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Turmas: 1001 e 1002 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO - Professora: Daniele 

 
QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 10 

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

Lives e aula liberadas ao longo do 2º bimestre. 

Data que foi postado o trabalho 24/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoradanielebatista@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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TEXTO I: 
 

O impacto do tempo perdido no trânsito no bem-estar do brasileiro 
 

 Cerca de 104 milhões de brasileiros saem de suas casas diariamente com destino ao local de trabalho. O 
trajeto, na maioria das vezes desconfortável, é também excessivamente longo, fazendo com que seja perdido 
muito tempo em trânsito. 
 
 Diversos estudos têm chamado a atenção para o custo econômico associado ao desperdício de tempo nos 
deslocamentos diários. (...) 
 

 
 Além da dimensão econômica, deslocamentos extensos são responsáveis por restringir a disponibilidade 
de tempo para lazer, exercícios físicos, atividades criativas e convívio familiar. Todas estas atividades 
exercem, potencialmente, algum feito sobre o bem-estar subjetivo das pessoas. É neste contexto que a 
mobilidade urbana foi tratada na Sondagem de Bem-Estar (SBE), pesquisa realizada pelo IBRE/FGV com 
cerca de 2.500 indivíduos das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo durante o segundo semestre de 
2016. 
 
 Uma pergunta que surge naturalmente no contexto da pesquisa é se o tempo gasto em deslocamentos 
diários afeta, efetivamente, o bem-estar das pessoas. (...) Os resultados obtidos (...) sugerem que, além da 
dimensão econômica associada à produtividade, o tempo de deslocamento diário apresenta um custo em 
termos do bem-estar subjetivo das pessoas. Trata-se de estímulo adicional às obras e melhorias na 
infraestrutura de mobilidade urbana, capazes, neste sentido, de aumentar a satisfação dos indivíduos através 
de outros canais, como, por exemplo, a realização de atividades físicas, atividades criativas, lazer e convívio 
social. 
 
(BITTENCOURT, Viviane Seda; LERÍPIO, João Renato. O impacto do tempo perdido no trânsito no bem-estar do brasileiro. Disponível 

em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/o-impacto-do-tempo-perdido-no-transito-no-bem-estar-do-brasileiro. Acesso em: 24 set. 2019) 
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TEXTO II: 
 
 Pesquisa revela falta de mobilidade urbana no Rio Grandes cidades podem ser um celeiro de ideias, um 
estrondo de criatividade. Esta é a maior vantagem de se morar em lugares que nem sempre oferecem o 
conforto e a tranquilidade de regiões mais afastadas, onde se tem mais contato com a natureza e 
tranquilidade para ir e vir. Segundo Edward Glaeser, de Os Centros Urbanos (Ed. Campus), o convívio mais 
estreito com o outro é capaz de enriquecer grandes projetos e soluções. 
 
(...) 
 
 Para isso, porém, para que estejamos juntos, é muito importante que as cidades ofereçam condições para 
os moradores circularem livremente. Se não puderem se locomover, os cidadãos não podem trocar. Não há 
como descobrir e permutar hábitos e culturas, se o habitante ficar confinado entre pessoas que circulam 
exatamente pelos mesmos locais e vivam as mesmas situações que a sua. 
 
(...) 
 
 Uma pesquisa assinada por Sergio Veloso e Vinícius Santiago, publicada pela Fundação Heinrich Böll 
Brasil, teve como objetivo apresentar a situação da “Mobilidade Urbana como Direito à Cidade” no Complexo 
do Alemão. Trata-se de um conjunto composto por 15 comunidades que, segundo o último Censo do IBGE, 
realizado há oito anos, tinha cerca de 60 mil oradores e 18 mil domicílios. Imagino que esses números já 
estejam subestimados. 
 
 A pesquisa foi feita em parceria com o Coletivo Papo Reto, formado por pessoas da comunidade. (...) A 
partir das orientações de Thainã de Medeiros e Renata Trajano, do Coletivo Papo Reto, o questionário 
deveria abordar o tema da violência como um dado a ser levado em conta: em dias de conflito, como se 
movem os moradores? 
 
(...) 
 
 Em situações como essa, em que mesmo os pesquisadores não puderam subir às comunidades por causa 
do risco, “o trânsito pelas ruas e becos, a saída dos moradores de casa para o trabalho, a entrada de 
trabalhadores na região oriundos de outros locais da cidade e, enfim, o estado de normalidade do dia a dia da 
comunidade são suspensos, bem como os direitos básicos à vida, à moradia e ao acesso à cidade”. Neste 
cenário, a avaliação dos moradores é de que o Estado entra com a força, diferentemente daquilo que ele 
deveria estar fazendo, que seria garantir o direito de locomoção dos moradores. 
 
 Antes de serem impossibilitados de trabalhar por causa dos tiroteios intensos, os pesquisadores 
conseguiram concluir que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado (52,2%) pela população entrevistada 
– 84 mulheres, 76 homens e rês pessoas que se autodeclararam de outro gênero, um total de 163 pessoas – 
para acessar o Centro da cidade. Em segundo lugar são usados os moto-táxis e, em terceiro, as vans. 
Desses 52,2%, 46,6% disseram utilizar apenas um ônibus para chegar ao destino, enquanto 35% 
responderam que utilizam dois ônibus ou um ônibus e um metrô. Quase 30% criticaram bastante o estado dos 
ônibus. 
 
(...) 
 
 Ao serem perguntados para quais regiões da cidade o(a) entrevistado(a) se locomove com frequência, 
apenas 5,1% responderam que vão até bairros da Zona Sul. A grande maioria – 84,9% – transita somente 
pela Zona Norte/Centro e, mais especificamente, pelos arredores do Complexo do Alemão. 
(...) 

(GONZALEZ, Amelia. Pesquisa revela falta de mobilidade urbana no Rio. , Rio de Janeiro, 01 jan. 2018) 
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 Após a leitura dos textos motivadores, desenvolva uma dissertação-argumentativa sobre o tema: COMO 
AS PESSOAS SÃO AFETADAS PELOS PROBLEMAS DE MOBILIDADE NO RIO DE JANEIRO? Insira a 
tese na introdução, faça dois parágrafos de argumentos (um por autoridade e outro por causa/consequência) 
e uma conclusão resumitiva.  
 

 Mínimo de 20 linhas, máximo de 30.  

 Dê um título à redação!  
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