura de palavras isoladas e de textos (PINHEIRO, 1994).  

Os acertos nas listas de palavras do ILEF-I se correlacionaram negativamente (de 

fraca a moderada) com nomeação automática rápida (TENA) em letras, com exceção do 

3º ano. Já para os erros na leitura de textos, houve correlação positiva (de fraca a 

moderada) em todos os anos escolares. 

 Em relação ao tempo de leitura na lista de palavras e de textos no ILEF-I o TENA 

letras e números se correlacionaram positivamente (de fraca a moderada) do 1° ao 4° ano. 

Já em relação aos outros estímulos do TENA, cores e objetos, houveram correlações 
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negativas (de fraca a moderada) com os acertos nas listas apenas para o 4° e 5° ano. Em 

relação ao tempo, houveram correlação positiva (de fraca a moderada) para o 1° e 4° ano 

com TENA objetos e números. Já para os acertos nas questões de compreensão do ILEF-

I, o TENA letras e números se correlacionaram negativamente (fraca) apenas com o 2° 

ano. 

Dentre as provas de nomeação automática mais preditoras de leitura, encontram-

se as provas de nomeação de letras e números (WOLF & DENCKLA, 2005). A habilidade 

de nomeação automática é a capacidade de integrar os elementos visuais com seus 

respectivos elementos verbais. Quanto maior o desenvolvimento da leitura, maior a 

automatização e fluência em relação a habilidade integração visual-verbal, o que torna 

essa habilidade preditora das habilidades de leitura. Como visto do trabalho de Silva 

(2015) em relação ao português brasileiro, nomeação automática se correlaciona tanto 

com acurácia de leitura quanto com velocidade e fluência. Os resultados do presente 

trabalho corroboram com esses achados, uma vez que nomeação automática se 

correlacionou tanto com acurácia quanto com velocidade de leitura de palavras isoladas 

e de textos.  

Os resultados das listas de palavras do 4 º e 5º ano, foram o que mais apresentaram 

resultados significativos em relação a nomeação automática. A partir do 4 º ano as 

crianças passam a ter maior fluência e velocidade de leitura, o que pode indicar a 

correlação com todas as provas de nomeação automática. Além disso, foram as únicas 

listas que se correlacionaram com as provas que envolvem acesso semântico (cores e 

objetos), importantes na discriminação de crianças com dificuldades e transtornos de 

leitura (SILVA, 2015).  

Em relação ao Teste de Compreensão de Sentenças Escritas (TCSE), houve 

correlação positiva (de fraca a forte) com os acertos nas listas do 3° e 4º do ILEF-I. Assim 

também, como correlação negativa (fraca a moderada) com o tempo de leitura dessas 

listas do ILEF-I. Estes resultados podem ter se dado devido o período de alfabetização 

ser concluído nesta etapa de ensino. Segundo os dados nacionais, o período de 

alfabetização deve ocorrer até 3 º ano (BRASIL, 2012).  Para os erros na leitura de textos 

o TCSE se correlacionou negativamente (de fraca a forte) do 1° ao 4° ano. Já o tempo de 

leitura dos textos teve correlação negativa (moderada) com o 1°, 3° e 4° ano. Por fim, os 

acertos nas questões de compreensão textual do ILEF-I houve correlação positiva 

(moderada) apenas para o 5° ano. Esses dados estão de acordo com a literatura que 

afirmam que, a acurácia e precisão da leitura contribui para a compreensão do material 
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escrito (NIKAEDO et al, 2006). O TCSE avalia compreensão de sentenças escritas 

mostrando que quanto maior o tempo de leitura menor a compreensão de sentenças, com 

exceção do 2º e 5º ano que se correlacionou apenas com o TCLPP. A literatura sugere 

que há uma relação entre automatismo, reconhecimento de palavras e compreensão de 

leitura. Quanto mais desenvolvida a rota lexical do leitor, melhor será seu desempenho 

em leitura, visto que terá uma maior velocidade e melhor compreensão da palavra 

(SALLES, PARENTE, 2002; NAVAS et al, 2009; SEABRA, DIAS, 2012). 

Em relação ao Teste de Compreensão de Sentenças Faladas (TCSF), os resultados 

mostraram que a habilidade de compreensão auditiva se correlacionou apenas com o 1° 

ano. Na lista de palavras houve uma correlação positiva (moderada) com os acertos e 

negativa (moderada) com os erros na leitura de texto. Além disso, houve correlação 

negativa (moderada) com o tempo de leitura no texto e positiva (moderada) com os 

acertos nas questões de compreensão textual do ILEF-I. é relevante no início da 

alfabetização para leitores iniciais do 1º ano. Esses resultados não estão de acordo com a 

literatura. No entanto, o teste aplicado apresenta critérios normativos pouco 

representativo com efeito teto. Além disso, os mesmos estímulos foram apresentados no 

TCSE na mesma sessão, podendo ter ocorrido efeito de aprendizagem.  

Segundo Adlof e colaboradores (2006) e Seabra (2013) com o avanço e 

desenvolvimento da leitura ocorre um aumento em relação ao apoio da compreensão 

auditiva e diminui aporte de reconhecimento de palavras. A compreensão auditiva 

também é um processo utilizado no material escrito, já que, os mesmos processos 

sintáticos, semânticos e pragmáticos indispensáveis para compreender materiais 

linguísticos, estão presentes tanto na compreensão oral, quanto na compreensão da escrita 

(SEABRA, 2013).  

Dessa forma, o Estudo II buscou responder os objetivos específicos III e IV 

referentes à busca de evidências de validade por critério externo em função da idade 

escolar e busca de evidências de validade por convergência com testes de leitura 

validados para escolares brasileiros.  

Algumas limitações do estudo podem ser apontadas, uma vez que só foram 

avaliadas crianças de uma única escola, e, portanto, os níveis de dificuldades podem ter 

sido influenciados por proposta pedagógica e níveis socioeconômicos e culturais, sendo 

necessário novos estudos com escolas diferentes do estado de São Paulo a fim de analisar 

de forma mais especificas os níveis de dificuldades do instrumento, bem como novas 
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análises devem ser conduzidas. As listas PréA e PréB não passaram por análises dos itens, 

assim como os textos PréA25 e PréB50 não foram avaliados por professores e 

especialistas. A amostra do estudo foi amostra por conveniência, sendo de uma única 

escola e região de São Paulo. Novos estudos devem ser conduzidos com amostras de 

maior variabilidade e com mais participantes em cada série escolar. Diante disso, essas 

tarefas devem ser avaliadas em um próximo estudo visando a adequação do instrumento 

e a busca de evidências de validade por conteúdo.  

 

 

7. CONCLUSÃO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e buscar evidências de 

validade do ILEF-I que busca de forma mais especifica identificar níveis de leitura e 

assim auxiliar melhor as intervenções em possíveis dificuldades no desenvolvimento da 

leitura. O estudo mostrou a importância das etapas de avaliação e reavaliação dos itens 

dos instrumentos, bem como a aplicabilidade para cada série escolar.  

Os resultados mostraram dados preliminares de evidências de validade de 

conteúdo, de convergência e de critério externo. Assim novos estudos devem ser 

conduzidos a fim de consolidar os dados normativos do teste. 
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9. ANEXO: 

Anexo 1:  
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras  de 1º ao 5º ano – 1º Versão 
 Características psicolinguísticas  

Série Tamanho Regularidade Frequência 

 curta longa regular irregular alta média baixa 

1º ano 15 5 16 4 10 5 5 

2º ano 13 7 15 5 7 6 6 

3º ano 9 11 11 9 5 9 6 

4º ano 6 14 8 12 4 8 7 

5º ano 1 19 8 12 0 0 20 

 
 

Anexo 2: 

Frequência de palavras conhecidas pelas crianças 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

1. mais 

4S / 

1N 1. cidade 

5S / 

0N 1. rural 

3S / 

2N 1. observe 

5S / 

0N 1. sexto 

5S / 

0N 

2. ele 

5S / 

0N 2. noite 

5S / 

0N 2. janela 

5S / 

0N 

2. 

vegetação 

5S / 

0N 2. digestivo 

0S / 

5N 

3. cada 

3S / 

2N 

3. 

cachorro 

5S / 

0N 

3. 

aparecem 

4S / 

1N 3. distância 

5S / 

0N 

3. 

antecessor 

0S / 

5N 

4. vamos 

5S / 

0N 4. chuva 

5S / 

0N 4. volta 

5S / 

0N 4. fazia 

3S / 

2N 

4. 

exploração 

5S / 

0N 

5. 

menino 

5S / 

0N 5. final 

3S / 

2N 5. poesia 

5S / 

0N 5. descobrir 

5S / 

0N 

5. 

hemisfério 

5S / 

0N 

6. todo 

3S / 

2N 6. coelho 

5S / 

0N 6. relevo 

0S / 

5N 6. vermelho 

5S / 

0N 6. proteger 

5S / 

0N 

7. lado 

4S / 

1N 7. galinha 

5S / 

0N 

7. 

principal 

3S / 

2N 7. feita 

4S / 

1N 7. usava 

5S / 

0N 

8. 

família 

5S / 

0N 8. saúde 

5S / 

0N 8. floresta 

5S / 

0N 8. poema 

5S / 

0N 8. confusão 

5S / 

0N 

9. bonito 

5S / 

0N 9. avião 

5S / 

0N 9. criação 

5S / 

0N 

9. 

capacidade 

3S / 

2N 9. vasilha 

5S / 

0N 

10. vida 

5S / 

0N 

10. 

fumaça 

5S / 

0N 10. atrás 

5S / 

0N 10. indicam 

3S / 

2N 10. trapézio 

3S / 

2N 
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11. canta 

5S / 

0N 

11. 

quente 

5S / 

0N 11. milho 

5S / 

0N 

11. 

oxigênio 

5S / 

0N 

11. 

extremos 

3S / 

2N 

12. jogo 

5S / 

0N 12. ferro 

4S / 

1N 12. jeito 

5S / 

0N 12. exata 

5S / 

0N 

12. 

hexágono 

3S / 

2N 

13. 

barriga 

5S / 

0N 13. troca 

4S / 

1N 

13. 

vestido 

5S / 

0N 13. cheiro 

5S / 

0N 13. êxito 

0S / 

5N 

14. mata 

4S / 

1N 14. verão 

5S / 

0N 

14. união 3S / 

2N 14. órgão 

4S / 

1N 14. viçosa 

0S / 

5N 

15. 

mágico 

5S / 

0N 15. grilo 

5S / 

0N 15. altura 

5S / 

0N 15. certeza 

5S / 

0N 

15. 

exosfera 

1S / 

4N 

16. beijo 

5S / 

0N 16. queijo 

5S / 

0N 

16. 

estações 

3S / 

2N 16. higiene 

5S / 

0N 

16. 

saxofone 

5S / 

0N 

17. doze 

4S / 

1N 17. jarra 

5S / 

0N 

17. 

coragem 

5S / 

0N 17. chave 

5S / 

0N 

17. 

taxímetro 

3S / 

2N 

18. palha 

5S / 

0N 

18. 

pomba 

4S / 

1N 18. hino 

5S / 

0N 18. trouxe 

5S / 

0N 

18. 

vibração 

5S / 

0N 

19. loja 

5S / 

0N 19. favor 

5S / 

0N 19. táxi 

4S / 

1N 19. lixeiro 

5S / 

0N 

19. 

autêntico 

3S / 

2N 

20. fino 

3S / 

2N 20. filha 

5S / 

0N 20. boxe 

3S / 

2N 20. fixo 

3S / 

2N 20. confere 

5S / 

0N 

Legenda: S= sim e N= não
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Anexo 3: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras PréA 

Lista de Palavras para PréA 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA CURTA LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. vai X  X  237 (A) 

2. uma 
X 

 X  223 (A) 

3. para X  X  191 (A) 

4. vovó X  X  145 (A) 

5. ela X  X  134 (A) 

6. ave X  X  125 (A) 

7. eu X  X  105 (A) 

8. dia X  X  95 (A) 

9. caiu X  X  75 (A) 

10. vaca X  X  71 (A) 

11. gato X  X  70 (A) 

12. pula X  X  66 (A) 

13. vila X  X  61 (A) 

14. pia X  X  60 (A) 

15. faca X  X  57 (A) 

16. lago X  X  55 (A) 

17. pipa X  X  50 (A) 

18. sala X  X  49 (A) 

19. sapo X  X  46 (A) 

20. pato X  X  45 (A) 
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Anexo 4: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras PréB 

Lista de Palavras para PréB 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA CURTA LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. bola X   X 156 (A) 

2. papai  X X  77(A) 

3. chuva X  X  71 (A) 

4. rato X  
X 

 71 (A) 

5. pé X  X  66 (A) 

6. casa X  X  65 (A) 

7. foi X  X  61 (A) 

8. sua  X  X  53 (A) 

9. galo X  X  50 (A) 

10. fada X  X  43 (A) 

11. bate X  X  42 (A) 

12. carro X  X  41 (A) 

13. lua X  X  41 (A) 

14. tatu X  X  39 (A) 

15. dado X  X  33 (A) 

16. cavalo  X X  30 (A) 

17. bala X  X  30 (A) 

18. rei X  X  29 (A) 

19. comida  X X  28 (A) 

20. nave X  X  25 (A) 
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Anexo 5: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras do 1º ano 

Lista de Palavras para o 1º ano 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA CURTA LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. mais X  X  930 (A) 

2. ele X   X 736 (A) 

3. cada X  X  581 (A) 

4. vamos X  X  464 (A) 

5. menino  X X  329 (A) 

6. todo X  X  276 (A) 

7. lado X  X  180 (A) 

8. família  X X  137 (A) 

9. bonito  X X  108 (A) 

10. vida X  X  106 (A) 

11. canta X  X  41 (M) 

12. jogo X 
 

 X 39 (M) 

13. barriga  X X  37 (M) 

14. mata X  X  34 (M) 

15. mágico  X X  29 (M) 

16. beijo X  X  17 (B) 

17. doze X   X 17 (B) 

18. palha X  X  17 (B) 

19. loja X   X 16 (B) 

20. fino X  X  15 (B) 
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Anexo 6: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras do 2º ano 

Lista de Palavras para o 2º ano 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA 
CURTA 

LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. cidade  X X  373 (A) 

2. noite X  X  202 (A) 

3. cachorro  X  X 154 (A) 

4. vento X  X  134 (A) 

5. final X  X  122 (A) 

6. coelho  X  X 102 (A) 

7. galinha  X X  92 (A) 

8. saúde  X X  72 (M) 

9. avião  X X  66 (M) 

10. fumaça  X X  64 (M) 

11. quente X  X  61 (M) 

12. ferro X   X 57 (M) 

13. troca X   X 67 (M) 

14. verão X  X  55 (M) 

15. grilo X  X  30 (B) 

16. gelo X   X 28 (B) 

17. jarra X  X  27 (B) 

18. pomba X  X  26 (B) 

19. favor X  X  25 (B) 

20. filha X  X  24 (B) 
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Anexo 7: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras do 3º ano 

Lista de Palavras para o 3º ano 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA CURTA LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. rural X  X  216 (A) 

2. janela  X  X 115 (A) 

3. aparecem  X  X 114 (A) 

4. volta X   X 111 (A) 

5. poesia  X X  109 (A) 

6. alegre  X  X 104 (M) 

7. principal  X X  104 (M) 

8. floresta  X  X 101 (M) 

9. criação  X X  98 (M) 

10. milho X  X  93 (M) 

11. jeito X   X 91 (M) 

12. vestido  X X  88 (M) 

13. união  X X  85 (M) 

14. lixo X   
X 

60 (M) 

15. estações  X X  41 (B) 

16. coragem  X X  40 (B) 

17. hino X  X  38 (B) 

18. vara X  X  33 (B) 

19. táxi X   X 13 (B) 

20. boxe X   X 4 (B) 
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Anexo 8: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras do 4º ano 

Lista de Palavras para o 4º ano 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA CURTA LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. observe  X  X 116 (A) 

2. vegetação  X X  227 (A) 

3. distância 
 

X X  166 (A) 

4. fazia  X X  157 (A) 

5. descobrir  X  X 121 (M) 

6. vermelho  X  X 119 (M) 

7. feita X  X  116 (M) 

8. poema  X  X 106 (M) 

9. capacidade  X X  101 (M) 

10. indicam  X X  100 (M) 

11. oxigênio  X  X 98 (M) 

12. exata  X  X 69 (M) 

13. cheiro X   X 49 (B) 

14. órgão X  X  49 (B) 

15. certeza  X  X 47 (B) 

16. higiene  X  X 47 (B) 

17. chave X  X  43 (B) 

18. trouxe X   X 3 (B) 

19. lixeiro  X  X 2 (B) 

20. fixo X   X 2 (B) 
 

 

 
 

 
 

 



97	
	

Anexo 9: 
Características psicolinguísticas da Lista de Palavras do 5º ano 

Lista de Palavras para o 5º ano 

CARACTERÍSTICAS PSICOLINGUÍSTICAS 

PALAVRA CURTA LONGA REGULAR IRREGULAR FREQUÊNCIA 

1. sexto X 
 

 X 46 (B) 

2. equivalente  X  X 46 (B) 

3. terrestre  X X  44 (B) 

4. exploração  X  X 44 (B) 

5. hemisfério  X X  32 (B) 

6. proteger  X  X 32 (B) 

7. usava  X X  32 (B) 

8. confusão  X X  31 (B) 

9. vasilha  X X  30 (B) 

10. trapézio  X X  29 (B) 

11. extremos  X  X 8 (B) 

12. hexágono  X  X 6 (B) 

13. desprezo  X  X 6 (B) 

14. exibir  X  X 4 (B) 

15. exercer  X  X 4 (B) 

16. saxofone  X  X 2 (B) 

17. taxímetro  X  X 1 (B) 

18. vibração  X X  1 (B) 

19. autêntico  X X  1 (B) 

20. confere  X  X 1 (B) 
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Anexo 10:  
Variáveis referentes à elaboração dos textos – Versão 1 

Série escolar 

Palavras 1º 2º 3º 4º 5º 

Alta frequência 68 70 68 60 58 

Média frequência 15 13 10 11 12 

Baixa frequência 17 15 21 23 18 

Não encontrada 0 2 1 6 11 

V 19 12 7 11 5 

VV 2 1 1 2 0 

CV 38 29 13 9 18 

VC 2 2 10 7 8 

CVV 12 13 5 9 9 

CCV 1 3 2 0 2 

CVC 13 14 21 16 17 

CCVC 0 1 1 0 0 

CVVC 0 1 5 2 2 

CCVV 0 0 0 1 0 

CCVVC 0 0 0 0 1 

AUE 3 8 23 30 27 

Curtas 81 71 60 55 56 

Longas 9 14 29 33 34 

        Legenda: V= vogal e C= consoante; AUE= acima de uma estrutura silábica. 
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Anexo 11:  
Avaliação de juízes para o texto do 1º ano e as 10 questões 

1º Parte: Avaliação de juízes para texto do 1º ano 

1º - Alguma sugestão sobre o título da estória? 

Sim: 0 Não: 5 Depende: 0 

Algumas observações juízes: Título simples e adequado 

2º - O texto está adequado quanto ao tema e enredo para os alunos do 1º ano? 

Sim: 4 Não: 0 Depende: 1 

Algumas observações juízes: três juízes disseram estar adequado e simples; um 

respondeu que o melhor seria aplicar a partir do segundo semestre e um outro juiz disse 

que depende se o aluno é de escola pública ou privada. 

3º - O aluno do 1º ano é capaz de ler esse texto com fluência e acurácia? Em uma escala 

de 0 à 10, sendo 10, para leitura com sucesso.  

Sim: 1 Não: 1 Depende: 3 

Algumas observações juízes: A maioria dos juízes disseram que nessa fase de 

alfabetização o desempenho dos alunos variam muito em função das dificuldades que 

podem apresentar nesse processo. Por isso, apenas dois sugeriram uma pontuação em 

escala, sendo essa, 3 e 8. 

4º - Alunos do 1º ano serão capazes de compreender o texto? 

Sim: 4 Não: 1 Depende: 0 

Algumas observações juízes: O juiz que disse “não” acredita que os alunos só seriam 

capazes de compreender o texto no último semestre, quando já estivessem 

alfabetizados. 

5º - Alguma mudança ou sugestão referente ao vocabulário que compõem o texto? 

Sim: 2 Não: 3 Depende: 

Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram deixar o diálogo mais claro para 

ajudá-los a manter a informação do contexto da estória. Por exemplo: “Edu perguntou”, 

ou “Vovó respondeu”.  

6º - Alguma observação geral sobre essa etapa do teste? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu colocar as respostas em formato de 

múltipla escolha. 
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2º Parte: Avaliação de juízes para parte de compreensão texto do 1º ano 

1º - A pergunta 1 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: Sugestão para mudar a pergunta de “A estória é sobre o 

que”, para “Sobre o que é a estória”. 

2º - A pergunta 2 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

3º - A pergunta 3 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

4º - A pergunta 4 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

5º - A pergunta 5 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

6º - A pergunta 6 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

7º - A pergunta 7 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

8º - A pergunta 8 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

9º - A pergunta 9 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 2 Não: 3 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: três juízes sugeriram mudar a pergunta de “Você acha 
que Fábio gostou do bolo?”  para “Você acha que Fábio gostou do bolo? Porque, 
explique” ou “O que Edu disse que Fábio faria quando ganhasse o bolo?” 
. 

10º - A pergunta 10 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

11º - Alguma sugestão sobre essa etapa do teste: 

Sim: 1 Não: 4 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu evitar ser tão literal no texto, já que 

considerou o uso de repetição de palavras. 
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Anexo 12: 

 Avaliação de juízes para o texto do 2º ano e as 10 questões 

1º Parte: Avaliação de juízes para texto do 2º ano 

1º - Alguma sugestão sobre o título da estória? 

Sim: 2 Não: 3 Depende: 0 

Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram mudar o título de “A cadela 

Bolinha” para “Bolinha amarela” ou “A chegada da Bolinha”. 

2º - O texto está adequado quanto ao tema e enredo para os alunos do 2º ano? 

Sim: 4 Não: 0 Depende: 1 

Algumas observações juízes: depende se o aluno é de escola pública ou particular. 

3º - O aluno do 2º ano é capaz de ler esse texto com fluência e acurácia? Em uma escala 

de 0 à 10, sendo 10, para leitura com sucesso. 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz disse que depende se o aluno é de escola pública 

ou particular. Quatro juízes pontuaram 10 na escala e um juiz pontuou 6. 

4º - Alunos do 2º ano serão capazes de compreender o texto? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

5º - Alguma mudança ou sugestão referente ao vocabulário que compõem o texto? 

Sim: 0 Não: 5 Depende: 0 

6º - Alguma observação geral sobre essa etapa do teste? 

Sim: 0 Não: 5 Depende: 0 

2º Parte: Avaliação de juízes para parte de compreensão texto do 2º ano 

1º - A pergunta 1 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudar a pergunta de “A estória é sobre o 

que”, para “Sobre o que é a estória”. 

2º - A pergunta 2 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: Sugestão para mudar a pergunta de “Como foi a chegada 

da cadela bolinha na família?”  para “Como Bolinha foi recebida pela família”. 

3º - A pergunta 3 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 3 Não: 1 Mais ou menos: 1 
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Algumas observações juízes: dois juízes acham que a palavra características pode não 

ser familiar para as crianças. Sugeriram mudar a pergunta de “Quais são as 

características da Bolinha?” para “Como era a cadela Bolinha”.  

4º - A pergunta 4 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

5º - A pergunta 5 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

6º - A pergunta 6 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram mudança da pergunta de “Qual foi 

a ideia da mamãe quando a Bolinha chegou?” para “Quando A Bolinha chegou, qual 

foi a ideia da mamãe?” ou “O que a mamãe queria fazer para Bolinha?”.  

7º - A pergunta 7 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

8º - A pergunta 8 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

9º - A pergunta 9 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

10º - A pergunta 10 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: um juiz acha que a palavra “significa” pode não ser 

familiar para as crianças. Sugeriu mudar a pergunta de “O que significa saltou?” para 

“O que quer dizer saltou?”.  

11º - Alguma sugestão sobre essa etapa do teste: 

Sim: 0 Não: 5 Mais ou menos: 0 
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Anexo 13: 

 Avaliação de juízes para o texto do 3º ano e as 10 questões 

1º Parte: Avaliação de juízes para texto do 3º ano 

1º - Alguma sugestão sobre o título da estória? 

Sim: 0 Não: 5 Depende: 0 

2º - O texto está adequado quanto ao tema e enredo para os alunos do 3º ano? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

3º - O aluno do 3º ano é capaz de ler esse texto com fluência e acurácia? Em uma escala 

de 0 à 10, sendo 10, para leitura com sucesso. 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz disse que depende se o aluno é de escola pública 

ou particular. Três juízes pontuaram 10 na escala, um juiz pontuou 9 e outro 8. 

4º - Alunos do 3º ano serão capazes de compreender o texto? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

5º - Alguma mudança ou sugestão referente ao vocabulário que compõem o texto? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz acha que a palavra “sinal” pode não ser familiar 

para as crianças e sugeriu trocar para “semáforo ou farol”.  

6º - Alguma observação geral sobre essa etapa do teste? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz relatou que o texto parece não ter final e sugeriu 

completar a frase com: e eles seguem conversando, até enfim chegarem na escola. 

2º Parte: Avaliação de juízes para parte de compreensão texto do 3º ano 

1º - A pergunta 1 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: Sugestão para mudar a pergunta de “A estória é sobre o 

que”, para “Sobre o que é a estória”. 

2º - A pergunta 2 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudar a pergunta de “Quanto tempo é a 

caminhada até a escola?” para “Quanto tempo dura a caminhada até a escola?”. 

3º - A pergunta 3 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 
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4º - A pergunta 4 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

5º - A pergunta 5 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

6º - A pergunta 6 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 1 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudança da pergunta de “Qual a cor do 

sinal que indicava atenção?” para “Qual a primeira cor que o sinal indicava?”. 

7º - A pergunta 7 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

8º - A pergunta 8 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

9º - A pergunta 9 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos:  

10º - A pergunta 10 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: um juiz acha que a palavra “significa” pode não ser 

familiar para as crianças. Sugeriu mudar a pergunta de “O que significa pedestre?” para 

“O que quer dizer pedestre?”. 

11º - Alguma sugestão sobre essa etapa do teste: 

Sim: 0 Não: 5 Mais ou menos: 0 
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Anexo 14:  

Avaliação de juízes para o texto do 4º ano e as 10 questões 

1º Parte: Avaliação de juízes para texto do 4º ano 

1º - Alguma sugestão sobre o título da estória? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudar o título de “Um passeio 

interessante” para “O passeio ao zoológico”.  

2º - O texto está adequado quanto ao tema e enredo para os alunos do 4º ano? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

3º - O aluno do 4º ano é capaz de ler esse texto com fluência e acurácia? Em uma escala 

de 0 à 10, sendo 10, para leitura com sucesso. 

Sim: 4 Não: 0 Depende: 1 

Algumas observações juízes: um juiz disse que depende se o aluno é de escola pública 

ou particular. dois juízes pontuaram 10 na escala, um juiz pontuou 7 e outros dois juízes 

não pontuaram. 

4º - Alunos do 4º ano serão capazes de compreender o texto? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz comentou que algumas palavras podem fazer o 

aluno parar na leitura ou comprometer a sua compreensão, como “exóticas”; 

“primatas”; “anfíbios”; “ereto”; “horto”; “orquídeas” e “bromélias”. 

5º - Alguma mudança ou sugestão referente ao vocabulário que compõem o texto? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu várias mudanças no texto: Luís acordou 
e estava radiante, afinal, ia visitar o zoológico e o horto florestal, que é o local onde as 
plantas vivem. Estava na expectativa para ver muitos animais e plantas diferentes. Mas 
o que ele queria mesmo era ver os macacos, também chamados de primatas. No 
entanto, viu primeiro os anfíbios. Ele não acreditou quando descobriu que algumas rãs, 
que são anfíbios, podem mudar de cor entre o dia e a noite. De repente, ele avistou os 
chimpanzés e ficou encantado ao vê-los andando eretos, bem retinhos, como os seres-
humanos. Chegando no horto, viu lindas flores, orquídeas e bromélias. Ao refletir sobre 
o passeio, percebeu a importância de respeitar todos os seres vivos. 
6º - Alguma observação geral sobre essa etapa do teste? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz relatou que o texto depende muito de conceitos 
que a criança aprende na disciplina de Ciências, então caso ela não tenha esse 
conhecimento a compreensão pode ser afetada. 

2º Parte: Avaliação de juízes para parte de compreensão texto do 4º ano 
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1º - A pergunta 1 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudar a pergunta de “A estória é sobre o 

que”, para “Sobre o que é a estória”. 

2º - A pergunta 2 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

3º - A pergunta 3 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 3 Não: 1 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram mudar a pergunta de “o Que Luís 

queria ver no passeio?”  para “O que Luís queria mesmo ver no passeio?”. 

4º - A pergunta 4 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

5º - A pergunta 5 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram mudar a pergunta de “Como os 

primatas andavam?” para “De que maneira os primatas andavam?” ou  “Como os 

chimpanzés andavam?”.  

6º - A pergunta 6 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudança da pergunta de “O que Luís viu 

no horto” para “Que espécie de plantas Luís viu no horto?”.  

7º - A pergunta 7 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

8º - A pergunta 8 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

9º - A pergunta 9 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

10º - A pergunta 10 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

11º - Alguma sugestão sobre essa etapa do teste: 

Sim: 0 Não: 5 Mais ou menos: 0 
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Anexo 15:  

Avaliação de juízes para o texto do 5º ano e as 10 questões 

1º Parte: Avaliação de juízes para texto do 5º ano 

1º - Alguma sugestão sobre o título da estória? 

Sim: 2 Não: 3 Depende: 0 

Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram mudar o título de “Acesso à 

internet” para “A história da internet” ou “Evolução da internet”.  

2º - O texto está adequado quanto ao tema e enredo para os alunos do 5º ano? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

3º - O aluno do 5º ano é capaz de ler esse texto com fluência e acurácia? Em uma escala 

de 0 à 10, sendo 10, para leitura com sucesso. 

Sim: 4 Não: 0 Depende: 1 

Algumas observações juízes: um juiz disse que depende se o aluno é de escola pública 

ou particular. dois juízes pontuaram 10 na escala e um juiz pontuou 9 e outros dois 

juízes não pontuaram. 

4º - Alunos do 5º ano serão capazes de compreender o texto? 

Sim: 5 Não: 0 Depende: 0 

5º - Alguma mudança ou sugestão referente ao vocabulário que compõem o texto? 

Sim: 1 Não: 4 Depende: 0 

Algumas observações juízes: um juiz disse que “século XX” pode ser difícil para 

alguns alunos. 

6º - Alguma observação geral sobre essa etapa do teste? 

Sim: 0 Não: 5 Depende: 0 

2º Parte: Avaliação de juízes para parte de compreensão texto do 5º ano 

1º - A pergunta 1 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

2º - A pergunta 2 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu alterar a palavra “vida” para “cotidiano” 

para seguir o mesmo vocabulário do texto. 

3º - A pergunta 3 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 
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Algumas observações juízes: dois juízes sugeriram mudar a pergunta de “Por que foi 

uma revolução nos meios de comunicação?” para “Por que a internet foi uma revolução 

nos meios de comunicação?”. 

4º - A pergunta 4 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

5º - A pergunta 5 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

6º - A pergunta 6 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu acrescentar no início da pergunta: “De 

acordo com o texto”, porque como o celular faz parte da vida das crianças hoje, pode 

ser que nessa resposta aparecem muitas experiências da relação que as crianças têm 

com o celular. 

7º - A pergunta 7 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 4 Não: 0 Mais ou menos: 1 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu acrescentar no início da pergunta: “De 

acordo com o texto”. Outro juiz sugeriu mudar a pergunta de “O que é importante 

lembrar ao usar a internet diariamente nas nossas vidas?” para “De que forma devemos 

usar a internet atualmente?”.  

8º - A pergunta 8 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

9º - A pergunta 9 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

Algumas observações juízes: um juiz sugeriu mudar a pergunta de “O que você pensa 

sobre usar a internet de forma sábia?” para “De acordo com a sua opinião, o que você 

pensa sobre usar a internet de forma sábia?”.  

10º - A pergunta 10 está clara? Alguma sugestão? 

Sim: 5 Não: 0 Mais ou menos: 0 

11º - Alguma sugestão sobre essa etapa do teste: 

Sim: 0 Não: 5 Mais ou menos: 0 
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Anexo 16:  
 
Variáveis referentes a elaboração do texto PréA25 e PréB50 
 
 Gato Mimi – PréA25 Dia de feira – PréB50 
Palavras   
Alta frequência 24 43 
Média frequência 0 4 
Baixa frequência 1 3 
V 3 6 
CV 15 19 
CVC 1 5 
CVV 1 8 
VV 0 2 
CCV 0 2 
CVVC 0 1 
AUE 0 3 
Curta 19 41 
Longa 1 6 

Legenda: V= vogal e C= consoante; AUE= acima de uma estrutura silábica. 
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Anexo 17: 
Texto PréA25 

Gato Mimi – PréA25 

1 p.    Mimi é o gato da tia Bia. Ele é peludo. Mimi pula e rola na cama todo dia. A tia 

Bia gosta muito de gato. 

Compreensão textual PréA25 

F.1 Sobre quem é a estória?  

F.2 O que Mimi faz na cama da tia Bia todos os dias? 

A.3 Porque Mimi gosta de pular e rolar na cama? 

I.4 Porque algumas pessoas gostam tanto de gatos? 

V.5 O que quer dizer peludo? 
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Anexo 18: 
Texto PréB50 

Dia de feira – PréB50 

1 p.    No sábado eu fui com o papai na feira. Nossa sacola ficou com muitas coisas 

boas. Tinha uva, banana, caju, pera, coco, ovo, tomate, batata, milho e até bolo. 

2 p.    De noite papai fez uma sopa de batata muito boa. Depois de comer, eu bebi suco 

de uva e fui dormir. 

Compreensão textual PréB50 

F.1 Sobre o que é a estória?  

F.2 A sacola que eles levaram para trazer as compras voltou cheia ou vazia? 

A.3 Você acha que o papai gosta de ter uma boa alimentação? 

I.4 Na noite que o papai fez a sopa, você achaque a temperatura estava frio ou quente? 

V.5 O que são: uva, banana, caju e pera? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



112	
	

 

Anexo 19: 
Texto 1º ano 

O bolo de fubá – 1º ano 

1º p. Todo dia, Edu vai na casa da vovó depois que sai da escola. No café da tarde, a 

vovó do Edu falou para ele que tinha feito um bolo de fubá muito bom e estava bem 

fofo. 

2º p.  Edu logo pegou uma fatia de bolo e um capo de leite gelado para beber. 

3º p.  O vovô estava sentado no sofá da sala e falou que queria uma fatia. Edu levou o 

bolo para o vovô e uma xícara de café. 

4º p. O vovô comeu todo o bolo e falou que estava muito bom. Os dois gostam muito 

do bolo que ya vovó faz. 

 

Compreensão textual 1º ano 

T.1 Sobre o que é a estória?  

F.2 Quem participa da estória? 

F.3 O que a vovó fez pra Edu comer? 

F.4 Edu comeu bolo bebeu o que? 

F.5 Quem estava sentado no sofá da sala? 

F.6 O que Edu levou para o vovô na sala? 

F.7 O que vovô e Edu gostam que a vovó faz? 

A.8 Por que você acha que Edu vai todos os dias na casa da vovó depois que sai da 

escola? 

I.9 Por que você acha que Edu e o vovô gostam tanto do bolo de fubá que a vovó faz? 

V.10 O que quer dizer “o bolo está bem fofo”? 
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Anexo 20: 
Texto 2º ano 

A cadela Bolinha – 2º ano 

1º p. A chegada da Bolinha na minha família foi muito animada. 

2º p.  Bolinha é uma cadela amarela e peludo que o papai achou na rua. 

3º p.  No dia em que a Bolinha chegou com o papai em casa, ele disse: 

4º p. – Vejam a cachorrinha linda que eu achei na rua! Vamos ficar com ela? 

5º p. – Podemos construir uma casa para ela, disse a mamãe. 

6º p.  A cadelinha fez a maior festa e logo saltou no colo da mamãe. 

7º p.  Depois, correu e ficou balançando o rabo para mim. 

8º p.  Agora, ela já é da nossa família. Nós também compramos ração para ela. Bolinha 

é a minha melhor amiga! 

 

Compreensão textual 1º ano 

T.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 Como a família recebeu a cachorrinha? 

F.3 Como era a cadela Bolinha? 

F.4 Quem encontrou a Bolinha? 

F.5 Onde o papai achou a Bolinha? 

F.6 O que a mamãe queria fazer para Bolinha? 

F.7 O que a família comprou para Bolinha? 

A.8 Por que você acha que o papai levou a Bolinha para casa? 

I.9 Por que você acha que a Bolinha ficou balançando o rabinho? 

V.10 O que quer dizer saltou? 

 

 

 

 

 

 

 

 



114	
	

 

Anexo 21: 
Texto 3º ano 

O caminho da escola – 3º ano 

1º p.     Todos os dias André e Mateus vão para a escola juntos. A caminhada até lá   

dura mais ou menos vinte minutos. Não é muito perto, mas eles se divertem 

conversando pelo caminho. Passam por lojas e supermercados. Veem pessoas andando 

na rua e saindo do ônibus. No momento de atravessar a rua, André diz: 

2º p.       - Calma, o sinal de pedestre está vermelho temos que esperar, Mateus. Agora 

o sinal para os carros está amarelo, indicando atenção.  

3º p.      – Finalmente o sinal para pedestre está verde, podemos ir. Avisa André.  

4º p.   Os meninos conhecem bem os sinais de trânsito. Eles seguem conversando até 

chegarem na escola. 

 

Compreensão textual 3º ano 

T.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 Quanto tempo dura a caminhada até a escola? 

F.3 O caminho até a escola é longe ou perto? 

F.4 O que André e Mateus veem pelo caminho? 

F.5 Por que eles tiveram que esperar para atravessar a rua? 

F.6 Qual a cor do sinal indicava amarelo? 

F.7 Qual a cor do sinal de pedestre André e Mateus puderam atravessar? 

A.8 Por que é importante conhecer os sinais de trânsito? 

I.9 Você acha que a escola fica em um local que tem fazendas ou na cidade? 

V.10 O que que dizer pedestre? 
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Anexo 22: 
Texto 4º ano 

Um passeio interessante 
1º p.     Luís acordou e estava radiante. Afinal, ia passear no zoológico e o horto florestal 

no mesmo dia.  

2º p.     Estava na expectativa para ver muitos animais e plantas diferentes. Mas o que 

ele queria mesmo era ver os macacos, que são primatas. No entanto, viu primeiro os 

anfíbios. Ele não acreditou quando descobriu que algumas rãs podem mudar de cor 

entre o dia e a noite.  De repente, ele avistou os chimpanzés e ficou encantado ao vê-

los andando eretos.  

3º p.       Chegando no horto florestal viu lindas flores, orquídeas e bromélias. 

4º p.       Ao refletir sobre o passeio, percebeu a importância de respeitar todos os seres 

vivos. 

Compreensão textual 4º ano 

T.1 Sobre quem é a estória? 

F.2 Por que o luís acordou radiante? 

F.3 Qual era o maior interesse de Luís ao visitar o zoológico? 

F.4 O que Luís descobriu sobre as rãs? 

F.5 Como os chimpanzés andavam? 

F.6 O que Luís viu no horto? 

F.7 O que Luís aprendeu ao final do passeio? 

A.8 Por que você acha que ele aprendeu que é importante respeitar todos os seres 

vivos? 

I.9 Por que você acha que Luís ficou encantado ao ver o chimpanzé andando como 

humano? 

V.10 O que quer dizer “expectativa”?  
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Anexo 23: 
Texto 5º ano 

A evolução da internet 

1º p.      No final do século XX a internet passou a fazer parte do cotidiano de milhões 

de pessoas. Foi uma revolução nos meios de comunicação.  

2º p.    De repente, ficou muito fácil estabelecer conexões com pessoas do mundo inteiro 

e acessar qualquer tipo de informação. Isso era algo espetacular!  

3º p.    No início, a velocidade da conexão era lenta e os equipamentos caríssimos. Hoje 

com a tecnologia, é possível acessar a internet em milésimos de segundos.  

4º p.     Os celulares possibilitam fazer ligações com vídeo em tempo real.  

5º p.    Vale lembrar que é preciso usar essa ferramenta de forma sábia, ainda que 

estejam tão presentes nas nossas vidas. 

 

Compreensão textual 5º ano 

T.1 Sobre o que é a estória? 

F.2 Quando a internet passou a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas? 

F.3 Por que a internet foi uma revolução nos meios de comunicação? 

F.4 Como era a velocidade da internet no início? 

F.5 Em quanto tempo podemos acessar a internet? 

F.6 De acordo com o texto, que os celulares nos possibilitam realizar atualmente? 

F.7 De que formas devemos usar a internet? 

A.8 Por que ficou mais fácil estabelecer conexões com pessoas do mundo inteiro? 

I.9   De acordo com a sua opinião, que você pensa sobre usar a internet de forma sábia? 

V.10 O que significa conexão? 
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Anexo  24: 
Características psicolinguísticas do texto PreA25 
 

Mimi É o Gato Da Tia 
di 
cv 

 
 

 
 

di 
cv 

mono 
cv 

di 
cv 

Bia. Ele É Peludo. Mimi Pula 
di 
cv 

di 
cv 

 tri 
cv 

di 
cv 

di 
cv 

E Rola Na Cama Todo Dia. 
 
 

di 
cv 

mono 
cv 

di 
cv 

di 
cv 

di 
cv 

A Tia Bia Gosta Muito  De 
 
 

Di 
cv 

di 
cv 

di 
cvc 

di 
cvv 

mono 
cv 

Gato.      
di 
cv 
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Anexo  25: 
 
Características psicolinguísticas do texto PreB50 
 

No  Sábado Eu Fui Com O 
mono 
cv 

tri 
cv 

mono 
vv 

mono 
vv 

mono 
cvc 

 

Papai Na Feira Nossa Sacola Ficou 
di 
cvv 

mono 
cv 
 

di 
cvv 

di 
cvc 

tri 
cv 

di 
cvv 

Com Muitas Coisas Boas Tinha Uva 
mono 
cvc 

di 
cvv/cvc 

di 
cvv/cvc 

di 
vc 

di  
ccv 

di 
v 

Banana Caju Pera Coco Ovo Tomate 
tri  
cv 

di 
cv 

di 
cv 

di 
cv 

di 
v 

tri 
cv 

Batata Milho E Até Bolo.  De 
tri 
cv 

di 
ccv 

 di 
v 

di 
cv 

mono 
cv 

Noite Papai Fez Uma Sopa De 
di 
cvv 

di 
cvv 

mono 
cvc 

di 
v 

di 
cv 

mono 
cv 

Batata Muito Boa Depois De  Comer 
tri 
cv 

di 
cvv 

di 
v 

di 
cvvc 

mono 
cv 

di 
cvc 

Eu Bebi Suco  De Uva e 
mono 
vv 

di 
cv 

di 
cv 

mono 
cv 

di 
v 

 

Fui Dormir     
mono 
cvv 

di 
cvc/cvc 
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Anexo  26: 
 
Características psicolinguísticas do texto do 1° ano 
 

Todo Dia Edu Vai Na Casa 
di 
cv 

di 
V 

di 
v 

mono 
v 

mono 
cv 

di 
cv 

Da Vovó Depois Que Sai  Da 
mono 
cv 

di 
cv 

di 
cvvc 

mono 
cvv 

mono 
cvv 

mono 
cv 

Escola. No Café Da Tarde a 
tri 
cv 

mono 
cv 

di 
cv 

mono 
cv 

di 
cvc 

 

Vovó Do Edu Falou Para Ele 
di 
cv 

mono 
cv 

di 
v 

di 
cvv 

di 
cv 

di 
v 

Que Tinha Feito Um Bolo De 
mono 
cvv 

di 
ccv 

di 
cvv 

mono 
vc 

di 
cv 

mono 
cv 

Fubá Muito Bom E Estava Bem 
di 
cv 

di 
cvv 

mono 
cvc 

 tri 
vc 

mono 
cvc 

Fofo. Edu Logo Pegou Uma  Fatia 
di 
cv 

di 
v 

di 
cv 

di 
cvv 

di 
v 

tri 
v 

De Bolo e Um Copo De 
mono 
cv 

di 
cv 

 mono 
cv 

di 
cv 

mono 
cv 

Leite Gelado Para Beber. O Vovô 
di 
cvv 

tri 
cv 

di 
cv 

di 
cvc 

 di 
cv 

Estava Sentado No Sofá Da Sala 
tri 
vc 

tri 
cvc 

mono 
cv 

di 
cv 

mono 
cv 

di 
cv 

E Falou Que Queria Uma Fatia. 
 di 

cvv 
mono 
cvv 

tri 
cvv/v 

di 
v 

tri 
v 

Edu Levou o Bolo Para  O 
di 
v 

di 
cvv 

 di 
cv 

di 
cv 

 

Vovô E Uma Xícara  De Café. 
di 
cv 

 di 
v 

tri 
cv 

mono 
cv 

di 
cv 

O  Vovô Comeu Todo o Bolo 
 di  

cv 
di 
cvv 

di 
cv 

 di 
cv 
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E Falou  Que Estava Muito Bom. 
 
 

di 
cvv 

mono 
cvv 

tri 
vc 

di 
cvv 

mono 
cvc 

Os Dois Gostam Muito  Do Bolo 
mono 
vc 

mono 
cvvc 

di 
cvc/cvc 

di 
cvv 

mono 
cv 

di 
cv 

Que  A Vovó  Faz   
mono 
cvv 

 di 
cv 

mono 
cvc 
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Anexo 27: 
 
Características psicolinguísticas do texto do 2° ano 
 
A Chegada Da Bolinha Na Minha 
 tri 

ccv 
mono 
cv 

tri 
ccv 

mono 
cv 

di 
ccv 

Família Foi Muito Animada Bolinha É 
tri 
cvv 

mono 
cvv 

di 
cvv 

poli 
vc 

tri 
ccv 

 

Uma Cadela Amarela E Peluda Que 
di 
v 

tri 
cv 

poli 
v 

 tri 
cv 

mono 
cvv 

O Papai Achou Na Rua. No 
 di 

cvv 
di 
v/ccv 

mono 
cv 

di 
v 

mono 
cv 

Dia Em Que A Bolinha Chegou 
di 
v 

mono 
vc 

mono 
cvv 

 tri 
ccv 

di 
ccv/cvv 

Com  O Papai Em Casa Ele 
mono 
cvc 

 di 
cvv 

mono 
vc 

di 
cv 

di 
v 

Disse -Vejam A Cachorrinha Linda  Que  
di 
cvc 

di 
cvc 

 poli 
ccvc/ccv 

di 
cvc 

mono 
cvv 

Eu Achei Na Rua! Vamos Ficar 
mono 
vv 

di 
v/ccvv 

mono 
cv 

di 
v 

di 
cvc 

di 
cvc 

Com Ela? Podemos Construir Uma Casa 
mono 
cvc 

di 
v 

tri 
cvc 

tri 
cvcc/ccv/vc 

di 
v 

di 
cv 

Pra Ela Disse A Mamãe. A 
mono 
ccv 

mono 
v 

di 
cvc 

 di 
cvv 

 

Cadelinha Fez A Maior Festa E 
poli 
ccv 

Mono 
cvc 

 di 
cvv/vc 

di 
cvc 

 

Logo Saltou No Colo Da Mamãe. 
di 
cv 

di 
cvc/cvc 

mono 
cv 

di 
cv 

mono 
cv 

di 
cvv 

Depois Correu E Ficou Balançando O 
di 
vvc 

di 
cvc/cvv 

 di 
cvv 

poli 
cvc/cvc 

 

Rabo Para Mim. Agora Ela Já 
di 
cv 

di 
cv 

mono 
cvc 

tri 
v 

di 
v 

mono 
cv 

É Da Nossa Família Nós Também 
 mono 

cv 
di 
cvc 

tri 
cvv 

mono 
cvc 

di 
ccvc/cvc 
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Compramos  Ração Para Ela Bolinha É 
tri 
cvc/ccv/cvc 

di 
cvv 

di 
cv 

di 
v 

tri 
ccv 

 

A Minha  Melhor Amiga.   
 di 

ccv 
di 
ccvc 

tri 
v 
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Anexo 28: 
 
Características psicolinguísticas do texto do 3° ano 
 

Todos Os Dias André e Mateus 
di 
cvc 

mono 
vc 

di 
vc 

di 
vc/ccv 

 di 
cvvc 

Vão A Para Escola Juntos A 
mono 
cvv 

 di 
cv 

tri 
vc 

di 
cvc/cvc 

 

Caminhada Até Lá Dura  Mais  Ou 
poli 
ccv 

di 
v 

mono 
cv 

cv mono 
cvvc 

mono 
vv 

Menos Vinte Minutos. Não É Muito 
di 
cvc 

di 
cvc 

tri 
cvc 

mono 
cvv 

 di 
cvv 

Perto Mas Eles Diverte
m 

Se Conversando
. 

di 
cvc 

mono 
cvc 

di 
v/cvc 

tri 
cvc/vc 

mono 
cv 

poli 
cvc/cvc/cvc 

Pelo Caminho Passam Por Lojas E 
di 
cv 

tri 
ccv 

di 
cvc/cvc 

mono 
cvc 

di 
cvc 

 

Supermercado
s 

Veem Pessoas Andando Na Rua 

poli 
cvc/cvc 

mono 
cvvc 

tri 
cvc/vc 

tri 
vc/cvc 

di 
cv 

di 
v 

E Saindo Do  Ônibus  No Momento  
 tri 

vc 
mono 
cv 

tri 
v/cvc 

mono 
cv 

tri 
cvc 

De Atravessar A Rua André Diz: 
mono 
cv 

tri 
v/ccv/cvc/cv
c 

 di 
v 

di 
vc/ccv 

mono 
cvc 

Calma O Sinal  Está Vermelho Temos 
di 
cvc 

 di 
cvc 

di 
vc 

tri 
cvc/ccv 

di 
cvc 

Que Esperar Mateus. Agora O Sinal  
mono 
cvv 

tri 
vc/cvc 

di 
cvvc 

tri 
v 

 di 
cvc 

Para  Carros Os Está Amarelo Indicando 
di 
cv 

di 
cvc/cvc 

mono 
vc 

di 
vc 

tri 
v 

poli 
vc/cvc 

Atenção. Finalmente o Sinal  Para Pedestre 
tri 
v/cvc/cvv 

poli 
cvc/cvc 

 di 
cvc 

di 
cv 

tri 
ccv/ccv 

Está Verde Podemos Ir. Avisa  André. 
di 
vc 

di 
cvc 

tri 
cvc 

mono 
vc 

tri 
v 

di 
vc/ccv 
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Os Meninos Conhece
m 

Bem Os Sinais 

mono 
vc 

tri 
cvc 

tri 
ccv/cvc 

mono 
cvc 

mono 
vc 

di 
cvc 

De Trânsito Eles  Seguem  Conversand
o 

Até 

mono 
cv 

tri 
ccvc 

di 
v/cvc 

di 
cvvc 

poli 
cvc/cvc/cvc 

di 
v 

Chegarem Na Escola    
tri 
ccv 

mono 
cv 

tri 
vc 
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Anexo 29: 
 
Características psicolinguísticas do texto do 4° ano 
 

Luís Acordou E Estava Radiante Afinal 
di 
vc 

tri 
v/cvc/cvv 

 tri 
vc 

poli 
vc 

tri 
v/cvc 

Ia Passear  No  Zoológico e No 
di 
vv 

tri 
cvc/vc 

mono 
cv 

poli 
cvv 

 mono 
cv 

Horto Florestal No Mesmo Dia Estava  
di 
cvc 

tri 
ccv/cvc/cvc 

mono 
cv 

di 
cvc 

di 
v 

tri 
vc 

Na Expectativa Para Ver Muitos Animais 
mono 
cv 

poli 
vc/cvc 

di 
cv 

mono 
cvc 

di 
cvv/cvc 

tri 
v/cvvc 

E Plantas Diferentes Mas o Que 
 di 

ccvc/cvc 
poli 
cvc/cvc 

mono 
cvc 

 mono 
cvc 

Ele  Queria Mesmo Era Ver Os 
di 
v 

tri 
cvv/v 

di 
cvc 

di 
v 

mono 
cvc 

mono 
vc 

Macacos Que São Primatas No Entanto 
tri 
cvc 

mono 
cvc 

mono 
cvv 

tri 
ccv/cvc 

mono 
cv 

tri 
vc/cvc 

Viu  Primeiro Os Anfíbios Ele Não 
mono 
cvv 

tri 
ccv/cvv 

mono 
vc 

poli 
vc/vc 

di 
v 

mono 
cvv 

Acreditou Quando  Descobriu Que Algumas Rãs 
poli 
c/ccv/cvv 

di 
cvvc 

tri 
cvc/ccvv 

mono 
cvc 

tri 
vc/cvc 

mono 
cvc 

Podem  Mudar De Cor Entre o  
di 
cvc 

di 
cvc 

mono 
cv 

mono 
cvc 

di 
vc/ccv 

 

Dia E A Noite De Repente 
mono 
v 

  di 
cvv 

mono 
cv 

tri 
cvc 

Ele Avistou Os Chimpanzés e Ficou 
di 
v 

tri 
v/cvc/cvc 

mono 
vc 

tri 
ccvc/cvc/cvc 

 di 
cvv 

Encantado Ao Vê los Andando Eretos 
poli 
vc/cvc 

mono 
vv 

mono 
cv 

mono 
cvc 

tri 
vc/cvc 

tri 
v/cvc 

Chegando No Horto Florestal Viu Lindas 
tri 
ccv/cvc 

mono 
cv 

di 
cvc 

tri 
ccv/cvc/cvc 

mono 
cvv 

di 
cvc/cvc 

Flores Orquídeas E Bromélias Ao Refletir 
di 
ccv/cvc 

poli 
vc/cvv/vc 

 tri 
ccv/cvvc  

mono 
vv 

tri 
ccv/cvc 
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Sobre O Passeio Percebeu a Importância 
di 
ccv 

 tri 
cvc/cvv 

tri 
cvc/cvv 

 poli 
vc/cvc/cvc/cvv 

De Respeitar Todos Os Seres Vivos 
mono 
cv 

tri 
cvc/cvv/cvc 

di 
cvc 

mono 
vc 

di 
cvc 

Di 
cvc 
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Anexo 30: 
 
Características psicolinguísticas do texto do 5° ano 
 
No Final Do Século XX A 
mono 
cv 

di 
cvc 

mono 
cv 

tri 
cv 

  
 

Internet Passou A Fazer Parte Do 
tri 
vc/cvc/cvc 

di 
cvc/cvc 

 di 
cvc 

di 
cvc 

mono 
cv 

Cotidiano De Milhões  De Pessoas Foi 
poli 
v 

mono 
cv 

di 
ccvvc 

mono 
cv 

tri 
cvc/vc 

mono 
cvv 

Uma Revolução Nos Meios  De Comunicação 
di 
v 

poli 
cvv 

mono 
cvc 

di 
cvv/vc 

mono 
cv 

poli 
cvv 

De Repente, Ficou Muito Fácil Estabelecer 
mono 
cv 

tri 
cvc 

di 
cvv 

di 
cvv 

di 
cvc 

poli 
vc/cvc 

Conexões Com Pessoas  Do Mundo Inteiro 
tri  
cvvc 

mono 
cvc 

tri 
cvc/vc 

mono 
cv 

di 
ccv 

tri 
vc/cvv 

E Acessar Qualquer Tipo De Informação. 
 tri 

v/cvc/cvc 
di 
cvvc/cvvc 

di 
cv 

mono 
cv 

poli 
vc/cvc/cvv 

Isso  Era Algo Espetacular! No Início, 
di 
vc 

di 
v 

di 
vc 

poli 
vc/cvc 

mono 
cv 

tri 
v/cvv 

a Velocidade Da Conexão  Era Lenta 
 
 

poli 
cv 

mono 
cv 

tri 
cvv 

di 
v 

di 
cvc 

e Os Equipamentos Caríssimos. Hoje  Com 
 
 

mono 
vc 

poli 
v/cvv/cvc/cvc 

poli 
cvc/cvc 

di 
cv 

mono 
cvc 

a Tecnologia É Possível Acessar A 
 
 

poli 
cvc/v 

 tri 
cvc/cvc 

tri 
v/cvc/cvc 

 
 

Internet Em Milésimos De Segundos Os 
tri 
vc/cvc/cvc 

mono 
vc 

poli 
cvc 

mono 
cv 

tri 
cvc/cvc 

mono 
vc 

Celulares Possibilitam Fazer Ligações Com Vídeo 
poli 
cvc 

poli 
cvc/cvc 

di 
cvc 

tri 
cvvc 

mono 
cvc  

tri 
v 

Em Tempo  Real. Vale  Lembrar Que 
mono 
vc 

di 
cvc 

di 
vc 

di 
cv 

di 
cvc/ccvc 

mono 
cvv 

É Preciso Usar Essa Ferramenta De 
 tri 

ccv 
di 
v/cvc 

di 
vc 

poli 
cvc/cvc 

mono 
cv 
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Forma Sábia, Ainda  Que  Estejam Tão 
di 
cvc 

di 
cvv 

tri 
v/vc 

mono 
cvv 

tri 
vc/cvc 

mono 
cvv 

Presente Nas Nossas Vidas   
tri 
ccv/cvc 

mono 
cvc 

di 
cvc/cvc 

di 
cvc 
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Anexo 31:  
Termo de consentimento Institucional 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
INSTITUIÇÃO 

O estudo intitulado “Desenvolvimento de instrumento para identificação de nível de 
leitura para o Ensino Fundamental I: Inventário Informal de Leitura” tem como objetivo 
desenvolver e buscar evidências de validade do instrumento Inventário Informal de 
Leitura que possibilite a avaliação de fluência, reconhecimento de palavras e 
compreensão leitora de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Tais 
inventários são ferramentas de avaliação que fornecem informações aos professores sobre 
o desempenho individual de leitura dos estudantes possibilitando melhores 
direcionamentos e estratégias de intervenção.  

Participará do estudo uma escola particular de Ensino Fundamental do município de São 
Paulo. Os participantes deverão ter idades entre 6 e 12 anos. As avaliações serão 
realizadas em duas sessões de 40 minutos cada, compreendendo tarefas de leitura de 
palavras, leitura de texto, compreensão textual, nomeação automática rápida e 
compreensão de linguagem oral. As avaliações terão lugar na própria escola, durante o 
período escolar regular, com autorização prévia da direção, coordenação pedagógica e 
professores.  

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição poderão ter acesso ao 
Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço 
abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de 
outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 
questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 
de dados. Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos 
éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 4º 
andar sala 400, telefone 2766-7615 email: prpg.pesq.etica@mackenzie.br  

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o 
contato com os Participantes de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição 
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e dos Participantes de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos têm o 
direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem 
qualquer penalidade ou prejuízo.  

Missão do CEP/UPM: "é um Colegiado interdisciplinar, com munus público, de caráter 
consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes 
da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro de padrões éticos". 

Nome do Representante Legal da Instituição: __________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Instituição: ______________________________  

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se 
da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 
apresentadas.  

São Paulo, ______ de _____________________ de 2017.  

 

 _________________________________            _______________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mestranda: Priscila Reis Leal 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Telefone: 2114-8001 
Email: 
priscilareisleal@hotmail.com 

Pesquisador Responsável: Prof Dr. 
Elizeu Coutinho de Macedo 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Telefone: 2114-8001 
Email: elizeumacedo@uol.com.br 
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Anexo 32: 
 Termo de consentimento pais 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PAIS 
ou RESPONSÁVEIS pelo Participante de Pesquisa 

O estudo intitulado “Desenvolvimento de instrumento para identificação de nível de 
leitura para o Ensino Fundamental I: Inventário Informal de Leitura” tem como objetivo 
desenvolver e buscar evidências de validade do instrumento Inventário Informal de 
Leitura que possibilite a avaliação de fluência, reconhecimento de palavras e 
compreensão leitora de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Tais 
inventários são ferramentas de avaliação que fornecem informações aos professores sobre 
o desempenho individual de leitura dos estudantes possibilitando melhores 
direcionamentos e estratégias de intervenção.  

Participará do estudo uma escola particular de Ensino Fundamental do município de São 
Paulo. Os participantes deverão ter idades entre 6 e 12 anos. As avaliações serão 
realizadas em duas sessões de 40 minutos cada, compreendendo tarefas de leitura de 
palavras, leitura de texto, compreensão textual, nomeação automática rápida e 
compreensão de linguagem oral. As avaliações terão lugar na própria escola, durante o 
período escolar regular, com autorização prévia da direção, coordenação pedagógica e 
professores.  

Aos responsáveis será encaminhado um breve questionário com perguntas que dispõem 
de alternativas sobre a saúde geral da criança, o ambiente em que ela vive e o seu 
desenvolvimento sócio emocional. O preenchimento destes questionários levará no 
máximo 20 minutos.  

A divulgação dos resultados terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para o 
conhecimento científico. Os ricos da pesquisa são mínimos.  

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 
permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com as de outros 
participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 
respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 
Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta 
de dados.  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, como também 
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não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento de pesquisa.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 4º andar sala 400, 
telefone 2766-7615 email: prpg.pesq.etica@mackenzie.br 

Desde já agradecemos a sua colaboração.�Declaro que li e entendi os objetivos deste 
estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou 
ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter 
outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, 
sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

Missão do CEP/UPM: "é um Colegiado interdisciplinar, com munus público, de caráter 
consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes 
da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro de padrões éticos". 

Nome do Responsável pelo Participante de Pesquisa: 
______________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Participante de Pesquisa: 
___________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Participante de Pesquisa os procedimentos a 
serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de 
retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as 
dúvidas apresentadas.  

São Paulo, ______ de _____________________ de 2017.  

 

__________________________________            ______________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mestranda: Priscila Reis Leal 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Telefone: 2114-8001 
Email: 
priscilareisleal@hotmail.com 

Pesquisador Responsável: Prof Dr. 
Elizeu Coutinho de Macedo 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Telefone: 2114-8001 
Email: elizeumacedo@uol.com.br 
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Anexo 33:  
Termo de consentimento para crianças 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
(MAIORES DE 6 ANOS E MENORES DE 18 ANOS) 

   
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Desenvolvimento de instrumento 
para identificação de nível de leitura para o Ensino Fundamental I: Inventário Informal 
de Leitura”. Seus pais permitiram que você participe. 

Quero saber se o Inventário Informal de Leitura é uma boa maneira de avaliar a leiutra e 
a compreensão de textos de crianças do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O Inventário 
Informal de Leitura vai ajudar os professores a oferecerem atividades diferenciadas para 
auxiliar os alunos que apresentam dificuldade na leitura e na compreensão de texto 

As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 6 a 12 anos de idade.  

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum 
problema se desistir. 

A pesquisa será feita no Colégio Planeta Kids em dois encontros de 40 minutos cada. 
Nesses encontros você vai ler listas com palavras, ler textos e responder à questões sobre 
os textos que você vai ler. Outra atividade é dizer o nome de algumas letras, objetos, 
número e cores. Além disso, você fará atividades no computador que envolvem leitura e 
ouvir algumas frases no computadorcompreensão. O uso do material é considerado 
seguro. Mas, se você se sentir constragido e chateado durante as atividades, nós paramos 
as tarefas. As coisas boas que podem acontecer ao participar dessa pesquisa é poder ajudar 
mais os professores a acharem um jeito melhor de ensinar as crianças, principalmente 
aquelas que tem dificuldades para aprender a ler e escrever.  

Você não terá que pagar nada para realizar as atividades. Todas as despesas com a 
pesquisa já foram calculadas e o dinheiro para isso já foi separado. 

Nós não falaremos para ninguém que você está participando da pesquisa; e não 
mostraremos os seus resultados nas atividades e nem o que você falar para nenhuma 
pessoa que você não conheça. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas o seu 
nome não aparecerá e não terá nenhum jeito de alguma pessoa saber os seus resultados.  

Quando terminármos a pesquisa vamos mostrar para o seu professor os resultados das 
crianças da sua turma e vamos sugerir algumas coisas que ele pode fazer para ajudar nas 
aulas. 
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Caso você tenha alguma dúvida ou queira falar mais alguma coisa, você pode entrar em 
contato comigo no telefone que deixo na parte final desse documento. Você também 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino 4º andar sala 400, 
telefone 2766-7615 email: prpg.pesq.etica@mackenzie.br 

Missão do CEP/UPM: "é um Colegiado interdisciplinar, com munus público, de caráter 
consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes 
da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro de padrões éticos". 

============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 
“Desenvolvimento de instrumento para identificação de nível de leitura para o Ensino 
Fundamental I: Inventário Informal de Leitura”   

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  
Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 
“não” e desistir e que ninguém vai ficar furioso.  
Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  
 

São Paulo, ______ de _____________________ de 2017.  

 
_____________________________ __________________________ 
Priscila Reis Leal     Prof. Dr. Elizeu C. Macedo 
Universidade Presbiteriana Mackenzie  Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Telefone: 2114-8001     Telefone: 2114-8878 
Email: priscilareisleal@hotmail.com 
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Anexo 33:  
Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
Gato Mimi – Pré A25 
 

Gato Mimi – PréA25 
F1- Sobre o que é a estória?                                        

Resposta Número de respostas Nota 
Não sei ou não lembro 2 0 
Gato Mimi 5 1 
Sobre o gato 7 1 
Sobre uma gata 1 0 
Os gatos 1 0 
Sobre o patinho 1 0 
Sobre uma menina 2 0 
O gato da tia Bia 2 1 
O gato 5 1 
Do gato e da tia dele 2 1 
F2- O que Mimi faz na cama da tia Bia todos os dias? 

Resposta Número de respostas Nota 
Pula e rola 6 1 
Rola 7 0,5 
Fica pulando 1 0,5 
Deita 2 0 
Dorme 3 0 
Ele se joga e se roda 1 0 
Pula 3 0,5 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Bagunça 2 1 
Brinca 1 1 
Fica sem enrolando 1 0 
A3- Por que Mimi gosta de pular e rolar na cama? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sei  2 0 
Porque ele acha legal 3 1 
Porque deve ser legal 2 1 
Porque a cama é macia 3 1 
Porque é muito legal 1 1 
Porque a cama é muito grande 1 1 
Porque a cama é fofa 1 1 
Porque ele é um gato 1 0 
Porque ela é muito gostosa 1 1 
Porque ele é um gato e tem pelos 1 0 
Para se esquentar 1 1 
Porque os gatos são brincalhões 1 1 
Porque é brincalhão 2 1 
Porque ele faz brincadeiras com a tia Bia 1 1 
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Porque pular na cama é legal 2 1 
Porque a tia gosta 1 1 
Porque ele está feliz 2 1 
Pra brincar 1 1 
Porque ele é peludo 1 0 
I4- Por que algumas pessoas gostam tanto de gatos? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque ela adora 1 0 
Porque são fofos e tem pelos quentinhos 1 1 
Porque eles fazem cara de triste 1 1 
Porque eles são muito fofinhos 11 1 
Porque são bem calminhos e fofinhos 1 1 
Porque gato corre mais rápido que o cachorro 1 1 
Porque eles são bonitinhos 3 1 
Porque os pelos são macios 1 1 
Porque são bonzinhos 2 1 
Porque é brincalhão e muito legal 1 1 
Porque pode cuidar do gato 1 0 
Porque eles são peludos 2 1 
Porque gato mata o rato 1 1 
V5- O que quer dizer peludo? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque ele é um gato 1 0 
Ter muitos pelos 16 1 
Gato é muito fofinho 1 0 
Cachorro peludo 1 0 
É pelo 1 0 
Um pelo 1 0 
Que é legal 1 0 
Pelo grande 1 0,5 
Bastante pelo 1 1 
Bem fofinho 3 0 
Ter pelos 1 0,5 
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Anexo 34: 
 Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
Dia de feira – PréB50. 
 

Dia de feira – PréB50 
F1- Sobre o que é a estória?                                        

Resposta Número de respostas Nota 
Ele foi com o papai na feira 1 1 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Ir na feira 4 1 
Dia de feira 9 1 
Sobre as frutas que compraram 1 1 
Sobre comida 1 0,5 
Sobre as férias 1 0 
Sobre papai e o filho 2 1 
Não sabe ou não lembra 5 0 
Pai e filho que foram na feira 1 1 
Sobre o papai 1 0 
Sobre frutas 1 0,5 
Sobre o menino que foi na feira 1 0,5 
Do vovô e da vovó 1 0 
Sobre o menino que foi com o pai na feira 4 1 
Um dia eles comeram frutas 1 0 
Feira 8 1 
F2- A sacola que eles levaram para trazer as compras voltou cheia ou vazia? 

Resposta Número de respostas Nota 
Cheia 41 1 
Vazia 2 0 
   
A3- Você acha que o papai gosta de ter uma boa alimentação? Explique sua 
resposta. 

Resposta Número de respostas Nota 
Sim, porque ele comprou um monte de coisas: 
tomate, milho, batata 

2 1 

Sim, porque é bom 1 0,5 
Sim, porque ele gosta de comida 1 0,5 
Sim, porque alimentação faz bem pra saúde 1 0,5 
Sim, porque é saudável tudo que ele comprou 1 1 
Sim, porque não sei 1 0 
Sim, porque ele pega um monte de verdura 1 1 
Sim porque ele gosta muito de uva 1 1 
Sim, porque comprou uva, caju e um monte de 
fruta 

1 1 

Sim, porque ele gosta muito de comer 2 0,5 
Sim, porque quer ser magro 1 0 
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Sim, porque ele gosta das coisas que ele 
compra 

1 0,5 

Sim, porque ele quer se alimentar 1 0,5 
Sim, porque ter uma boa alimentação é muito 
bom pra saúde 

1 0,5 

Sim, porque faz bem 2 0,5 
Sim, porque ele comprou muitas coisas 2 0,5 
Sim, porque ele gosta de coisas saudáveis 1 1 
Sim, porque ele gosta de comer verdura 1 1 
Sim, pra ele ficar mais saudável 1 0,5 
Porque ele quer ter saúde 1 0,5 
Sim, porque ele fica saudável e feliz 1 0,5 
Sim, porque ele comprou muitas frutas 2 1 
Sim, porque comprou frutas e verduras 1 1 
Sim, porque frutas são boas e tem muitas 
vitaminas 

1 1 

Sim ,porque comprou coisas saudáveis 1 1 
Sim, para ele crescer e ficar forte 1 0,5 
Sim, porque ele gosta de fruta 1 1 
Sim, porque é legal 1 0,5 
Sim, porque faz bem 1 0,5 
Sim, porque ele só comprou furtas e legumes 1 1 
Sim, porque sempre é bom 1 0,5 
Sim, porque ele gosta de cuidar da saúde 1 0,5 
Sim, porque ele gosta 1 0,5 
Sim, porque precisa ter boa alimentação 1 0,5 
Sim, porque se ele não comer ele vai morrer 1 0,5 
Sim, porque tem que estar bem alimentado para 
ter boa saúde 

1 0,5 

Sim, porque eles foram na feira e compraram 
muitas coisas boas 

1 1 

I4- Na noite que o papai fez a sopa estava fazendo frio ou calor? 
Resposta Número de respostas Nota 

Frio 21 1 
Quente 19 0 
Frio, porque sopa é gostoso no frio 1 1 
Frio, porque de noite estava frio e fizeram uma 
cabana 

1 0,5 

V5- O que são: uva, banana, caju e pera? 
Resposta Número de respostas Nota 

Salada de frutas 1 0 
Frutas 37 1 
Não sabe  1 0 
Uva, caju 1 0 
Alimentos 1 1 
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Anexo 35:  
Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
O bolo de fubá – 1º ano. 
 

O Bolo de Fubá (Texto 1º ano) 
F1- Sobre o que é a estória?                                        

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe ou não lembra 4 0 
Do Edu e do bolo de fubá 2 1 
Sobre Edu, vovó e vovô 2 1 
A vovó que fica com fome 1 0 
Do vovô e do rato 1 0 
O bolo de fubá 28 1 
Dudu 1 0 
Sobre o bolo 5 1 
Sobre Edu 2 0,5 
O bolo da vovó 3 1 
Sobre vó 1 0 
Sobre o vovô 2 0 
F2- Quem participa da estória 

Resposta Número de respostas Nota 
Menino 1 0,5 
Vovó, vovô e Eduarda 1 0,5 
Vovó, vovô e Edu 29 1 
Vovó, menino e vovô 2 1 
Vovó, vovô e a criança 1 1 
Vovó, vovô, bolo e Caio 1 0,5 
Edu 1 0,5 
Vovô e o rato 1 0,5 
Vovó e vovô 6 0,5 
Vovô 3 0,5 
A mãe 1 0 
Vovó e Edu 2 0,5 
Não sabe ou não lembra 3 0 
F3- O que a vovó fez para o Edu comer? 

Resposta Número de respostas Nota 
Bolo 12 1 
Bolo de Fubá 35 1 
Arroz, feijão e carne 1 0 
Comida 1 0 
Deixa ele brincar um pouco 1 0 
Não sabe ou não lembra 2 0 
F4- Edu comeu bolo e bebeu o que? 

Resposta Número de respostas Nota 
Chocolate 1 0 
Leite  17 1 
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Leite gelado 16 1 
Leite frio 1 1 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Café 3 0 
Água ou água gelada 2 0 
Suco 6 0 
Um copo de leite 2 1 
Leite quente 1 0,5 
Refrigerante 2 0 
F5- Quem estava sentado no sofá da sala? 

Resposta Número de respostas Nota 
Vovô 44 1 
Edu 3 0 
Vovó 5 0 
F6- O que Edu levou para o vovô na sala? 

Resposta Número de respostas Nota 
Bolo 11 0,5 
Uma fatia de bolo e uma xícara de café 9 1 
Uma fatia de bolo 2 0,5 
Uma fatia de bolo e café 4 1 
Bolo de fubá 1 0,5 
Bolo de fubá e uma xícara de café 1 1 
Bolo e uma xícara de café 12 1 
Bolo e água 1 0,5 
Xícara de chá 1 0 
Bolo e café 3 1 
Bolo de fubá e o leite 1 0,5 
Xícara de café 1 0,5 
Bala 1 0 
Comida 1 0 
Um presente 1 0 
Bolo e chá 2 0,5 
Não sabe ou não lembra 1 0 
F7- O que vovô e Edu gostam que a vovó faz? 

Resposta Número de respostas Nota 
Bolo 14 1 
Bolo de fubá 28 1 
O bolo dela 1 1 
Sobremesa 1 0 
Comida 2 0 
Trabalhar 1 0 
O bolo que ela faz 1 1 
Dos bolos que ela faz 1 1 
Não sabe ou não lembra 1 0 
A8- Por que você acha que Edu vai todos os dias na casa da vovó depois que sai 
da escola? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque a vó dele faz bolo 4 1 



141	
	

Porque ele mora lá 1 0 
Para comer bolo de fubá 12 1 
Para comer bolo 5 1 
Por causa do bolo e porque ama os avós 1 1 
Porque ela faz uma comida boa 1 1 
Porque ele gosta de ir lá 1 1 
Porque ele gosta do bolo dela 3 1 
Porque ele gosta da vovó 1 1 
Para comer as delícias que a vovó faz 2 1 
Pra ele se trocar 1 0 
Porque ele gosta dela e do bolo 2 1 
Porque gosta de ficar com a vovó 1 1 
Para comer bolo e estudar 1 0,5 
Porque gosta de bolo 1 1 
Não sabe  2 0 
Para ele comer o que a vovó faz 1 1 
Porque está com fome 1 0 
Pra ir almoçar 1 0 
Porque ele gosta 1 1 
Porque ela sempre faz coisas gostosas 1 1 
Porque ele gosta de ir na casa da vó 2 1 
Pra tomar café da tarde 3 1 
Porque ele gosta da vó dele 2 1 
Porque todo dia ele quer comer o bolo de fubá 1 0,5 
I9- Por que você acha que Edu e o vovô gostam tanto do bolo de fubá que a vovó 
faz? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque ele chegou da escola 1 0 
Porque eles experimentaram um dia e gostaram 
muito, aí todo dia ela faz 

1 1 

Porque é muito bom 5 1 
Por causa do sabor 1 1 
Porque ela tem uma receita especial 1 1 
Porque é gostoso 19 1 
Porque ela faz com carinho e amor 2 1 
Porque tem cobertura de chocolate 1 0 
Porque é uma delícia 1 1 
Porque ele é saboroso 3 1 
Porque ele gosta 1 0 
Porque gostam muito de fubá 1 1 
Porque é gostoso e ele gosta do cheiro 1 1 
Porque fubá é bom e bolo de fubá é muito bom 1 1 
Porque a vovó é uma boa cozinheira 2 1 
Porque ela coloca bastante açucar 1 1 
Porque é macio e saboroso 1 1 
Porque o bolo fica fofo 3 1 
Porque tem muito amor 1 1 
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Porque eles sabem que a vovó é uma boa 
cozinheira 

1 1 

Porque ela gosta de fazer bolo e ela faz com 
muito carinho 

1 1 

Não sabe 2 0 
V10- O que quer dizer “o bolo está bem fofo”? 

Resposta Número de respostas Nota 
Que a vó dele faz 1 0 
Que o bolo está bem gostoso 2 1 
Bem molinho 2 1 
Bonito 2 0 
Mole 3 1 
Muito fofo 1 0 
Que o bolo está macio 12 1 
Parece um urso 1 0 
Molengo 1 1 
Fez com cuidado 1 1 
Põe no forno, ovo e sai fofinho 1 0 
Massa 1 0 
Por causa dos ingredientes 1 0 
Gostoso 5 1 
Bom 2 1 
Está bem gostoso 3 1 
Porque ela deixou muito tempo no fogo 1 0 
Bem feito 1 1 
Não sabe  3 0 
Que deve estar bom 1 1 
Que a massa está fofa 1 0,5 
Meio amassadinho 1 0 
Gostaram muito da massa 1 0 
Que o bolo está pronto 1 0 
Por causa do negócio do bolo 1 0 
Muito bonito, fofinho 1 0 
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Anexo 36: 
 Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
A cadela Bolinha – 2º ano. 
 

A cadela Bolinha (Texto 2º ano) 
F1- Sobre quem é a estória?                                        

Resposta Número de respostas Nota 
Sobre a cadela ou cachorrinha Bolinha 21 1 
Sobre a cadelinha, cadela ou cachorrinha 7 1 
Sobre uma cachorrinha que o papai achou na 
rua e trouxe pra casa 

1 1 

Sobre a Bolinha 8 1 
Sobre a cachorra ou cachorrinha 6 1 
Sobre a chegada da cadela Bolinha 2 1 
Não sabe ou não lembra 2 0 
Sobre uma cachorrinha que estava na rua 1 1 
Sobre uma cadela que chegou em uma família 1 1 
Cachorrinha que foi encontrada na rua 1 1 
Sobre uma cachorrinha que o pai do menino 
achou na rua 

1 1 

Sobre a cadela bonitinha 2 1 
F2- Como a família recebeu a cachorrinha? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Muito animada 5 1 
Alegre ou com muita alegria 3 1 
Com uma festa 2 1 
A mãe dela fez uma festa pra ela entrar na 
família 

1 0 

Com o pai no colo 1 0 
Ele estava fofinho 1 0 
Na rua 1 0 
O pai dela achou ela na rua e levou pra casa 1 0 
Com muita atenção 1 1 
Papai dela pegou ela na rua 1 0 
Correu e balançou o rabo 1 0 
Não sabe ou não lembra 6 0 
Viram na rua e pegaram 1 0 
Felizes e animados 1 1 
Ficaram felizes 15 1 
Falaram coisas que poderia fazer 1 1 
Com muita emoção 1 1 
Bem 5 1 
O papai achou na rua 2 0 
Pulando no colo da mãe 1 0 
F3- Como era a cadela Bolinha? 

Resposta Número de respostas Nota 
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Peluda e amarela 17 1 
Não sei ou não lembra 5 0 
Peluda 14 0,5 
Uma cachorrinha 1 0 
Feliz 1 0,5 
Fofinha 1 0 
Bonitinha 2 0,5 
Uma bolinha 1 0 
Amarela 10 0,5 
F4- Quem encontrou a Bolinha? 

Resposta Número de respostas Nota 
Papai 50 1 
Mamãe 1 0 
Menino 1 0 
F5- Onde o papai achou a Bolinha? 

Resposta Número de respostas Nota 
Na rua 51 1 
Na casinha 1 0 
F6- O que a mamãe queria fazer para Bolinha? 

Resposta Número de respostas Nota 
Uma casa 15 1 
Construir uma casa ou casinha 19 1 
Uma casinha 4 1 
Comprar uma casa  1 0 
Uma festa 1 0 
Colocar ela na família 1 0 
Comida 1 0 
Cuidar 1 0 
Queria que ela morasse lá na casa com eles 1 0 
Brincar 1 0 
Uma festa 1 0 
Não sabe ou não lembra 6 0 
F7- O que a família comprou para Bolinha? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sei ou não lembra 4 0 
Ração 41 1 
Uma raça 1 0 
Comida e brinquedos 1 0 
Uma casa 2 0 
Uma caixinha de bolinhas 1 0 
Um cachorro 1 0 
A8- Por que você acha que o papai levou a Bolinha pra casa? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque ele achou que ela ia gostar e ele gostou 
dela 

1 1 

Porque na rua ela não tinha comida, não tinha 
amor, aí ele levou ela pra casa 

1 1 

Porque ela podia ser atropelada ali 1 1 



145	
	

Porque ela estava na rua sem dono 1 1 
Porque a cadela ia ficar feliz 1 1 
Para eles terem um cachorrinho 1 1 
Porque ela estava bem machucada 1 0 
Porque ela não tinha dono 3 1 
Porque ele achou na rua 1 1 
Porque ela estava sozinha 1 1 
Porque a Bolinha ia murchar 1 0 
Porque eles queriam muito um bichinho de 
estimação 

2 1 

Porque eles não tinham nenhum animal de 
estimação 

1 1 

Porque ela não tinha lar e estava com frio 1 1 
Porque ela estava sem lar na rua 1 1 
Porque a filha ia ficar animada 1 1 
Porque o pai gostava muito de cachorro, achou 
ela e ficou com dó 

1 1 

Para ela não ficar na rua 1 1 
Pra ela não fica com fome e não ficar na rua 1 1 
Para deixar o filho feliz 2 1 
Porque queria cuidar dela 1 1 
Porque ficou com dó dela 12 1 
Porque ele pensou que eles iam gostar dela 1 1 
Para eles cuidarem dela 2 1 
Para agradar a família e ser da família 1 1 
Porque a menina ia gostar 1 1 
Porque ela era muito fofa 4 1 
Porque ele achou ela bonita 3 1 
Porque eles iam gostar 1 1 
Porque ele sentiu muita dó da cachorra. Ela 
estava passando muita fome 

1 1 

Não sabe 1 0 
I9- Por que você acha que a Bolinha ficou balançando o rabinho? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque ela gostou da ração 1 1 
Porque estava feliz 33 1 
De felicidade 1 1 
Porque ela ia ficar com eles e com a casinha 1 1 
Não sabe 3 0 
Porque ela gostou da família 2 1 
Porque achou uma nova família 1 1 
Porque ela ficou animada 4 1 
Porque ela queria brincar 3 1 
Porque ela queria que eles fossem donos dela 1 1 
Pra pular na mamãe 1 1 
Porque queria chamar atenção 1 1 
V10- O que quer dizer “saltou”? 

Resposta Número de respostas Nota 
Pulou 41 1 
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Saltou de alegria 1 0 
Pular 5 1 
Animada 1 0 
Dar um pulo 1 1 
Não sabe 3 0 
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Anexo 37:  
Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
O caminho da escola – 3º ano. 
 

O caminho da escola (Texto 3º ano) 
F1- Sobre quem é a estória?                                        

Resposta Número de respostas Nota 
Sobre André e Mateus 24 1 
Sobre que eles vão para a escola, sobre a 
caminhada 

1 1 

Sobre a escola 1 0 
Sobre um caminhão 1 0 
André e Mateus vão para escola 1 1 
Sobre dois meninos que sabem os sinais de 
trânsito 

1 1 

Sobre dois meninos que caminhavam para ir 
para a escola 

1 1 

Sobre Mateus e os Sinais de trânsito 1 0,5 
Sobre dois amigos que vão para a escola 1 1 
Sobre André 2 0,5 
Sobre o caminho da escola 1 1 
André e Manuel 1 0,5 
André, Mateus e Camila 1 0,5 
Que eles se divertem muito indo para a escola 1 0 
Sobre Luís e Mateus 1 0,5 
Sobre Mateus 1 0,5 
Sobre os meninos indo para a escola 1 1 
Sobre os pedestres 1 0 
Sobre dois meninos 2 1 
Sobre os sinais de trânsito 3 1 
Sobre atenção 1 0 
Passeio da escola 1 0 
F2- Quanto tempo dura a caminhada até a escola? 

Resposta Número de respostas Nota 
Vinte minutos 36 1 
Não sabe ou não lembra 3 0 
Perto 1 0 
50 minutos 1 0 
Mais ou menos vinte minutos 9 1 
F3- O caminho até a escola é longe ou perto? 

Resposta Número de respostas Nota 
Longe 34 1 
Longa caminhada 1 1 
Não é muito perto 5 1 
Mais ou menos perto 1 1 
Um pouco longe 3 1 
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Mais ou menos longe 1 1 
Perto 3 0 
F4- O que André e Mateus veem pelo caminho? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Lojas e supermercados 15 0,5 
Supermercados, pessoas andando na rua e 
descendo do ônibus, carros e sinais 

1 1 

Sinais de trânsito 4 0,5 
Mercado 1 0,5 
Lojas, supermercados, ônibus e carros 1 0,5 
Pessoas descendo do ônibus, sinais e carros 1 0,5 
Pessoas andando na rua e descendo do ônibus 5 1 
Lojas, supermercados, shopping 1 0,5 
Carros e pessoas saindo do ônibus 1 0,5 
Lojas, supermercados e carros 1 0,5 
Lojas, supermercados e pessoas 1 1 
Lojas, supermercados e pessoas andando na rua 1 1 
Lojas e pessoas 2 0,5 
Pessoas andando 1 0,5 
Supermercados e carros 1 0,5 
Supermercados e pessoas 2 0,5 
Pessoas andando na rua e descendo do ônibus, 
carros 

1 1 

Lojas, supermercados, pessoas andando na rua 
e descendo do ônibus  

4 1 

Lojas, supermercados e pessoas saindo do 
ônibus 

1 1 

Pessoas e os sinais de trânsito 1 0,5 
Pessoas saindo do ônibus 1 0,5 
Pedestre 1 0,5 
F5- Por que eles tiveram que esperar para atravessar a rua? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque o sinal de pedestre estava vermelho 29 1 
Porque o sinal para os carros estava verde e 
precisamos esperar 

1 1 

Porque o sinal estava vermelho 1 1 
Porque o sinal estava vermelho e amarelo 1 0 
Porque o sinal estava fechado 2 1 
Porque o sinal estava amarelo 2 0 
Porque o sinal tinha tempo para abrir 1 1 
Porque tinha carros 1 0,5 
Porque o sinal de pedestre não estava verde 2 1 
Porque os carros estavam passando 1 1 
Porque podiam ser atropelados 3 1 
Porque eles podiam morrer 1 1 
Porque estava fechado e precisa ficar olhando 1 1 
Porque o sinal dos carros estava vermelho 1 0 
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Não sabe ou não lembra 2 0 
F6- Qual a cor do sinal indicava atenção? 

Resposta Número de respostas Nota 
Amarelo 43 1 
Vermelho 3 0 
Verde 1 0 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Laranja 1 0 
F7- Qual a cor do sinal de pedestre André e Mateus puderam atravessar? 

Resposta Número de respostas Nota 
Verde 46 1 
Amarelo 1 0 
Vermelho 2 0 
A8- Por que é importante conhecer os sinais de trânsito? 

Resposta Número de respostas Nota 
Para atravessar a rua 3 1 
Para poder passar e parar na hora certa 1 1 
Porque pode ser atropelado 18 1 
Para saber quando pode atravessar 5 1 
Para não se machucar 1 1 
Para andar direito 1 0 
Para não morrer atropelado 2 1 
Para evitar acidentes 14 1 
Porque se estiver vermelho os carros podem 
passar. Se você passar no sinal verde dos carros 
você pode ser atropelado. 

1 1 

Porque se estiver no verde você não vai saber 
se é pra ir ou ficar na calçada 

1 1 

Porque se atravessar no vermelho pode ser 
atropelado 

1 1 

Não sabe 1 0 
I9- Você acha que a escola fica em local que tem fazendas ou na cidade? 

Resposta Número de respostas Nota 
Na cidade 46 1 
Na fazenda 3 0 
V10- O que quer dizer pedestre? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe  7 0 
Pessoas 13 1 
Para andar na rua 1 0 
Pessoas que andam no trânsito 1 1 
Pessoas andando quando o sinal está verde 1 1 
Onde passamos quando estamos andando 1 0 
O lugar que espera quando o sinal está verde 1 0 
Estou andando e o pedestre fala que tenho que 
parar para prestar atenção 

1 0 

Pessoas andando a pé ou pessoas que andam na 
rua 

6 1 

Pessoas que passam na faixa 1 1 
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Quando você pode andar e quando não pode 1 0 
Faixa que pode atravessar 2 0 
Pessoas que atravessam a rua 6 1 
Que pode passar ou atravessar 2 0 
Pessoas que atravessam sem carro 1 1 
Pessoas que não estão de carro 1 1 
Para você atravessar 1 0 
Pessoas normais 1 1 
Lugar para senhores 1 0 
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Anexo 38: 
 Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
Um passeio interessante – 4º ano. 
 

Um passeio interessante (Texto 4º ano) 
F1- Sobre quem é a estória?          Sobre o que é a estória?                              

Resposta Número de respostas Nota 
Não sei ou não lembra 4 0 
Sobre Luís 18 1 
Luís foi para o horto e para o zoológico 1 1 
Sobre um passeio 2 1 
Sobre um passeio no zoológico e no horto 
florestal 

4 1 

Um passeio no zoológico 2 0,5 
Um menino que foi no zoológico 1 0,5 
Menino chamado Luís que foi visitar o 
zoológico e ver as plantas 

1 1 

Menino que foi no zoológico ver os animais 1 0,5 
Sobre um menino que estava animado para ir 
ao zoológico e no horto florestal 

2 1 

Sobre um menino 2 1 
Ele queria ver macacos 1 0 
F2- Por que o Luís acordou radiante? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sei ou não lembra 2 0 
Porque queria ver macacos ou chimpanzés 3 1 
Porque ia ter um passeio longo 1 1 
Porque ia visitar o horto 2 0,5 
Porque ia em um passeio 1 1 
Porque ia passear no florestal 1 0,5 
Porque ia ao zoológico e no horto florestal 10 1 
Porque estava emocionado para ir ao zoológico 
e ver as plantas 

1 1 

Para ver os animais 1 1 
Porque estava ansioso para ver animais e 
plantas 

1 1 

Porque ia no zoológico e no treco da floresta 1 0,5 
Para ir ao zoológico 11 0,5 
Porque estava empolgado para ir ao passeio do 
4º ano 

1 0,5 

Porque ia ao zoológico e ao horto florestal no 
mesmo dia 

1 1 

Porque queria ir logo ao zoológico 1 0,5 
Porque queria visitar o zoológico e o horto 1 1 
F3- Qual era o maior interesse de Luís ao visitar o zoológico? 

Resposta Número de respostas Nota 
Tem que respeitar os seres vivos 1 0 
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Ver os macacos 27 1 
Ver os primatas 2 1 
Ver plantas 1 0 
Ver os primatas ou chimpanzés 3 1 
Ver os macacos que são primatas 1 1 
Ver flores e macacos 1 0,5 
Ver macacos acrobatas 1 0,5 
F4- O que Luís descobriu sobre as rãs? 

Resposta Número de respostas Nota 
Que elas podem pular de cor entre o dia e a 
noite 

1 0 

Que elas podem mudar de cor entre o dia e a 
noite 

35 1 

Que algumas mudam de cor 2 1 
Que elas podem ver o dia e a noite 1 0 
F5- Como os chimpanzés andavam? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe ou não lembra 17 0 
Parecendo humanos 1 1 
De um jeito engraçado 1 0 
Eretos 12 1 
De dia e de noite 1 0 
Com o braço no chão 1 0 
Com a perna torta 1 0 
Correndo 1 0 
Como nós 1 1 
Com sinais 1 0 
Em pé 1 1 
Retos 1 1 
F6- O que Luís viu no horto florestal? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe ou não lembra 7 0 
Orquídeas e Bromélias 8 0,5 
Flores, Orquídeas e Bromélias 2 1 
Flores e Orquídeas 2 0,5 
Orquídeas e plantas 1 0,5 
Chimpanzés e rãs 1 0 
Orquídeas 4 0,5 
Chimpanzés ou macacos 5 0 
Flores 4 0,5 
Plantas 3 0,5 
Rãs e macacos 1 0 
Bromélias e diferentes tipos de plantas 1 0,5 
F7- O que Luís aprendeu ao final do passeio? 

Resposta Número de respostas Nota 
Respeitar todos os seres vivos 18 1 
Não sabe ou não lembra 10 0 
Respeitar o meio ambiente 1 0,5 
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Que é importante respeitar todos os seres vivos 2 1 
Respeitar mais os animais do que os seres 
vivos 

1 0 

Que ninguém é diferente de ninguém, todo 
mundo é diferente de todo mundo 

1 0 

Para não machucar eles, respeitar tudo 1 1 
Que todos os seres vivos são importantes 1 1 
Que os macacos andavam em pé 1 0,5 
Respeitar a vida dos animais 1 0,5 
A importância das plantas ou sobre as plantas 2 0,5 
Que é importante os seres humanos respirarem 1 0 
A8- Porque você acha que ele aprendeu que é importante respeitar todos os 
seres vivos? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe  5 0 
Porque o ambiente pode ficar poluído 1 0 
Porque ele viu os primatas andando eretos, as 
rãs mudando de cor e as flores bonitas. Aí ele 
precisa respeitar 

1 1 

Para eles crescerem saudáveis 1 0 
Para não matar os animais 1 0 
Pra não desprezar eles, eles precisam ser 
respeitados 

1 0 

Porque cada um tem a sua diferença 2 1 
Porque eles também fazem parte da natureza e 
do mundo 

1 1 

Porque eles fazem parte da população 1 0,5 
Porque tem seres vivos que também são 
importantes pra nós 

1 1 

Porque cada ser vivo gosta de um animal 1 0 
Porque algumas pessoas gostam de respeito 1 0 
Porque se não respeitar ele não vai gostar da 
natureza 

1 1 

Porque eles são como nós, só muda que eles 
não tem alma, mas tem sentimentos 

1 1 

Porque todo mundo (ou os animais) era legal 2 0,5 
Porque estamos na mesma terra 1 1 
Porque ele soube mais sobre eles 1 1 
Para não estragar a natureza 1 1 
Porque a gente respeita eles e eles respeitam 
nós 

1 0 

Pra não acabar o ar do nosso mundo 1 0,5 
Pra gente ser respeitado também 1 0 
Porque ele viu que é muito importante, porque 
faz a gente sobreviver 

1 0,5 

Porque todos somos iguais 1 0 
Porque todos os seres vivos tem alguma 
importância na natureza 

1 1 

Porque são como humanos 1 0 
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Porque não é só o macaco que é legal, os outros 
bichos também tem outras coisas diferentes 

1 0,5 

Porque os seres vivos não devem ser 
maltratados 

2 1 

Porque ele só gostava de macaco e depois viu 
os outros animais 

1 0,5 

Porque as outras pessoas podem pensar que não 
temos educação 

1 0 

Porque ele viu os animais e as flores cuidadas 1 1 
Porque antes não obedecia e depois ele 
aprendeu essa lição 

1 0 

I9- Porque você acha que Luís ficou encantado ao ver chimpanzés andando 
eretos? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe 1 0 
Porque um animal não anda como humanos 3 1 
Porque chimpanzé não é humano 1 1 
Porque era o animal favorito dele e é bem 
parecido com humano 

1 1 

Porque parecem macacos 1 0 
Porque ele achou legal 1 1 
Porque é interessante ver um animal andando a 
pé 

1 1 

Porque ele é humano e os macacos são 
primatas 

1 1 

Porque parecia com ele andando 1 1 
Porque o chimpanzé é um animal 1 1 
Porque chimpanzé não anda como humano 1 1 
Não sabe 3 0 
Porque ele achou incrível 1 1 
Porque chimpanzé é uma espécie de macaco 1 1 
Porque ele estava focado nos macacos 1 1 
Porque ele não sabia que macacos faziam isso 1 1 
Porque é difícil ver um animal andando como 
humano 

1 1 

Porque chimpanzés andam de outro jeito, não 
como humanos 

2 1 

Porque ele pensava que chimpanzés andavam 
diferente 

1 1 

Porque eles andam diferente 1 1 
Porque eles andavam como nós 2 1 
Porque ele pensou que chimpanzés eram iguais 
os humanos 

1 0 

Porque ele pensava que só os humanos 
andavam eretos 

1 1 

Porque eles são animais e não pessoas 1 1 
Porque ele não sabia que os chimpanzés 
podiam andar como nós 

1 1 
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Porque chimpanzé é um animal que se parece 
com os humanos 

1 1 

Porque ele nunca tinha visto 7 1 
V10- O que quer dizer expectativa? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe  10 0 
Coisas que você pensa que podia ser mas não 
são 

1 0,5 

Estar tenso 1 0 
Ficar ansioso e esperar por alguma coisa 1 1 
Esperar uma coisa antes de você ver 1 1 
Experiências, pensamentos 1 0,5 
Coisas novas 1 0 
Quando você quer alguma coisa 2 1 
Esperança 1 1 
Ter esperança que alguma coisa vai acontecer 1 1 
Estar confiante 1 0 
Disposto 1 0 
Uma coisa que você está fora da realidade 1 0 
Ideias 1 0 
Prever o futuro 1 0 
Uma vez na vida 1 0 
Pensar que vai acontecer uma coisa e acontece 
outra 

1 0,5 

Querer ver de novo 1 0 
Que você acredita nisso 1 0 
Quando você pensa em uma coisa, mas na 
verdade é outra coisa 

1 0,5 

Quando fico curioso 1 0 
Quando planejamos alguma coisa 1 0 
Você acha que ele está fazendo uma coisa e daí 
erra 

1 0,5 

Uma coisa que imaginamos, o pensamento 1 1 
O que ele acha que vai viver 1 1 
O que você acha que vai acontecer 2 1 
Quando ele vê alguma coisa e fica observando 1 0 
Como você quer ser 1 0 
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Anexo 39: 
 Tabulação das respostas obtidas e pontuação referente a compreensão de texto do 
A evolução da internet – 5º ano. 
 

A evolução da internet (Texto 5º ano) 
F1- Sobre o que é a estória?                                        

Resposta Número de respostas Nota 
Sobre a internet 16 1 
Sobre a evolução da internet 5 1 
Sobre tecnologia 2 1 
Sobre o começo da internet 1 1 
Sobre a tecnologia e sobre a internet 1 1 
Sobre como surgiu a internet 1 1 
   
   
F2- Quando a internet passou a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas? 

Resposta Número de respostas Nota 
Século XX 24 1 
Não sabe ou não lembra 2 0 
   
F3- Por que a internet foi uma revolução nos meios de comunicação? 

Resposta Número de respostas Nota 
Porque podemos fazer ligação em vídeo 2 1 
Não sabe ou não lembra 7 0 
Porque é muito fácil fazer qualquer tipo de 
ligação e a comunicação é muito mais fácil 

1 1 

Porque as coisas ficaram mais baratas 1 0 
Porque foi internet devagar 1 0 
Porque antes era caríssimo 1 0 
Porque ficou mais fácil de fazer as coisas 1 0,5 
Porque dá pra falar com as pessoas mais rápido 1 1 
Porque era espetacular 1 0 
Porque antes era tudo lento, tinha que enviar 
mensagens por cartas 

1 1 

Porque podemos ver pessoas em tempo real 1 1 
Porque podemos fazer vídeo em tempo real 1 1 
No começo a internet era mais lenta e agora é 
mais rápida 

1 1 

Porque antes era difícil a comunicação 1 1 
Porque é possível se comunicar com várias 
pessoas do mundo em tempo real 

1 1 

Porque hoje a internet está mais rápida 1 1 
Porque podemos fazer ligações em tempo real 1 1 
As pessoas tinham dificuldade naquela época 1 1 
Porque podemos ligar e fazer vídeo 1 1 
F4- Como era a velocidade da internet no início? 

Resposta Número de respostas Nota 
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Fraca 1 1 
Rápida 2 0 
Lenta 18 1 
Nos celulares 1 0 
Devagar 2 1 
Mais ou menos rápida 1 0 
Muito lenta 1 1 
F5- Enquanto tempo podemos acessar a internet? 

Resposta Número de respostas Nota 
Em milésimos de segundos 8 1 
Não sabe ou não lembra 5 0 
Segundos 2 1 
Por 100 minutos 1 0 
Em milésimos 2 0,5 
Qualquer hora 2 0 
Rápido 5 1 
10  minutos 1 0 
F6- De acordo com o texto, o que os celulares nos possibilitam fazer atualmente? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe ou não lembra 1 0 
Ligação com vídeo em tempo real 12 1 
Fazer ligações 1 0,5 
Conversar com as pessoas e mandar mensagem 1 0,5 
Pesquisar e conversar 1 0,5 
Whatsap, face, net flix 1 0 
Vídeo e a comunicação é mais rápida 1 0,5 
Telefonar e fazer vídeos 1 0,5 
Internet 2 0,5 
Vídeo 1 0,5 
Ligar em tempo real 1 0,5 
Chamada em vídeo 1 1 
Ligações melhores 1 0 
Para pesquisar e estudar 1 0 
F7- De que forma devemos usar a internet? 

Resposta Número de respostas Nota 
Com cuidado 1 1 
Quando realmente precisa dela. Se usar muito 
pode ficar viciado e esquecer do tempo real 

1 1 

De forma tecnológica 1 0 
Para assistir 1 0 
Sem exageros 1 1 
Não usar muito tempo e nem pouco tempo 1 1 
Pouco 1 0,5 
Com aplicativos 1 0 
Para trabalhar 1 1 
Para pesquisas de trabalho 2 1 
Pra saber mais 1 1 
Com responsabilidade 1 1 
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Não sabe ou não lembra 7 0 
De boa forma 1 1 
De forma sábia 4 1 
Como comunicação 1 1 
A8- De acordo com a sua opinião, o que você pensa sobre usar a internet de 
forma sábia?  

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe  0 
Sem acessar coisas erradas 1 1 
Pesquisar para descobrir coisas novas 1 1 
Usar pra valer apena, se não, você pode ficar só 
na vida virtual 

1 1 

Não fazer coisas erradas, não roubar 1 1 
Não entrar em sites desconhecidos 1 1 
Concordo com isso 1 0 
Sabendo o que tem lá, porque tem coisas que 
podem ser erradas 

1 1 

Interessante 1 0 
Se não soubermos usar a internet fica ruim 1 0 
Para pesquisar quando tem dúvida. Usar de 
forma legal 

1 1 

Usar para não ofender as outras pessoas 1 1 
Não ser muito viciada 1 1 
Não mandar coisa feia para as pessoas. Ter 
telefone de polícia e bombeiro 

1 1 

Usar sem maldade 1 1 
Usar a internet para fazer pesquisa interessante 1 1 
Saber usar 1 0 
Boa 2 0 
Para ter mais inteligência 1 0 
Quando não sabe alguma coisa que não 
entendeu 

1 1 

Pesquisando 1 0 
Para conhecer mais as coisas 1 1 
Usar somente o necessário 1 1 
Melhor coisa que tem  1 0 
Usar muito é ruim por causa da vista, mas é 
bom porque falamos com pessoas do mundo 
inteiro 

1 1 

I9- Porque ficou mais fácil estabelecer conexões com pessoas do mundo inteiro? 
Resposta Número de respostas Nota 

Porque a chamada de vídeo pode transmitir 1 1 
Porque usa o celular com ligações 1 0 
Por causa da evolução da internet 1 1 
Para conversar com amigos 1 0 
Porque com a internet tudo é rápido 1 1 
Por causa da câmera, aplicativo, site... 1 1 
Não sabe 3 0 
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Porque a internet é rápida e isso facilitou 1 1 
Porque a internet está mais rápida 2 1 
Porque pode gravar vídeo e ligar 1 1 
Porque antes era lenta e agora melhorou 1 1 
Porque foi uma tecnologia muito grande 1 1 
Porque a internet ficou melhor 1 1 
Porque a internet é online 1 1 
Porque a internet avançou 2 1 
Por causa do avanço da tecnologia 1 1 
Porque podemos ver pessoas ao mesmo tempo 1 1 
Porque dá pra acessar a internet em milésimos 
de segundos 

1 1 

Porque agora temos internet 2 1 
Comunicação em vídeo em tempo real 1 1 
Porque dá pra conversar de longe 1 0 
V10- O que significa conexão? 

Resposta Número de respostas Nota 
Não sabe 3 0 
Se ligar com outra pessoa 1 1 
Conectar com uma pessoa 1 1 
Conexão das pessoas estarem juntas e tem 
também a conexão da internet 

1 0,5 

Uma coisa conectada, junto, se comunicar 
conectando 

1 1 

Estar em um lugar e conecta com a rede de 
internet 

2 1 

Quando está conectado, ligar para uma pessoa 1 1 
Um cabo com o outro dá uma conexão 1 1 
Estar com outra pessoa conectado, conversando 2 1 
Conectar alguma coisa no cabo 1 1 
Falar com a pessoa, conversar sem ser 
pessoalmente 

1 1 

Conectado com a internet 3 1 
É o wifi para usar a internet 1 1 
Ligação 1 1 
Conversar com outra pessoa 4 1 
Você conectar algo, como por exemplo o wifi 1 1 
Acessar 1 1 

 


