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APLICADOR, SIGA AS AÇÕES DESCRITAS E LEIA PARA O ESTUDANTE SOMENTE a(s) 
informação(ões) que apresenta(m) o desenho de um megafone .

ORIENTAÇÕES PARA A APLICAÇÃO DAS TAREFAS DE FLUÊNCIA

• Iniciando a aplicação, diga para o estudante:

 Vou pedir para que você leia várias palavras até o momento que eu disser para você parar, 
mas antes vamos ver como você vai fazer para ler, ok?

• Feito isso, direcione o estudante para a leitura dos três exemplos de palavras. NESTE MOMENTO, 
mostre, no Caderno do Estudante, as palavras exemplo e a direção em que deve ser realizada a leitura 
(da esquerda pra direita, de acordo com o sentido da seta).

• Peça para o estudante ler as palavras exemplo:

 Leia essas três palavras.

TATU MAR VACA

ATENÇÃO! Caso o estudante apresente dificuldades para ler uma das palavras do exemplo, espere até, 
no máximo, 3 segundos, para que ele tente realizar a leitura e leia a palavra para ele. Feito isso, diga para 
ele passar para a palavra seguinte.

• Depois que o estudante terminar a leitura das palavras exemplo, prepare-o para o começo do teste:

 Muito bem!

 Agora, você vai ler as outras palavras que estão no quadro e parar quando eu disser PARE.

 Procure ler da melhor maneira que você conseguir e não se preocupe se não der para ler 
todas as palavras, ok?

 Vamos começar!

• Direcione o estudante para a página do Caderno do Estudante na qual se encontra o quadro com as 
palavras que ele deverá ler.

IMPORTANTE! Os quadros e o texto a serem lidos pelo estudante estão no Caderno do Estudante, no 
qual ele fará essa leitura.

• Aplicador, você deve:

1. INDICAR a primeira palavra a ser lida por ele no quadro.
2. ACIONAR o cronômetro do aplicativo assim que o estudante começar a ler a primeira palavra da sequência.
3. AGUARDAR até, no máximo, 3 segundos, para que o estudante leia a palavra. Caso o estudante não 
consiga ler uma palavra, indique a próxima para que ele possa prosseguir.
4. PEDIR para que o estudante pare a leitura quando o cronômetro encerrar a contagem de tempo.

IMPORTANTE! Em hipótese alguma, você poderá ajudar na leitura das palavras da sequência de avaliação.

• O quadro de palavras a serem lidas pelo estudante é:
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MACACO DEDO MATO BELEZA HOJE

CABEÇA SOPA MINUTO BONITO TAPETE

SEMANA SÁBADO GELO NEGATIVO LIXO

PATO MATEMÁTICA NOVE MÁGICO SOMA

POSITIVO AMOR VELA MASSA MÊS

PÁSSARO HOMEM SEMENTE IDADE CIRCO

RÃ QUÍMICO PARQUE MÃE CEBOLA

CARINHO MILHO ESPÉCIE DENTISTA MUNDO

CÉREBRO RÉ OSSO TURISTA ESCADA

VERMELHO PASSADO HOTEL POETA ESTRELA

HELICÓPTERO MOSTARDA AMIDO LÃ MEDICINA

PÓ MARRETA MARÇO PÁ GRAVADORA

PASSARINHO VENCEDOR BATALHA PESSOA NUBLADO

BRINQUEDO COLHER VACINAR CHÃO DIETA

PERFUME GASOLINA CANTORA ABERTO TRABALHADOR

GAIVOTA MÚLTIPLO RAÇÃO MODERNO CALOR

SALTAR BACALHAU MACARRÃO VEGETAL AÇO

TERÇA CIMENTO HERÓI NAÇÃO MIL

PESCAR HOSPITAL VOZ BICHINHO DEVAGAR

CONSULTOR VINAGRE PAPEL GATINHA PISCINA
(D060001I7)
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• Encerrado o tempo para leitura, diga:

 Muito bem!

 Agora, você vai ler um quadro com palavras que foram inventadas e vai parar quando eu 
disser PARE.

 Como antes, procure ler da melhor maneira que você conseguir e não se preocupe senão 
conseguir ler todas as palavras, ok?

 Vamos começar!

• Direcione o estudante para a página do Caderno do Estudante na qual se encontra o quadro com as 
pseudopalavras que ele deverá ler.
 
• Aplicador, você deve:

1. INDICAR a primeira pseudopalavra a ser lida por ele no quadro.
2. ACIONAR o cronômetro do aplicativo assim que o estudante começar a ler a primeira pseudopalavra 
da sequência.
3. AGUARDAR até, no máximo, 3 segundos, o estudante ler a pseudopalavra. Caso o estudante não 
consiga ler uma pseudopalavra, indique a próxima para que ele possa prosseguir.
4. PEDIR para que o estudante pare a leitura quando o cronômetro encerrar a contagem de tempo.

IMPORTANTE! Em hipótese alguma, você poderá ajudar na leitura das palavras da sequência de 
avaliação.

• O quadro de pseudopalavras a serem lidas pelo estudante é:
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VONO BISIGO PINE VADO BITIDO

ZODO TÚSICO LADIGA MEDE MOTIGO

PEPILOMA LEZ RAVAL CALIESCO TÃ

AFELO BROSA CÓ POATA FIELA

BEDESSE FRAMI VALOLODE BELEX PRODO

AVAMO CARRA POZ ESADA BIL

TENCE BACATAL MONLAR LOATO ARRA

MALGARE DAPLO TEMIX JOR ENDOLIMO

DIDROTA ECEAL BURATEZI ETO NEMENTE

QUINAI LUDAPRORA JURRA AFISMAL PRONA

BONGU PARRETEL ADISA NIM ESLIATA

LAGARÃO PAIADO GARBOTE FECLA LUM

VANUNADO BARNILA JAL EMANHO GONCANA

DANEIRO MERULHO EUBO LOGAL SATUJADO

PANHEBA LERITRATO PIRACHA BÓ ELMAÇO

MUNHEDE PIEBA LOPRO CABURRA MILHAMO
(D060006I7)

• Encerrado o tempo para a leitura, diga:
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 Muito bem!

 Agora, vou pedir que você leia um texto.

  Você vai ler e, ao final, responderá a algumas perguntas sobre a história que leu.

 Como antes, procure ler da melhor maneira que você conseguir.

 Vamos começar!

• Aplicador, você deve:

1. MOSTRAR, no Caderno do Estudante, o texto e a direção em que deve ser realizada a leitura: da 
esquerda para a direita, começando pelo título.
2. ACIONAR o cronômetro do aplicativo assim que o estudante começar a ler a primeira palavra do título 
(ou do texto, caso ele salte o título).
3. AGUARDAR até, no máximo, 3 segundos, o estudante ler uma palavra do texto. Caso o estudante não 
consiga ler uma palavra, indique a próxima para que ele possa prosseguir.
4. NÃO INTERROMPER a leitura quando o cronômetro indicar o término do tempo, pois o estudante 
deverá ler o texto até o final.

IMPORTANTE! Em hipótese alguma, você poderá ajudar na leitura do texto.

• O texto a ser lido pelo estudante é:

A girafa cozinheira

Lina era uma pequena girafa que gostava muito de cozinhar. Num dia em que sua mãe tinha 
ido às compras, Lina olhou por acaso no calendário e percebeu uma coisa interessante.

– Viva! Hoje é dia do aniversário da mamãe! [...]
Então, teve uma ideia. Faria para sua mãe um lindo bolo de aniversário.
Sem perder tempo, lançou-se ao trabalho.
Mal tinha começado, deixou cair dois ovos, que se espatifaram ao chão. Depois, aconteceu a 

mesma coisa com a farinha e o açúcar. [...]
Finalmente, conseguiu terminar o bolo. Só faltava colocá-lo no forno. Feito isto, Lina começou 

a brincar e esqueceu completamente o bolo. Quando sentiu cheiro de queimado, é que se deu 
conta do que havia acontecido. Ainda estava chorando, quando sua mãe chegou das compras. 
Percebendo as boas intenções de sua filha, beijou-a [...] dizendo:

– Obrigada, Lina! [...] Nunca me esquecerei deste teu lindo gesto. Agora, vamos preparar nosso 
lanche, porque eu trouxe um bolo de morango [...]. Vamos juntas comemorar meu aniversário! [...] 

A GIRAFA cozinheira. Disponível em: <https://www.metaforas.com.br/infantis/2019-10-15/a-girafa-cozinheira.htm>. Acesso em: 9 dez. 2019. 
Fragmento. (D040001I7)

IMPORTANTE! As perguntas sobre a compreensão do texto são apresentadas apenas aqui, no Caderno 
do Aplicador.

• Encerrada a leitura do texto, diga: 
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 Muito bem!

 Agora, farei 3 perguntas sobre o texto que você acabou de ler.

 Fique tranquilo(a) e responda da melhor maneira que conseguir. Caso não consiga, é só 
falar, não tem problema.

 Vamos começar!

 
ATENÇÃO! MARQUE, NO APLICATIVO, a resposta dada pelo estudante dentre as opções disponíveis 
(A, B, C, D ou E), conforme opções de resposta no caderno do aplicador.

• FAÇA a primeira pergunta:

 Nesse texto, que coisa interessante Lina percebeu ao olhar o calendário?

Opções de respostas:

A) O estudante respondeu que Lina percebeu que era aniversário da sua mãe.
B) O estudante respondeu que Lina percebeu que teve uma ideia.
C) O estudante respondeu que Lina percebeu que faria um lindo bolo de aniversário para sua mãe.
D) O estudante respondeu uma informação que não está no texto.
E) O estudante não respondeu.

ATENÇÃO! Aguarde o estudante responder e marque uma das opções de resposta (A, B, C, D ou E), ao 
término de cada resposta.
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• FAÇA a segunda pergunta:

 De acordo com esse texto, porque Lina estava chorando? 

Opções de respostas:

A) O estudante respondeu que Lina estava chorando porque o bolo de sua mãe queimou.
B) O estudante respondeu que Lina estava chorando porque sentiu o cheiro de queimado do bolo.
C) O estudante respondeu que Lina estava chorando porque sua mãe chegou com compras.
D) O estudante respondeu que Lina estava chorando por um motivo que não está no texto.
E) O estudante não respondeu.

ATENÇÃO! Aguarde o estudante responder e marque uma das opções de resposta (A, B, C, D ou E), ao 
término de cada resposta.

• FAÇA a terceira e última pergunta:

 Qual é o assunto desse texto?

Opções de respostas:

A) O texto conta a história de uma girafa que cozinhava. 
B) O texto conta a história de uma girafa.
C) O estudante fez um resumo da história.
D) O estudante indicou outro assunto.
E) O estudante não respondeu.

ATENÇÃO! Aguarde o estudante responder e marque uma das opções de resposta (A, B, C, D ou E), ao 
término de cada resposta.
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