
 

 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Língua Portuguesa – Profª Daniele Batista -  Turma 1001.e 1002 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 
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DISCURSIVAS 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
 Unidades 01 e 02 – Livro 1º Bimestre 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 19-05-2020 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 23-05-2020 
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O cigarro eletrônico 

Inalar a fumaça liberada na combustão do cigarro é o mais mortal dos comportamentos de 

risco no Brasil. 

Não é de hoje que os fabricantes procuram uma forma de administrar nicotina, sem causar os 

malefícios da queima do fumo nem tirar o prazer que o dependente sente ao fumar. E, acima 

de tudo, sem abrir mão do lucro obtido com a droga que provoca a mais escravizadora das 

dependências químicas conhecidas pela medicina. 

Com essa finalidade, foram lançados no comércio os cigarros eletrônicos, uma coleção 

heterogênea de dispositivos movidos a bateria que vaporizam nicotina, para ser fumada num 

tubo que imita o cigarro. Em menos de dez anos, as vendas na Europa atingiram 650 milhões 

de dólares e 1,7 bilhão nos Estados Unidos. 

O sucesso tem sido tão grande, que alguns especialistas ousam predizer que o cigarro 

convencional estaria com os dias contados. 

Na literatura médica, entretanto, as opiniões são divergentes. 

1) Os detratores 

A demonstração de que fumantes passivos correm mais risco de morrer por ataque cardíaco, 

derrame cerebral, câncer e doenças respiratórias, deu origem à legislação que proibiu o fumo 

em lugares fechados, providência que beneficiou fumantes e abstêmios. 

 

Especialistas temem que esse esforço da sociedade seja perdido, quando os cigarros 

eletrônicos forem anunciados em larga escala pelos meios de comunicação. 

Comerciais exibidos recentemente nas TVs americanas justificam a preocupação: “Finalmente, 

os fumantes têm uma alternativa real” ou “Somos todos adultos, aqui. É tempo de tomarmos 

nossa liberdade de volta”. Mensagens como essas não seduzirão as crianças, como aconteceu 

com as campanhas de cigarros anos atrás? 

Os Centers for Diseases Control, nos Estados Unidos, revelaram que embora o consumo de 

cigarros comuns entre adolescentes americanos tenha caído, entre 2011 e 2012, o de 

eletrônicos duplicou. 
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Não existe padronização na quantidade de nicotina vaporizada pelas diferentes marcas de 

eletrônicos; nem controle de qualidade. Os testes mostram que alguns conseguem liberar o 

dobro ou o triplo de nicotina, em cada tragada. 

Ainda não há comprovação científica de que o cigarro eletrônico substitua os convencionais. O 

uso concomitante pode levar ao consumo de doses exageradas de nicotina, eventualmente 

próximas de limites perigosos. 

Na falta de melhor alternativa, o cigarro eletrônico pode ser uma forma menos maligna de lidar 

com a dependência de nicotina. Mas, é preciso criar com urgência uma legislação para lidar 

com ele. 

2) Os defensores 

Consideram que o cigarro eletrônico se enquadra nas chamadas estratégias de redução de 

riscos, semelhantes às de distribuição de seringas para usuários de drogas injetáveis, 

adotadas como medida de prevenção à aids. 

Há quem acredite que, ao lado de outras formas de administrar nicotina sem utilizar combustão 

(chicletes, pastilhas e adesivos), os dispositivos eletrônicos têm potencial para se tornar um 

dos maiores avanços na história da saúde pública. 

Para eles, o vapor de nicotina inalado através do cigarro eletrônico mimetiza as experiências 

prévias do fumante, sem deixar de estigmatizar o cigarro comum. 

Lembram que no mundo ocorrem seis milhões de óbitos por ano, por causa do fumo, e que as 

previsões para o século 21 não poderiam ser mais sombrias: um bilhão de mortes, 

predominantemente entre os mais pobres e menos instruídos. 

Defendem que a estratégia de reduzir, mesmo sem eliminar, o risco de morte associado ao 

cigarro, é um imperativo moral. 

Difícil não reconhecer que os dois lados apresentam argumentos consistentes. 

Minha opinião é de que os cigarros eletrônicos devem obedecer a leis que os obriguem a 

passar por controle de qualidade, que proíbam fumá-los em bares, restaurantes, escritórios e 

outros espaços públicos fechados, e que vedem a publicidade pelos meios de comunicação de 

massa. 

Seria fundamental, ainda, proibir que os fabricantes adicionassem mentol, essências de 

morango, baunilha ou chocolate, para torná-los mais palatáveis às crianças, prática criminosa 

que a Anvisa não consegue impedir que a indústria do fumo continue utilizando no cigarro 

comum. 

Na falta de melhor alternativa, o cigarro eletrônico pode ser uma forma menos maligna de lidar 

com a dependência de nicotina. Mas, é preciso criar com urgência uma legislação para lidar 

com ele. 

Disponível em:<https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/o-cigarro-eletronico-artigo/>. 

Acesso em: 2 out. 2019. 



 

 

 

 
01. Esse tipo de gênero textual tem como característica principal: 
a) veicular a opinião de um determinado meio de comunicação sobre uma situação específica. 
b) defender um determinado ponto vista com a intenção de convencer o leitor sobre ele. 
c) noticiar um fato, com a intenção de torná-lo público, de forma isenta e fidedigna. 
d) versar sobre uma situação corriqueira e cotidiana, situada em um espaço e um tempo bem 
definidos. 
 

 
02. Um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias textuais, mas quase sempre há 
uma que é a predominante. No texto de Martha Medeiros, pode-se perceber que a 
tipologia textual que predominou foi, 
a) narrativa, porque conta uma história baseada em fatos reais do mundo moderno. 
b) descritiva, porque informa as características das pessoas que agem de forma corrupta. 
c) expositiva, porque explica como surge o sentimento de descrença na honestidade do povo 
brasileiro. 
d) argumentativa, porque a autora tece um comentário crítico em relação ao comportamento do 
brasileiro. 
 
O futuro é dos pirralhos 
      A tendência para negligenciar a capacidade intelectual e de mobilização dos mais jovens 
marcou a História desde os primórdios da Humanidade até aos anos 1950. 
      Provavelmente por isso, ou na sequência do fim dessa realidade que durante séculos 
serviu de travão ao arrojo e ao risco, o Mundo avançou tanto nos últimos 30 anos como nos 
dois mil anteriores. Perante o que me parece uma evidência, surpreende-me que tanta gente 



 

se preocupe mais em achincalhar do que em compreender novas tendências, preocupações e 
projetos de um futuro diferente para melhor. 
 
 
      A onda de reprovação que envolveu Greta Thunberg nos últimos meses insere-se neste 
quadro de negação, de complexo de avestruz que, de forma mais aberta ou dissimulada, vai 
marcando muitos discursos, da Imprensa à política. 
      Depois de Donald Trump, a imitação barata brasileira, Jair Bolsonaro, chamou “pirralha” à 
jovem ativista sueca, classificação que, admito, deve merecer aprovação junto de um conclave 
de líderes mundiais populistas cujo enquadramento ideológico, a existir, representa um recuo 
de cem anos. 
      O estilo de Greta Thunberg não me seduz. Mas isso não me impede de perceber que 
representa, provavelmente, milhões de jovens por esse mundo fora, e que, sem filtros, como 
quase todos os adolescentes, atira para a discussão verdades que mais ninguém consegue 
dizer a uma classe política estagnada e egoísta cujo filão programático se esgota nas bíblias 
da alta finança. Tivessem os políticos a capacidade mobilizadora da adolescente sueca, e um 
dos grandes problemas da democracia não seria, seguramente, a escassa participação das 
populações nos atos eleitorais. 
(Disponível em: https://www.jn.pt/opiniao/vitor-santos/o-futuro-e-dos-pirralhos-11608999.html) 
 

03. Os diferentes gêneros textuais exercem uma função social específica e apresentam 
uma intenção comunicativa definida. Partindo desse pressuposto, é correto afirmar que 
o gênero discursivo que melhor define o texto acima é: 
a) Relatório científico. 
b) Editorial. 
c) Notícia. 
d) Crônica. 
e) Conto 
 

Educação financeira chega ao ensino infantil e fundamental em 2020 
           Oferta está prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
      Antonia, auxiliar de escritório, todos os dias compra uma balinha ou um chocolate, no ponto 
de ônibus, na volta do trabalho, que custa R$ 0,50. "Eu não dava importância para aquele 
gasto. Imagina, R$ 0,50 não é nada! Mas eu nunca consegui economizar um centavo”. 
Fazendo as contas, esses centavos viram R$ 11 em um mês e R$ 132 em um ano. 
      São situações como essa, retirada de livro didático disponível online, que ensinam 
estudantes de escolas em várias partes do país a terem consciência dos próprios gastos e a 
ajudar a família a lidar com as finanças. A chamada educação financeira, cuja oferta hoje 
depende da estrutura de cada rede de ensino passa a ser direito de todos os brasileiros, 
previsto na chamada Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
      “É uma grande oportunidade, uma grande conquista para a comunidade escolar do país”, 
diz a superintendente da Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), Claudia 
Forte. “A educação financeira busca a modificação do comportamento das pessoas, desde 
pequeninas, quando ensina a escovar os dentes e fechar a torneira para poupar água e 
economizar. Isso é preceito de educação financeira”. 
 
      A BNCC é um documento que prevê o mínimo que deve ser ensinado nas escolas, desde a 
educação infantil até o ensino médio. Educação financeira deve, pela BNCC, ser abordada de 
forma transversal pelas escolas, ou seja, nas várias aulas e projetos. Parecer do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), homologado pelo Ministério da Educação (MEC), prevê que as 
redes de ensino adequem os currículos da educação infantil e fundamental, incluindo esta e 
outras competências no ensino, até 2020. 
      A educação financeira nas escolas traz resultados, de acordo com a AEF-Brasil. Pesquisa 
feita em parceria com Serasa Consumidor e Serasa Experian, este ano, mostra que um a cada 
três estudantes afirmou ter aprendido a importância de poupar dinheiro depois de participar de 
projetos de educação financeira. Outros 24% passaram a conversar com os pais sobre 
educação financeira e 21% aprenderam mais sobre como usar melhor o dinheiro. 

https://www.jn.pt/opiniao/vitor-santos/o-futuro-e-dos-pirralhos-11608999.html


 

Desafios 
 
 
 
      Levar a educação financeira para todas as escolas envolve, no entanto, uma série de 
desafios, que vão desde a formação de professores, a oferta de material didático adequado e 
mesmo a garantia de tempo para que os professores se dediquem ao preparo das aulas. 
      De acordo com o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), 
Luiz Miguel Garcia, os municípios, que são os responsáveis pela maior parte das matrículas 
públicas no ensino infantil e fundamental, focarão, em 2020, na formação dos docentes, para 
que eles possam levar para as salas de aula não apenas educação financeira, mas outras 
competências previstas na BNCC. 
      “Tivemos um grande foco na construção dos currículos e, agora, neste ano, [em 2020], 
entramos no processo de formação. Educação financeira, inclusão, educação socioemocional, 
todos esses elementos vão chegar de fato na sala de aula a partir da discussão que fizermos 
agora”, diz. Segundo ele, a implementação será concomitante à formação, já em 2020. 
      De acordo com Garcia, não há um levantamento de quantos municípios já contam com 
esse ensino. “Não existe uma orientação geral com relação a isso. São iniciativas locais. Não 
tenho como quantificar, mas não é algo absolutamente novo”, diz. 
Ensinar a escolher 
      A educação financeira é pauta no Brasil antes mesmo da BNCC. Em 2010 foi instituída, por 
exemplo, a Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef), com o objetivo de promover 
ações de educação financeira no Brasil. Na página Vida e Dinheiro, da entidade, estão 
disponíveis livros didáticos que podem ser baixados gratuitamente e outros materiais 
informativos para jovens e para adultos. 
      As ações da Enef são coordenadas pela AEF-Brasil. Claudia explica que a AEF-Brasil foi 
convocada pelo Ministério da Educação (MEC) para disponibilizar materiais e cursos para 
preparar os professores e, com isso, viabilizar a implementação da educação financeira nas 
escolas. 
      As avaliações mostram que o Brasil ainda precisa avançar. No Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa) 2015, o Brasil ficou em último lugar em um ranking de 15 
países em competência financeira. O Pisa oferece avaliação em competência financeira de 
forma optativa aos países integrantes do programa. O resultado da última avaliação dessa 
competência, aplicada em 2018, ainda não foi divulgado. 
      Os resultados disponíveis mostram que a maioria dos estudantes brasileiros obteve 
desempenho abaixo do adequado e não conseguem, por exemplo, tomar decisões em 
contextos que são relevantes para eles, reconhecer o valor de uma simples despesa ou 
interpretar documentos financeiros cotidianos. 
 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2019-12/educacao-financeira-chega-
ao-ensino-infantil-e-fundamental-em2020>. Acesso em: 13 fev. 2020. Fragmento. 
 

04. É CORRETO afirmar que esse texto pertence ao domínio discursivo: 
a) Escolar. 
b) Jornalístico. 
c) Acadêmico. 
d) Publicitário. 
 
Benefícios da “AMIGOTERAPIA”: cura depressão, alivia ansiedade e boicota a solidão e 
muito mais 
       A amizade é um bálsamo para a alma. Ao lado de um amigo, o peso da nossa existência 
fica atenuado e a alegria tende a brotar mais facilmente. Quando a nossa mente e as nossas 
emoções nos parecem desconexas, a “amigoterapira” pode nos mostrar o caminho. 
      Não raro, nesses dias de aflição e de muita pressa, sentimos falta de um amigo. Alguém 
que esteja disposto a ouvir a nossa alma, a decifrar o nosso semblante, a nos dar aquele “tapa 
com luva de pelica” necessário ou aquela palavra de ânimo providencial. É por isso que, em 
casos de alma adoecida, sem embargo das demais terapias, uma amizade tem poder curador. 



 

      Um amigo é alguém disposto a nos mostrar a verdadeira face do nosso espírito, despindo-
nos de nossas máscaras, de nossas falsas certezas sobre nós. 
 
 
      Um amigo é capaz de ouvir sem julgar. De orientar sem querer impor a sua vontade ou 
verdade. Um amigo é capaz de nos fazer rir de nós mesmos. Está apto a refazer o nosso 
projeto de vida, a reler o nosso passado, a reavaliar o presente. 
       Um amigo é capaz de guardar as suas angústias no bolso, quando percebe que a sua dor 
requer um curativo mais emergencial. 
      Um amigo não é aquele que está ao seu lado quando você cai, tão somente. Mas, aquele 
que também estará na primeira fila quando você triunfar. Um amigo o afastará da solidão. Será 
uma ponte a levá-lo, juntamente com outros cuidados necessários, para longe da depressão. 
Ele fará menor a sua ansiedade e atenuará os seus medos da solidão. 
       A “amigoterapia” é o exercício da amizade verdadeira e pura e só pode ser realizada 
quando dois corações alados se encontram e um coração serve ao outro, sem nada exigir, mas 
ciente de que também será servido depois. 
Adaptado de: <https://www.revistapazes.com/beneficios-da-amigoterapia-cura-depressao-alivia-
ansiedade-e-boicota-a-solidao-e-muito-mais/>. Acesso em: 18 out. 2019. 

05. Em relação à função e à construção do texto, é correto afirmar que, 
a) é uma notícia tradicional, visto que preza pela transmissão de fatos ocorridos e que afetaram 
a sociedade. 
b) é um texto informativo em que se percebe certo lirismo ao se apresentar as informações. 
c) é um texto narrativo, com o propósito de relatar uma história. 
d) é uma crônica, visto que relata uma situação vivida pelos personagens a fim de fazer uma 
reflexão sobre o comportamento humano. 
 
 

Mudança climática está acabando com oxigênio dos oceanos, diz relatório. 
Rio — As mudanças climáticas e acidificação estão acabando com o oxigênio dos oceanos e 
ameaçam muitas espécies, de acordo com o maior estudo sobre o assunto publicado neste 
sábado pela União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), no momento em que 
ocorre, em Madri, a Conferência do Clima da ONU (COP25). 
A taxa global de oxigênio nos oceanos diminuiu cerca de 2% entre 1960 e 2010, segundo o 
relatório. A perda das reservas de oxigênio pode ser de 3 a 4% até 2100 se as emissões 
continuarem aumentando no ritmo atual. 
As conclusões indicam que a perda de oxigênio “constitui uma ameaça crescente para a pesca 
e para alguns grupos de espécies como atuns, marlins e tubarões”, segundo a IUCN, que 
mantém uma “lista vermelha” de referência sobre as espécies ameaçadas no mundo. 
“À medida que os oceanos perdem o oxigênio pelo aquecimento, o delicado equilíbrio da vida 
marinha enfraquece”, disse Grethel Aguilar, diretor geral interino da IUCN. 
A desoxigenação é explicada principalmente por dois fenômenos: o aumento “de nutrientes dos 
continentes e dos depósitos de nitrogênio derivados do uso de combustíveis fósseis” e “o 
aquecimento das águas oceânicas devido às mudanças climáticas”. 
A IUCN analisou 700 lugares no mundo, geralmente perto da costa ou em mares 
semifechados, com baixa taxa de oxigênio, em comparação com 45 na década de 1960.  
Disponível em: <http://twixar.me/J4vT>.Acesso em: 9 dez. 2019 (Adaptação). 

06. Esse texto é um(a), 
a) artigo de opinião, uma vez que busca defender um determinado ponto de vista. 
b) resenha, já que comenta sobre outra obra textual (o estudo da IUCN). 
c) notícia, porque visa principalmente informar o leitor acerca de fatos. 
d) resumo, pois trata dos pontos principais de outro texto (o estudo da IUCN). 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
07. As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas 
situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral 
informal usada entre av  e neto neste texto é: 
a) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em lugar de “foi”. 
b) a ausência de artigo antes da palavra “árvore”. 
c) o emprego da redução “tá” em lugar da forma verbal “está”. 
d) o uso da contração “desse” em lugar da expressão “de esse”. 
e) a utilização do pronome “que” em início de frase exclamativa. 
 
08. (Enem 2017) 
Pela primeira vez na vida teve pena de haver tantos assuntos no mundo que não compreendia 
e esmoreceu. Mas uma mosca fez um ângulo reto no ar, depois outro, além disso, os seis anos 
são uma idade de muitas coisas pela primeira vez, mais do que uma por dia e, por isso, logo 
depois, arribou. Os assuntos que não compreendia eram uma espécie de tontura, mas o Ilídio 
era forte.  
Se calhar estava a falar de tratar da cabra: nunca esqueças de tratar da cabra. O Ilídio não 
gostava que a mãe o mandasse tratar da cabra. Se estava ocupado a contar uma história a um 
guarda-chuva, não queria ser interrompido. Às vezes, a mãe escolhia os piores momentos para 
chamá-lo, ele podia estar a contemplar um segredo, por isso, assustava-se e, depois, irritava-
se. Às vezes, fazia birras no meio da rua. A mãe envergonhava-se e, mais tarde, em casa, 
dizia que as pessoas da vila nunca tinham visto um menino tão velhaco. O Ilídio ficava 
enxofrado, mas lembrava-se dos homens que lhe chamavam reguila, diziam ah, reguila de má 
raça. Com essa memória, recuperava o orgulho. Era reguila, não era velhaco. Essa certeza 
dava-lhe forças para protestar mais, para gritar até, se lhe apetecesse. 

PEIXOTO, J. L. Livro. São Paulo: Cia. das Letras, 2012. 



 

 

 
 
08. No texto, observa-se o uso característico do português de Portugal, marcadamente 
diferente do uso do português do Brasil. O trecho que confirma essa afirmação é: 
a) “Pela primeira vez na vida teve pena de haver tantos assuntos no mundo que não 
compreendia e esmoreceu.” 
b) “Os assuntos que não compreendia eram uma espécie de tontura, mas o Ilídio era forte.” 
c) “Essa certeza dava-lhe forças para protestar mais, para gritar até, se lhe apetecesse.” 
d) “Se calhar estava a falar de tratar da cabra: nunca esqueças de tratar a cabra.” 
e) “O Ilídio não gostava que a mãe o mandasse tratar a cabra.” 
 
 
Observe, nesta capa da revista Veja, como uma análise mais apurada dos recursos 
multimodais pode contribuir para um nível mais aprofundado de leitura. Responda às questões 
a seguir. 
 

 
 
09. Quais aspectos visuais (linguagem não verbal) chamam a atenção na capa? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10. Na imagem, o que significam a torneira e a lâmpada? Qual relação pode ser feita entre 
esses dois objetos? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 


