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Resumo 

Marçal, Patrícia Conceição Ribeiro Arteiro Annechine; Rodrigues, Erica dos 

Santos (Orientadora). Análise das demandas de processamento associadas a 

textos e enunciados de provas de língua portuguesa do SAERJinho. Rio de 

Janeiro, 2013.  162p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Letras, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 Este trabalho tem por objetivo investigar as demandas de processamento 

relacionadas à resolução de provas de língua portuguesa do SAERJinho, focalizando-se, 

em particular, fatores de ordem linguístico-textual envolvidos na leitura de textos e 

enunciados das referidas provas.  Na resenha da literatura são apresentadas vertentes 

teóricas sobre o processamento da leitura, seus aspectos cognitivos, metacognitivos 

assim como os conceitos de legibilidade e inteligibilidade. Dada a multiplicidade 

semiótica que caracteriza os textos das provas analisadas, são considerados os conceitos 

de multimodalidade e multiletramento. Apresenta-se, adicionalmente, literatura relativa 

a gêneros textuais, tendo em vista a identificação dos gêneros mais recorrentes nas 

provas examinadas. Uma breve caracterização dos tipos de questão de múltipla escolha 

usados em provas objetivas também é estabelecida, entendendo-se que aspectos 

metacognitivos associados à resolução desses tipos de questão podem afetar o 

desempenho dos alunos nas provas. A fim de compreender os critérios de elaboração 

das provas, foram considerados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio, que são a base referencial da Matriz de Referência utilizada na elaboração do 

SAERJinho. Antes das análises, o SAERJinho foi apresentado. No capítulo da 

metodologia, são apresentados o corpus da pesquisa, a ferramenta usada para verificar o 

grau de legibilidade dos textos (Coh-Metrix-Port) e o valor do índice Flesch associado a 

cada texto. Em seguida, procedeu-se à análise dos gêneros textuais, dos tipos de questão 

de múltipla escolha e também das habilidades e dos conteúdos específicos cobrados nas 

questões. Os resultados da pesquisa sinalizaram para a necessidade de se reavaliarem os 

critérios de elaboração das provas e apontaram ainda para a necessidade urgente de os 

alunos do Ensino Médio desenvolverem as habilidades necessárias para alcançarem 

proficiência em leitura (como por exemplo, inferir uma informação implícita em um 

texto, identificar o tema de um texto, identificar a finalidade de textos de diferentes 

gêneros) e, consequentemente, terem bom êxito nas avaliações.     

Palavras-chave       
 Habilidades de leitura; legibilidade textual; gêneros textuais; prova de língua 

portuguesa; questões de múltipla escolha; SAERJinho. 
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Abstract 

Marçal, Patrícia Conceição Ribeiro Arteiro Annechine; Rodrigues, Erica dos 

Santos (Advisor). Analysis of Linguistic Processing Demands related to Texts 

and Questions in SAERJinho’s Portuguese Language Tests. Rio de Janeiro, 

2013.  162p. M.Sc. Thesis – Departamento de Letras, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro. 

 This thesis is aimed at investigating the processing demands related to taking the 

SAERJinho’s Portuguese Language Tests (the Education Evaluation System of the State 

of Rio de Janeiro), by focusing, in particular, on textual-linguistic factors involved in 

reading the statements of the mentioned tests. In the literature review, we present the 

theoretical framework for reading processing, its cognitive and metacognitive aspects, 

as well as the concepts of readability and intelligibility. Due to the semiotic multiplicity 

that characterizes the texts of the tests analyzed, the concepts of multi-modality and 

multi-literacy are considered. Additionally, we present the literature regarding text 

genres, focusing on the identification of the most recurrent genres in the tests examined. 

A brief characterization of the types of multiple choice questions used in objective tests 

is also established, bearing in mind that metacognitive aspects associated with the 

resolution of these types of question may affect students’ performance on the tests. In 

order to understand the criteria involved in test preparation, we consider the Brazilian 

National Curriculum Parameters for the Secondary Education, which are the reference 

basis of the Reference Matrix used in the preparation of the SAERJinho. Before 

showing the analyses, the SAERJinho is introduced. In the methodology chapter, the 

research corpus is shown, as well as the tool used to verify the readability level of the 

texts (Coh-Metrix-Port) and the Flesch reading score associated with each text. Then, 

we analyze the text genres, the types of multiple choice questions and also the skills and 

the specific topics covered in the questions. Research results show that it is necessary to 

re-evaluate the criteria involved in the elaboration of the tests and they also point out 

that high school students should urgently develop their reading proficiency (such as, for 

example, inferring implicit information in a text, identifying the text’s topic and the 

purpose of texts of different genres) and, consequently, achieve good results in the 

evaluations. 

Keywords         
 Reading skills; text readability; text genres; Portuguese language test; multiple-

choice questions; SAERJINHO (Education Evaluation System of the State of Rio de 

Janeiro) 
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