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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 04 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Gráficos e Tabelas 

Crônica narrativa 

Ortografia: Acentuação 

Data que foi postado o trabalho 24/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima 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, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 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 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º 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 Whatsapp 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!  
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1- De acordo com o gráfico acima, responda: (20 pts.) 
 
 
a) Em quais anos houve a maior e a menor safra de café? ____________________________ 
 
b) Quantos quilos de café foram produzidos em 2016? _______________________________ 

 

                                                              
 
 
 
 
 

 

 
Trabalho Avaliativo - Prod. Texto - Professor(a): Claudia 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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2-Leia o texto e responda: (10 pts.) 

                                                
                                                                                                   ©Shutterstock/rafyfane 
  
                                                     Aprenda a chamar a polícia... 
          Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no 
quintal de casa. 
         Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta 
passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas 
internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando 
tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o 
ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia 
nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto 
depois, liguei de novo e disse com a voz calma: – Oi, eu liguei há pouco por que tinha alguém no meu quintal. 
Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardada em 
casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara! 
Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade 
do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste 
mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele 
estivesse pensando que aquela era a casa do Comandante da Polícia. No meio do tumulto, um tenente se 
aproximou de mim e disse: — Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: – Pensei que 
tivesse dito que não havia ninguém disponível. 
VERISSIMO, Luís Fernando. Aprenda a chamar a polícia. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br>. 
Acesso em: 21 set. 2013. 
 
 
Com base no texto, pode-se afirmar como correto que o texto: 
 
 
a)aborda uma questão que acontece comumente nos grandes centros rurais, que é a invasão da propriedade 
pública. 
  
b)relata, com muita precisão, a eficiência da polícia em resolver problemas relacionados à violência urbana. 
  
c)apresenta, de forma irônica, um fato contraditório que é a falta de polícia para prender bandidos e o excesso 
de policiais para prender um cidadão por ele supostamente ter matado um ladrão. 
  
d)narra um fato comum nos dias de hoje, que é as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, como fez a 
personagem principal. 
  
e)discute, com muita certeza, a relação entre autoridade policial, cidadãos, bandidos e direitos humanos. 
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3-Aprendendo.... (30 pts.) 
 
Gênero: Crônica narrativa  
 
Tipo textual: narrativo  
 
Você estudou que a crônica é um gênero textual narrativo que tem por base fatos que acontecem em nosso 
cotidiano. Por este motivo, é uma leitura agradável, pois o leitor interage com os acontecimentos e por muitas 
vezes se identifica com as ações das personagens. O texto é curto e de linguagem simples, o que o torna 
ainda mais próximo de todo tipo de leitor e de praticamente todas as faixas etárias. Leia a notícia abaixo e use 
a situação apresentada para escrever uma crônica. Sua crônica deve ter como objetivo levar o leitor a refletir 
sobre a violência no trânsito e para isso você pode, se quiser, explorar o humor. 
 
NOTÍCIA  
 
Carro desgovernado subiu na calçada e acertou em cheio um operário que estava no local. Segundo 
testemunhas o condutor estava visivelmente embriagado e desceu do carro cambaleando. O motorista já 
acumula 70 multas de trânsito nos últimos 5 anos, 14 delas por dirigir embriagado. Mínimo 15 linhas. 
 
                                                Fatalidade ou falta de responsabilidade? 
1 ______________________________________________________________________________________ 
2_______________________________________________________________________________________ 
3_______________________________________________________________________________________ 
4_______________________________________________________________________________________ 
5_______________________________________________________________________________________ 
6_______________________________________________________________________________________ 
7_______________________________________________________________________________________
8_______________________________________________________________________________________ 
9_______________________________________________________________________________________ 
10______________________________________________________________________________________ 
11______________________________________________________________________________________ 
12______________________________________________________________________________________ 
13______________________________________________________________________________________ 
14______________________________________________________________________________________ 
15______________________________________________________________________________________ 
16______________________________________________________________________________________ 
17______________________________________________________________________________________ 
18______________________________________________________________________________________ 
19______________________________________________________________________________________ 
20______________________________________________________________________________________ 
21______________________________________________________________________________________ 
22______________________________________________________________________________________ 
23______________________________________________________________________________________ 
24______________________________________________________________________________________ 
25______________________________________________________________________________________ 
 
4-Explique por que as palavras a seguir são acentuadas: ( 10 pts.) 
 

                              abóbora     cérebro   fantástico    pássaro     sílaba  

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Bom trabalho! 
 


