DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DA ESCALA
DE DESEMPENHO DE LÍNGUA PORTUGUESA – SAEB
5º e 9º. Ano do Ensino Fundamental
(continua)

Níveis de Desempenho
dos alunos em Leitura
Nível 0 - abaixo de 125

O que os alunos conseguem fazer nesse nível

A Prova Brasil não utilizou itens que avaliam as habilidades abaixo deste nível.
Os alunos localizados abaixo do nível 125 requerem atenção especial, pois, não
demonstram habilidades muito elementares como as de:

?
localizar informação

(exemplo: o personagem principal, local e tempo da

narrativa);

?
identificar o efeito

de sentido decorrente da utilização de recursos gráficos
(exemplo: letras maiúsculas chamando a atenção em um cartaz); e

?
identificar o tema, em um texto simples e curto.
Nível 1 - 125 a 150

Os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª. séries):

?
localizam informações explícitas em textos narrativos curtos, informativos e
anúncios;

?
identificam o tema de um texto;
?
localizam elementos como o personagem principal;
?
estabelecem relação entre partes do texto: personagem e ação; ação e tempo;
ação e lugar.
Nível 2 - 150 a 175

Este nível é constituído por narrativas mais complexas e incorporam outros gêneros
textuais, por isto, ainda que algumas habilidades aqui apontadas já estejam listadas
anteriormente, elas se mostraram mais difíceis neste intervalo.
Além das habilidades anteriormente citadas, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª.
séries):

?
localizam informação

explícita. Exemplo: identificando, dentre vários
personagens, o principal, e, em situações mais complexas, a partir de seleção e
comparação de partes do texto;

?
identificam o tema de um texto;

(continuação)

Níveis de Desempenho
dos alunos em Leitura
Nível 2 - 150 a 175

O que os alunos conseguem fazer nesse nível

?
inferem informação em texto verbal (características do personagem) e nãoverbal (tirinha);

?
interpretam pequenas

matérias de jornal, trechos de enciclopédia, poemas

longos e prosa poética;

?
identificam o conflito gerador e finalidade do texto.
Nível 3 - 175 a 200

Além das habilidades anteriormente citadas, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª.
séries):

?
interpretam, a

partir de inferência, texto não-verbal (tirinha) de maior
complexidade temática;

?
identificam o tema a partir de características que tratam de sentimentos do
personagem principal;

?
reconhecem elementos que compõem uma narrativa com temática e vocabulário
complexos.
Nível 4 - 200 a 225

Além de demonstrar todas as habilidades anteriores a partir de anedotas, fábulas e
textos com linguagem gráfica pouco usual, narrativos complexos, poéticos,
informativos longos ou com informação científica, o s alunos do 5º e do 9º anos (4ª. e
8ª. séries):

?
identificam, dentre os elementos da narrativa que contém discurso direto, o
narrador observador;

?
selecionam entre informações explícitas e implícitas as correspondentes a um
personagem;

?
localizam informação

em texto informativo, com estrutura e vocabulário

complexos;

?
inferem a informação que provoca efeito de humor no texto;
?
interpretam texto verbal, cujo significado é construído com o apoio de imagens,
inferindo informação;

?
identificam o significado de uma expressão em texto informativo;
?
inferem o sentido de uma expressão metafórica e o efeito de sentido de uma
onomatopéia;

?
interpretam história

em quadrinho a partir de inferências sobre a fala da
personagem, identificando o desfecho do conflito;

(continuação)

Níveis de Desempenho
dos alunos em Leitura
Nível 4 - 200 a 225

O que os alunos conseguem fazer nesse nível

?
estabelecem relações entre as partes de um texto, identificando substituições
pronominais que contribuem para a coesão do texto.

Nível 5 - 225 a 250

Além das habilidades anteriores, os alunos do 5º e 9º anos (4ª. e 8ª. séries):

?
identificam o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação (reticências);
?
inferem a finalidade do texto;
?
distinguem um fato da opinião relativa a este fato, numa narrativa com narrador
personagem;

?
distinguem o sentido metafórico do literal de uma expressão;
?
reconhecem efeitos de ironia ou humor em textos variados;
?
identificam a relação

lógico-discursiva marcada por locução adverbial ou

conjunção comparativa;

?
interpretam texto com apoio de material gráfico;
?
localizam a informação principal.
Os alunos do 9º ano, neste nível, ainda:

?
inferem o sentido de uma palavra ou expressão;
?
estabelecem relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto;
?
identificam o tema de textos narrativos, argumentativos e poéticos de conteúdo
complexo;

?
identificam a tese e os argumentos que a defendem em textos argumentativos;
?
reconhecem o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada
palavra ou expressão.
Nível 6 - 250 a 275

Utilizando como base a variedade textual já descrita, neste nível os alunos do 5º e do
9º anos (4ª. e 8ª. séries), além de demonstrarem as habilidades anteriores:

?
localizam características do personagem em texto poético;
?
distinguem um fato da opinião relativa a este fato;
?
identificam uma definição em texto expositivo;
?
estabelecem relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto;

(conclusão)

Níveis de Desempenho
dos alunos em Leitura
Nível 6 - 250 a 275

O que os alunos conseguem fazer nesse nível

?
inferem a finalidade do texto a partir do suporte;
?
inferem o sentido de uma palavra ou expressão;
?
identificam a finalidade do texto;
?
identificam o assunto em um poema;
?
comparam textos que tratam do mesmo tema, reconhecendo diferentes formas
de tratar a informação;

?
interpretam texto a partir de material gráfico diverso (gráficos, tabelas, etc);
?
estabelecem relações entre as partes de um texto, identificando substituições
pronominais que contribuem para a coesão do texto.
Os alunos do 9º ano (8ª. série) ainda:

?
estabelecem relações entre partes de um texto, reconhecendo o sentido de uma
expressão que contribui para a continuidade do texto;

?
estabelecem relações

lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios, etc;

?
reconhecem o

efeito de sentido decorrente da exploração de recursos
ortográficos e/ou morfossintáticos;

?
identificam o conflito

gerador do enredo e os elementos que constroem a

narrativa;

?
identificam a tese e o argumento que defendem em texto com a linguagem
informal;

?
inferem informação a partir de um julgamento em textos narrativos longos;
?
inferem efeitos de ironia ou humor em narrativas curtas;
?
inferem o sentido de uma expressão em texto narrativo longo e de vocabulário
complexo.
Nível 7 - 275 a 300

Além de demonstrar as habilidades dos níveis anteriores, no 5º e no 9º anos(4ª. e 8ª.
séries), os alunos:

?
inferem informação em texto narrativo longo;
?
identificam relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de lugar,
advérbio de tempo ou termos comparativos em textos narrativos longos, com
temática e vocabulário complexos.
Os alunos do 9º ano (8ª. série):

?
inferem informações

implícitas em textos poéticos subjetivos, textos
argumentativos com intenção irônica, fragmento de narrativa literária clássica,
versão modernizada de fábula e histórias em quadrinhos;

(conclusão)

Níveis de Desempenho
dos alunos em Leitura
Nível 7 - 275 a 300

O que os alunos conseguem fazer nesse nível

?
reconhecem o efeito de sentido decorrente da utilização de uma determinada
expressão;

?
estabelecem relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto;
?
reconhecem posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo
fato ou tema;

?
comparam textos que tratam do mesmo tema, reconhecendo diferentes formas
de tratar a informação.
Nível 8 -300 a 325

Além de demonstrar as habilidades dos níveis anteriores, no 5º e no 9º anos (4ª. e 8ª.
séries), os alunos:

?
identificam o assunto do texto em narrativas longas com vocabulário complexo;
?
inferem informações em fábulas.
Os alunos do 9º ano (8ª. série):

?
inferem o tema de texto poético;
?
inferem a finalidade de texto informativo;
?
identificam a opinião do autor em texto informativo com vocabulário complexo;
?
diferenciam as partes principais das secundárias de um texto;
?
interpretam tabela a partir da comparação entre informações;
?
inferem o sentimento do personagem em história em quadrinhos;
?
estabelecem relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la;
?
identificam a tese de um texto argumentativo;
?
identificam o conflito gerador do enredo;
?
reconhecem o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras
notações.
Nível 9 - 325 a 350

Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos da 9º ano (8ª. série)
localizados neste nível demonstram habilidades de leitura que envolvem
compreensão global de texto; avaliação e estabelecimento de relações entre textos
e partes de textos mais longos e com vocabulário complexos; inferem informações
em diversos contextos; e começam a ler com compreensão textos da literatura
clássica.

