
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Língua Portuguesa - 8º Ano - Turma: 801 - Professora Claudia 

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 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA          Língua Portuguesa 

QUANTIDADE DE QUESTÕES 10 QUESTÕES, SENDO 8 OBJETIVAS E 2 
DISCURSIVAS 

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

Leitura e Interpretação – Aposto- 
Classificação de Aposto – Classificação de 
sujeito- Ortografia: s/c/ç 
  

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO      Data: 22/05/20 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO      Data: 26/05/20 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Qualquer dúvida entrar em contato com a 
professora pelo e-mail. 
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QUESTÃO 01: (5pts.) 

                                                        Qual a origem... 

... do beijo? Nos cultos a Vênus, na Ásia Menor, era a maneira de demonstrar respeito e prestar 

homenagem à deusa. Na Europa, até o século 16, beijo nos lábios era usado como cumprimento. 

Também era comum que os servos beijassem as mãos dos reis em sinal de respeito. 

... do aceno? Agitar as mãos para se despedir ou saudar de longe pessoas queridas teve início na 

Grécia Antiga. O registro mais famoso do gesto é descrito na Ilíada, de Homero. Ao voltar de uma 

expedição, Ulisses é recebido assim pelos companheiros de acampamento. 

... de mostrar a língua? Na Ásia, há 10 séculos, a língua para fora ficou popular na hora do insulto. 

Afinal era um jeito de xingar sem falar palavrão. 

Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/qual-a-origem/. Acesso em: 21 jan. 2018. 

Segundo o texto acima, é possível afirmar que: 

(A) mostrar a língua demonstra falta de respeito a outra pessoa, porque é uma forma de xingamento. 

(B) o aceno, uma forma de cumprimento com as mãos, surgiu na Ásia Menor. 

(C) não é recomendado fazer aceno com as mãos nem mesmo mostrar a língua, porque se trata de um 

insulto. 

(D) o beijo, o aceno e mostrar a língua são formas eficientes de comunicação entre as pessoas. 

QUESTÃO 02: (5pts.) 

                                                                 Pirataria 

A pirataria é toda violação aos direitos de criação e já é vista por muitos especialistas como o "crime do 

século XXI". É uma atividade ilegal que causa prejuízos crescentes à economia, à geração de 

empregos (não só no Brasil, mas no mundo todo) e, principalmente, prejuízos aos consumidores. 

Segundo a INTERPOL (Polícia Internacional), a pirataria mundial, atualmente, movimenta mais recursos 

financeiros que o narcotráfico. O crime de pirataria é uma atividade financiada por grandes grupos de 

máfias internacionais organizadas, que trazem para o Brasil os mais diversos tipos de mercadorias. são 

roupas, tênis brinquedos, CDs, remédios, óculos, peças de automóveis, luvas cirúrgicas, entre outros, 

que não seguem qualquer padrão de segurança e qualidade. Esses produtos acabam frustrando os 

consumidores, podendo, inclusive, causar danos irreparáveis à saúde. 

Disponível em: http://locadoradvdcenter.blogspot.com.br/2008/04/os-males-da-pitararia.html. Acesso 

em: 21 jan. 2018. 
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Segundo o texto: 

(A) apesar de a Polícia fazer um trabalho preventivo nas fronteiras dos países, nos últimos anos, a 

pirataria tem aumentado de forma significativa. 

(B) a Polícia Internacional tem trabalhado para coibir a pirataria, que é um tipo de crime considerado 

inafiançável. 

(C) o consumidor que utilizar de produtos piratas pode pôr a própria vida em risco, pois, geralmente, são 

produtos de qualidade inferior. 

(D) alguns produtos piratas podem prejudicar à saúde do consumidor, porém há produtos piratas que 

são mais baratos e de qualidade superior aos originais. 

 

Observe o cartum a seguir para responder às questões 03 e 04. 

 

� 

Disponível em: https://fazdecontaquesei.blogspot.com.br/2012/08/a-inclusao-da-tecnologia-na-

educacao.html. Acesso em: 21 jan. 2018. 

QUESTÃO 03: (5pts.) 

 

O cartum acima: 

(A) apresenta aos pais que os atuais alunos têm se preocupado muito com as leituras na escola. 

(B) mostra que muitos alunos desconhecem algumas obras literárias importantes. 

(C) informa que alguns alunos estão mais preocupados em brincar do que ler um bom livro. 

(D) critica o uso que as crianças têm feito da tecnologia, priorizando-a e deixando de lado a leitura de 

livros. 

 

QUESTÃO 04: (5pts.) 

Os personagens do cartum apresentam diferentes reações diante do livro. Por meio das expressões 

faciais e corporais dos personagens é possível afirmar que eles sentem: 

 

(A) alegria, euforia e curiosidade. 

(B) medo, receio e curiosidade. 

(C) ódio, raiva e curiosidade. 

(D) medo, alegria e euforia. 
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QUESTÃO 05: (5pts.) 

Assinale a alternativa em que o trecho em destaque funciona como aposto: 

a) “[…] despediu-se de Potira, sua esposa, e desceu o rio […]” 

b) “[…] para dar combate a uma tribo inimiga.” 

c) “[…] e Tupã transformou-as em diamantes.” 

d) “E aí está a origem dessa pedra preciosa.” 

 

QUESTÃO 06: (5pts.) 

O aposto desempenha a função de:  

a) caracterização de um termo.  

b) explicação de uma expressão dita anteriormente.  

c) chamamento da pessoa a quem se dirige.  

d) indicação de uma circunstância em que se deu uma ação. 

 

QUESTÃO 07: (5pts.) 

Que sinais de pontuação se apresentam em frases, que podem ser classificadas com aposto 

explicativo? 

(     ) travessão              (     ) exclamação            (    ) interrogação      (     ) vírgulas 

 

QUESTÃO 08: (5 pts.) 

Relacione as orações com os tipos de sujeito: 

I. Sujeito composto.                              (     ) Choveu muito ontem à noite. 

II. Sujeito oculto.                                   (     ) Cantar faz bem para a alma. 

III. Oração sem sujeito.                         (     )  A chaves e a mala de Joana estão no carro. 

IV. Sujeito indeterminado.                     (     )  Não encontraram o culpado.               

V. Sujeito simples.                                 (     ) Perdi o voo. 

 

QUESTÃO 09: (5pts.) 

(TJ-SC-2018) Há sujeito indeterminado em: 

a) (  ) Não deve haver problemas com a sua contratação. 

b) (  ) Precisa-se de mais computadores no escritório. 

c) (  ) Dê-se ciência às partes da decisão. 

d) (  ) Alugam-se apartamentos. 

e) (   ) É preciso entrar com novo recurso. 

 

 



 

 

QUESTÃO 10: (5 pts.) 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente: 

(  ) persuadir, abolição, congresso, assepsia 

(  ) inisiar, roseira, assude, capacidade 

(  ) soberania, assúcar, mesada, ressucitar 

(  ) bassia, receituário, miscinenasão, funsionalidade  


