
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

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

Produção de Texto  - Turma: 902 

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           Produção de Texto 

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 

 
 Narrativa- argumentativa/Ortografia 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO       Data: 21/05/20 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO       Até Data: 25/05/20 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR Qualquer dúvida entrar em contato com e-mail 
da professora. 
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1-Proposta de Redação (40 pts.) 
“O jovem, que até então não apresentava nenhum problema na escola, começa a ter uma avaliação 
catastrófica dos professores. Perde a capacidade de entender o que lê fora do ambiente da rede. Sem 
entender, não tem condições de julgar, e sem posição crítica fica incapacitado de reflexões profundas 
sobre a realidade que o cerca. Os pais imaginam que o filho está mentalmente perturbado ou tomando 
drogas, mas ele apenas renunciou a seu potencial expressivo para adotar a linguagem estereotipada da 
internet.” (Revista Época) 
 
“Os jovens estão escrevendo de forma totalmente diferente nos e-mails e nas mensagens rápidas. Está 
surgindo um novo idioma, completamente diferente. Um canal de tevê a cabo tem legendas nesse 
idioma e é difícil prestar atenção, seguir aquele negócio do jeito que o pessoal fala. O que 
potencialmente seria uma revitalização da palavra escrita virou um negócio muito precário. Não é bom.” 
(Revista ISTOÉ) 
 
Acima estão os fragmentos dos textos que compõem esse trabalho. Eles servem de base para a 
argumentação que deve ser feita a respeito do seguinte tema: 
A linguagem da internet pode ser uma ameaça para o desenvolvimento linguístico dos seus 
usuários? (Mínimo 15 linhas) – Não esqueça do Título.    
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Trabalho Avaliativo de Produção de Texto- 

Prof.(a):Claudia-Turma: 902 

 
Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

9º Ano - Ensino Fundamental 



 

2-De acordo com a ortografia na Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta: (10 pts.-2 cada) 

A.  O plural de “cidadão” é “cidadões”. 

B. “Tem” e “têm”, conjugações do verbo “ter”, indicam a mesma pessoa do discurso a quem se 

direcionam. 

C.  Os seguintes termos podem ser grafados das duas formas apresentadas: “quesitos/ quezitos” e    

 “mexer/mecher”. 

D. A palavra a seguir pode apresentar as duas formas ortográficas: “auto estima” e “autoestima”. 

E. A palavra “bônus” possui a mesma grafia, tanto no singular quanto no plural. 

 

3-Muitos vocábulos portugueses admitem dupla grafia; o exemplo abaixo que só admite a primeira das 

duas formas indicadas é: 

A. flecha/frecha. 

B. enfarte/enfarto. 

C. aluguel/aluguer. 

D. cociente/quociente. 

E. próprio/própio. 

 

4-Assinale a alternativa em que há uma palavra escrita de maneira equivocada. 

A. A casa está encharcada de água. 

B. Essa comida está muito cheirosa. 

C. Não memorizei o que ele disse. 

D. O enxoval do bebê está pronto. 

E. A poetiza escreve lindos versos. 

 

5-Assinale a opção em que a palavra sublinhada está corretamente grafada. 

A. “Esse previlégio de sentir-se em casa em qualquer lugar pertence apenas aos reis.” 

B. “A natureza brasileira apresenta aspectos bem diversos.” 

C. “No alto do morro, um palacete com picina.” 

D. “As seções espíritas eram realizadas todos os dias.” 

E. “Na adolecência tudo é permitido.”  
 

 

 

 

 


