
Leia Atentamente às Diretrizes! 

Pág.       /   4 1 

 
Turma: 801 

 
Português - Professora: Claudia 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Português 

Quantidade de Questões 10 

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

Interpretação do livro: Sensor:o game. 

Transitividade Verbal/ Regência Verbal/Vozes 
verbais 

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! Equipe CAQ 
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Leitura e Interpretação livro paradidático: Sensor: o game (Manuel Filho) 
 

           Fred é um adolescente que está sempre por dentro do mundo dos videogames. Sua vida dá uma 

reviravolta quando ele é convidado a participar de um projeto ultrassecreto sobre o desenvolvimento de um 

game revolucionário, que vai mudar para sempre o mercado tecnológico: o sensor. Fred não podia acreditar. 

Ainda se lembrava do momento  em que seu chefe dizia que o projeto SENSOR tinha sido aprovado, o rapaz 

gostaria que todos os seus amigos estivessem ali naquele momento. Ele, quase deixando de ser um moleque 

estava sendo aprovado pelo executivo da área de games. O chefe Valter ficou extremamente orgulhoso de 

seu pupilo. Fred tinha certeza de que, se não fosse por seu mestre, que sempre o apoiou, nada teria 

acontecido. O mais interessante de tudo foi a velocidade com a qual o projeto tomou forma. Todo mundo 

falava que na informática, as coisas andavam muito rapidamente, mas nem mesmo Fred poderia imaginar 

que os protótipos do sensor ficariam prontos em apenas oito meses, quase uma gestação humana. De 

qualquer forma, naquele momento, Fred estava muito orgulhoso por ter criado, o game mais legal de todos os 

tempos, mesmo sem saber  que, exatamente por causa disso, sua vida iria correr grande perigo. Foi aí que as 

coisas fugiram ao controle. 

          Fred e os outros pesquisadores envolvidos no projeto do sensor desaparecem misteriosamente. A 

família de Fred permanece aflita esperando por notícias enquanto a polícia tenta solucionar o caso. 

Consciente de que a situação é muito pior do que todos imaginam, Joca, primo e amigo de Fred, e que sabe 

muito a respeito do sensor, sairá em sua busca. Ao lado de sua amiga Bia Byte, que é viciada em tecnologia, 

Joca fará todo o possível para salvar a todos. Juntos, eles se envolvem em uma emocionante aventura em 

que perigos virtuais invadem a vida real. 

E foi assim que tudo aconteceu. Quando Fred entrou em contato com os Zumbis e logo, Kronos(Joca foi 

transformado em Kronos) se apresentou, ele começou a perceber que precisava entrar naquele mundo. Fred 

um menino ingênuo não poderia mais sair de um casulo, pois poderia ser alvejado. Por outro lado, se 

permanecesse por lá acabaria sendo atingido de qualquer maneira. O plano de Bia havia funcionado e a 

polícia chegou ao local. A polícia precisou por semanas ter que dar explicações a imprensa. Já que todos 

queriam saber como tinham descoberto o esconderijo do chefe.  

No final, Fred chegou à conclusão que despistou através de seu sensor  da câmera do medo. E assim, os 

meninos continuaram a assistir as entrevistas e questionaram-se se jovens tem medo de alguma coisa! 

 

 
Trabalho Avaliativo – Português - Professor(a): Claudia 

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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Interpretando o livro: (15 pts.) 
 
1- Quem são os personagens principais da história? ______________________________________ 
 
2-Como era a relação entre Joca, Fred e Bia? ____________________________________________ 
 
3-O sensor é apresentado nessa história como algo ultramoderno e inovador. Em nosso cotidiano, há 
tecnologias que se aproximam das utilizadas por ele?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
4- Quem afinal conseguiu resgatar Fred daquela situação complicada? 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
5- Em sua opinião, o mundo virtual substitui o mundo real? Justifique sua resposta: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Análise Linguística: ( 70 pts.) 
 
1-Classifique, sintaticamente, os elementos destacados: (classifique se o objeto é direto ou indireto) (10 pts.) 
 
a)Precisei da ajuda de meu pai para trocar o pneu do carro. ________________________________ 
 
b) Joana simpatizou com Marcelo. _________________________________ 
 
c) Entreguei o caderno que estava comigo. _________________________ 
 
d) Enviei o trabalho a professora. ____________________________ 
 
 
2-Tendo em vista, seu conhecimento sobre a regência do verbo aspirar, explique qual é a diferença de 
sentido existente entre as duas frases a seguir: (5 pts.) 
 

I- Naquela cidade, todos aspiravam a um ar puro. 
 

II- Naquela cidade, todos aspiravam um ar puro. 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
3-Complete com onde ou aonde: ( 10 pts.) 
 

a) __________________ você está, Ricardo? 
 

b) Todos já entenderam ________________ ela queria chegar com esse charme todo. 
 

c) Ainda não sei _______________ aquele menino bonito mora. 
 

d) Ninguém sabe _____________ a prova foi parar. 
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4- Complete as frases a seguir empregando a preposição adequada, de acordo com a regência do verbo.(10 
pts.) 
 
a)O homem _____________ quem confiei o conserto do carro, fugiu. 
 
b) Meu pai é uma das pessoas _____________ quem eu aprecio muito, o que fala. 
 
c) A casa de José fica __________ a Rua São João e a Avenida São José. 
 
d)A reabertura do mercado ficou marcada __________ sábado que vem. 
 
5- (FGV) Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta.(5 pts.) 

a) As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. 
b) Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um Home Theater! 
c) O jóquei Nélson de Sousa foi para Inglaterra visando títulos e euros. 
d) Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. 
e) A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. 
 
6- (FEI) Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal: ( 5 pts.) 

a) Deu-lhe um belo presente de aniversário. 
b) Levei-o para o médico esta manhã. 
c) Gostamos deste novo filme. 
d) Fui no cinema ontem. 
e) O lenço caiu no chão. 
 
7- (Fundação Carlos Chagas) Transpondo para a voz passiva a oração “O faro dos cães guiava os 
caçadores”, obtém-se a forma verbal: (5 pts.) 
 
a – (     ) guiava-se 
b-   (     ) ia guiando 
c-   (     ) guiavam 
d-   (     ) eram guiados 
e -  (     ) foram guiados 
 

8- (TRT – RJ) “Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão”.  A forma ativa dessa mesma frase é: (5 

pts.) 

 
a) Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. 
b) Tudo pode comprovar-se. 
c) Qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso. 
d) Pode comprovar-se tudo isso. 
e) Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. 
 
9- As orações abaixo se encontram na voz passiva, assim, sua tarefa consistirá em transformá-las para a voz 
ativa. (10 pts.- 5 cada) 
 
a – Os  prédios serão implodidos pela nova construtora.___________________________________________ 
 
b – As receitas deliciosas serão feitas por elas. __________________________________________ 
 
10-Passe a frase a seguir para a voz passiva sintética: (5 pts.) 
 

a) As regras foram respeitadas. __________________________________________ 
 

 
 
                       


