Para saber do que trata um texto
A questão abaixo foi extraída do acervo do Sistema Permanente de Avaliação da Educação
Básica do Ceará (SPAECE) e afere a habilidade do aluno identificar o tema de um texto, a
qual se relaciona com a capacidade de articular as informações apresentadas e realizar uma
síntese do assunto abordado.
Esta habilidade está relacionada o Descritor 6 da Prova Brasil, que avalia se o aluno é capaz
de reconhecer o assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Para
isso, é necessário que ele relacione diferentes informações apresentadas e identifique o
sentido global do texto.

Leia o texto abaixo e responda:

Mata Atlântica
A floresta densa e úmida que você vê quando vai a muitas de suas praias preferidas é
a Mata Atlântica.
Quando o Brasil foi descoberto, ela margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o
Sul do país.
Hoje, restam apenas 7% da vegetação, abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas,
261 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de répteis e 1020 pássaros. Boa parte
dessas espécies só existe na Mata Atlântica.
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Qual é o assunto desse texto?
A) A constituição da Mata Atlântica.
B) A extensão do litoral brasileiro.
C) O desaparecimento da floresta.
D) O descobrimento do Brasil.

Resposta: C

D6 - Identificar o tema de um texto.
A identificação do tema/assunto de um texto pode apresentar vários níveis de complexidade, que se
relacionam, por exemplo, com a familiaridade com o tema e com a linguagem utilizada no texto,
além da complexidade das estruturas que compõem o texto – isto é, se as frases são curtas ou não,
se há o predomínio de coordenação ou subordinação. Nesse caso, o texto apresentado pelo suporte
pode ser considerado simples e com temática e linguagem familiares aos estudantes que foram
avaliados. É preciso atentar, no entanto, para a presença de dados estatísticos, fato que pode
imprimir ao texto uma maior complexidade.
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