
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

PRODUÇÃO DE TEXTO - TURMA 901 - PROFESSORA ADRIANA 

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 REDAÇÃO 
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 

 
 - Interpretação de Texto 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO - 21/05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO Até o dia 25/05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

Professoraadrianaresende1@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR - Deem o melhor de si 
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Nasce um escritor 

O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o 

mar como tema. A classe inspirou, toda ela, nos encapelados mares de Camões, aqueles 

nunca dantes navegados, o episódio do Adamastor foi reescrito pela meninada. Prisioneiro no 

internato, eu vivia da saudade das praias do Pontal onde conhecera a liberdade e o sonho. O 

mar de Ilhéus foi o tema da minha descrição. 

Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. Na aula seguinte, entre risonho 

e solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. 

Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, o autor daquela 

página seria no futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar 

onze anos. 

Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio, ao lado dos 

futebolistas, os campeões de matemática e de religião, dos que obtinham medalhas. Fui 

admitido numa espécie de Círculo Literário onde brilhavam alunos mais velhos. Nem assim 

deixei de me sentir prisioneiro, sensação permanente durante os dois anos em que estudei no 

colégio dos jesuítas. 

Houve, porém, sensível mudança na limitada vida do aluno interno: o padre Cabral tomou-

me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua estante. Primeiro “As viagens de 

Gulliver”, depois clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses. Data 

dessa época minha paixão por Charles Dickens. Demoraria ainda a conhecer Mark Twain, o 

norte-americano não figurava entre os prediletos do padre Cabral. 

Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito e amável. Menos por me haver 

anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver me revelado 

o mundo da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles dois anos de internato, a fazer mais 

leve a minha prisão, a minha primeira prisão. 

 

Jorge Amado. “O menino Grapiúna”. Rio de Janeiro: Record, 1987. p.117-120. 

1 – Segundo o texto, o novo professor de português pediu aos alunos uma descrição 

com 

o tema “o mar”. O narrador escolheu o mar de Ilhéus. Explique essa escolha: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Trabalho Avaliativo – REDAÇÃO - Professor(a): ADRIANA 

RESENDE 

 

9º Ano - Ensino Fundamental 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 



 

 

2 – De acordo com o texto, o professor “não regateou elogios” à vocação de escritor do 

narrador. O que significa “não regateou elogios”? 

(   ) Significa “não poupou elogios”. 

(   ) Significa “não inventou elogios”. 

(   ) Significa “não selecionou elogios”. 

 

3 – Na passagem “[...] sensação permanente durante os dois anos em que estudei no 

colégio dos jesuítas.”, a que sensação o narrador se refere? 

_______________________________________________________________________ 

 

4 – Identifique o fato que, segundo o narrador, mudou de modo considerável a sua vida, 

marcada por limitações no internato: 

(   ) “Passei a ser uma personalidade, segundo os cânones do colégio [...]” 

(   ) “Fui admitido numa espécie de Círculo Literário onde brilhavam alunos mais velhos.” 

(   ) “[...] Cabral tomou-me sob sua proteção e colocou em minhas mãos livros de sua 
estante.” 

 

5 – No segmento “Primeiro „As viagens de Gulliver‟ [...]”, o termo grifado exprime: 

(   ) lugar.    (   ) modo.    (   ) tempo. 

 

6 – Em “[...] clássicos portugueses, traduções de ficcionistas ingleses e franceses.”, a 
vírgula assinala a enumeração de elementos: 

(   ) opostos.    (   ) alternados.   (   ) correlacionados. 

 

7 – Na parte “Demoraria ainda a conhecer Mark Twain [...]”, ocorre: 

(   ) a metáfora.   (   ) a sinestesia.   (   ) a metonímia. 

 

8 – O narrador expõe os motivos de ele recordar “com carinho a figura do jesuíta 
português erudito e amável”. Aponte o motivo, que na visão dele, ocupa uma posição 
secundária: 

(   ) “[...] por me haver anunciado escritor [...]” 

(   ) “[...] por me haver dado o amor aos livros [...]” 

(   ) “[...] por me haver me revelado o mundo da criação literária.” 

 

9. PUC-PR (2018) 

[…] O menino ouviu a narrativa de um arqueiro que passou anos e anos treinando a arte do 
arco e flecha, até se tornar um especialista. Ao chegar a uma reunião com outros arqueiros, 
encontrou uma extensa parede com inúmeros alvos – e flechas cravadas bem no centro deles. 
O arqueiro ficou impressionado. Não acreditava que uma única pessoa havia feito aquilo. Era 
uma proeza. Uma multidão de flechas milimetricamente no centro dos alvos, quem realizou 
aquele feito? Havia um garotinho perto dos alvos e o arqueiro perguntou: 

“Você sabe quem lançou essas flechas?”. E o garoto disse: “Sim, fui eu”. O arqueiro não 
conseguia acreditar. Como assim? Aquele garotinho era o responsável por tamanha façanha?  



 

 

Então o menino contou como fez aquilo: “Primeiro eu jogo a flecha e depois pinto o alvo ao 
redor”. […] 

Disponível em: <http://observatoriodasjuventudes.pucpr.br/2015/07/28>. Acesso em: 13/06/17.  

Os ditados populares e provérbios têm a propriedade de sintetizar interpretações sobre 
fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados por narrativas que contêm quebras de 
expectativa. Considerando essas informações, o possível provérbio que melhor sintetiza 
o texto é 

a) não adianta chorar sobre o leite derramado 

b) água mole em pedra dura tanto bate até que fura 

c) cada macaco no seu galho 

d) quem com ferro fere, com ferro será ferido 

e) em terra de cego, quem tem um olho é rei 

 

10. FUVEST (2018) 

 

Examine o cartum: 

O efeito de humor presente no cartum decorre, principalmente, da 

a) semelhança entre a língua de origem e a local 

b) falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico 

c) falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico 

d) discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local 

e) incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram 


