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Palavra das professoras autoras

Bem-vindo ao módulo Celpe-Bras, que integra o curso de Português como 
Língua Adicional (PLA) da rede e-Tec Idiomas sem Fronteiras! Você já teve 
oportunidade de estudar a língua portuguesa falada no Brasil e aspectos 
de sua cultura nos módulos 1 e 2. 

O módulo Celpe-Bras tem dois objetivos principais: promover aprendizagens 
sobre e por meio da língua portuguesa na comunicação cotidiana, tanto 
oral quanto escrita, e ser uma fonte de informações específicas que 
poderão ajudá-lo a realizar o Exame Celpe-Bras - Certificação de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros com mais segurança e com um 
bom entendimento do que se espera de sua produção como candidato 
a um certificado de proficiência. Assim, além de conhecer um pouco 
mais sobre o Exame propriamente dito, você receberá informações sobre 
os Critérios de Avaliação, bem como irá relembrar alguns elementos 
importantes que dizem respeito à utilização da língua portuguesa sob a 
perspectiva da comunicação por meio dos diferentes gêneros textuais. 
Por fim, esperamos que você encontre, além de respostas, o estímulo de 
que precisa para chegar aonde você deseja. 

 



O Exame Celpe-Bras e o propósito deste módulo

O Exame Celpe-Bras é o único que garante o certificado reconhecido 
oficialmente pelo governo brasileiro. Tem por objetivo verificar o nível de 
proficiência de seus candidatos a partir de uma perspectiva comunicativa 
de compreensão e produção oral e escrita. Assim, não avalia habilidades 
isoladamente, mas um conjunto de competências que se traduz na 
capacidade do examinando de interagir por meio da língua portuguesa 
sobre temas diversos, com outros usuários do idioma, compreendendo e se 
fazendo compreender, tanto oralmente quanto por meio da escrita. 

Para avaliar a proficiência do candidato, o Exame é dividido em duas Partes: 
a Escrita e a Oral. Na primeira, a partir da exposição do examinando a 
determinados conteúdos informativos, propõe-se a execução de quatro 
Tarefas de escrita, com base em situações distintas: a primeira delas é realizada 
a partir de um vídeo que expõe um determinado conteúdo; a segunda Tarefa 
tem base na apresentação de um áudio; as duas tarefas finais partem da 
leitura de dois textos.  Ao final de cada um desses momentos, o candidato 
assume um papel específico, definido pelos diferentes enunciados das 
Tarefas propostas, direcionando-se a alguém previamente determinado, 
com o intuito de comunicar uma dada informação por meio de um gênero 
textual adequado ao propósito da interação. Essa parte do Exame totaliza 
três horas.

A segunda parte do Exame, a Parte Oral, ocorre em dois momentos do 
que se intitula a Interação Face a Face: no primeiro, com duração de 
aproximadamente cinco minutos, o candidato conversa sobre questões 
pessoais, as quais são previamente selecionadas pelos avaliadores do 
Exame com base nas informações contidas em sua ficha de inscrição e em 
um questionário por ele respondidos. 

O segundo momento tem duração aproximada de quinze minutos e parte 
da exposição do candidato aos chamados Elementos Provocadores, em que 
ele é convidado a comunicar seu conhecimento, impressões, opiniões etc. 
sobre temas cotidianos e de interesse geral, a partir do que lhe é exposto 
tanto em linguagem verbal quanto não verbal (imagens, fotos etc.).



Em uma perspectiva de verificação global de competências, o Exame avalia 
o nível de proficiência do candidato conforme o grau de adequação com que 
ele executa as Tarefas, tanto da Parte Escrita, quanto da Parte Oral, exigindo 
dele que atinja o nível mínimo de proficiência – o nível intermediário – em 
ambas as Partes, a fim de que obtenha a certificação. O nível de proficiência 
certificado, caso haja diferenças entre os resultados obtidos na Parte Escrita 
e na Parte Oral, será o menor dos níveis atingidos em uma ou outra Parte do 
Exame. Assim, um candidato que obtenha nível Avançado na Parte Escrita, 
e Intermediário Superior na Parte Oral do Exame, por exemplo, terá sua 
certificação em nível Intermediário Superior.

 Para a verificação da competência do examinando no uso da língua, o 
Exame utiliza três Critérios de Avaliação: a Adequação Contextual, a Adequação 
Discursiva e a Adequação Linguística, critérios esses que serão detalhados ao 
longo das aulas deste módulo.

O que se pretende com o estudo de questões referentes ao Exame Celpe-Bras 
é, primeiramente, auxiliá-lo na compreensão de cada uma das Partes que o 
compõem, chamando sua atenção para as características mais importantes 
das diferentes formas de apresentação do conteúdo informativo que 
possam ser úteis na construção de sentidos dos textos escritos e orais que 
você virá a produzir. 

Outro objetivo é mostrar-lhe, a partir de Tarefas propostas em Exames Celpe-
Bras dos últimos anos, alguns elementos diretamente relacionados aos 
Critérios de Avaliação, os quais o ajudarão a compreender o que é necessário 
para que sua produção tenha o resultado esperado, qual seja, sua aprovação 
no Exame. 

Portanto, mãos à obra!
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Navegação e estrutura

Mídia integrada:
Apresenta informações 

novas ou redundantes, sobre 
conteúdo linguístico ou 

transversal, oportunizando 
ao estudante o contato com 

a língua alvo a partir de 
leituras, audições e 

associações com imagens.

Sabia mais:
Amplia ou aprofunda 

informações. Pode 
comportar-se como uma 

Mídia integrada.

Sinônimos:
Apresenta palavras com 

sentido aproximado às citadas  
durante a aula.

Áudio:
Indica a disponibilidade do 
estudante interagir com o 
material através do recurso 
de áudio.
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Acompanhe, a seguir, o diálogo entre Léo e Rasmus, que se conhecem em 
uma padaria da cidade:

Pão Francês

R$ 10 kg

Pão Folhado

R$ 15 kg

Léo : Bom dia! Sou o Léo! Qual o seu nome?

Rasmus: Olá! Meu nome é Rasmus! 

Léo: Você tem um nome diferente. De onde você é?

Rasmus: Sou brasileiro, mas meus pais vieram da Suécia.

Léo: Ah! Seus pais são suecos. Que interessante! Bom, é a minha vez de 

ser atendido.

Rasmus: Certo! Um bom dia, Léo!

Léo: Obrigado! Para você também.

Observe que Rasmus responde, Sou brasileiro [...], falando sobre sua 
nacionalidade. Em seguida, complementa, [...]mas meus pais vieram da 
Suécia., informando o país de origem de seus pais.

Para que você consiga informar a sua nacionalidade, apresentaremos os 
nomes de alguns países e suas respectivas nacionalidades.

Francês
Francesa

França
Grego
Grega

Grécia
Indiano
Indiana

Índia

Italiano
Italiana

Itália
Japonês

Japonesa

Japão
Mexicano
Mexicana

México
Peruano
Peruana

Peru

Português
Portuguesa

Portugal
Sueco
Sueca

Suécia
Uruguaio
Uruguaia

Uruguai
Venezuelano
Venezuelana

Venezuela

Colombiano
Colombiana

Colômbia

Equatoriano
Equatoriana

Equador
Egípcio
Egípcia

Egito
Espanhol

Espanhola

Espanha

Chinês
Chinesa

China
Chileno
Chilena

Chile
Canadense
Canadense

Canadá

Brasileiro
Brasileira

Brasil
Alemão
Alemã

Argentino
Argentina

Boliviano
Boliviana

Alemanha Argentina Bolívia

Estadunidense
Estadunidense

Estados Unidos

Inglês
Inglesa

Inglaterra

Áudio

Mídia integrada
Acesse a mídia De onde você 

é? e acompanhe o diálogo 
entre Léo e Rasmus.

Aula 01 - Bem-vindo ao condomínio Brasil! 19 e-Tec Brasil

Além das formas de cumprimentar e despedir, utilizamos expressões de 
cortesia para demonstrar polidez. No diálogo entre Léo e Marta, foi utilizada 
a expressão Seja bem-vinda. Veja outras formas de expressar cortesia:

Expressões de cortesia com variação de gênero

Bem-vindo!

Bem-vinda!

Obrigado!

Obrigada!

Muito obrigado!

Muito obrigada!

Prazer em conhecê-lo!

Prazer em conhecê-la!

Expressões de cortesia sem variação de gênero

Muito prazer !

Por favor, ...

Por gentileza, ...

Com licença, ...

Observe que algumas expressões de cortesia que você acabou de estudar 
variam de acordo com o gênero (feminino e masculino) e número (singular e 
plural). Essas variações serão estudadas no tópico substantivos. É importante 
que, ao  um conteúdo, você teste o seu aprendizado.  se 
você consegue  as expressões estudadas realizando a atividade 
Saudações e despedidas. Ao apresentar-se a alguém, é comum que você fale 
sobre si, caracterizando-se a partir de algumas informações, tais como, o 
nome e a nacionalidade entre outras. Essas informações, geralmente, vêm 
acompanhadas do verbo ser, que será estudado no tópico a seguir.

Áudio

Glossário
Bem-vindo!: ¡Bienvenido!
Bem-vinda!: ¡Bienvenida!
Obrigado!: ¡Gracias!
Obrigada!: ¡Gracias!
Muito obrigado!: 
¡Muchas gracias!
Muito obrigada!: 
¡Muchas gracias!
Prazer em conhecê-lo!: 
¡Placer em conocerlo!
Prazer em conhecê-la!: 
¡Placer en conocerla!

Atenção
As formas bem-vindo e bem-
vinda variam o gênero de acordo 
com a pessoa com quem se fala.
Com relação à variação obrigado 
e obrigada, ela relaciona-se com 
o gênero da pessoa que fala.

Glossário
Termo:  do termo 
Muito prazer!: ¡Mucho gusto!
Por favor: Por favor, ...
Por gentileza: Por gentileza, ...
Com licença: Con permiso, ...

Atividade de aprendizagem
Saudações e despedidas

Saiba mais
Breve descrição da mídia 

integrada, junto com seu Título.

Sinônimos
Termo: sinônimo do termo

Atividade de aprendizagem:
Direciona o estudante para 
realizar a atividade proposta.

Glossário:
Apresenta explicações sobre 
termos específicos da língua 
portuguesa ou correspondentes 
na língua do estudante.

Atenção:
Destaca informações que não 
podem passar despercebidas pelo 
estudante. Também, retoma 
conteúdos vistos em aulas 
anteriores, os quais estão 
relacionados com o que está sendo 
apresentado naquele momento. 
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Objetivos:
Lista os objetivos a serem 

atingidos pelos estudantes 
ao longo da aula.

O que é importante saber?
Apresenta um dos Critérios de 
Avaliação do Exame Celpe-Bras e 
algumas características 
importantes do recurso utilizado no 
Exame para veicular a informação 

Compreensão audiovisual/auditiva e produção escrita/oral:
Exemplifica aspectos de uma Tarefa do Exame, observando 
elementos importantes do Critério de Avaliação específico 
da aula,  além de trazer informações sobre os diferentes 
gêneros textuais por meio dos quais a comunicação será 
veiculada em cada Tarefa proposta.  

Síntese:
Apresenta um resumo das 
ações comunicativas que 
foram trabalhadas na aula e 
suas aplicações.

Para começo de conversa:
Apresenta o tema da aula, 
relacionando-o a uma das 

partes do Exame com suas 
respectivas Tarefas, além de 

apresentar um Critério de 
Avaliação a ser estudado. 

1Aula 01 - Bem-vindo ao condomínio Brasil! e-Tec Brasil

Aula 01 - Bem-vindo ao condomínio Brasil! 

Objetivos

• Saudar, despedir-se e expressar-se cordialmente, utilizando 
as expressões de acordo com as situações de uso;

• apresentar-se, flexionando o verbo ser no presente 
do indicativo de acordo com a situação;

•  o nome das letras do alfabeto da língua portuguesa, 
associando-as às suas diferentes possibilidades de realização;

• apresentar-se, flexionando o substantivo em gênero e número;

• falar de si, informando sobre a nacionalidade e o país correspondente;

• fornecer informações pessoais, utilizando numerais cardinais de zero a cem;

• falar do estado de ânimo, flexionando o verbo estar de acordo 
com a pessoa do discurso e o seu complemento.

1. Para começo de conversa
Nesta aula, você conhecerá alguns moradores do Condomínio Brasil, entre 
eles, Marta, a nova moradora do prédio. Ao chegar ao condomínio, ela 
precisa se apresentar a algumas pessoas. A partir dessa situação, você 
estudará alguns conteúdos relacionados a saudações e despedidas, além 
de algumas expressões de cortesia. Verá, também, o alfabeto, a flexão de 
substantivos e o verbo ser para que possa interagir em uma situação de 
apresentação pessoal. Além disso, serão trabalhados os numerais cardinais 
de zero a cem, assim como as nacionalidades de alguns países e o verbo 
estar, de modo que você possa falar de si ao apresentar-se. Com esses 
conteúdos e a realização das atividades propostas, você terá condições 

Aula 01 - Bem-vindo ao condomínio Brasil! 3 e-Tec Brasil

2. O que é importante saber?
No episódio Bem-vindo ao Condomínio Brasil, Marta e Léo encontram-se 
no corredor do prédio, logo que a nova moradora chega ao condomínio, e 
utilizam algumas expressões de saudação, cortesia e despedida. Observe, a 
seguir, alguns termos destacados na conversa entre eles.

3. Compreensão audiovisual/auditiva
e produção escrita/oral

De modo geral, as saudações e despedidas podem vir acompanhadas de 
gestos. No Brasil, alguns gestos são comuns, independente da situação, 
se formal ou informal, demonstrando receptividade e educação. É comum, 
entre conhecidos, por exemplo, dar abraços ou beijos no rosto. O abraço 
ou o beijo, também, podem ser expressos por escrito.

4. Por falar em...

6. Síntese
Nesta aula, você estudou algumas estruturas de saudação, despedida e 
de cortesia da língua portuguesa. Estudou o alfabeto, que lhe permitirá 
aperfeiçoar a sua pronúncia. Além desses conteúdos, você estudou o 
verbo ser, que lhe auxiliará a realizar apresentações. 

 

Como você já sabe, a produção escrita deve observar determinados 
elementos que, ao atuarem conjuntamente, resultarão em uma maior ou 
menor Adequação Contextual. Observe, na sequência, como um texto pode 
apresentar mais de um objetivo (propósito) e como isso é frequente nas 
solicitações de Tarefas do Exame Celpe-Bras. 

5. Praticando
Exercite, mais uma vez, os conhecimentos trabalhados ao longo desta aula, 
a partir de um vídeo utilizado na edição 2015/2 do Exame Celpe-Bras.

Por falar em...
De acordo com o Critério de Avaliação estudado na aula, 
aspectos específicos são analisados.

Praticando:
A partir de uma Tarefa do Exame é feita uma orientação  
preliminar a fim de que o aluno desenvolva sua produção.
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Aula 01 - A informação em vídeo e a produção do 
texto escrito

Objetivos

• Conhecer um dos Critérios de Avaliação do Exame Celpe-Bras, a 
Adequação Contextual, identificando seus elementos fundamentais 
nos enunciados da Tarefa 1 da Parte Escrita do exame;

• apresentar algumas características importantes da 
informação veiculada a partir de uma reportagem em 
vídeo, atentando para alguns aspectos específicos do 
recurso audiovisual na construção de significados;

• exemplificar a resolução de uma Tarefa, observando 
a Adequação Contextual a partir de um enunciado que 
solicita a produção escrita de um abaixo-assinado;

• conhecer algumas características importantes das 
interações comerciais por meio do correio eletrônico 
(e-mail), observando-as na construção de um texto dessa 
natureza como Tarefa proposta no Exame Celpe-Bras;

• reconhecer a Adequação Contextual em uma Tarefa solicitada no 
Exame, a partir de uma reportagem em vídeo, identificando as 
funções informativa e persuasiva da linguagem num texto que requeira 
a construção das informações nessas duas perspectivas. 

1. Para começo de conversa
A primeira parte do Exame Celpe-Bras, chamada Parte Escrita, é dividida 
em quatro propostas de Tarefas de escrita, a serem realizadas num 
período máximo de três horas. A primeira delas, que será tratada nas 
seções que seguem, constitui a elaboração de um texto a partir de um 
determinado conhecimento apresentado por meio de um vídeo de cerca 
de três minutos de duração. O candidato tem a possibilidade de assistir ao 
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vídeo por duas vezes seguidas, tomando notas do que julgar pertinente, 
a fim de, posteriormente, utilizar suas anotações na produção do texto. 
Para a realização dessa primeira Tarefa, o candidato dispõe de um total 
de 30 minutos. Antes, porém, de falar a respeito da produção textual, é 
importante abordar alguns aspectos com relação à exposição do candidato 
à informação oferecida em áudio e vídeo, bem como a um dos Critérios de 
Avaliação – a Adequação Contextual –, mostrando como seus elementos 
são identificáveis no enunciado da Tarefa.

2. O que é importante saber?
Cada meio de reprodução de informação apresenta características 
próprias, sobre as quais é necessário conhecer para que se saiba avaliar 
quais aspectos são mais relevantes e quais merecem maior atenção 
no momento de construir sentidos a partir de um conteúdo informativo 
veiculado por meio dessas mídias. Nas próximas seções, você verá as 
principais características da reprodução do conhecimento em vídeo e como 
poderá beneficiar-se dele para coletar os registros mais importantes para 
a realização de sua Tarefa. Porém, seja em vídeo, seja a partir de um texto 
auditivo, escrito ou imagético, uma característica sempre considerada 
como parte da avaliação do Exame Celpe-Bras é a Adequação Contextual. 
Essa questão é o que você verá na sequência.

2.1 A Adequação Contextual
Os Critérios de Avaliação do Exame Celpe-Bras compreendem três grandes 
eixos: a Adequação Contextual, a Adequação Discursiva e a Adequação 
Linguística. O primeiro deles – a Adequação Contextual – é o critério que 
será tratado a seguir. 

A ideia de contexto remete a uma série de circunstâncias que, somadas, 
determinam suas escolhas, como autor de um texto, no momento da 
produção. São elas: os interlocutores envolvidos, a relação de maior ou 
menor proximidade entre eles, o que você supõe que sejam conhecimentos 
comuns (compartilhados) entre aqueles que participam do evento 
comunicativo, o lugar e o momento em que o texto é produzido, o propósito 
da comunicação, ou seja, é a consideração de fatores circunstanciais, 
sociais e históricos implicados no ato de sua produção textual.

Atenção
O tempo de 30 minutos é o 

tempo de que o candidato dispõe 
para ler o enunciado da tarefa, 

assistir ao vídeo por duas vezes, 
tomando notas, e produzir 

o texto escrito, conforme as 
instruções do enunciado. Caso 

o examinando não consiga 
terminar a tarefa no tempo 

previsto, poderá retornar a ela 
durante o andamento da prova.
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Portanto, quando se fala no contexto que envolve a produção de um texto 
escrito, é importante pensar na situação em que essa produção está inserida 
e no que faz parte dessa situação. Colocando de forma mais simplificada, 
é importante observar: a) quem escreve; b) para quem escreve; c) com que 
objetivo; d) qual a forma de comunicação; e) qual o conteúdo do texto. É de 
fundamental importância, durante a parte escrita do Exame Celpe-Bras, 
que você leia atentamente o enunciado de cada Tarefa proposta, já que 
esses elementos estarão bem definidos nas orientações de cada ação a 
ser desenvolvida textualmente. Para exemplificar, leia o enunciado abaixo:

Imagine que você é um membro da associação de moradores da Praia da 

Barra, um bairro localizado no município de Barra de Santo Augusto. Em uma 

assembleia, a comunidade votou por iniciar uma campanha de valorização 

do bairro, exigindo mais cuidados e investimentos por parte da prefeitura e 

você, como representante comunitário, foi escolhido para escrever um abaixo-

assinado a ser encaminhado ao prefeito da cidade, defendendo a solicitação 

da comunidade. Para isso, deverá considerar o abandono do bairro pelo poder 

público, a falta de diálogo entre o poder público e os moradores, bem como a 

viabilidade da solicitação pelo potencial turístico do local, em razão de sua bela 

praia, cujas possibilidades comerciais e de lazer ainda não foram exploradas.

Para que seu texto apresente Adequação Contextual, é importante que ele 
esteja em conformidade com os elementos essenciais, identificáveis no 
enunciado. Veja:

QUEM ESCREVE?
(enunciador)

Um membro da associação 
de moradores do bairro, em 

nome da comunidade.

PARA QUEM ESCREVE?
(interlocutor) Para o prefeito da cidade.

COM QUE OBJETIVO?
(propósito)

Solicitar maior atenção da 
prefeitura em relação aos cuidados 

e investimentos no bairro.

QUAL A FORMA DE COMUNICAÇÃO?
(gênero textual) Um abaixo-assinado.

QUAIS OS ARGUMENTOS?
(informações)

- Abandono do bairro pelo poder público;
- falta de diálogo entre o poder público 

e a comunidade com relação ao 
destino dos recursos públicos;

- potencial turístico e de lazer da praia 
ainda não explorados comercialmente.
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O critério da Adequação Contextual avalia, fundamentalmente, se 
você compreendeu o propósito solicitado no enunciado da Tarefa. No 
exemplo em questão, a ação a ser desenvolvida entre quem comunica 
(representante da comunidade de um bairro) e a quem comunica (prefeito 
da cidade) já caracteriza a linguagem com maior grau de formalidade. 
Sendo o propósito da comunicação a defesa de uma ideia (o investimento 
da prefeitura na infraestrutura do bairro), tem-se a caracterização de 
um texto argumentativo, já que apresenta argumentos em defesa de um 
ponto de vista, demonstrados de forma crítica. Por fi m, sendo o gênero 
textual um abaixo-assinado, sabe-se que ele deverá apresentar algumas 
características próprias de um documento de solicitação coletiva, como a 
identifi cação do grupo, solicitação e justifi cativa, sendo seguido da data e 
de um espaço com dados de identifi cação dos que assinam o documento 
(nome completo e número de registro geral, entre outros). 

Veja, na sequência, um exemplo de abaixo-assinado construído a partir 
das informações contidas no enunciado:

  Senhor Prefeito,

Em nome dos moradores da Praia da Barra, abaixo-assi-
nados, eu, Vilson Bernardo de Campos, venho solicitar 
maior investimento, por parte da prefeitura, na in-
fraestrutura de nossa praia, pelos motivos que apre-
sentamos a seguir:
1) o abandono de nossa praia pelo poder público é 
evidente há muitos anos, sobretudo na atual gestão;
2) nossa organização como comunidade é forte e com-
prometida com os interesses locais. Porém, jamais 
fomos consultados em relação às melhorias necessárias 
e urgentes em nosso bairro;
3) temos uma praia bela, tranquila e segura, além de 
potencialmente rica para a geração de recursos oriun-
dos do turismo; contudo, sua beleza e possibilidades 
de incremento da economia local ainda não são devida-
mente exploradas pelo poder público.
Tendo em vista os fatos mencionados acima, solicita-
mos sua observação às reivindicações por nós apresen-
tadas, a fim de que dê andamento legal ao que aqui 
solicitamos como moradores da Praia da Barra de Santo 
Augusto.

Nome RG Assinatura

Vilson Bernardo de Campos

Andrei Gustavo Salomão

Sônia Regina Albuquerque de Barros

Maria Adélia da Silveira

2009874533

98745214096

8873221476

5557853210

Barra de Santo Augusto, 29 de maio de 2016

Saiba mais
O texto argumentativo é muito 

solicitado nas produções 
escritas do exame Celpe-Bras.

Atenção
Na construção de argumentos, os 
conectores frasais são elementos 

importantes para estabelecer 
relações diversas, como causa, 

consequência, adversidade, 
entre outras. Os conectores 

frasais foram estudados nas 
aulas 07, 08, e 10 do módulo 2.

Você estudou o gênero 
textual abaixo-assinado na 

aula 17 do módulo 2.

Atenção
A palavra forte está sendo usada 
no texto com o sentido de poder, 
característico das organizações 

em grupos ou cooperativas, 
que assim obtêm prestígio e 

força política junto aos órgãos 
administrativos, a fi m de ter 

suas reivindicações atendidas.
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Agora, observe o detalhamento da estrutura do texto, considerando as 
informações contidas no enunciado da Tarefa. Veja também as relações 
que os conectores frasais em destaque estabelecem na construção 
de argumentos:

VOCATIVO

O vocativo deve ser 
precedido do pronome de 

tratamento adequado.

Senhor Prefeito,

INTRODUÇÃO

A introdução traz a 
identificação�do�grupo�

e a solicitação.

Em nome dos moradores da Praia da Barra, 
abaixo-assinados, eu, Vilson Bernardo de Campos, 

venho solicitar maior investimento, por parte 
da prefeitura, na infraestrutura de nossa praia, 

pelos motivos que apresentamos a seguir:

JUSTIFICATIVA

A�justificativa�traz�a�
enumeração dos argumentos 

para a solicitação.

1) o abandono de nossa praia pelo 
poder público é evidente há muitos 

anos, sobretudo na atual gestão;
2) nossa organização como comunidade é 

forte e comprometida com os interesses locais. 
Porém, jamais fomos consultados em relação às 

melhorias necessárias e urgentes em nosso bairro;
3) temos uma praia potencialmente rica para 
a geração de recursos oriundos do turismo; 

contudo, sua beleza e possibilidades de 
incremento da economia local ainda não são 
devidamente exploradas pelo poder público.

FECHAMENTO

O fechamento faz a 
retomada das informações 
constantes na introdução 
do�documento,�reafirmando�

a solicitação.

Tendo em vista os fatos mencionados acima, 
solicitamos sua observação às reivindicações por 

nós apresentadas, a fim de que dê andamento 
legal ao que aqui solicitamos como moradores 

da Praia da Barra de Santo Augusto.

Saiba mais
Vocativo e Formas de tratamento
Para saber mais sobre 
vocativos e formas de 
tratamento em textos escritos 
formais, acesse o site:
http://www.casacivil.pr.gov.
br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=9
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Data Barra de Santo Augusto, 29 de maio de 2016

IDENTIFICAÇÃO

Nome completo, número 
do documento de 

identificação�e�assinatura.

Nome RG Assinatura

Vilson 
Bernardo de 

Campos
2009874533

Andrei 
Gustavo 
Salomão

98745214096

Sônia Regina 
Albuquerque 

de Barros
8873221476

Maria Adélia 
da Silveira 5557853210

Para se certificar de que compreendeu os aspectos do enunciado que 
são importantes identificar antes de iniciar sua escrita, realize a atividade 
Queremos nossa liberdade de expressão! e veja se você consegue identificar 
os elementos essenciais no enunciado a fim de produzir, posteriormente, 
o seu texto. 

Agora que você observou como a Adequação Contextual pode ser 
identificada nos elementos presentes no enunciado, veja, a seguir, os 
aspectos importantes da informação veiculada em vídeo, que constitui o 
modo de apresentação do conteúdo-base para a execução da Tarefa 1 da 
Parte Escrita do Exame Celpe-Bras.

Atividade de aprendizagem
Queremos nossa liberdade 

de expressão!
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2.2 A informação veiculada em vídeo
A Tarefa 1 da Parte Escrita do Exame Celpe-Bras tem início com a 
apresentação de um vídeo, o qual veicula uma reportagem, uma entrevista 
ou um documentário sobre um determinado assunto. É essa exposição 
que lhe dará embasamento informativo para a escrita de seu primeiro 
texto. 

Receber a informação por meio de um vídeo oferece uma dupla possibilidade 
de depreender sentido, uma vez que há duas linguagens sendo oferecidas 
ao mesmo tempo: a auditiva e a visual. 

Sabidamente, o falante não nativo poderá apresentar dificuldades em 
compreender as informações em outra língua, em sua totalidade, e é aí 
que entra o aspecto visual com sua característica de complementação, de 
suprimento de uma ideia não tão claramente formada a partir, unicamente, 
do conteúdo auditivo da mídia.

Para a parte escrita do Exame Celpe-Bras, é importante que o candidato 
saiba o que selecionar e anotar desse conteúdo, já que o recurso visual 
deve contribuir e somar para a compreensão das informações e não o 
contrário, ou seja, distraí-lo e desviá-lo do foco principal. Assim, alguns 
aspectos importantes a observar são:

a) Imagem estática x imagem dinâmica: uma imagem que permanece 
por algum tempo na tela, enquanto a narração acontece, merece sua 
atenção, pois certamente ela contém informações visuais relevantes 
que sustentam, confirmam, provam o que está sendo dito. Se nessa 
imagem estática aparecerem informações numéricas – quantitativas 
ou percentuais – ou então nomes de pessoas ou de lugares, elas 
devem ser anotadas. Dados numéricos, nomes e localizações são 
sempre importantes, já que constituem informações precisas sobre o 
assunto tratado. Já as imagens dinâmicas dão uma ideia de conjunto, 
de contexto e, dependendo do caso, podem constituir um quadro 
importante em sua memória para a recuperação das informações no 
momento de sua produção escrita.
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b) Imagem distante x imagem aproximada: uma imagem distante, assim 
como a imagem dinâmica, tem a função de dar um sentido panorâmico, 
contextual, mais abrangente do tema que está sendo abordado. Já a 
imagem aproximada tem o objetivo de chamar a atenção daquele que 
está assistindo ao vídeo para algum detalhe importante que dá suporte 
ao texto narrado.

c) Fala do entrevistado, diálogos x fala do narrador: a imagem do 
conhecimento apresentado em vídeo tem por finalidade dar suporte, 
apoio ao texto falado. Esse texto pode ser uma entrevista concedida 
por uma pessoa, em situação informal, ou por um especialista em 
determinado assunto, com um maior grau de formalidade, entre outras 
possibilidades. Em qualquer caso, é importante observar que, em uma 
situação de entrevista, a fala do entrevistado será normalmente mais 
coloquial do que a fala do repórter. Este, por sua vez, estabelecerá os 
encadeamentos necessários, utilizando, geralmente, uma linguagem 
mais formal, a linguagem jornalística padrão, que observa a norma culta 
da língua. Assim, a linguagem sofrerá variações no nível de formalidade, 
de acordo com o papel que cada falante ocupa na construção do 
material informativo por meio do vídeo.
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3. Compreensão audiovisual 
e produção escrita

Agora que você viu algumas características da informação apresentada 
na linguagem audiovisual, poderá praticar suas habilidades perceptivas 
por meio de uma proposta de produção escrita a partir do conteúdo 
informativo veiculado em vídeo, conforme segue.

3.1 Produção escrita: turismo para a terceira idade
A edição 2014/2 do Exame Celpe-Bras apresenta o seguinte enunciado 
para a Tarefa 1 da Parte Escrita:

Considerando o enunciado sob o aspecto da Adequação Contextual, os 
elementos importantes a serem observados para a produção de seu texto 
escrito são:

QUEM ESCREVE?
(enunciador) Funcionário de uma agência de turismo.

PARA QUEM ESCREVE?
(interlocutor) Cliente idoso.

COM QUE OBJETIVO?
(propósito)

Sugerir a cidade de Balneário 
Camboriú como um roteiro 
turístico de férias de verão.
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QUAL A FORMA DE COMUNICAÇÃO?
(gênero textual) E-mail comercial.

QUAIS AS INFORMAÇÕES?

- Indicar a cidade de Balneário Camboriú;
- informar características do local;

- destacar cuidados oferecidos 
pela rede hoteleira, voltados para 

o público da terceira idade.

Veja como a observação dos elementos presentes no enunciado dá uma 
ideia clara das informações mais relevantes a serem anotadas durante a 
projeção do vídeo. Lembre-se, ainda, do quão importante e complementar é 
a informação visual, que ajudará você a recuperar dados importantes com 
relação ao contexto, bem como informações sobre nomes, localizações, 
datas e números, entre outras. Essa organização prévia do que buscar 
em sua Tarefa de compreensão do enunciado certamente facilitará os 
momentos posteriores, tanto de compreensão das informações ao assistir 
ao vídeo quanto do uso desse conteúdo em sua produção escrita, que será 
realizada como passo seguinte.

Não esqueça: é importante ler sempre o enunciado da Tarefa antes de 
assistir ao vídeo. Essa atitude direciona sua atenção para as informações 
mais relevantes a serem selecionadas para sua produção escrita. Agora, 
para praticar esses conhecimentos, acesse o vídeo Turismo para a terceira 
idade e faça suas anotações. 

Para utilizar as informações coletadas na produção de seu texto, ao realizar 
a Tarefa proposta, é importante que você observe algumas características 
da forma de comunicação que a Tarefa solicita. Veja, a seguir, o que é 
relevante observar ao escrever o seu e-mail comercial.

3.2 A escrita de um e-mail comercial: 
aspectos importantes a considerar

Pode-se seguramente afirmar que os avanços tecnológicos agilizaram e 
facilitaram grandemente a comunicação em todas as esferas, desde a 
pessoal até a profissional, pelo uso de variados meios, a exemplo das redes 
sociais e do correio eletrônico (e-mail). Este último tem papel importante 
como meio de veiculação de informações tanto na comunicação entre 
amigos, por meio de uma linguagem mais informal, quanto no meio 
acadêmico ou no âmbito do trabalho. Assim, o e-mail será usado, sobretudo 

Mídia integrada
Acesse o vídeo Turismo para 

a terceira idade para fazer 
suas primeiras anotações.

Atenção
Você estudou a estrutura 

da carta e do e-mail na 
aula 04 do modulo 2.
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nos casos que requerem uma formalidade maior na comunicação, como 
nas mensagens profi ssionais, por exemplo, para as quais os outros meios 
de interação, como as redes sociais, não são os mais adequados. 

Veja um exemplo de e-mail comercial e observe os elementos que fazem 
parte da construção do texto:

  Para: Gustavo Moraes de Sousa
Assunto: Conserto de seu aparelho de ar condicionado

Prezado Sr. Gustavo Moraes de Sousa,

Meu nome é Pedro Sérgio Gomes de Mattos e trabalho no 
departamento de relações comerciais da empresa Ele-
tromáquinas Sul. Escrevo-lhe para informar sobre o 
andamento de seu pedido referente ao conserto, soli-
citado no dia 16 de agosto do corrente ano, de um 
aparelho de ar condicionado, da marca Maximus, modelo 
Super.

Ocorre que, por estar ainda no prazo de garantia de 
fábrica, o equipamento foi enviado a São Paulo, para 
a central de assistência técnica, onde testes especí-
ficos serão efetuados a fim de identificar o proble-
ma. A empresa levará em torno de duas semanas para 
nos informar a respeito dos procedimentos de conserto 
e, caso seja detectado defeito de fabricação, encami-
nharemos o envio de um novo aparelho para seu endere-
ço residencial.

Assim, peço que aguarde mais alguns dias para que 
possamos lhe dar um posicionamento definitivo sobre o 
conserto ou o envio de um novo aparelho de ar condi-
cionado para o senhor. 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato por 
e-mail ou por telefone. 

Agradecemos sua compreensão e permanecemos a sua dis-
posição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

_________________________
Pedro Sérgio Gomes de Mattos

Gerente de relações comerciais
Eletromáquinas Sul

Contato: (051) 35622211
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Acompanhe a seguir algumas informações importantes a respeito da 
estrutura de e-mails em situação de formalidade:

ASPECTOS DA ESTRUTURA DE UM E-MAIL COMERCIAL

Preencha os campos “Para” e “Assunto”; neste último, seja 
breve e objetivo, evitando expressões longas que possam 

comprometer a clareza e o objetivo de sua mensagem.

Na saudação, use “Caro(a)” ou “Prezado(a)” com as formas de 
tratamento Sr., Sra., seguido do nome completo do destinatário e 

vírgula ou dois pontos. Caso você não saiba o nome do destinatário, 
use “Senhor ou Senhora”, seguido de dois pontos.

Um e-mail é uma mensagem. Por isso, o texto deve ser curto, claro 
e objetivo, observando-se a correção do vocabulário e a adequação 
gramatical. Faça uso do corretor ortográfico e de texto, observando 

o que o computador sinaliza a você ao escrever a mensagem.

Comece identificando-se e informando o objetivo de seu texto.

Divida seus parágrafos de acordo com os tópicos de sua 
mensagem. Separe os parágrafos por espaço duplo. Isso 

organiza seu texto e facilita a leitura pelo destinatário.

Se houver documentos anexos, informe sobre eles no corpo do texto.

Procure não utilizar caixa alta (letras maiúsculas) para dar ênfase às 
informações; prefira utilizar as ferramentas de fonte: sublinhado, negrito ou itálico.

Na saudação final, use “Atenciosamente” ou “Cordialmente”, seguido de vírgula.

Sua assinatura deve ter seu nome completo, cargo, nome da 
empresa e telefone, caso você julgue apropriado.

É importante observar as características desse tipo de comunicação, 
para que você não cometa equívocos ao se deparar com necessidade 
semelhante, seja no Exame, seja no seu dia a dia, como profissional ou 
cidadão que precise comunicar-se utilizando essa ferramenta tecnológica.

A Tarefa 1 do Exame Celpe-Bras apresentada na edição de 2014/2 traz um 
exemplo de uma situação profissional comum em que essa forma de 
comunicação se faz necessária. 

Agora que você viu algumas características importantes que compõem a 
estrutura de um correio eletrônico, você poderá utilizá-las na sua produção 

Atenção
Embora haja recursos oferecidos 

pelo computador que sinalizem 
possíveis equívocos linguísticos, 

como acentuação, escrita 
inadequada de termos ou mesmo 

a má concordância entre eles, 
lembre-se de que, no exame, 
você produzirá seu texto de 

próprio punho, ou seja, sem o 
auxílio desses recursos que 
o computador disponibiliza. 

Portanto, atenção redobrada 
ao produzir o seu texto!
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escrita. Lembre-se de que o tempo total para a realização da Tarefa durante 
a prova é de 30 minutos. Por isso, procure distribuí-lo entre a organização 
de suas ideias e a elaboração do texto. 

Após a escrita e revisão de seu texto, envie a Tarefa Turismo para a terceira 
idade por meio do AVA, a fim de trocar informações e solucionar suas 
dúvidas com seu tutor.

4. E por falar em…
Como você já sabe, a produção escrita deve observar determinados 
elementos que, ao atuarem conjuntamente, resultarão em uma maior ou 
menor Adequação Contextual. Observe, na sequência, como um texto pode 
apresentar mais de um objetivo (propósito) e como isso é frequente nas 
solicitações de Tarefas do Exame Celpe-Bras. 

4.1 A Adequação Contextual na produção 
de textos informativo-persuasivos

Na Tarefa que você acabou de realizar, o e-mail comercial foi a forma de 
comunicação solicitada para informar um turista a respeito de um roteiro 
de viagem. Porém, além de informar o turista sobre o roteiro, você precisará 
convencê-lo a comprar o pacote de viagem. Para isso, você precisará 
mostrar as vantagens do seu produto para o cliente (rede hoteleira voltada 
para o público da terceira idade no final do verão - mês de março, no Brasil 
-, cuidados especiais com as refeições oferecidas etc.), a fim de que ele 
feche negócio com a empresa que você representa. Portanto, é importante 
perceber que, muitas vezes, em um único texto, é necessário que sua 
escrita realize movimentos diversos, como os que aqui foram referidos, 
quais sejam, informar para, posteriormente, convencer. No Exame Celpe-
Bras essa proposta de Tarefa é recorrente. 

Atividade de aprendizagem
Turismo para a terceira idade

Glossário
Persuadir: convencer. Um 
texto persuasivo é aquele que 
tem o objetivo de convencer 
alguém sobre alguma coisa.
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Leia novamente o enunciado da Tarefa Turismo para a terceira idade e repare 
o seu propósito no trecho sublinhado: 

Você trabalha em uma agência de turismo e precisa responder a um e-mail de 

um cliente idoso que pediu uma sugestão de lugar para passar suas próximas 

férias de verão. Em sua resposta, com base nas informações do vídeo, indique 

a cidade de Balneário Camboriú, informando as características do local e 

destacando os cuidados oferecidos pela rede hoteleira, voltados para o público 

da terceira idade.

Veja que o enunciado, ao solicitar que você “informe as características 
do local”, pede uma descrição da localidade; porém, quando propõe que 
você “destaque os cuidados oferecidos pela rede hoteleira, voltados para o 
público da terceira idade”, há, claramente, um apelo ao convencimento do 
turista de que o roteiro apresentado é o destino mais indicado para suas 
férias de verão, pois apresenta vantagens em relação a particularidades 
de atendimento destinadas ao público da terceira idade. Portanto, há 
na solicitação de escrita do texto duas funções a serem cumpridas: 1) 
informar as características do roteiro e; 2) convencer o leitor (turista) a 
optar por ele, mediante a caracterização das vantagens que o destino 
proporciona ao público de terceira idade. 

Com essas informações em mente, você já está mais bem preparado para 
realizar a proposta de produção textual presente no tópico a seguir.
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5. Praticando
Exercite, mais uma vez, os conhecimentos trabalhados ao longo desta 
aula, a partir de um vídeo utilizado na edição 2015/2 do Exame Celpe-
Bras. Siga os passos sugeridos a seguir para obter o melhor desempenho 
possível na construção do seu texto:

Passo 1: leia o enunciado da Tarefa com bastante atenção, identificando 
os elementos essenciais para a construção do seu texto: a) Quem escreve? 
b) Para quem escreve? c) Com que objetivo? d) Qual o meio de comunicação? 
e) Quais são as informações/argumentos que devem constar no texto?

Passo 2: assista ao vídeo, fazendo anotações. Observe em que aspectos 
a imagem contribui para a compreensão das informações do áudio: a) 
O que mostram as imagens próximas e estáticas? b) Que ideia de contexto 
as imagens dinâmicas e distantes proporcionam? c) Há entrevistas? Quem 
fala? Sobre o que se conversa? d) Há nomes explicitados na reportagem? 
Localidades? Dados numéricos?

Passo 3: Redija seu texto, observando os aspectos próprios do meio de 
comunicação em que ele será escrito, sem perder de vista os demais 
elementos que compõem o critério da Adequação Contextual. 
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5.1 Tarefa: Uso do cinto de segurança
Leia o enunciado da Tarefa 1 do Exame Celpe-Bras 2015/2 e, logo após, 
retire as informações essenciais que serão utilizadas na construção do 
seu texto: 

Você pode utilizar as perguntas do quadro a seguir como um esquema 
para anotar as informações relevantes contidas no enunciado:

ANOTAÇÕES
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A ADEQUAÇÃO CONTEXTUAL

Quem escreve (enunciador)?

Para quem escreve (interlocutor)?

Com que propósito (objetivo)?

Qual a forma de comunicação (gênero textual)?

Quais as informações/argumentos (informações) do texto?
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Agora, assista ao vídeo Uso do cinto de segurança para obter outras 
informações importantes. O quadro que segue poderá auxiliá-lo 
nesta tarefa:

INFORMAÇÕES IMPORTANTES RETIRADAS DO VÍDEO

O que mostram as imagens próximas e estáticas?

Que ideia/impressão de contexto as imagens dinâmicas e distantes proporcionam?

Há entrevistas? Quem fala? Sobre o que se conversa?

Há nomes explicitados na reportagem? Localidades? Dados numéricos?

Que outras informações são importantes?

Agora, use suas anotações para realizar a produção de seu texto Uso do 
cinto de segurança. Em seguida, poste-o no AVA e troque informações com 
seu tutor.

6. Síntese
Você conheceu, nesta primeira aula, um dos Critérios de Avaliação 
considerados na pontuação do Exame Celpe-Bras: a Adequação Contextual. 
Viu como seus elementos são facilmente identificáveis no enunciado da 
Tarefa e que tê-los bem definidos é um passo importante para a construção 
de seu texto. Você estudou, também, a respeito da estruturação da Tarefa 
1 da Parte Escrita do Exame: a produção de um texto escrito a partir de 
uma reportagem em vídeo. Observou aspectos importantes com relação 
ao recurso da imagem como elemento que pode ajudar - e muito - na 
contextualização e no resgate de informações, bem como o que observar 
mais pontualmente diante dessa ferramenta de informação. Relembrou, 
ainda, alguns gêneros textuais frequentes na comunicação cotidiana 
e também presentes nas Tarefas propostas do exame, como o abaixo-
assinado e o e-mail comercial, além da tipologia do texto informativo-
persuasivo. Na sequência, você conhecerá outros Critérios de Avaliação 
igualmente importantes a serem observados para a construção de seus 
textos escritos, bem como outras formas de apresentação das questões 
do Exame com suas características próprias. Continue seus estudos!

Mídia integrada
Acesse o vídeo Uso do cinto de 
segurança e faça suas anotações.

Atividade de aprendizagem
Uso do cinto de segurança



Português como língua adicionale-Tec Brasil 32



33Aula 02 - A informação em áudio e a produção do texto escrito e-Tec Brasil

Aula 02 - A informação em áudio e a produção do 
texto escrito

Objetivos

• Apresentar o Critério de Avaliação Adequação Discursiva, 
identificando os mecanismos de coerência e coesão textual;

• identificar as características da informação veiculada em áudio, 
apresentando algumas estratégias de compreensão auditiva;

• conhecer características de diferentes gêneros que se configuram 
como textos de divulgação, exemplificando uma de suas ocorrências;

• analisar um texto produzido no Exame Celpe-Bras, 
classificado como Avançado Superior, identificando 
nele alguns elementos da Adequação Discursiva;

• praticar os conhecimentos referentes à compreensão do conteúdo 
informativo veiculado em áudio bem como à observação e emprego 
dos elementos de coerência e coesão textual, produzindo textos 
escritos a partir de Tarefas de áudio de Exames Celpe-Bras.

1. Para começo de conversa
Nesta aula, será apresentada a segunda Tarefa da Parte Escrita do Exame 
Celpe-Bras, a qual explora as habilidades de compreensão auditiva e 
produção escrita. Diferentemente da primeira Tarefa, que apresenta um 
vídeo como texto-base, na segunda o texto motivador é um segmento 
de áudio, com duração de cerca de três minutos, apresentado aos 
examinandos por duas vezes seguidas, para a posterior elaboração de 
seu texto escrito. Nas seções que seguem você verá como trabalhar o 
desenvolvimento de uma Tarefa escrita a partir da informação veiculada em 
áudio, apoiando-se nos elementos do enunciado e em algumas estratégias 
de aprendizagem específicas para a compreensão auditiva. Verá também 
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a apresentação e descrição de uma Tarefa extraída do Exame Celpe-Bras 
de 2014/2, que solicita, a partir do evento auditivo, a elaboração de um 
texto de divulgação, gênero textual frequentemente trabalhado no Exame. 
Antes, porém, será apresentado outro Critério de Avaliação - a Adequação 
Discursiva -, abordando a coerência e a coesão, elementos importantes que 
garantem a unidade, a relação e a continuidade de sentidos no texto.

2. O que é importante saber?
Você viu, na aula anterior, que um dos eixos da grade de avaliação da 
Parte Escrita do Exame Celpe-Bras é a Adequação Contextual, que avalia se 
você entendeu o propósito da Tarefa, expresso em seu enunciado. Para 
tanto, é preciso que você identifique nele quem é o enunciador, quem são 
os interlocutores, qual a finalidade do texto a ser produzido e por meio 
de qual gênero textual a informação deverá ser veiculada. O segundo 
eixo da grade de avaliação do Exame Celpe-Bras, apresentado a seguir, 
refere-se à Adequação Discursiva, a qual avalia se o seu texto apresenta 
coerência e coesão, aspectos que contribuem para garantir a compreensão 
e a estruturação do texto, assim como os aspectos presentes na 
Adequação Contextual. Veja no próximo tópico algumas informações mais 
específicas sobre o segundo Critério de Avaliação do Exame Celpe-Bras: a 
Adequação Discursiva.

2.1 A Adequação Discursiva
Como você viu, o primeiro passo que antecede sua produção escrita é 
entender quem escreve, para quem, com qual finalidade e por meio de 
que gênero a informação será veiculada. De posse dessas informações, 
essenciais à Adequação Contextual de sua Tarefa, você deve prestar atenção 
a outro aspecto relevante para escrever o seu texto: a Adequação Discursiva. 
Será a observação desse Critério de Avaliação que garantirá que seu texto 
possua a consistência necessária para suprir o propósito apresentado no 
enunciado. Um texto consistente é aquele cujas informações são claras e 
objetivas, sem apresentar contradição.

Para entender melhor o que significa observar a Adequação Discursiva na 
construção de seu texto, é preciso que, ao escrevê-lo, você consiga manter 
uma relação lógica entre as ideias que deseja apresentar, fazendo com que 
umas complementem as outras, não se contradigam e formem um todo 
significativo, que  é  o texto. Além disso, é necessário que os parágrafos 
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e as frases estejam linguisticamente conectados de forma harmoniosa 
para garantir a unidade textual do que se deseja comunicar, o que implica 
reconhecer e utilizar dois aspectos importantes desse Critério de Avaliação: 
a coerência e a coesão. Veja, na sequência, informações mais detalhadas a 
respeito desses dois elementos textuais.

2.2 A coerência e a coesão no texto escrito
Pode-se dizer que a Adequação Discursiva trata, essencialmente, da 
coerência e da coesão do texto. A coerência é responsável por dar sentido 
ao texto. É ela que irá auxiliar na interpretação das informações pelo leitor. 
Isso significa dizer que a coerência estabelece uma relação de lógica entre 
as ideias, garantindo o entendimento do que se deseja comunicar por 
meio de uma mensagem. Diz respeito à forma como você escreve o seu 
texto sem fugir do tema proposto, realizando retomadas das informações 
e conceitos apresentados de forma progressiva, de modo a possibilitar 
ao leitor a compreensão das relações lógicas apresentadas, as quais não 
podem, em momento algum, apresentar-se de forma contraditória. Já a 
coesão permite o estabelecimento de uma ligação harmoniosa entre as 
frases e parágrafos no texto. Essa conexão é dada por meio de elementos 
como as conjunções, os pronomes, os advérbios, entre outros. A coerência 
e a coesão de um texto, portanto, são o resultado de como os elementos 
textuais se organizam, se relacionam e são retomados no momento de 
sua construção, tanto na oralidade quanto na produção escrita, para 
veicular sentido.

A seguir, você verá como se relacionam esses elementos textuais utilizados 
para assegurar a Adequação Discursiva nas produções escritas.

2.3 A organização dos elementos textuais 
que garantem a Adequação Discursiva

Para elaborar o seu texto de forma a garantir uma boa Adequação Discursiva 
é necessário que, primeiramente, você tenha claro qual é o tema a ser 
desenvolvido e, após, a ideia central que pretende desenvolver a partir 
da temática solicitada no enunciado da questão do Exame Celpe-Bras. Ao 
definir a ideia central, você deve pensar em definir subtópicos que sustentem 
essa ideia, garantindo, assim, a continuidade e a unidade do texto. Todos 
esses aspectos são formas de planejar o que você irá escrever, como verá 
no decorrer desta aula.

Atenção
Os conceitos tema, ideia central, 
subtópicos, continuidade e unidade 
do texto serão esclarecidos a 
partir do exemplo a seguir.



Português como língua adicionale-Tec Brasil 36

Os primeiros elementos importantes e disponíveis para pensar o 
desenvolvimento de seu texto escrito estão no enunciado. Veja, na instrução 
que segue, um exemplo de enunciado aos moldes do que constituem as 
Tarefas 2 propostas nos Exames Celpe-Bras:

Você vai ouvir duas vezes uma matéria sobre os índices de açúcar presentes nos 

refrigerantes e suas consequências para a saúde.

Você é o nutricionista de uma escola e foi convidado pela diretora para fazer um 

texto informativo sobre o consumo excessivo de refrigerantes na infância. Com 

base no áudio, inclua em seu texto informações sobre os perigos causados pelas 

altas taxas de açúcar presentes nos refrigerantes e suas consequências a longo 

prazo, como forma de conscientizar professores, responsáveis e alunos.

Depois de ler o enunciado, escutar o áudio e identificar as informações 
referentes à Adequação Contextual para o desenvolvimento de seu texto 
(enunciador, interlocutor, propósito, gênero), você pode planejar a organização 
do conteúdo informacional do texto a partir de um pequeno esquema:

TEMA O consumo excessivo de refrigerantes na infância

IDEIA CENTRAL
(TESE)

O consumo excessivo de refrigerantes 
na infância é prejudicial à saúde.

SUBTÓPICOS
(INFORMAÇÕES/
ARGUMENTOS)

1) As crianças que bebem muito refrigerante 
são mais propensas a apresentarem cáries 

dentárias na primeira dentição;
2) o consumo abusivo de refrigerantes durante 
as refeições pode causar a obesidade infantil;

3) o consumo de refrigerantes à base de 
cola leva à perda de massa óssea devido à 
presença do ácido fosfórico nessa bebida.

Após selecionar informações a partir da escuta do áudio, é necessário 
pensar que, ao organizar a sequência de ideias de seu texto, a continuidade 
e a unidade são características constitutivas importantes para manter 
a Adequação Discursiva. Elas existem no texto quando o conjunto das 
informações elencadas nos subtópicos conduz a um desenvolvimento de 
fatos e argumentos que sustentam e comprovam a informação contida 
na ideia central, qual seja, a de que o consumo excessivo de refrigerantes 
na infância é prejudicial à saúde. Assim, toda a linha argumentativa 
desenvolvida a partir dos subtópicos do texto serve para reafirmar a 
ideia central.

Atenção
O enunciado anterior, por ser 

fictício, não apresenta o texto-
base em áudio correspondente. 

O esquema de pré-construção 
do texto baseia-se, portanto, 

em informações prováveis 
a partir de uma escuta 

de áudio supostamente 
realizada pelo candidato.
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Veja um exemplo de uma produção textual possível, a partir do esquema 
apresentado anteriormente:

Refrigerantes x Saúde

Você gosta de refrigerante? Sabia que o consumo exagerado dessa deliciosa 

bebida pode ser prejudicial à saúde e até mesmo causar doenças?

A grande maioria dos refrigerantes consumidos pelas crianças possui alto teor 

de glicose. Os refrigerantes de 350 ml, por exemplo, contêm o equivalente a 10 

colherinhas de açúcar. Logo, não é de se estranhar que eles sejam considerados 

os vilões responsáveis pela alta incidência de cáries na infância.

Além disso, o consumo abusivo dessa bebida durante as refeições pode causar 

obesidade infantil. Muitos pais, na intenção de não desagradarem a seus filhos, 

substituem a água pelos refrigerantes, os quais não possuem nenhum valor 

nutricional. Alguns nutricionistas chamam os refrigerantes regulares de caloria 

vazia, porque, além de não acrescentarem valores nutricionais ao organismo, são 

extremamente calóricos, resultando em um número expressivo de crianças que 

sofrem, desde a infância, com o problema do sobrepeso ou da obesidade.

 Por fim, o consumo em grandes quantidades de refrigerantes à base de cola 

pode causar a perda precoce de massa óssea, devido à presença do ácido 

fosfórico em sua fórmula. Juntamente com a alimentação deficitária em cálcio, 

o consumo desse refrigerante leva ao enfraquecimento ósseo progressivo, que 

pode culminar em fraturas decorrentes de traumas mínimos, como quedas não 

violentas ou batidas leves.

Certamente, você já ouviu alguém dizer que tudo que é demais faz mal, não 

é mesmo? Pois bem, se o assunto for o consumo diário de refrigerantes, vale 

lembrar essa máxima, pois ela faz todo o sentido! E então? Ainda pensa em 

comprar uma latinha de refri para saborear na hora do recreio?

Saiba mais
Colherinha refere-se à colher 
de chá, pequena, um utensílio 
comumente utilizado como 
medidor nas receitas culinárias. 
O refrigerante regular é aquele 
que, na versão tradicional, 
contém açúcar em sua fórmula. 
Outras versões são a light, com 
teor reduzido de açúcar, e a 
diet, que não contém açúcar.
Refri é a forma cotidiana 
de referir-se aos diferentes 
refrigerantes no Brasil.
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Acompanhe, na sequência, o detalhamento da estrutura do texto, 
observando o que é importante considerar ao construir, efetivamente, 
cada uma de suas partes:

COMENTÁRIOS TEXTO

Título
O título deve instigar a curiosidade 
e o interesse do leitor. No título em 
questão, a ideia da contraposição 
entre refrigerantes e saúde está 

indicada pelo (x), uma marca 
de oposição entre termos.

Refrigerantes x Saúde

Introdução
A introdução deve informar o 
leitor sobre o assunto de que 
tratará o texto, apresentando 

a tese ou ideia central.

Você gosta de refrigerante? Sabia que 
o consumo exagerado dessa deliciosa 

bebida pode ser prejudicial à saúde 
e até mesmo causar doenças?

Desenvolvimento
Os parágrafos 2, 3 e 4 desenvolvem, 

cada um, um dos subtópicos, 
com o objetivo de reforçar 

a ideia central do texto.

A grande maioria dos refrigerantes 
consumidos pelas crianças possui alto 
teor de glicose. Os refrigerantes de 350 
ml, por exemplo, contêm o equivalente 

a 10 colherinhas de açúcar. Logo, 
não é de se estranhar que eles sejam 

considerados os vilões responsáveis pela 
alta incidência de cáries na infância.

Além disso, o consumo abusivo dessa bebida 
durante as refeições pode causar obesidade 

infantil. Muitos pais, na intenção de não 
desagradarem a seus filhos, substituem 
a água pelos refrigerantes, os quais não 

possuem nenhum valor nutricional. Alguns 
nutricionistas chamam os refrigerantes 

regulares de caloria vazia, porque, além de 
não acrescentarem valores nutricionais ao 
organismo, são extremamente calóricos, 
resultando em um número expressivo de 

crianças que sofrem, desde a infância, com 
o problema do sobrepeso ou da obesidade.

Por fim, o consumo em grandes quantidades 
de refrigerantes à base de cola pode causar 

a perda precoce de massa óssea, devido 
à presença do ácido fosfórico em sua 

fórmula. Juntamente com a alimentação 
deficitária em cálcio, o consumo desse 

refrigerante leva ao enfraquecimento ósseo 
progressivo, que pode culminar em fraturas 

decorrentes de traumas mínimos, como 
quedas não violentas ou batidas leves.

Conclusão
A conclusão reafirma a ideia 
central, retomando as ideias 

argumentadas nos subtópicos, 
fazendo um fechamento do texto.

Certamente, você já ouviu alguém dizer que 
tudo que é demais faz mal, não é mesmo? 

Pois bem, se o assunto for o consumo 
diário de refrigerantes, vale lembrar essa 

máxima, pois ela faz todo o sentido! E então? 
Ainda pensa em comprar uma latinha de 

refri para saborear na hora do recreio?
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Agora, veja como alguns elementos presentes no texto estabelecem as 
relações de coerência e coesão, as quais, como já dito, são responsáveis 
pela Adequação Discursiva. Convém lembrar que existem mecanismos 
lexicais e gramaticais que servem para articular, retomar e relacionar as 
ideias que devem ser desenvolvidas a partir dos subtópicos, permitindo 
o estabelecimento de uma ligação harmoniosa entre as ideias das frases, 
entre frases e entre os diferentes parágrafos no texto.

ELEMENTOS TEXTUAIS QUE GARANTEM A ADEQUAÇÃO DISCURSIVA

Repetição de palavras

A repetição da palavra refrigerantes
mantém a continuidade entre 

as ideias das frases.

Muitos pais, na intenção de não 
desagradarem a seus filhos, substituem 

a água pelos refrigerantes, os quais 
não possuem nenhum valor nutricional. 

Alguns nutricionistas chamam os 
refrigerantes regulares de caloria vazia, 

porque, além de não acrescentarem 
valores nutricionais ao organismo, 

são extremamente calóricos.

Retomadas pronominais

A expressão os refrigerantes 
foi substituída pelo pronome 

eles, garantindo a continuidade 
referencial do texto.

Os refrigerantes de 350 ml, por 
exemplo, contêm o equivalente a 10 

colherinhas de açúcar. Logo, não é de se 
estranhar que eles sejam considerados 

os vilões responsáveis pela alta 
incidência de cáries na infância.

Retomadas lexicais

A palavra refrigerante foi retomada 
na frase seguinte pela expressão 

dessa deliciosa bebida.

Você gosta de refrigerante? Sabia que 
o consumo exagerado dessa deliciosa 

bebida pode ser prejudicial à saúde 
e até mesmo causar doenças?

Contiguidade semântica 
entre as palavras

As palavras refrigerantes, crianças, 
glicose, açúcar, vilões, incidência 

de cáries, infância reforçam a 
centralização da ideia principal do texto 
(O consumo excessivo de refrigerantes 

na infância é prejudicial à saúde).

A grande maioria dos refrigerantes 
consumidos pelas crianças possui alto 
teor de glicose. Os refrigerantes de 350 
ml, por exemplo, contêm o equivalente 

a 10 colherinhas de açúcar. Logo, 
não é de se estranhar que eles sejam 
considerados os vilões responsáveis 

pela alta incidência de cáries na infância.

Conectivos

O uso de preposições e conjunções 
estabelece a relação entre ideias no 

texto. A conjunção pois explica o sentido 
da máxima “Tudo o que é demais 
faz mal”, aplicando-a ao consumo 

excessivo de refrigerantes, enquanto 
a preposição para estabelece um 

propósito para a compra da latinha de 
refri (saboreá-lo na hora do recreio).

Pois bem, se o assunto for o consumo 
diário de refrigerantes, vale lembrar 

essa máxima, pois ela faz todo o 
sentido! E então? Ainda pensa em 
comprar uma latinha de refri para 

saborear na hora do recreio?

Glossário
Contiguidade: proximidade.
Semântica: relativo ao 
significado das palavras.
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É importante salientar, ainda, o uso de conectivos que estabelecem 
ligação entre os parágrafos do texto, como é o caso das expressões 
Além disso e Por fim, que ligam, respectivamente, o terceiro ao segundo 
parágrafo e o quarto ao terceiro. O uso dessas expressões mostra que, 
ainda que em parágrafos distintos, as informações dos parágrafos 2, 3 
e 4, que tratam dos subtópicos que comprovam a ideia central, estão 
harmoniosamente relacionados.

Agora que você já viu alguns elementos textuais que contribuem para que 
o texto tenha bem desenvolvida a Adequação Discursiva, acompanhe as 
características da informação veiculada em áudio, que constitui a forma de 
apresentação das informações na Tarefa 2 do Exame Celpe-Bras.

3. Compreensão auditiva e 
produção escrita

Na aula anterior, você estudou sobre os aspectos da informação veiculada 
em vídeo. Viu que, com o recurso visual associado ao áudio, é possível 
observar informações contextuais que ajudam na elaboração de um 
cenário que permitirá a recuperação de informações em sua mente, de 
forma a facilitar, posteriormente, a produção escrita. Porém, quando você 
dispõe apenas da fala de um ou mais indivíduos como único recurso para 
compreender as informações apresentadas, como nas comunicações por 
mensagens de voz, rádio ou telefone, por exemplo, isso exige de quem 
recebe a informação uma atenção redobrada para que compreenda, 
selecione e recupere informações a fim de desenvolver, posteriormente, 
um texto. A partir de agora, você estudará sobre aspectos importantes a 
serem observados quando o único meio de obtenção da informação é o 
recurso de áudio.

A produção escrita a partir da compreensão auditiva requer do examinando 
o emprego de algumas estratégias que podem ser úteis para que obtenha 
um melhor aproveitamento na realização da Tarefa. Na sequência, você 
verá a exemplificação de alguns desses procedimentos a partir de uma 
Tarefa selecionada do Exame Celpe-Bras da edição 2014/2.
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3.1 Produção escrita: Hot Spot
Algumas estratégias são importantes e muito úteis quando se pensa em 
produção de texto escrito a partir de informações veiculadas em áudio. A 
primeira delas diz respeito ao fato de que você é exposto, antes da Tarefa 
auditiva propriamente dita, ao seu enunciado correspondente. Ao ler o 
enunciado, você já pode direcionar sua atenção para as informações mais 
importantes a serem selecionadas para a sua produção escrita, iniciando 
pelos elementos referentes à Adequação Contextual, vistos na aula anterior. 
Assim, a leitura do enunciado funciona como um fi ltro para os aspectos 
mais importantes a serem extraídos do áudio. Veja o enunciado da Tarefa 
2 da edição 2014/2 do Exame Celpe-Bras e o esquema de organização das 
informações correspondente:
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Antes de elaborar o seu texto, os elementos vistos na Adequação Contextual 
devem ser considerados:

ASPECTOS QUE ANTECEDEM A ELABORAÇÃO DO TEXTO

Quem escreve? O diretor de uma escola de artes.

Para quem se escreve? Para o site da escola.

Qual a finalidade do texto? Divulgar o Movimento Hot Spot.

Em qual gênero será 
produzida a mensagem? Em um texto de divulgação. 

Quais são as informações do texto?

Falar sobre a origem do movimento, 
seus objetivos e suas características, 

incentivando a participação 
de alunos e professores.

Qual a linguagem? Formal.

Depois de considerar os elementos do enunciado, uma estratégia 
importante que você pode colocar em ação antes da escuta do áudio 
é a ativação de seu conhecimento prévio a respeito das informações 
preliminares, fornecidas pelo enunciado: um professor de artes divulgando 
um movimento artístico certamente falará a respeito de um repertório de 
linguagem relacionado às manifestações artísticas, como pintura, escultura, 
gravura, desenho, música etc. Ainda, divulgar um movimento falando de 
sua origem, objetivos e características é atentar a sua história e, por isso, 
é necessário observar os dados referentes a datas e descrições. Por fim, 
sendo o texto a ser produzido um texto de divulgação, seus objetivos na 
escrita são: 1) informar a respeito do Movimento Hot Spot, descrevendo 
suas características; 2) convencer alunos e professores a participarem do 
evento em questão, apresentando argumentos que sejam convincentes.

Na primeira escuta do áudio, é possível obter uma ideia geral do assunto 
de que trata o texto. No segundo evento de escuta, é importante atentar 
para informações específicas (aquelas que irão responder às perguntas 
essenciais a partir do enunciado) e também apoiar-se nas palavras 
cognatas - aquelas que estabelecem uma relação de semelhança com os 
vocábulos em sua língua materna, já que pertencem à mesma família, ou 
seja, possuem a mesma raiz. Esse apoio é fundamental para que você 
preencha as lacunas de compreensão do texto, atribuindo sentidos por 
inferência, ou seja, pensando na solução para suas dúvidas de compreensão 
do áudio unindo o que foi possível compreender ao que é possível deduzir, 

Atenção
É importante que você preste 
atenção aos falsos cognatos, 

palavras que se assemelham 
em línguas diferentes e, por 
isso mesmo, igualmente se 
assemelham na ortografia. 
No entanto, em função da 

variação dos idiomas, seus 
significados são diferentes. 

Exemplo:

Pretend (inglês): fingir
Pretender (português): 

ter a intenção de.

Faro (espanhol): farol
Faro (português): olfato 

dos animais
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considerando-se o contexto e seu conhecimento prévio a respeito do tema 
em questão.

Agora, pratique os conhecimentos sobre essas estratégias auditivas, 
acessando o áudio Hot Spot e fazendo suas anotações.

Para utilizar as informações coletadas na produção de seu texto de maneira 
adequada ao realizar a Tarefa proposta é importante que você observe 
algumas características da forma de comunicação que o enunciado 
solicita. A seguir, veja que aspectos você deve considerar ao escrever o 
seu texto de divulgação.

3.2 O texto de divulgação: aspectos 
importantes a considerar

Para que um texto transmita a mensagem pretendida, é necessário que 
apresente, além da Adequação Contextual, já estudada na aula anterior, 
também a Adequação Discursiva, ou seja, é preciso que sua produção esteja 
coerente e coesa, conforme as características do gênero textual em que se 
deseja comunicar. Neste tópico, será apresentado o texto de divulgação, 
um gênero que apresenta características próprias e que é frequentemente 
solicitado nas Tarefas do Exame Celpe-Bras.

O texto de divulgação é bastante utilizado como informativo para levar o 
leitor a visitar ou conhecer um lugar, participar de um evento ou campanha 
ou, ainda, para criar nele a necessidade de adquirir um produto ou de ser 
convencido sobre determinadas ideias, opiniões ou informações a respeito 
de diversos assuntos. Assim, esse texto possui uma intencionalidade, 
claramente apelativa. Normalmente apresenta uma frase principal, que tem 
o objetivo de fazer com que o leitor identifique o tema e se interesse pela 
leitura. A linguagem do texto de divulgação é clara e objetiva, despertando 
emoções ou sentimentos, como o desejo, a tranquilidade, a euforia, a 
indignação. Como visa a um determinado público, a linguagem do texto 
é sempre adaptada ao perfil do leitor. Isso significa que a escrita poderá 
ser formal ou informal, dependendo de para quem se destina e com que 
finalidade. Alguns textos de divulgação mais comuns são o panfleto, o flyer, 
o folder e a propaganda. Veja as principais características de cada um deles:

Mídia integrada
Acesse o áudio Hot Spot 
para ouvir o texto e fazer 
suas anotações.



Português como língua adicionale-Tec Brasil 44

TEXTOS DE DIVULGAÇÃO

Panfleto

É um texto curto, de produção barata e distribuição em massa, 
portanto de grande divulgação corpo a corpo. É um folheto 

com estrutura textual simples, com uma frase mote, chamando 
a atenção para a temática do texto, com a finalidade de 

criar no leitor a necessidade de aquisição de algo ou de seu 
convencimento com relação a uma ação ou ideia. É o gênero 

das campanhas políticas, da divulgação de eventos religiosos e 
de publicidades diversas que sejam simples e de baixo custo.

Flyer

O termo flyer (folheto, em inglês) é usado, na linguagem de 
propaganda, para referir um folheto de tamanho pequeno, com 

uma mensagem direta e imagens que impressionam. Diferencia-
se do panfleto pela melhor qualidade do papel e pela presença 

de mais recursos estéticos em sua apresentação. É o texto típico 
de divulgação de empreendimentos imobiliários, por exemplo.

Folder

É um texto de divulgação mais detalhada de eventos. Há maior 
investimento em design e mais possibilidades criativas em sua 

construção. Caracteriza-se por haver dobras no folheto, que 
permitem mais informações presentes na construção do texto.

Propaganda

A propaganda escrita conta sempre com o apoio de imagens e 
o texto é expositivo e argumentativo, podendo haver descrições. 

Mostra as qualidades de um produto ou serviço e tenta influenciar 
o leitor a adquiri-lo ou, no caso de uma opinião ou ideia, o esforço é 

no sentido da adesão do leitor ao que se está divulgando. É um texto 
utilizado em divulgação de produtos, serviços e campanhas diversas.

Para ilustrar o que seja um texto de divulgação, veja um exemplo utilizado 
no Exame Celpe-Bras, edição 2015/1, como Elemento Provocador 16 da 
etapa Interação Face a Face, Parte Oral do Exame.

Glossário
Divulgação corpo a corpo: a 

divulgação é feita pela entrega 
individual dos panfletos, 

geralmente nas ruas, onde 
há grandes concentrações 

populacionais, como nos centros 
comerciais, por exemplo.

Mote: a frase mote apresenta 
o tema, o assunto do texto.

Design: concepção de um projeto 
ou modelo; planejamento.

Clandestino: feito ou realizado 
às ocultas; ilegal; ilegítimo.
Barrado: impedido, parado.
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A propaganda em questão constitui uma Campanha do Governo Federal, 
Ministério dos Transportes e Ministério das Cidades, veiculada a partir de 
fevereiro de 2014, contra a utilização do transporte clandestino, conhecido 
como “transporte pirata”. A campanha foi apresentada em vídeo e também 
contou com a distribuição de material gráfi co, como o que você pode ver. 
O material impresso apresenta um mote: “Quem viaja de transporte pirata 
pode fi car no meio do caminho. Não arrisque.”. A imagem mostra um grupo 
de viajantes na beira da estrada, impedido de prosseguir viagem porque 
foi barrado pela fi scalização. A cena leva o leitor a interpretar que o veículo 
pirata que utilizavam fora apreendido, por ser ilegal, inviabilizando a viagem 
daquele grupo de pessoas. Há, ainda, um texto argumentativo, que mostra 
as razões pelas quais o passageiro deve viajar utilizando transportes 
legalizados, os quais garantem a segurança do viajante, bem como a 
chegada ao destino pretendido. Percebe-se, claramente, a intenção do 
texto de convencer o leitor a utilizar os meios de transportes legalizados 
em detrimento da utilização do transporte pirata, que oferece riscos.

Glossário
Clandestino: feito ou realizado 
às ocultas; ilegal; ilegítimo.
Barrado: impedido, parado.
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Agora que você viu alguns aspectos importantes dos textos de divulgação, 
bem como procedimentos úteis a serem utilizados para a realização da 
Tarefa 2, desenvolva o texto Hot Spot. Em seguida, envie-o a seu tutor, 
esclarecendo quaisquer dúvidas que venham a surgir.

4. E por falar em
A Adequação Discursiva, um dos Critérios de Avaliação do Exame Celpe-Bras, 
manifesta-se, como você já viu, por meio dos mecanismos de coerência e 
coesão do texto, os quais são responsáveis por sua progressão e unidade, 
identificáveis pela lógica e clareza das ideias ao longo do processo de 
escrita. Além disso, os significados são construídos por uma sequência de 
ideias que fazem sentido também por mecanismos linguísticos perceptíveis 
na construção do texto, ou seja, por elementos textuais de substituição, 
retomada, referência e encadeamento de ideias, como substantivos, 
pronomes, advérbios, preposições, conjunções, entre outros.

Na edição 2013/1 do Exame Celpe-Bras, alguns textos produzidos por 
candidatos ao certificado de proficiência em língua portuguesa foram 
selecionados para compor o Guia do Participante, um material que 
exemplifica as produções escritas avaliadas nos diferentes níveis de 
proficiência - Avançado Superior, Intermediário e Sem certificação. Observe, 
no texto a seguir, avaliado como Avançado Superior, como os mecanismos 
de coerência e coesão contribuem para a unidade do texto.

Atividade de aprendizagem
Hot Spot

Mídia integrada
Acesse o Guia do Participante 

- Tarefas Comentadas que 
compõem a edição de abril 

de 2013 do Exame e verifique 
diferentes exemplos de textos 

produzidos por examinandos e 
suas respectivas avaliações.
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4.1 A Adequação Discursiva em um texto 
avaliado como Avançado Superior

O texto que você vai ver na sequência foi produzido por um examinando da 
edição 2013/1 do Exame e obteve a classifi cação Avançado Superior. Leia o 
enunciado da tarefa:

Agora, escute o áudio Cultivando água boa e, após, leia o texto produzido 
pelo candidato. Observe como a Adequação Discursiva se faz presente em 
sua produção escrita: Mídia integrada

Acesse a mídia integrada 
Cultivando água boa para 
conhecer a reportagem 
que originou o texto 
produzido a seguir.



Português como língua adicionale-Tec Brasil 48

No que diz respeito à unidade textual, é possível perceber a lógica, a clareza 
e o encadeamento do texto na medida em que as informações solicitadas 
no enunciado - caracterização do programa, apresentação de resultados e 
explicação das razões de seu sucesso - estão presentes de forma clara, 
coesa e progressiva na produção do candidato. O primeiro e o segundo 
parágrafos do texto caracterizam e descrevem o programa. Em seguida, no 
terceiro parágrafo, os resultados são apresentados por meio de uma frase 
que os anuncia: “Os principais resultados deste programa são:”. Da mesma 
forma, o quarto parágrafo traz a explicação sobre a razão do sucesso do 
programa de forma bastante explícita: “O sucesso do programa é devido a 
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uma razão:” O texto traz, ainda, um fechamento, o parágrafo de conclusão, 
fazendo uma síntese do conteúdo apresentado.

Internamente, cada um dos parágrafos apresenta elementos que 
caracterizam a coerência e a coesão textual. Veja alguns exemplos de 
trechos do texto comentados:

PARÁGRAFO EXEMPLO COMENTÁRIOS 

1º

O programa cultivando água 
boa tém como objetivo, a 

produção de energia limpa, 
utilizando hidrelétrica 
Itaipu, que procura um 

desenvolvimento sustentável 
para nosso país. Também, o 
promoção do qualidade de 
vida das comunidades e a 
preservação da natureza.

O conectivo “que” relaciona 
ideias dentro de uma mesma 

frase. No exemplo, retoma 
a expressão “hidrelétrica 
Itaipu”, apresentando seu 

propósito como empresa.  A 
expressão “também”, que 
serve para somar ideias, é 

utilizada para relacionar dois 
objetivos do programa;

2º

A implementação do projeto, 
além do desenvolvimento foi 

feito de maneira compartilhada. 
Ele foi desenvolvido no ano 

2003, com ajuda do governo do 
Brasil, os governos locais, as 
comunidades locais e ONG.

O pronome “ele” funciona no 
texto como um mecanismo de 
retomada da palavra “projeto”, 
referida na frase anterior. Este 
mecanismo de coesão, além 

de estabelecer a relação entre 
elementos do texto, evita a 

repetição de termos já referidos.

3º

Os principais resultados 
deste programa são: 1200 km 
de área recuperada, 104 mil 

hectares de reserva protegida, 
mais de dez mil educadores 
ativos, cuja tarefa é oferecer 

conhecimentos sobre a 
proteção do meio ambiente.

O pronome cuja, que 
significa, neste caso, “de 

quem”, relaciona a palavra 
tarefa à expressão dez mil 

educadores ativos, explicando 
que é deles a tarefa de oferecer 

conhecimentos sobre a 
proteção do meio ambiente.

4º

O sucesso do programa 
é devido a uma razão: o 

envolvimento das pessoas, a 
responsabilidade compartilhada 

permitiu a participação 
comunitária, foi fundamental 
que os participantes tenham 

uma participação ativa no 
desenho e desenvolvimento 

do programa. Ter conseguido 
o compromisso de todos 
foi o fator que permitiu o 

sucesso do programa.

A contiguidade semântica, 
no sentido da recuperação 

da ideia do envolvimento de 
diversas pessoas no projeto, 
ocorre pela ocorrência das 

expressões “envolvimento das 
pessoas”, “responsabilidade 

compartilhada”, “participação 
comunitária”, “participantes”, 

“compromisso de todos”.

Agora que você viu como a Adequação Discursiva acontece por meio 
dos mecanismos de coerência e coesão no texto, procure colocar esses 
conhecimentos em prática a partir da proposta apresentada no tópico 
a seguir.

Saiba mais
Embora o texto do examinando 
apresente algumas inadequações 
linguísticas, a exemplo da 
acentuação equivocada em tém 
(tem) e da falta de concordância 
nominal na expressão “o 
promoção do qualidade de vida 
nas comunidades” (a promoção 
da qualidade de vida nas 
comunidades), o texto obteve 
a classificação máxima, o que 
comprova o objetivo prioritário 
do Exame: identificar na 
produção do examinando sua 
capacidade de estabelecer a 
comunicação de forma efetiva 
e eficaz, o que não significa, 
somente ou prioritariamente, a 
adequação linguístico-estrutural.
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5. Praticando
Os Critérios de Avaliação Adequação Contextual e Adequação Discursiva, 
apresentados e exemplifi cados até aqui, podem levá-lo tanto a uma 
maior compreensão das informações quanto a sua melhor organização e 
estruturação no texto escrito. A Tarefa de compreensão auditiva proposta 
a seguir faz parte do Exame Celpe-Bras 2013/2. Procure exercitar, por meio 
dela, os procedimentos estudados, a fi m de obter, na sua produção escrita, 
o máximo proveito do que foi trabalhado até este momento.

5.1 Tarefa: Escola Aberta
Leia o enunciado da Tarefa 2 do Exame Celpe-Bras, edição 2013/2, e atente 
para os elementos fundamentais da Adequação Contextual: quem escreve, 
para quem escreve, com que propósito, por meio de que gênero, e que 
informações deverão constar no texto.

Aproveite o esquema sugerido na aula 01 para auxiliá-lo na identifi cação 
das informações preliminares que o enunciado lhe fornece.
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ANOTAÇÕES
ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA A ADEQUAÇÃO CONTEXTUAL

Quem escreve (enunciador)?

Para quem escreve (interlocutor)?

Com que propósito (objetivo)?

Qual a forma de comunicação (gênero textual)?

Quais as informações/argumentos do texto?

Depois, pense nas estratégias de previsão sobre o conteúdo que poderá 
estar no segmento de áudio que você irá ouvir:

O que você sabe sobre o programa Escola Aberta no Brasil?

Agora, escute o áudio, atentando para as informações que preenchem 
os questionamentos referentes ao enunciado e também para as palavras 
cognatas - aquelas semelhantes às da sua língua materna. Não se 
esqueça de que, após duas audições, você deverá colocar em ação os 
seus conhecimentos e suposições a respeito do assunto com o que 
de fato conseguiu compreender do evento auditivo, a fim de organizar 
suas ideias para a elaboração de seu texto. Finalmente, em sua escrita, 
lembre-se de observar os elementos que contribuem para a Adequação 
Discursiva no desenvolvimento de seu texto. Finalizada sua produção 
textual Escola Aberta, poste-a no AVA para que seu tutor possa contribuir 
com sua construção, esclarecendo pontos específicos e solucionando 
suas dúvidas.

Mídia integrada
Acesse a mídia integrada Escola 
Aberta para ouvir a reportagem 
e realizar a Tarefa proposta.

Atividade de aprendizagem
Escola Aberta
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6. Síntese
Nesta aula, você viu como se constitui a Tarefa 2 da Parte Escrita do 
Exame Celpe-Bras. Conheceu algumas características que envolvem a 
compreensão da informação veiculada em áudio e algumas estratégias 
de que você pode se utilizar nessa Tarefa, como a ativação de seus 
conhecimentos prévios sobre a temática do conteúdo auditivo, com base 
nos elementos identificáveis no enunciado, bem como a atenção às 
palavras cognatas, as quais podem ajudá-lo a compor uma sequência de 
informações na interação entre o que você supõe sobre o assunto e o 
que você efetivamente compreendeu da informação em áudio. Conheceu, 
também, algumas características dos textos de divulgação, como seus 
propósitos de informar e de convencer o leitor. Observou, ainda, alguns 
aspectos referentes à coerência e à coesão textual, elementos essenciais do 
segundo Critério de Avaliação do Exame Celpe-Bras: a Adequação Discursiva. 
Viu como esses elementos se articulam na composição de um texto e 
como são responsáveis por características essenciais da construção 
textual: a lógica, a clareza, a contiguidade, a unidade do texto. Por fim, teve 
oportunidade de praticar, por meio de Tarefas de compreensão auditiva 
e produção escrita de edições anteriores, essa importante e desafiadora 
Tarefa do Exame.
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Aula 03 - Compreensão e produção do texto escrito

Objetivos

• Reconhecer o Critério de Avaliação Adequação Linguística, 
identificando seus elementos fundamentais nos enunciados 
das Tarefas 3 e 4 da Parte Escrita do Exame Celpe-Bras;

• identificar os aspectos lexical e gramatical no eixo Adequação 
Linguística, considerando a importância da leitura de diferentes 
gêneros textuais para ampliar o vocabulário e identificar a 
harmonização entre elementos que compõem as estruturas das frases;

• identificar os gêneros textuais carta do leitor e artigo 
de opinião, reconhecendo suas características;

• praticar as estratégias de compreensão dos enunciados presentes nas 
Tarefas da Parte Escrita do Exame Celpe-Bras, apontando elementos 
fundamentais para a interpretação bem-sucedida das questões;

• identificar aspectos importantes do eixo Adequação 
Linguística, com foco na uniformidade verbal.

1. Para começo de conversa
Nesta aula, você estudará o terceiro dos três eixos considerados na 
avaliação do Exame Celpe-Bras: a Adequação Linguística. Para tanto, 
verá alguns aspectos importantes da língua portuguesa referentes à 
concordância nominal e à adequação de tempos verbais, questões que 
fazem parte dos critérios avaliados neste eixo. Você irá acompanhar, ainda, 
a apresentação e a descrição das Tarefas 3 e 4, que compõem a última 
etapa da Parte Escrita do Exame Celpe-Bras, referente à compreensão e à 
produção de textos escritos. Em seguida, duas Tarefas serão comentadas 
em separado. Estudará, também, os principais aspectos de dois dos vários 
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gêneros textuais que podem compor essa parte da prova: a carta do leitor 
e o artigo de opinião. Por fim, verá formas de elaborar esquemas durante a 
leitura, os quais precedem a produção escrita e poderão auxiliar você na 
organização da produção de seu texto.

Acompanhe, a seguir, como se constitui a Adequação Linguística, um dos 
Critérios de Avaliação do Exame Celpe-Bras.

2. O que é importante saber?
As Tarefas 3 e 4 do Exame Celpe-Bras trabalham a produção escrita do 
examinando a partir de sua exposição a textos também escritos. Antes, 
porém, você verá mais detalhadamente o terceiro Critério de Avaliação do 
Exame, a Adequação Linguística, e como os itens lexicais e gramaticais 
do texto são considerados na verificação de sua proficiência em 
língua portuguesa.

2.1 A adequação linguística
Você viu, nas aulas anteriores, que a grade de avaliação da Parte Escrita do 
Exame Celpe-Bras é composta por três eixos. O primeiro deles, denominado 
Adequação Contextual, avalia se você entendeu o propósito da Tarefa, 
expresso em seu enunciado, que propõe uma ação que define quem 
enuncia, quem são os interlocutores, qual a finalidade do texto que você 
deverá produzir e por meio de que gênero textual a informação deverá ser 
veiculada. O segundo eixo refere-se à Adequação Discursiva, que avalia se 
o seu texto apresenta coesão e coerência, aspectos que contribuem para a 
estruturação e compreensão do texto. Por fim, o terceiro eixo, denominado 
Adequação Linguística, avalia o grau de adequação no uso do léxico e da 
gramática na construção de seu texto.

O objetivo da Adequação Linguística consiste em avaliar o repertório lexical 
e a forma como você consegue combinar os termos que, na construção 
das frases, vão dando forma e sentido às ideias que deseja expressar. 
Para tanto, a adequação lexical e gramatical precisa estar de acordo com o 
gênero solicitado e com a relação entre os interlocutores (quem escreve 
e para quem escreve). Dessa forma, apresentar textos bem estruturados 
e com um vocabulário adequado, amplo e variado é importante e poderá 
conferir-lhe uma maior pontuação no Exame Celpe-Bras.
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2.2 Os aspectos lexical e gramatical 
na Adequação Linguística

Saber empregar o léxico de forma adequada implica conhecer um 
repertório vocabular amplo que lhe permita fazer escolhas diante das 
diferentes possibilidades comunicativas que venham a se apresentar. Você 
pode ampliar o seu vocabulário, bem como a percepção das estruturas 
que viabilizam a comunicação, por meio da leitura de diferentes textos 
na língua portuguesa, veiculados em diferentes meios, como jornais, 
revistas, blogs e outros. Neles, você encontrará assuntos diversos que lhe 
possibilitarão, além de conhecer os fatos cotidianos da rotina e da história 
do povo brasileiro, perceber como a língua se articula em suas estruturas 
para veicular sentido. A fim de sistematizar essas informações, você pode 
exercitar sua escrita, realizando atividades de produção textual, como as 
que são propostas ao longo e ao final desta aula.

Ao escrever efetivamente seu texto, a Adequação Gramatical estará sendo 
também observada na medida em que você for capaz, por exemplo, de 
harmonizar os elementos que compõem as estruturas das frases do 
texto, dentre outras ocorrências possíveis.Veja um dos exemplos de 
harmonização de elementos, a concordância nominal, que mostra como os 
adjetivos, pronomes, artigos e numerais concordam com os substantivos a 
que se referem:

Aquela leitora escreveu uma ótima resposta ao Jornal Diário da Manhã.

Na frase anterior, o pronome aquela refere-se à leitora e, por isso, concorda 
com ela e está no feminino e no singular. O mesmo acontece com a 
expressão uma ótima resposta, na qual o artigo uma, bem como o adjetivo 
ótima concordam com o substantivo resposta no feminino e no singular.

Observe, agora, como fica a relação de harmonização quando os 
substantivos leitora e resposta passam para o masculino (leitores) e plural 
(respostas):

Aqueles leitores escreveram duas ótimas respostas ao Jornal Diário da Manhã.

Atenção
Além da concordância nominal, 
estudada na aula 11 do módulo 
2, a regência verbal, que você 
viu na aula 12, do mesmo 
módulo, é também muito 
importante e deve ser observada 
ao longo de sua escrita.

Com exceção dos numerais 
cardinais um e dois, que 
possuem o feminino uma e o 
plural duas, respectivamente, 
os demais numerais são 
invariáveis, ou seja, não 
modificam em número ou 
gênero (três, quatro, cinco etc.)
Observe que o numeral um/
uma pode ser também o artigo 
indefinido um/uma, dependendo 
do contexto de escrita.
Exemplos:
Dê-me uma dúzia de 
laranjas. (numeral)
Comprou uma grande quantidade 
de laranjas. (artigo indefinido)
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Veja que, nesse exemplo, o pronome aqueles está no masculino e no 
plural, acompanhando o termo leitores. Já as palavras duas e ótimas estão 
no plural e no feminino, concordando, por sua vez, com o termo respostas, 
que é uma palavra do gênero feminino e que está no plural.

Como você viu, para que seu texto apresente Adequação Linguística, um 
dos aspectos relevantes a serem considerados no aspecto gramatical é a 
relação de harmonização entre adjetivos, pronomes, artigos e numerais que 
precisam concordar, tanto em gênero (masculino e feminino) quanto em 
número (singular e plural) com os substantivos a que se referem.

A seguir, você verá as características de alguns gêneros textuais 
frequentemente apresentados nas Tarefas 3 e 4, referentes à compreensão 
e produção escrita do Exame Celpe-Bras, como a carta do leitor e o artigo 
de opinião.

3. Compreensão e produção escrita
É frequente a solicitação de produção textual em que o candidato tenha 
que se posicionar, apresentando seu ponto de vista frente a diferentes 
questões propostas, bem como argumentando em favor de seus 
posicionamentos. Neste tópico, você estudará dois gêneros que abrangem 
essas características textuais: a carta do leitor e o artigo de opinião.

3.1 A exposição de um ponto de vista 
por meio da carta do leitor

A carta do leitor é um gênero textual de caráter dissertativo, que se encontra 
em veículos de comunicação, como jornais e revistas, em seção destinada 
a sugestões, críticas, opiniões e reclamações. Nesses espaços, oferece-se 
ao leitor uma forma de participar da formação da opinião pública, para 
discordar de alguma informação ou para apresentar uma sugestão, entre 
outras intenções possíveis.

Leia um exemplo de carta do leitor endereçada a uma revista da área da 
educação. A reportagem em questão tratou sobre o tema ludicidade de 
forma superficial, segundo a opinião de uma professora, que resolveu 
escrever para a seção Carta do Leitor da revista Educar para expor seu 
ponto de vista:

Glossário
Ludicidade: O termo ludicidade 
refere-se ao modo de aprender 

de forma prazerosa, livre 
e espontânea, por meio de 
jogos, brincadeiras, dança, 

música, leitura, dentre outros.
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  Belo Horizonte, 24 de março de 2016

Ao editor da Revista Educar,
Sr. Rogério de Souza Mendes

Sou professora em uma escola da rede munici-
pal de Belo Horizonte. Como assinante que 
acompanha mensalmente sua revista, gostaria 
de expressar minha opinião sobre a questão 
das brincadeiras a serem realizadas com as 
turmas de creche e pré-escola, exibida na 
edição deste mês. Concordo que a ludicidade 
seja uma das maneiras mais eficazes para en-
volver os alunos nas atividades da educação 
infantil, pois o brincar está intimamente 
ligado à criança e a seu desenvolvimento 
motor. No entanto, senhor editor, a forma 
como a ludicidade foi abordada na reportagem 
transmite uma falsa ideia de que o lúdico 
resume-se ao brincar, quando, na verdade, a 
ludicidade refere-se a tudo que se realiza 
com prazer. Assim, acredito que seja impor-
tante lembrar que as atividades de leitura 
realizadas na educação infantil precisam ser 
vistas como momentos de ludicidade, assim 
como os jogos e brincadeiras. Além disso, 
escrevo-lhe esta carta, porque acredito que a 
Revista Educar pode, inclusive, auxiliar os 
professores de educação infantil a entender 
que uma brincadeira que não proporcione 
prazer à criança não será lúdica tanto quanto 
as leituras e jogos ofertados. Portanto, 
acredito que seja necessário esclarecer que o 
termo ludicidade denotado na reportagem, 
parece ir bem além do que mostra o conteúdo 
apresentado no texto sobre essa importante 
temática, ainda tão impregnada de equívocos 
docentes.

Cordialmente,
Maria Antônia Mendonça

Atenção
O gênero textual Carta tem uma 
estrutura fi xa: inicia com a data, 
seguida de uma referência a 
quem a carta se dirige, vindo logo 
a seguir o corpo (mensagem 
propriamente dita), despedida 
e assinatura do remetente. 
Existem diferentes possibilidades 
de escrita de cartas formais e 
informais. O que determina o 
tipo de carta é o seu objetivo. 
Dependendo da sua fi nalidade, 
adquirirá diferentes estilos de 
escrita, podendo ser dissertativa, 
narrativa ou descritiva.

Você estudou a estrutura 
de carta formal e informal 
na aula 04 do módulo 2.
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Agora, preste atenção em cada elemento que compõe a estrutura geral do 
texto, a partir desta carta do leitor:

ESTRUTURA DA CARTA DO LEITOR

Elementos Exemplo

1. Local e data Belo Horizonte, 24 de março de 2016

2. Referência inicial à pessoa 
a quem se envia a carta 
(utilizando um pronome 
de tratamento formal)

Ao editor da Revista Educar,
Sr. Rogério de Souza Mendes

3. Desenvolvimento
(argumentação

sobre sua ideia central)

Sou professora em uma escola da rede municipal 
de Belo Horizonte. Como assinante que 

acompanha mensalmente sua revista, gostaria 
de expressar minha opinião sobre a questão 
das brincadeiras a serem realizadas com as 

turmas de creche e pré-escola, exibida na edição 
deste mês. Concordo que a ludicidade seja uma 

das maneiras mais eficazes para envolver os 
alunos nas atividades da educação infantil, pois 
o brincar está intimamente ligado à criança e a 
seu desenvolvimento motor. No entanto, senhor 

editor, a forma como a ludicidade foi abordada na 
reportagem transmite uma falsa ideia de que o 

lúdico resume-se ao brincar, quando na verdade, 
a ludicidade refere-se a tudo que se realiza com 

prazer. Assim, acredito que seja importante 
lembrar que as atividades de leitura realizadas 
na educação infantil precisam ser vistas como 
momentos de ludicidade, assim como os jogos 

e brincadeiras. Além disso, escrevo-lhe esta 
carta, porque acredito que a Revista Educar pode, 

inclusive, auxiliar os professores de educação 
infantil a entender que uma brincadeira que não 

proporcione prazer à criança não será lúdica tanto 
quanto as leituras e jogos ofertados. Portanto, 
acredito que seja necessário esclarecer que o 

termo ludicidade denotado na reportagem parece ir 
bem além do que mostra o conteúdo apresentado 

no texto sobre essa importante temática, ainda 
tão impregnada de equívocos docentes.

4. Despedida Cordialmente,

5. Assinatura Maria Antônia Mendonça

Atenção
Muito embora seja recorrente 

o uso do ponto final após a 
escrita de datas, ele não é 

reconhecido dentro dos critérios 
de pontuação, da mesma 

forma que não se pontuam 
os títulos (de livros, capítulos, 

artigos, matérias de jornal), as 
assinaturas e os cabeçalhos 

de documentos, por exemplo.

Na escrita de despedidas não 
é permitido utilizar o ponto 

final, sendo a vírgula o sinal de 
pontuação recomendado.

Quando fizer esse tipo de 
atividade você deve usar 
sempre um nome fictício 

para evitar a sua identificação 
no Exame Celpe-Bras.
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Agora que você já viu como se constitui a estrutura geral de uma carta do 
leitor, atente para os elementos que não podem faltar no desenvolvimento 
de seu texto:

DESENVOLVIMENTO DA CARTA (ESTRUTURA DO TEXTO)

Apresentação do leitor 
(informações de identificação)

Uma professora de Belo Horizonte, 
assinante da Revista Educar.

Introdução
(pequeno trecho que 

apresenta o assunto que 
será explorado pelo leitor)

O tema da ludicidade na educação infantil.

Posicionamento ideológico 
(afirmação do ponto de vista)

Concorda que a ludicidade seja 
trabalhada na educação infantil.

Contra-argumentos 
(informação opcional: 

manifestação de opinião 
que discorda do conteúdo 

apresentado na revista)

A ludicidade não se resume às brincadeiras, 
como foi apresentado na Revista Educar.

Apresentação de argumentos 
(ideias que sustentam 

o ponto de vista)

- A leitura, desde que prazerosa, pode 
ser considerada como lúdica tanto 

quanto jogos e brincadeiras.
- Uma brincadeira não será lúdica para 

a criança se não for prazerosa.

Conclusão
(reafirmação das ideias 

apresentadas e, neste caso, 
inclusão de uma sugestão 
para o assunto abordado).

Sugere-se que a revista, por ser de grande 
circulação no meio docente, seja utilizada como 
veículo de esclarecimento sobre a abrangência 
do termo “ludicidade”, o qual não ficou claro na 

reportagem exibida na edição do mês de março.

Como se vê, no parágrafo de introdução, a leitora fez uma breve 
apresentação de si própria e, a seguir, realizou uma pequena 
contextualização do assunto ludicidade, tema da carta. A partir de então, 
expôs o seu posicionamento em relação ao texto apresentado na revista, 
o qual, de acordo com o exemplo, foi contrário às ideias veiculadas na 
reportagem, mas poderia também ter sido favorável à forma como o 
assunto foi apresentado. Assim, quando você for redigir uma carta do 
leitor, posicionando-se contra ou a favor de algo lido (ou assistido/ouvido), 
é importante apresentar argumentos que justifiquem seu ponto de vista, 
favorável ou contrário ao tema em questão, com informações claras 
e precisas.
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Além disso, é necessário prestar atenção à Adequação Linguística, 
utilizando uma linguagem em conformidade com o interlocutor (editor da 
Revista Educar), com o gênero textual solicitado (carta do leitor) e com 
o propósito do texto (argumentar contrariamente ao conteúdo exposto 
na reportagem sobre ludicidade). Por fim, encerra-se com a reafirmação 
de seu ponto de vista, retomando seu argumento principal para a escrita 
do texto.

No tópico seguinte, você verá alguns aspectos importantes a serem 
considerados diante da Tarefa de redigir um artigo de opinião, outro gênero 
frequentemente solicitado nos Exames Celpe-Bras.

3.2 Alguns aspectos importantes ao 
escrever um artigo de opinião

O artigo de opinião, assim como a carta do leitor, é um texto dissertativo que 
apresenta argumentos sobre um assunto abordado. Esse texto também 
requer que, além de expor seu ponto de vista, você o sustente por meio 
de informações coerentes - argumentos - que sejam admissíveis, já que a 
característica central desse gênero textual é a persuasão, que consiste na 
tentativa de convencer o leitor a adotar a opinião apresentada. Assim, um 
artigo de opinião é considerado um texto dissertativo-argumentativo.

Veja, a seguir, um exemplo de um artigo de opinião escrito por um colunista 
do blog #vidadesolteiro a respeito da temática de se viver só:

  Morar só sem se sentir só

As pessoas frequentemente associam o fato de 
morar só com a solidão. Só que isso não é uma 
regra. Morar sozinho não significa, necessa-
riamente, viver a solidão. A ideia de morar 
sozinho e tomar as rédeas da própria vida 
representa um sinal de maturidade, que requer 
desenvolvimento pessoal e responsabilidade. 
Seja por opção ou por ser a única alternativa 
em algum momento da sua vida, morar sozinho 
tem seus encantos e suas dificuldades, que 
vão desde ter a liberdade para organizar o 
seu espaço do seu jeito até a dúvida sobre o 
que fazer com as horas livres, sem a presença 
física de outra pessoa.
Há muitas vantagens que o viver só pode pro-
porcionar. Você pode, por exemplo, cozinhar 
para seu bel-prazer, todos os dias, sem pre-
cisar fazer acordos em função de restrições 
alimentares ou preferências de outras pesso-
as. A bagunça é sua, e você pode arrumá-la 
quando sentir vontade ou for forçado para 
poder encontrar seus objetos pessoais e 
evitar que seu canto-morada vire um lugar 
insalubre. E, mesmo assim, a escolha entre 
fazer ou não aquela faxina e deixar a casa em 
ordem é sua e de mais ninguém! Só você deter-
minará a que horas deverá comer, dormir, 
limpar... O controle remoto estará sempre sob 
o seu poder e a playlist também! Você verá 
que o silêncio pode ser a melhor sinfonia 
para os finais de dias difíceis. Ainda, em 
tempos de conexões via internet, quando você 
sentir falta de dividir algo bom ou ruim que 
aconteceu no seu dia, você poderá se conectar 
e selecionar com quem deseja compartilhar sua 
história diária.
Assim, a ideia de viver sozinho, ao contrário 
do que muitos pensam, não é sinônimo de soli-
dão e de vazio: pode ser a melhor experiência 
da sua vida, recheada de tudo aquilo que você 
tem vontade e pode fazer!

Colunista Ricardo Vieira

Glossário
Bel-prazer: por vontade própria.
Insalubre: que origina doença; 
que não é bom para a saúde 
Playlist: é um termo inglês 
utilizado para se referir a 
uma lista de músicas.
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Além disso, é necessário prestar atenção à Adequação Linguística, 
utilizando uma linguagem em conformidade com o interlocutor (editor da 
Revista Educar), com o gênero textual solicitado (carta do leitor) e com 
o propósito do texto (argumentar contrariamente ao conteúdo exposto 
na reportagem sobre ludicidade). Por fi m, encerra-se com a reafi rmação 
de seu ponto de vista, retomando seu argumento principal para a escrita 
do texto.

No tópico seguinte, você verá alguns aspectos importantes a serem 
considerados diante da Tarefa de redigir um artigo de opinião, outro gênero 
frequentemente solicitado nos Exames Celpe-Bras.

3.2 Alguns aspectos importantes ao 
escrever um artigo de opinião

O artigo de opinião, assim como a carta do leitor, é um texto dissertativo que 
apresenta argumentos sobre um assunto abordado. Esse texto também 
requer que, além de expor seu ponto de vista, você o sustente por meio 
de informações coerentes - argumentos - que sejam admissíveis, já que a 
característica central desse gênero textual é a persuasão, que consiste na 
tentativa de convencer o leitor a adotar a opinião apresentada. Assim, um 
artigo de opinião é considerado um texto dissertativo-argumentativo.

Veja, a seguir, um exemplo de um artigo de opinião escrito por um colunista 
do blog #vidadesolteiro a respeito da temática de se viver só:

  Morar só sem se sentir só

As pessoas frequentemente associam o fato de 
morar só com a solidão. Só que isso não é uma 
regra. Morar sozinho não significa, necessa-
riamente, viver a solidão. A ideia de morar 
sozinho e tomar as rédeas da própria vida 
representa um sinal de maturidade, que requer 
desenvolvimento pessoal e responsabilidade. 
Seja por opção ou por ser a única alternativa 
em algum momento da sua vida, morar sozinho 
tem seus encantos e suas dificuldades, que 
vão desde ter a liberdade para organizar o 
seu espaço do seu jeito até a dúvida sobre o 
que fazer com as horas livres, sem a presença 
física de outra pessoa.
Há muitas vantagens que o viver só pode pro-
porcionar. Você pode, por exemplo, cozinhar 
para seu bel-prazer, todos os dias, sem pre-
cisar fazer acordos em função de restrições 
alimentares ou preferências de outras pesso-
as. A bagunça é sua, e você pode arrumá-la 
quando sentir vontade ou for forçado para 
poder encontrar seus objetos pessoais e 
evitar que seu canto-morada vire um lugar 
insalubre. E, mesmo assim, a escolha entre 
fazer ou não aquela faxina e deixar a casa em 
ordem é sua e de mais ninguém! Só você deter-
minará a que horas deverá comer, dormir, 
limpar... O controle remoto estará sempre sob 
o seu poder e a playlist também! Você verá 
que o silêncio pode ser a melhor sinfonia 
para os finais de dias difíceis. Ainda, em 
tempos de conexões via internet, quando você 
sentir falta de dividir algo bom ou ruim que 
aconteceu no seu dia, você poderá se conectar 
e selecionar com quem deseja compartilhar sua 
história diária.
Assim, a ideia de viver sozinho, ao contrário 
do que muitos pensam, não é sinônimo de soli-
dão e de vazio: pode ser a melhor experiência 
da sua vida, recheada de tudo aquilo que você 
tem vontade e pode fazer!

Colunista Ricardo Vieira

Glossário
Bel-prazer: por vontade própria.
Insalubre: que origina doença; 
que não é bom para a saúde 
Playlist: é um termo inglês 
utilizado para se referir a 
uma lista de músicas.
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Como você pôde observar, um artigo de opinião é um gênero textual 
que pertence à ordem do argumentar. Caracteriza-se pela análise e 
posicionamento do autor. O que sustenta esse tipo de estrutura textual é a 
construção de um ponto de vista com base argumentativa a favor de uma 
posição, e de negação de possíveis opiniões divergentes.

Quanto à Adequação Linguística, o texto de opinião pode ser escrito 
utilizando-se o presente do indicativo, já que a linha argumentativa parte de 
um fato, de uma realidade cotidiana, sobre a qual se expõe um ponto de 
vista. Observe o exemplo que segue:

As pessoas frequentemente associam o fato de morar só com a solidão.

Dependendo da situação proposta, você poderá argumentar sobre um fato 
ocorrido no passado ou sobre a previsão de consequências futuras a partir 
de uma realidade identificada, por exemplo:

FATO OCORRIDO 
NO PASSADO

A opção por morar sozinho foi por 
muito tempo associada à solidão.

PREVISÃO DE 
CONSEQUÊNCIAS FUTURAS

O controle remoto estará sempre sob 
o seu poder e a playlist também!

O importante, em cada caso, é você observar a uniformidade e a adequação 
da sequência verbal ao longo do texto. A oscilação frequente entre 
tempos verbais pode comprometer o encadeamento e a compreensão 
das informações.



Aula 03 - Compreensão e produção do texto escrito 63 e-Tec Brasil

Acompanhe, na sequência, a estrutura do texto artigo de opinião, o tempo 
verbal predominante e o uso dos conectivos ao longo do texto:

ESTRUTURA DO TEXTO

Título
(O título pode ser instigante 

ou polêmico e anunciar 
a ideia central que será 

defendida ao longo do texto.)

Morar só sem se sentir só

Introdução 
(A introdução apresenta a 

tese/ideia central do texto.)

As pessoas frequentemente associam 
o fato de morar só com a solidão.

Opinião/ponto de vista
(A opinião pessoal - ou 

ponto de vista - acerca do 
tema pode ser baseada 
num juízo de valor sobre 

o assunto abordado.)

Só que isso não é uma regra. Morar sozinho não 
significa, necessariamente, viver a solidão. A ideia 

de morar sozinho e tomar as rédeas da própria 
vida representa um sinal de maturidade, que requer 
desenvolvimento pessoal e responsabilidade. Seja 
por opção ou por ser a única alternativa em algum 

momento da sua vida, morar sozinho tem seus 
encantos e suas dificuldades, que vão desde ter 
a liberdade para organizar o seu espaço do seu 

jeito até a dúvida sobre o que fazer com as horas 
livres, sem a presença física de outra pessoa.

Argumentos
(Essa é uma das partes 

mais importantes, quando 
se organiza e expõe de 

forma clara os argumentos. 
Para isso, é importante 

selecionar exemplos e fatos 
que assegurem a validade 
de sua opinião, sem deixar 
de justificar suas ideias.)

Há muitas vantagens que o viver só pode 
proporcionar. Você pode, por exemplo, cozinhar 
para seu bel-prazer, todos os dias, sem precisar 

fazer acordos em função de restrições alimentares 
ou preferências de outras pessoas. A bagunça é 

sua, e você pode arrumá-la quando sentir vontade 
ou for forçado para poder encontrar seus objetos 

pessoais e evitar que seu canto-morada vire 
um lugar insalubre. E, mesmo assim, a escolha 
entre fazer ou não aquela faxina e deixar a casa 

em ordem é sua e de mais ninguém! Só você 
determinará a que horas deverá comer, dormir, 
limpar... O controle remoto estará sempre sob 
o seu poder e a playlist também! Você verá que 
o silêncio pode ser a melhor sinfonia para os 
finais de dias difíceis. Ainda, em tempos de 

conexões via internet, quando você sentir falta de 
dividir algo bom ou ruim que aconteceu no seu 
dia, você poderá se conectar e selecionar com 
quem deseja compartilhar sua história diária.

Conclusão
(É a apresentação 

da síntese das ideias 
discutidas e reafirmação 

do ponto de vista.)

Assim, a ideia de viver sozinho, ao contrário 
do que muitos pensam, não é sinônimo 
de solidão e de vazio: pode ser a melhor 

experiência da sua vida, recheada de tudo 
aquilo que você tem vontade e pode fazer!
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No que se refere à Adequação Linguística, no texto que você acabou de ler o 
tempo verbal predominante é o presente do indicativo, já que o artigo trata 
dos aspectos positivos de morar sozinho, como uma realidade cotidiana. 
Como o texto expõe um ponto de vista e argumenta a partir de um fato 
comum no dia a dia de muitos cidadãos, o tempo presente predomina na 
construção do texto, ainda que, em um determinado momento, o futuro 
do presente do indicativo apareça, na intenção de mostrar ao leitor uma 
perspectiva futura positiva para aquele que decide morar sozinho.

Com relação aos conectivos, eles contribuem para a clareza e o 
desenvolvimento das ideias nos textos argumentativos, como em outros 
textos, estabelecendo relações de causa e consequência, de exemplificação, 
de adversidade, de propósito, entre outros sentidos possíveis. É sempre bom 
revisar seus conhecimentos sobre os conectivos, já que são elementos 
importantes na construção do texto de opinião. Volte ao texto do exemplo, 
identifique-os e veja como os conectivos dão encadeamento às ideias que 
o autor deseja expressar.

Agora que você já viu algumas características importantes dos gêneros 
textuais carta do leitor e artigo de opinião, serão apresentadas algumas 
sugestões que podem auxiliar na escrita das propostas de produção 
textual a partir das Tarefas3 e 4 do ExameCelpe-Bras. Veja a seguir.

Atenção
Você estudou os conectivos nas 

aulas 05, 07 e 10 do módulo 2.
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3.3 A interpretação e a produção de textos 
nas Tarefas 3 e 4 do Exame Celpe-Bras

Os enunciados das Tarefas da Parte Escrita do Exame Celpe-Bras apresentam 
uma proposta de ação que defi ne o gênero textual apresentado, a pessoa 
que escreve, a pessoa para quem se escreve e a fi nalidade do texto a 
ser escrito. Esses elementos determinam quais informações você deve 
selecionar das leituras para poder produzir o seu texto, utilizando os 
recursos linguísticos adequados.

Agora, você verá algumas considerações a respeito do desenvolvimento 
das Tarefas 3 e 4 da Primeira Parte do Exame Celpe-Bras.

a) Tarefa 3, Exame Celpe-Bras 2014/2:

Ao ler o enunciado, você já tem as informações sobre o que deve fazer:

INFORMAÇÕES PRESENTES NO ENUNCIADO

1) Quem será você no texto? Uma pessoa interessada em fazer 
parte do projeto como voluntária.

2) Para quem escreverá? Para uma organização que está recrutando 
voluntários para participar do programa.

3) Que gênero textual será? Uma carta.

4) O que deverá constar 
em seu texto?

Você deverá apresentar-se, expondo por que 
deseja participar do programa e apontar possíveis 

locais de atuação de acordo com o seu perfi l.

Atenção
A palavra “VOLUNTURISTA” 
está entre aspas porque não 
existe no dicionário; é um 
jogo de palavras sobre a ação 
voluntária e o turismo ao 
mesmo tempo. Quando um 
termo aparecer em destaque ou 
entre aspas no exame Celpe-
Bras, ainda que você não o 
compreenda, é importante refletir 
sobre suas possibilidades de 
sentido conforme o contexto 
do texto/enunciado.



Português como língua adicionale-Tec Brasil 66

É importante que você leia o enunciado duas ou três vezes, até que tenha 
clareza sobre o que deve fazer. De acordo com o enunciado da questão 
que acabou de ler, você deverá: 1) apresentar-se; 2) expor suas motivações 
para participar do programa; 3) dizer onde você gostaria de trabalhar, 
conforme suas características pessoais. Se esquecer de escrever sobre 
uma dessas três informações, com certeza perderá pontos. Portanto, 
antes de começar a escrever o seu texto, é importante que você responda 
às questões recém-referidas como uma forma de esquema que antecede 
a escrita do seu texto. Respondidas essas questões, você terá clareza 
quanto às informações necessárias para desenvolver sua redação.

Outro aspecto importante a ser observado é que as Tarefas vêm 
acompanhadas de um texto-base. Ele não está ali por acaso. Saiba fazer 
uso do conteúdo informativo do texto que acompanha a Tarefa, mas não 
se esqueça de que não pode haver cópia. Você pode parafraseá-lo, ou seja, 
usar as informações do texto-base como ponto de partida para escrever 
sua produção textual, com autoria e criatividade, conforme o enunciado.

Leia, a seguir, o texto Conheça o mundo e ajude a mudá-lo, que serviu de 
texto-base para a Tarefa 3:
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É importante que você leia o enunciado duas ou três vezes, até que tenha 
clareza sobre o que deve fazer. De acordo com o enunciado da questão 
que acabou de ler, você deverá: 1) apresentar-se; 2) expor suas motivações 
para participar do programa; 3) dizer onde você gostaria de trabalhar, 
conforme suas características pessoais. Se esquecer de escrever sobre 
uma dessas três informações, com certeza perderá pontos. Portanto, 
antes de começar a escrever o seu texto, é importante que você responda 
às questões recém-referidas como uma forma de esquema que antecede 
a escrita do seu texto. Respondidas essas questões, você terá clareza 
quanto às informações necessárias para desenvolver sua redação.

Outro aspecto importante a ser observado é que as Tarefas vêm 
acompanhadas de um texto-base. Ele não está ali por acaso. Saiba fazer 
uso do conteúdo informativo do texto que acompanha a Tarefa, mas não 
se esqueça de que não pode haver cópia. Você pode parafraseá-lo, ou seja, 
usar as informações do texto-base como ponto de partida para escrever 
sua produção textual, com autoria e criatividade, conforme o enunciado.

Leia, a seguir, o texto Conheça o mundo e ajude a mudá-lo, que serviu de 
texto-base para a Tarefa 3:
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Apesar de não estar escrito no enunciado que é possível usar o conteúdo 
do texto-base, você pode retirar dali informações que serão utilizadas em 
sua carta, por exemplo, para descrever o seu perfil e suas motivações 
para participar do programa. Você poderia dizer que é alguém que gosta 
de aventuras, que é uma pessoa flexível, que sempre gostou de ajudar 
outros indivíduos, que sentiria satisfação em conhecer novos lugares e, 
ao mesmo tempo, que poderia dedicar cinco horas por dia do seu tempo 
para ajudar os outros. Observe que todas essas informações teriam sido 
escritas com base no texto que acompanha a Tarefa.

Convém ressaltar que você precisa se colocar na situação de comunicação 
e escrever um texto de acordo com o que é solicitado no enunciado 
do Exame, bem como compreender o uso adequado das informações 
presentes no texto-base para ter um bom desempenho na produção 
textual solicitada em cada Tarefa escrita.

Agora, com base nas informações apresentadas e discutidas, desenvolva a 
proposta apresentada, escrevendo sua carta. Após, poste a Tarefa Conheça 
o mundo e ajude a mudá-lo no AVA e troque informações com o seu tutor 
sobre a estruturação do texto, solucionando suas dúvidas.

Atividade de aprendizagem
Conheça o mundo e 

ajude a mudá-lo.
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b) Tarefa 4, Exame Celpe-Bras 2014/2:

Leia, a seguir, as informações que precisam estar bem claras antes de 
iniciar a produção textual:

INFORMAÇÕES PRESENTES NO ENUNCIADO

1) Quem será você no texto? Um escritor.

2) Para quem escreverá? Para uma revista de circulação nacional.

3) Que gênero textual será? Um artigo de opinião.

4) O que deverá constar 
em seu texto?

Você deverá escrever sobre o tema “leitura e 
tecnologia”, a partir das perspectivas de Philip Roth 

e de Robert Darnton, posicionando-se a respeito.
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Como você viu, no enunciado há uma indicação explícita do uso do texto-
base como uma referência a ser utilizada na sua produção textual. Leia o 
artigo de opinião Leitura e Tecnologia, o qual serviu de texto-base para a 
Tarefa 4:
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É importante que você leia com atenção a opinião das duas personalidades 
presentes no texto-base e perceba suas diferentes perspectivas em relação 
ao tema leitura e tecnologia, posicionando-se a respeito.

Para facilitar a visualização dos dois posicionamentos distintos, pode-se 
criar um esquema para ter claro o que pensam os autores:

PONTOS DE VISTA

Philip Roth Robert Darnton

Acredita que o livro de papel vai acabar 
em 20 anos, que a literatura não vai mais 
influenciar tanto a formação dos jovens 

e que outro tipo de literatura surgirá.

Acredita que os livros digitais e os de 
papel ainda irão conviver por um bom 
tempo e que um complementa o outro.

Depois de identificar no texto a perspectiva de cada entrevistado, você 
pode, ainda, salientar alguns dados que conferem credibilidade às suas 
opiniões. Por exemplo: o texto expõe o fato de que Roth é um dos autores 
americanos vivos mais respeitados, com 52 anos de carreira e indicações 
para o Nobel de Literatura. Darnton, por sua vez, já escreveu vários livros e 
é diretor da maior biblioteca do mundo em Harvard. Ao final do texto, você 
deve posicionar-se, como pede o enunciado da Tarefa, não esquecendo 
que precisa usar uma boa argumentação para justificar a sua escolha.

Lembre-se: ao escrever seu artigo de opinião, você deve articular bem a 
relação entre as informações, cuidar a Adequação Linguística, evitando 
inadequações de concordância entre adjetivos, pronomes, artigos e numerais 
que precisam concordar, tanto em gênero (masculino e feminino) quanto 
em número (singular e plural) com os substantivos a que se referem. Para 
saber mais sobre inadequações linguísticas, acesse o Guia do Participante 
- Tarefas Comentadas que compõem a edição de abril de 2013 do Exame 
e saiba como evitar esses equívocos durante a construção de seu texto.

Por fim, com relação aos tempos verbais a serem utilizados em seu texto, 
você deve pensar em que perspectiva irá escrever: se fará suposições 
futuras, o futuro do presente será o tempo verbal a ser escolhido; se organizar 
suas informações a partir da perspectiva atual, poderá começar utilizando 
o presente do indicativo e, a partir de um determinado ponto, lançar mão do 
tempo futuro no texto. Você pode, ainda, contextualizar o uso do livro físico 
historicamente; então, iniciará seu texto utilizando o pretérito do indicativo 
(perfeito e/ou imperfeito), passando pelo momento atual e prevendo o que 
acontecerá no futuro. Diferentes perspectivas poderão nortear a escrita de 

Mídia integrada
Acesse o Guia do Participante - 
Tarefas comentadas (abr. 2013) do 
Exame e veja tarefas realizadas 
por candidatos ao Certificado 
de Proficiência em Português 
como Língua Estrangeira e suas 
respectivas classificações em 
diferentes níveis de proficiência.
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seu texto e, a partir delas, os tempos verbais a serem utilizados deverão 
estar adequados à sua intenção de escrita.

Cuide, apenas, para não oscilar demais no uso dos diferentes tempos 
verbais, sob pena de confundir o seu leitor e comprometer a clareza 
na exposição das informações. Lembre-se de que esses fatores são 
considerados na Adequação Linguística para efeito de avaliação de sua 
produção escrita.

Com base nessas informações, desenvolva, agora, seu artigo de opinião 
Leitura e Tecnologia. Depois, poste-o no AVA, para comentá-lo com seu 
tutor. Anote as dúvidas que surgirem ao longo do processo, a fim de 
solucioná-las.

A seguir, você verá o uso de outras formas de concordância, dessa vez 
em relação aos tempos verbais, que o auxiliarão a aprimorar a sua escrita 
considerando a Adequação Linguística.

4. E por falar em...
Você viu que a Adequação Linguística avalia se o léxico e as estruturas 
gramaticais que são utilizadas no texto estão de acordo com o gênero textual 
solicitado e com a relação estabelecida entre os interlocutores, bem como 
com o propósito de sua mensagem. Para que a Adequação Linguística ocorra 
satisfatoriamente, é necessário existir uma relação de harmonização entre 
termos nas frases, e tratou-se aqui, mais especificamente, da adequação 
entre adjetivos, pronomes, artigos e numerais, os quais precisam concordar, 
tanto em gênero (masculino e feminino) quanto em número (singular e 
plural) com os substantivos a que se referem.

Agora, você verá como garantir uma unidade textual a partir do uso 
adequado dos tempos verbais em sua produção textual.

4.1 A adequação dos tempos verbais
Um dos aspectos da Adequação Linguística no Exame Celpe-Bras avalia se 
você sabe narrar, por exemplo, o que aconteceu ontem (passado); se é 
capaz de descrever eventos ou rotinas no passado (descrevendo ações, 
pessoas e ambientes). Para essas e outras situações, você precisa 
ter claro que tempo e modo verbal devem ser utilizados para garantir o 

Atividade de aprendizagem
Leitura e Tecnologia
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sentido correspondente a cada situação solicitada. Por exemplo, você 
viu no item 3 (tópico “a”) que a Tarefa 3 do Exame Celpe-Bras 2014/2 
solicitava a escrita de uma carta, na qual você deveria candidatar-se para 
participar de um projeto de uma organização que oferecia programas de 
voluntariado. Ao ter que escrever sobre suas experiências passadas e 
motivações para participar do programa, você poderia utilizar dois tempos 
verbais que exprimem ações no tempo passado: o pretérito perfeito e o 
pretérito imperfeito do indicativo. Assim, você poderia descrever o seu perfil 
do seguinte modo:

PRETÉRITO PERFEITO 
DO INDICATIVO

Eu sempre fui uma pessoa aventureira. Quando 
adolescente, realizei um intercâmbio no Canadá e 
tive a oportunidade de participar como voluntária 
de uma organização, auxiliando estrangeiros que 

não falavam inglês. Além dos conhecimentos 
adquiridos, a experiência foi importante porque 
vivenciei a oportunidade de ajudar pessoas que 
estavam em uma situação bastante vulnerável.

Observe que todos os verbos destacados: fui, realizei, tive, foi e vivenciei são 
formas verbais que expressam um fato ocorrido num momento anterior 
ao atual e que foi concluído.

Porém, é possível que deseje destacar a característica da recorrência, da 
não finitude das ações no tempo passado. Nesse caso, o pretérito imperfeito 
do indicativo deve ser o tempo verbal escolhido por você, já que é ele que 
guarda essa característica, de enfatizar uma ação que era recorrente no 
tempo passado.

Observe como ficariam os verbos se você desejasse narrar sua história 
dando esse sentido ao texto:

PRETÉRITO 
IMPERFEITO DO 

INDICATIVO

Sempre tive um espírito aventureiro. Desde a infância 
gostava de viajar e conhecer novas pessoas. Durante 
uma experiência de intercâmbio no Canadá, na época 
estava com 17 anos, participava como voluntária de 
uma organização, auxiliando estrangeiros que não 
falavam inglês. Essa experiência foi única porque 

enquanto eu realizava meus estudos, ajudava pessoas 
que estavam em uma situação bastante vulnerável.

Como você pôde observar, as formas verbais gostava, estava, participava, 
realizava, ajudava e estavam expressam ações que eram recorrentes no 
passado, não dando a ideia de conclusão e sim de periodicidade, ou seja, 
de ações que continuavam a acontecer ao longo do tempo.

Atenção
Você estudou as diferenças 
entre o pretérito perfeito e o 
pretérito imperfeito do indicativo 
na aula 12 do módulo 01.
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Veja que, embora ambos os tempos verbais remetam ao passado, é 
preciso atentar para a diferença entre eles para que não haja confusão. Se 
você deseja narrar algo que aconteceu e foi concluído no passado, deve 
utilizar o pretérito perfeito do indicativo:

Eu participei como voluntária em uma organização de acolhimento 

para imigrantes.

No entanto, se você for descrever eventos ou rotinas que aconteciam no 
passado, deverá usar o pretérito imperfeito do indicativo:

Eu realizava meus estudos e ajudava pessoas que estavam em uma situação 

bastante vulnerável.

Agora que você viu o uso de algumas formas de adequações verbais que 
são importantes aspectos considerados no item Adequação Linguística, 
bem como aqueles relacionados à harmonização entre os termos nominais 
e as estruturas textuais dos gêneros carta do leitor e artigo de opinião, realize 
as atividades propostas a seguir para testar sua aprendizagem.

5. Praticando
Ao longo desta aula, você viu como se estruturam gêneros textuais que 
costumam ser apresentados nas Tarefas 3 e 4 do Exame Celpe-Bras, como 
a carta do leitor presente em veículos de comunicação (jornais e revistas), 
em seção destinada a sugestões, críticas, opiniões e reclamações. Exercite 
os conhecimentos trabalhados, resolvendo a Tarefa 4, proposta no Exame 
Celpe-Bras 2010/1.

5.1 Tarefa: Carta a um jovem internauta
Leia com atenção o enunciado da Tarefa 4 (2010/1), a seguir. Retire as 
informações necessárias do texto-base que o acompanha e atente para a 
Adequação Linguística, conforme a solicitação da Tarefa.
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Não se esqueça de que, no dia da realização de seu Exame Celpe-Bras, você 
terá 3 horas para a realização das Tarefas da Parte Escrita. Por isso, procure 
realizar essa atividade controlando o seu tempo de leitura, anotações, 
produção e revisão de cada texto. O ideal é que você realize essa atividade 
à caneta, procurando escrever com letra legível e evitando rasuras, já que 
é assim que você produzirá seus textos no Exame.

Agora, digite seu texto Carta a um jovem internauta e poste-o no AVA, a 
fim de discuti-lo, trocando ideias e solucionando possíveis dúvidas com 
seu tutor.

6. Síntese
Nesta aula, você estudou sobre alguns aspectos relacionados à Adequação 
Linguística, os quais são avaliados no Exame Celpe-Bras. Viu, também, as 
estruturas da carta do leitor e do artigo de opinião, exemplos de gêneros 
textuais que costumam aparecer nas Tarefas propostas no Exame. 
Acompanhou, ainda, como interpretar e organizar as produções, levando 
em consideração quem escreve, para quem escreve, com que objetivo e 
que gênero textual utilizar para comunicar por meio do texto escrito. Na 
sequência, você conhecerá os Critérios de Avaliação da Parte Oral do Exame 
Celpe-Bras e verá suas características próprias.

Continue seus estudos para que você possa se preparar melhor e ter um 
bom desempenho em seu Exame.

Atividade de aprendizagem
Carta a um jovem internauta
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Aula 04 - A oralidade no Exame Celpe-Bras

Objetivos

• Conhecer as funções dos examinadores da Parte Oral do Exame 
Celpe-Bras, identificando os diferentes papéis que o entrevistador 
e o observador assumem no momento da avaliação;

• conhecer a primeira etapa da Parte Oral do Exame 
Celpe-Bras, identificando características de 
ordem pessoal na Interação Face a Face;

• conhecer a segunda etapa da Parte Oral do Exame, 
identificando características presentes nos Elementos 
Provocadores que compõem a avaliação;

• identificar estratégias de compreensão e produção oral, analisando 
as questões presentes em um Elemento Provocador;

• identificar possíveis dificuldades na comunicação durante 
a Interação Face a Face, reconhecendo algumas estratégias 
comunicativas para lidar com essas situações;

• praticar os conhecimentos referentes à compreensão 
das questões propostas, produzindo textos orais 
a partir de Tarefas de Exames Celpe-Bras.

1. Para começo de conversa
Falar em uma língua estrangeira pode parecer difícil, sobretudo em uma 
situação de avaliação, como é o caso da Parte Oral do Exame Celpe-Bras. 
No entanto, a utilização de estratégias para uma boa comunicação oral 
poderá auxiliar você no momento em que estará atuando em uma situação 
como essa.
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Nas aulas anteriores, você viu que a estrutura da Parte Escrita do Exame 
Celpe-Bras consiste em responder por escrito a quatro diferentes Tarefas, a 
partir de informações veiculadas por meio de um vídeo, de um áudio e de 
dois textos escritos. Nesta aula, você tomará conhecimento sobre alguns 
aspectos que devem ser levados em consideração quando estiver usando 
a linguagem oral, como a importância da interação e da compreensão do 
que será ouvido ou lido durante essa etapa do Exame. Para tanto, verá 
qual a função dos examinadores, profissionais que acompanham a prova, 
além das etapas que a compõem. Verá, ainda, algumas estratégias de 
comunicação que poderá utilizar durante a Interação Face a Face.

A seguir, você verá qual a função dos examinadores e como esta parte do 
Exame é estruturada.

2. O que é importante saber
A Parte Oral do Exame Celpe-Bras é composta por duas etapas. A primeira 
delas desenvolve-se em um tempo de cinco minutos. A segunda, por 
sua vez, ocupa os quinze minutos finais da prova, e é realizada por 
meio da interação que ocorre a partir da exposição do examinando a 
Elementos Provocadores.

Durante a prova, o examinando será acompanhado por dois examinadores: 
um observador, que fará somente a observação das etapas, utilizando-se 
de uma grade de avaliação, e um entrevistador, responsável por conduzir a 
interação comunicativa como interlocutor durante toda a etapa oral, desde 
o acolhimento do examinando até sua despedida, e que também se utiliza 
de critérios avaliativos específicos para a etapa.

Veja, na sequência, como se dá o trabalho dos examinadores e quais 
critérios são utilizados para a avaliação.

2.1 Funções dos examinadores
No item anterior, você viu que o examinando é acompanhado por dois 
examinadores durante todo o tempo da prova: um observador e um 
entrevistador. Tanto um quanto o outro têm critérios a seguir para 
avaliar o examinando, bem como funções distintas que irão resultar em 
considerações que são complementares no processo avaliativo. Isso 
ocorre porque, durante a interação, o entrevistador, por estar empenhado 
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em manter a naturalidade da conversa, poderá não perceber detalhes 
que farão a diferença no desempenho oral do examinando. Desse modo, 
o papel do observador é de fundamental importância para que não haja 
falhas ao longo das etapas de avaliação da Parte Oral do Exame Celpe-Bras.

Ao observador cabe avaliar o desempenho do examinando, utilizando-se 
de uma Grade de Avaliação e atribuindo uma nota de 0 (zero) a 5 (cinco) 
para cada um dos seguintes aspectos:

ASPECTOS AVALIATIVOS CONSIDERADOS PELO OBSERVADOR

Habilidade do examinando em manter uma conversa

Compreensão do fluxo da conversa e do conteúdo 
informacional dos Elementos Provocadores

Fluência na comunicação

Adequação lexical, ou seja, uso adequado do vocabulário 
que compõe a língua portuguesa

Adequação gramatical

Pronúncia

Na categoria Compreensão, o observador irá analisar se você compreende 
o fluxo natural da fala, com pouca necessidade de repetição de palavras. 
Já a Competência Interacional irá avaliar sua desenvoltura e autonomia 
durante a conversa, além do uso de estratégias para solucionar algum 
problema de ordem lexical, gramatical e/ou fonológica que você possa 
enfrentar. A Fluência, por sua vez, diz respeito à capacidade de se 
expressar oralmente, com poucas interrupções, utilizando-se de pausas 
ou hesitações breves, apenas para organizar seu pensamento ou para 
esclarecer uma dúvida em sua fala, evitando, com isso, interromper o 
fluxo natural da interação. Tão importante quanto - ou até mesmo mais 
importante que - a Adequação Gramatical, a qual diz respeito às estruturas 
que você utilizará de forma ampla durante a interação, a Adequação Lexical 
irá mensurar se você possui um vocabulário com a extensão necessária, 
além de adequado ao andamento da conversa, contribuindo de forma 
favorável em sua avaliação no momento de expressar suas ideias e 
opiniões sobre o assunto apresentado. Além disso, o critério de Adequação 
Lexical levará em conta se sua fala sofrerá interferência de outras línguas 
em maior ou menor escala.

Mídia integrada
Acesse a Grade de avaliação da 
interação face a face - observador 
para verificar os aspectos 
considerados por ele durante a 
Parte Oral do Exame Celpe-Bras.

Atenção
O termo fonológico, nesse 
contexto, está sendo usado 
em relação à pronúncia 
adequada das palavras 
em língua portuguesa.
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Por fim, o observador irá atribuir uma nota de zero a cinco em relação 
a sua Pronúncia, que deverá ser adequada, levando em consideração os 
sons, o ritmo e a entonação de sua voz. No entanto, não se espera que 
você fale sem sotaque. Nem mesmo nos níveis mais altos de proficiência a 
presença de sotaque em sua expressão será considerada como prejudicial 
no momento de sua avaliação oral.

Ao entrevistador, por sua vez, compete a recepção do examinando, 
a condução das interações, bem como o fechamento das etapas, 
direcionando a interação para a despedida e o agradecimento. Durante 
a prova, é o entrevistador quem irá desenvolver a conversa com o 
examinando, levando-o a uma produção oral que será avaliada por meio 
de uma grade de avaliação, diferente daquela utilizada pelo observador.

É importante salientar que entrevistador e observador não interagem 
entre si em nenhum momento de qualquer uma das etapas. Até mesmo 
as notas são atribuídas de forma individual, sem que um tenha acesso à 
avaliação do outro. Caso haja grande diferença entre as duas avaliações, 
uma banca de avaliadores irá determinar o desempenho do examinando, 
reavaliando-o. Para isso, terá acesso não só às avaliações do entrevistador 
e do observador, como à gravação da Parte Oral do Exame Celpe-Bras.

Agora que você já sabe quais são as atribuições do observador e do 
entrevistador, veja, na sequência, o detalhamento das etapas que compõem 
a Parte Oral do Exame Celpe-Bras.

Mídia integrada
Acesse a Ficha de avaliação do 
entrevistador para conhecer a 

grade de avaliação utilizada 
por ele durante a Parte Oral 

do Exame Celpe-Bras.
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2.2 Etapas que compõem a Parte 
Oral do Exame Celpe-Bras

A Parte Oral do Exame Celpe-Bras é composta por duas etapas. Na primeira 
delas, a interação ocorre em um tempo de cinco minutos e é baseada em 
atividades de interesse do examinando; já na segunda etapa, a interação 
dá-se a partir de três Elementos Provocadores previamente escolhidos pelos 
examinadores, e ocorre em um tempo total de 15 minutos (cinco minutos 
para cada um deles). Para cada Elemento Provocador, o examinando terá 
de um a dois minutos para leitura e compreensão do tema exposto e, no 
restante do tempo, procederá a interação com o entrevistador sobre o 
assunto, nunca ultrapassando o limite de cinco minutos para cada um dos 
temas selecionados.

Um aspecto importante dessa etapa do Exame Celpe-Bras é sua gravação, 
já que toda a Interação Face a Face é registrada em áudio. Antes do início 
da conversa, o examinando é avisado sobre esse procedimento pelo 
entrevistador que, logo depois, gravará os seguintes dados, nesta ordem:

1º Nome do exame

2º Nome da instituição credenciada, ou seja, 
aquela que está aplicando o exame

3º Data da sua realização

4º Nome do examinador e do observador

5º Número e nome do examinando

O gravador somente será desligado após o agradecimento do entrevistador 
ao examinando, momento em que se dá por encerrada a etapa.

Agora que você já sabe que a estrutura da Parte Oral do Exame Celpe-
Bras divide-se em duas etapas, em seguida serão detalhadas cada 
uma delas para que você possa realizá-las de modo satisfatório e com 
resultado positivo.
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2.3 Primeira etapa da Parte Oral 
do Exame Celpe-Bras

A Parte Oral do Exame Celpe-Bras é realizada em duas etapas que totalizam 
um tempo de 20 minutos. Tais etapas irão avaliar sua compreensão e sua 
produção oral.

A primeira delas, com duração de cinco minutos, consiste em uma 
conversa em que o examinador irá questioná-lo sobre atividades de 
seu interesse, com base nas informações contidas nos questionários 
respondidos por você no momento de sua inscrição. O entrevistador 
fará algumas perguntas que abordarão assuntos relacionados a sua 
família, a atividades de lazer, profissão etc. Ambos os examinadores são 
responsáveis pelo planejamento dessa primeira etapa. Por isso, antes da 
realização do exame, eles terão conhecimento das respostas tanto de sua 
ficha de inscrição, quanto do questionário. Essas perguntas, porém, não 
serão conduzidas como algo mecânico, mas como uma interação, um 
diálogo entre você e o entrevistador. Também é relevante que você saiba 
que o entrevistador não irá avaliar sua opinião, mas sim sua capacidade 
de dialogar de forma a produzir uma situação de interação oral que seja 
mutuamente compreensível.

Desse modo, o que o entrevistador deseja é criar oportunidades para que 
você utilize a língua portuguesa em contexto de fala, já que esta é uma 
etapa importante de sua avaliação, a qual contribuirá de forma decisiva 
em sua nota final. Além disso, é importante que você se sinta à vontade 
durante a conversa e que se utilize desse contato inicial para falar sobre 
aspectos como seu conhecimento sobre a cultura brasileira, o que o 
motivou a aprender a língua portuguesa, seu interesse pelo país etc.

Finalizada essa etapa, a seguinte será com base em Elementos 
Provocadores que serão expostos a você. Veja, na continuidade, como 
acontece esse momento.

Atenção
A inscrição no Exame Celpe-
Bras é realizada via internet.

Acesse o link http://celpebras.
inep.gov.br/inscricao/

para saber mais sobre a 
inscrição no Exame.

Saiba mais
A expressão hobby, da língua 

inglesa, é também utilizada 
pelos brasileiros para referirem-

se às atividades de lazer.

Mídia integrada
Veja a reprodução da Ficha 

de inscrição e do Questionário, 
a fim de conhecer os dados 

cadastrais a serem preenchidos 
e outras informações que serão 

solicitadas pelos examinadores e 
utilizadas, posteriormente, como 

base para a Interação Face a Face.
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2.4 Elementos Provocadores: segunda etapa
Como você viu, a segunda etapa da Parte Oral do Exame Celpe-Bras 
é realizada com base em três Elementos Provocadores previamente 
selecionados pelos examinadores a partir dos dados fornecidos por você. 
Viu, também, que para cada Elemento Provocador você terá um tempo de 
cinco minutos para a interação com o entrevistador, totalizando os 15 
minutos finais da Parte Oral do Exame.

O objetivo principal dessa Tarefa é avaliar sua compreensão e produção 
oral. Portanto, não se espera que você apresente uma resposta correta, 
mas, sim, que componha um diálogo com o entrevistador.

Os Elementos Provocadores são textos compostos por imagem e escrita 
que versam sobre assuntos diversos e geralmente atuais, e que servirão 
como estímulo a uma conversa entre você e o entrevistador. Este, por 
sua vez, deverá conduzir o diálogo no sentido de, ao mesmo tempo em 
que irá deixá-lo à vontade para se expressar, irá conduzi-lo a falar sobre 
o assunto representado no Elemento Provocador, levando-o a demonstrar 
sua competência oral por meio da interação dialogada.

Para que compreenda a imagem que estará sendo representada no 
Elemento Provocador, você poderá utilizar-se de algumas estratégias de 
leitura de imagem. Veja:

ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE IMAGEM

O que se vê?

Todas as características que compõem 
a cena do Elemento Provocador devem 
ser listadas mentalmente, procurando 

estabelecer uma relação entre elas.

Sobre o que é?

Toda imagem traz uma mensagem. Pense 
no que ela quer dizer, o que está querendo 
retratar. Utilize seu conhecimento prévio 

sobre o assunto como estratégia de interação 
com a imagem e com o texto propostos.

Qual a relação da imagem 
com o tema proposto?

Leia o tema e visualize a imagem. Ela deverá 
ter conexão direta com o tema proposto.
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Para que você possa compreender melhor como é formado esse processo, 
observe o Elemento Provocador 2, proposto na Etapa Oral do Exame Celpe-
Bras de 2015/2:



Aula 04 - A oralidade no Exame Celpe-Bras 85 e-Tec Brasil

O tempo para observação e leitura de cada Elemento Provocador é de um 
minuto, podendo chegar a dois, conforme sua necessidade. Durante esse 
tempo, procure visualizar a imagem, atentando para detalhes e fazendo a 
ligação com o texto nela presente.

Ao visualizar um Elemento Provocador, observe atentamente os detalhes 
da imagem e leia o texto que ele traz. Caso você fique em dúvida sobre 
a leitura de alguma palavra, procure não perder tempo com ela. Pense 
que há uma imagem que irá criar o contexto da situação que está sendo 
apresentada. Embora seja importante a leitura integral do texto, você 
deverá pensar que tem apenas um minuto para observação e leitura do 
Elemento Provocador.

A Etapa 1, que compreende a interação por meio desses elementos, ocorre 
da seguinte forma:

Etapa
1

O entrevistador diz ao examinando:
- Por favor, observe a imagem e leia o texto silenciosamente.

Você terá cerca de 1 minuto para fazer isso.

No exemplo dado, você deverá atentar para imagem e texto que aparecem 
no Elemento Provocador, os quais tratam do tema “Alimentos orgânicos” 
(trazido como título da questão, logo abaixo da identificação do Elemento 
Provocador), sugerindo que sejam responsáveis por uma vida saudável a 
ponto de perpetuar-se para gerações futuras. Isso pode ser observado na 
chamada principal do anúncio: “Dê alimentos orgânicos para seus filhos. 
Seus netos agradecem”. Junto ao texto, há a imagem de uma família envolta 
por produtos orgânicos, constituídos por frutas, legumes e verduras, além 
de uma galinha, sugerindo a produção orgânica de carne de origem aviária 
e de ovos. Por fim, completando a imagem, há flores, uma borboleta e um 
beija-flor. Tudo isso irá compor uma cena de elementos da natureza em 
completa harmonia com o ser humano.
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Para auxiliar, utilize as estratégias de leitura de imagem:

ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE IMAGEM

O que se vê?

- Alimentos de produção rural;
- flores, um pássaro e uma borboleta;

- uma família;
- a palavra “orgânicos” escrita de forma a 

lembrar uma raiz ou galho de árvore.

Sobre o que é?

- Alimentação natural por meio de produtos 
vindos diretamente da natureza;

- alimentos produzidos de forma natural, ou seja, 
sem adição de agrotóxicos, e que não prejudicam, 

nem a saúde do ser humano, nem a natureza.

Qual a relação da 
imagem com o 
tema proposto?

•A imagem retrata produtos de origem animal e vegetal 
que, por sua vez, têm relação direta com a produção 

de alimentos orgânicos, os quais contribuem para que 
seus consumidores tenham uma vida mais saudável.

Seguindo para a etapa 2, o entrevistador irá questioná-lo sobre o que pensa 
a respeito do tema exposto, conforme mostra o quadro a seguir:

Etapa
2

Após aproximadamente um minuto, o 
entrevistador pergunta ao examinando:

- O que você entende por “alimentos orgânicos”?

Essa pergunta irá nortear o início da conversa. Observe que se trata de uma 
pergunta ampla e que, a partir dela, você poderá desenvolver o assunto 
proposto, utilizando-se de seus conhecimentos sobre o tema em questão, 
articulando-o com o que você sabe sobre a cultura brasileira e por meio da 
língua portuguesa.

Por outro lado, o entrevistador poderá auxiliá-lo caso haja dificuldades 
na compreensão de termos usuais da língua portuguesa, como gírias, 
expressões idiomáticas, vocabulário específico etc. Por isso, caso não 
tenha conseguido compreender alguma palavra ou mesmo lê-la, durante a 
conversa você poderá direcionar o diálogo com o entrevistador no sentido 
de elucidar sua dúvida.

Em relação à pergunta sobre o tema proposto no exemplo em questão, 
mesmo que você não saiba o significado da palavra “orgânico” em língua 
portuguesa, a imagem servirá de ajuda para essa compreensão. Nela, 
você teve condições de observar vários produtos da natureza que servem 

Glossário
Agrotóxico: substância 

ou produto químico usado 
na prevenção ou combate 

de pragas agrícolas.

Saiba mais
A expressão idiomática consiste 

em um termo ou frase que 
representa algo diferente 
de seu significado literal.

Exemplo: 
Acertar na mosca: acertar 

com precisão.
Baixar a bola: acalmar-se, 

ser mais prudente. 
Chutar o balde: agir sem 

responsabilidade diante de um 
problema ou uma obrigação.

Ficar de bico calado: permanecer 
calado, sem dizer uma palavra.

Saber tudo na ponta da língua: ter 
conhecimento total do assunto; 

responder com rapidez.
Entrar numa fria: envolver-se em 

uma situação difícil, perigosa.
Não ter pé nem cabeça: não 

fazer sentido algum.
Abrir o jogo: contar a verdade.
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de alimento ao ser humano. Além disso, as palavras “vida” e “saudável” 
poderão sugerir do que trata o tema.

Na etapa 3, na sequência, o entrevistador prossegue a conversa, seguindo 
um roteiro de perguntas, as quais são sugeridas no manual do examinador. 
Veja:

Etapa
3

Para dar ao examinando a oportunidade de prosseguir com sua 
produção oral, o entrevistador deve seguir o roteiro abaixo, fazendo as 

adequações necessárias em função das respostas do examinando.

1.Comente a afirmação: “Dê alimentos orgânicos 
para seus filhos. Seus netos agradecem”.

2.Em sua opinião, de que maneira os alimentos 
orgânicos podem contribuir para a saúde?

3.Você acha que vale a pena pagar mais caro 
por alimentos orgânicos? Comente.

4.Você acha que campanhas como essa conseguem influenciar 
a população a consumir mais alimentos orgânicos? Comente.

5.Em seu país, os alimentos orgânicos são muito consumidos? Comente.
6.Você tem algum cuidado especial com a sua alimentação? Por quê?

7.Além do cuidado com a alimentação, que outras medidas 
são importantes para manter uma boa saúde?

8.Você conhece campanhas a favor de uma alimentação 
saudável em outros países? Comente.

Perceba que as questões o levarão a fazer parte do assunto. Você será 
conduzido a expressar opiniões sobre o consumo de alimentos orgânicos 
como sendo benéficos para a saúde, a compreender que se tratam de 
produtos mais caros do que aqueles que não são orgânicos, a posicionar-
se sobre a campanha publicitária como incentivo ao consumo desse 
tipo de alimento, a falar sobre seus hábitos alimentares, se toma alguns 
cuidados ou não, além de comentar sobre campanhas em outros países, 
caso conheça.

Questões como essas podem ser utilizadas como incentivadoras na sua 
participação. No entanto, o que irá determinar o fluxo da conversa será sua 
interação com o entrevistador, sua desenvoltura e autonomia diante de 
cada questão proposta. Lembre-se de que você deve ser objetivo em suas 
considerações, usando as informações a seu favor durante a conversa, já 
que há um tempo a ser observado, o qual não poderá ser desperdiçado, 
pois é relativamente curto (cinco minutos para cada Elemento Provocador).

Para determinar uma conversa com um desempenho favorável a uma 
avaliação positiva, não se esqueça de adequar sua fala dentro dos três 
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critérios estudados nas aulas anteriores: a Adequação Contextual, a 
Adequação Discursiva e a Adequação Linguística. Tais critérios, assim como 
foram utilizados para avaliar seu desempenho escrito, serão igualmente 
utilizados para avaliar seu desempenho oral.

A interação é um dos métodos mais usados para medir o nível de 
proficiência oral em uma língua, muito embora não seja o único. Sendo 
assim, é relevante pensar que, ao falar, não são somente as palavras que 
dão sentido àquilo que se quer dizer. Por isso, durante a Parte Oral do Exame, 
fique atento aos gestos, à entonação de voz, às pausas, à expressão facial, 
dentre outros fatores, os quais poderão servir-lhe de apoio como recursos 
para obter sucesso nesta etapa.

Você deve saber, ainda, que a leitura e os conhecimentos sobre assuntos 
específicos não serão avaliados. Por isso mesmo o entrevistador cumprirá 
seu papel de forma a manter a interação, sem, contudo, julgar suas 
opiniões, além de articular suas respostas com os tópicos da interação, 
auxiliando-o a se expressar de forma a explorar os conhecimentos da 
língua portuguesa e de suas práticas de comunicação.

Por isso, posicione-se sobre o assunto, mostre interesse sobre ele. Para 
tanto, não se limite a responder simplesmente sim ou não às questões 
propostas. Respostas como essas farão com que o entrevistador perceba 
seu desinteresse ou mesmo sua dificuldade em se expressar em língua 
portuguesa, prejudicando sua avaliação.

Agora que você viu como é a estrutura da Parte Oral do Exame Celpe-Bras, 
quais etapas a constituem e quais os papéis dos examinadores, a seguir 
você tomará conhecimento sobre algumas estratégias para desenvolver o 
diálogo com o entrevistador a partir do exemplo de um Elemento Provocador 
de um dos Exames.



Aula 04 - A oralidade no Exame Celpe-Bras 89 e-Tec Brasil

3. Compreensão e produção oral
Na Parte Escrita do Exame Celpe-Bras, você pode ler o enunciado de cada 
Tarefa antes de ter acesso ao material que irá sustentar sua produção 
escrita (vídeo, áudio e texto). Na Parte Oral do Exame, no segundo 
momento, você irá produzir uma fala com o entrevistador a partir de um 
Elemento Provocador que lhe será primeiramente apresentado. Por isso, 
assim como na Parte Escrita, em que os elementos do enunciado devem 
ser cuidadosamente observados, também na Parte Oral faz-se necessária 
sua atenção a cada detalhe que a imagem, associada ao texto, lhe oferece. 
Todas essas informações contribuirão para conduzir a interação de forma 
natural, mantendo um diálogo entre você e o entrevistador dentro do 
assunto abordado.

Veja, a seguir, como você poderá conduzir uma conversa a partir da análise 
de um Elemento Provocador da Parte Oral do Exame Celpe-Bras 2015/1.

3.1 Análise das questões propostas a 
partir de um Elemento Provocador

Para que você obtenha êxito na avaliação da Parte Oral do Exame Celpe-
Bras, é necessário que saiba como as questões propostas a partir dos 
Elementos Provocadores poderão auxiliá-lo durante a Interação Face a Face. 
Pense que você será avaliado pela qualidade de sua interação oral com 
o examinador e que, para isso, é importante que você consiga expressar, 
por meio da linguagem oral, tanto sua interpretação do texto e da imagem 
quanto seu conhecimento sobre o assunto em questão.

Observe a questão proposta pelo Elemento Provocador 16 da Parte Oral 
do Exame Celpe-Bras. Trata-se de uma campanha do Governo Federal 
brasileiro sobre o transporte de pessoas em veículos não fiscalizados 
pelos órgãos competentes.

Etapa
1

O entrevistador diz ao examinando:
- Por favor, leia este texto e observe a imagem.

Você terá aproximadamente 1 minuto para fazer isso.

Atenção
Você viu esse Elemento 
Provocador na aula 02 deste 
módulo para ilustrar o assunto 
referente ao texto de divulgação.
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Em seguida, a imagem é apresentada a você, como segue:
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Para explorar a imagem, você poderá seguir as estratégias descritas 
anteriormente: o que você vê na imagem, sobre o que é, o que você 
sabe sobre o assunto e qual a relação da imagem com o tema proposto. 
Organize seu pensamento de acordo com essas questões, respondendo-
as mentalmente:

ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE IMAGEM

O que se vê?

- Uma jovem sentada sobre uma mala, à beira 
da estrada, parecendo chateada;

- à direita, um pouco mais atrás, dois policiais 
da Polícia Rodoviária Federal brasileira;
- mais ao fundo, algumas malas no chão 

e várias pessoas fora do ônibus;
- próximo ao ônibus que está parado junto à estrada, outro 

policial conversa com um homem (possivelmente o motorista 
do ônibus) que gesticula como a se explicar a respeito de algo.

Sobre o que é?
- Viagem em transporte pirata. Aqui vale resgatar, por 

exemplo, o que você sabe a respeito de transporte ilegal, 
utilizando o que leu ou ouviu sobre essa prática no Brasil.

Qual a relação da 
imagem com o 
tema proposto?

- A imagem retrata produtos de origem animal e vegetal 
que, por sua vez, têm relação direta com a produção 

de alimentos orgânicos, os quais contribuem para que 
seus consumidores tenham uma vida mais saudável.

Além da cena retratada na imagem, há um texto com informações 
importantes sobre o assunto do Elemento Provocador. Observe:

Quando for fazer aquela viagem que você tanto espera, não corra riscos, 
certifique-se de que o ônibus em que vai viajar é legalizado. Pois, se for 
pirata, você pode ser parado no meio da estrada pela fiscalização e ser 

encaminhado para a rodoviária mais próxima. Além disso, transporte pirata 
não segue normas de segurança, colocando a sua vida em risco. Lembre-

se que esse tipo de economia acaba saindo muito caro. Viaje somente 
em companhias legalizadas, com a segurança que você merece.

As partes grifadas no texto trazem informações que podem servir de apoio 
para que você compreenda o termo “transporte pirata”. Os termos ônibus 
legalizado e companhias legalizadas dizem respeito a algo que é legítimo, 
adequado para o transporte de pessoas. Já a sentença que afirma que 
transporte pirata não segue normas de segurança está informando que o 
ônibus representado na cena estaria impedido de transportar pessoas 
porque, como não foi fiscalizado pelos órgãos competentes, poderia 
estar descumprindo as normas de segurança necessárias para esse 
tipo de prestação de serviço. Essas informações, além de esclarecer o 
que seja transporte pirata, poderão servir de base para que a conversa 
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com o entrevistador flua de modo dinâmico e natural, demonstrando seu 
conhecimento sobre o assunto.

Após explorar com atenção a imagem e ler o texto do Elemento Provocador 
durante o tempo estipulado, o entrevistador fará a seguinte pergunta:

Etapa
2

Após aproximadamente um minuto, o 
entrevistador pergunta ao examinando:

- O que você entende por “transporte pirata”?

O termo “pirata”, nessa questão, aparece como uma expressão idiomática, 
pois está sendo usado de modo diferente de seu sentido original, já que 
pirata é tido como o bandido que cruza os mares com o intuito de roubar. 
No entanto, aquilo que estiver relacionado ao termo, no Brasil, assume 
o sentido de roubo, de coisa ilegal, de algo irregular, clandestino porque 
não possui fiscalização dos órgãos reguladores, não cumpre com os 
deveres legais.

Tendo como suporte a interpretação da cena e a leitura do texto que 
compõem a propaganda reproduzida no Elemento Provocador, você 
certamente terá condições de responder à questão inicial proposta 
pelo entrevistador.

Dando andamento à interação Face a Face, o entrevistador seguirá a 
conversa embasando-se em outras questões. Veja:

Etapa
2

Para dar ao examinando a oportunidade de prosseguir com sua 
produção oral, o entrevistador deverá seguir o roteiro abaixo, fazendo 

as adequações necessárias em função das respostas do examinando.

1. Comente a frase: “Quem viaja de transporte pirata 
pode ficar no meio do caminho. Não arrisque”.

2. Que consequências pode sofrer quem utiliza transporte pirata?
3. Viajar em companhias legalizadas garante a segurança 

necessária aos passageiros? Comente.
4. Você já utilizou transporte pirata? Como foi sua experiência?
5. Quando você viaja, quais meios de transporte você utiliza?
6. Você se preocupa em verificar se o transporte utilizado é 

regular e se ele cumpre com as normas de segurança?
7. Existe transporte pirata em seu país? É 

comum as pessoas o utilizarem?
8. Em seu país, existem campanhas como essa? Elas são eficazes? 

Como o governo fiscaliza as empresas responsáveis?
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As questões propostas, como você pode perceber, giram em torno da 
chamada da propaganda do Governo Federal: Quem viaja de transporte 
pirata pode ficar no meio do caminho. Não arrisque.

Para tornar o diálogo mais produtivo com o entrevistador, sua produção 
oral deverá ser pautada pelo conhecimento que possui sobre o assunto. 
Quando o entrevistador solicitar que comente a frase, na primeira questão, 
você poderá, por exemplo, iniciar sua fala pelo último termo. Dessa forma, 
você poderá falar sobre os riscos de viajar em um transporte que não foi 
devidamente fiscalizado, dando margem para que o entrevistador prossiga 
a conversa.

Para dar continuidade ao diálogo, o entrevistador fará o segundo 
questionamento. Sobre ele, você poderá discorrer sobre os possíveis 
transtornos que poderão ocorrer para os usuários desse tipo de transporte, 
comentando, por exemplo, sobre atrasos em compromissos, situações de 
constrangimento com a polícia, dentre outras situações.

A questão seguinte diz respeito ao uso de companhias de transporte 
legalizadas. Nesse momento, você poderá trazer, mais uma vez, seu 
conhecimento prévio a respeito dos benefícios de uso de serviços 
prestados dentro da legalidade, traçando uma relação com aquilo que 
você possa considerar como seguro diante dessa situação.

Dando seguimento ao diálogo, você irá discorrer sobre algo pessoal: se 
já usou ou não transporte pirata. Nesse momento, traga sua opinião a 
respeito dessa prática, relatando, por exemplo, uma situação específica, 
com detalhes, que diga respeito a você mesmo ou que descreva fatos 
acontecidos com um amigo ou conhecido, caso não tenha sido você quem 
tenha vivido a situação.

A questão seguinte irá indagá-lo sobre quais meios de transporte costuma 
usar para viajar. Para responder, utilize o vocabulário que conhece, incluindo 
opiniões sobre alguns, falando de suas vantagens e desvantagens, por 
exemplo. Tais considerações levarão o entrevistador a avaliá-lo de maneira 
positiva pelo fato de você não se deter exclusivamente em listar os meios 
de transporte que usa para viajar.

Falar sobre a utilização, de sua parte, de um transporte regular e se ele 
cumpre com as normas de segurança dará continuidade ao diálogo. Por 

Atenção
Os meios de transporte 
foram estudados na aula 
04 do módulo 01.
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se tratar de uma questão pessoal, você poderá trazer elementos que 
embasem sua opinião sobre, por exemplo, a obrigação que o usuário tem 
de fiscalizar o transporte que irá utilizar.

Com base em seus conhecimentos gerais, responda a pergunta sobre 
o uso de transporte pirata em seu país. Caso ele exista, você poderá 
falar sobre os motivos que levam as pessoas a utilizarem esse meio de 
transporte. Em caso negativo, acrescente comentários a sua resposta, 
tornando-a interessante.

Encaminhando-se para o final da Interação Face a Face, o entrevistador 
irá perguntar-lhe especificamente sobre a campanha. Aqui você poderá 
dizer se tem conhecimento ou não dessas práticas e como os órgãos 
fiscalizadores atuam em seu país, caso tenha conhecimento de como 
isso acontece.

Essas estratégias poderão ser-lhe úteis no momento da Interação Face 
a Face para que você seja avaliado por sua habilidade de interagir em 
um diálogo em língua portuguesa, explorando seus conhecimentos 
sobre o idioma. Desse modo, os examinadores poderão verificar, além 
dessa habilidade, a fluência ao longo da conversa, a adequação lexical e 
gramatical, bem como sua pronúncia durante a Parte Oral do Exame Celpe-
Bras.

Veja, no próximo tópico, algumas dicas de como reagir frente a algumas 
dificuldades de compreensão ou expressão que podem ocorrer em uma 
situação de avaliação oral, como a que ocorre nesta etapa do Exame.
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4. E por falar em…
Frente a uma situação de avaliação oral, é natural que o candidato sinta 
alguma dificuldade para se expressar ou, até mesmo, fique nervoso e 
tenso. Por isso, durante a conversa com o entrevistador na Etapa Oral do 
Exame Celpe-Bras, vale apostar em estratégias que poderão dar a você 
maior confiança no momento da Interação Face a Face. Veja algumas 
delas, a seguir.

4.1 Comunicação oral: estratégias 
para lidar com imprevistos

Comunicar-se oralmente em uma língua estrangeira significa mais do 
que conhecer o idioma e saber utilizar palavras e estruturas adequadas 
veiculando sentidos em diferentes contextos. Essa prática requer, também, 
o domínio de suas emoções ao interagir com outro usuário da língua, bem 
como o uso de algumas estratégias comunicativas, sobretudo em uma 
situação de avaliação, como a que ocorre na Interação Face a Face do Exame 
Celpe-Bras. Por isso, a partir de agora você verá como lidar com algumas 
situações de dificuldade com relação à expressão em língua portuguesa 
no contexto da oralidade. Observará, ainda, que mesmo em uma situação 
imprevista, é possível manter um diálogo, minimizando os efeitos do que a 
dificuldade no manejo do idioma possa trazer para a sua avaliação.

Primeiramente, é possível que você não compreenda uma pergunta feita 
pelo entrevistador ou mesmo um comentário que seja feito por ele durante 
a interação. Solicitar esclarecimento, pedindo que ele repita ou formule a 
ideia de outra maneira mostra que você está seguro, que tem consciência 
de que nem sempre compreenderá a mensagem por inteiro e, ainda, que 
essa dificuldade não provocou a interrupção da interação, já que você 
conseguiu manter a comunicação pela solicitação de um esclarecimento 
ou reformulação da ideia de seu interlocutor. Algumas expressões na 
língua portuguesa que cumprem essa função são “Pode repetir, por favor?”, 
“Acho que não compreendi o que você quer dizer.”, “Você pode repetir com 
outras palavras?” Você pode, também, simplesmente repetir a frase de 
seu interlocutor com a entonação de uma pergunta. Isso fará com que 
ele compreenda a necessidade de reformular o que tenha dito, e ele 
certamente fará isso utilizando outro repertório de linguagem, dando a 
você uma segunda chance de compreender o sentido de sua mensagem.
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Outra situação possível é a de que você necessite de uma palavra 
específica, a qual não lembra como se pronuncia em língua portuguesa. 
Uma estratégia válida nesse contexto é a tentativa de explicar o que 
você quer dizer e não lembra ou não sabe como expressar. O recurso da 
explicação indicará ao entrevistador que você está realizando um esforço 
para se fazer compreender, e ele atuará de modo colaborativo no sentido 
de fornecer-lhe a palavra de que você precisa em português.

Ainda, sabe-se que formular uma ideia oralmente, num fluxo de tempo que 
é imediato e limitado, pode colocá-lo em uma situação de desconforto ou 
mesmo de nervosismo. Existem formas de indicar, pelo uso da linguagem, 
que você está pensando, formulando o que quer dizer e que, portanto, 
precisa de algum tempo para isso. Sinalizar, linguisticamente, esta 
necessidade, fará o entrevistador compreender que você precisa de um 
tempo maior para a formulação da ideia, e ele lhe concederá esse intervalo, 
em decorrência da sua indicação. Algumas expressões utilizadas nesse 
contexto são: “Bem,...” “Deixe-me pensar um pouco...”, “Vamos ver...”.

O uso da expressão idiomática “Agora você me pegou!” indicará, além dessa 
necessidade, que você domina - e com bom humor - o uso de formas não 
literais da língua portuguesa de forma pertinente, ou seja, adequadas ao 
contexto, o que provocará no entrevistador uma atitude positiva em sua 
avaliação, ao perceber que você consegue dar seguimento à interação, 
mesmo em uma situação difícil, de forma estratégica.

Com base nessas dicas, tanto de produção oral quanto de estratégias 
comunicativas na Interação Face a Face, realize as Tarefas propostas no 
próximo item.
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5. Praticando
Para que obtenha êxito diante de uma situação dialógica, no contexto da 
oralidade, é necessário que você mantenha o diálogo com seu interlocutor, 
fazendo uso adequado do léxico e da gramática em diferentes contextos 
de interação, bem como utilizando as estratégias comunicativas que irão 
contribuir em situações de dificuldade no manejo da língua portuguesa, 
mantendo a comunicação sempre dentro das temáticas propostas 
para discussão.

Nesta aula, você viu como poderá atuar de forma bem-sucedida diante de 
uma situação de Interação Face a Face, considerando todos esses aspectos.

Agora, realize as Tarefas propostas nos itens seguintes para verificar sua 
habilidade de interação oral em língua portuguesa. Elas fazem parte dos 
Exames Celpe-Bras de 2014/1 e 2015/2.
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5.1 Tarefas: Fôlego renovado e Inovação e história
A Tarefa Fôlego renovado fez parte da Interação Face a Face do Exame Celpe-
Bras de 2014/1. Para realizá-la, observe atentamente a imagem e leia o 
texto que a acompanha:
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Já a Tarefa 2 fez parte do Exame Celpe-Bras 2015/2 e diz respeito à revolução 
histórica da inovação. Veja:
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Para realizar as Tarefas propostas, lembre-se de fazer uso das estratégias 
de leitura de imagem vistas nesta aula.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA DE IMAGEM

O que se vê?

O que se sabe sobre o assunto?

Sobre o que é?

Qual a relação da imagem com o tema proposto?

Além disso, observe o conteúdo sobre comunicação oral, bem como 
as estratégias comunicativas diante de uma dificuldade na situação 
de interação.

Para realizar as Tarefas Fôlego renovado e Inovação e história, você poderá 
interagir com seu tutor ou, ainda, ler as perguntas que acompanham cada 
Tarefa e gravar suas respostas em áudio para enviar a ele a fim de obter o 
feedback necessário a sua atuação de fala.

6. Síntese
Nesta aula, você acompanhou o passo a passo das etapas que compõem 
a Parte Oral do Exame Celpe-Bras. Viu como atuam os examinadores e 
como será sua avaliação perante o observador e o entrevistador. Além 
disso, teve acesso a algumas estratégias de leitura de imagem, as 
quais compõem os Elementos Provocadores que fazem parte do Exame. 
Estratégias comunicativas diante de uma dificuldade na Interação Face 
a Face também foi assunto desta aula. Espera-se que, após este estudo, 
você tenha condições de realizar a segunda parte do Exame Celpe-Bras de 
modo a ser mais bem-sucedido em sua Tarefa mais importante: obter o 
certificado de proficiência em língua portuguesa.

Atividade de aprendizagem
Fôlego renovado

Inovação e história
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