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Turma: 901 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO - Professora: Adriana 

 
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: 

Interpretação de Texto 

Data que foi postado o trabalho 23/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraadrianaresende1@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                                                  Pagando a dívida alheia 
 De repente estamos todos endividados e inadimplentes – ao menos a maioria de nós brasileiros comuns, 
sem mansões, nem iates, nem casas em Miami. Estamos assim porque fomos conclamados, tempos atrás, a 
consumir. Lembram? Eu não esqueci, e não consumi porque estava mais alerta e menos confiante: 
“Comprem seu carro! Troquem a geladeira! Comprem TV plana! 
 Não deixem de fazer nada disso; as elites brancas não querem que vocês tenham nada”. E saíram os 
brasileiros confiantes e crédulos a consumir – como se consumo, e não investimento de parte do governo, 
fosse crescimento. Realmente tivemos por um breve período uma sensação nova de confiança e bem-estar. 
Disseram (e acreditamos) que a miséria tinha sido liquidada no país; e éramos todos da classe média: quem 
ganhava mais do que 350 reais era da classe média. 
[...] 
 O Estado que ganhou mais do que podia e devia, com gestão equivocada, gastos faraônicos em 
empreendimentos luxuosos logo abandonados por falta de planejamento, agora nos convoca a pagar também 
suas dívidas – que não são nossas. Há poucos dias fomos avisados: a caixa está vazia, o dinheiro do 
governos acabou, entrou no ralo da imprudência. 
 Suspendem-se bolsas de estudo, investimentos em saúde e infraestrutura, e abre-se a dura realidade: 
projetos, comissões, estudos, palavrórios, mas não sabem o que fazer com o Brasil. Para consertar o que 
parece inconsertável, corta-se na carne... sobretudo na nossa. Cortam-se benefícios como tempo de trabalho 
para ter seguro-desemprego, dificultam-se condições para obter aposentadoria, reduzem-se pensões, e 
aumenta a angústia do povo. Cresce a inflação, sobe o desemprego, combinação fatal. Operários, 
funcionários, empregados domésticos, gerentes de lojas e de empresas, de repente às voltas com falta de 
trabalho e excesso de dívidas. 
[...] 
 A explicação fornecida para a crise é de romance: a Europa e os Estados Unidos são os responsáveis, e 
São Pedro, que faz chover demais numa região e pouco em outra. Se não formos um povo escolarizado, um 
povo informado, que lê jornal, assiste a noticiosos, conversa com família, amigos e colegas para saber o que 
se passa, é assim que seremos tratados. Promessas retumbantes e discursos otimistas e confusos não 
deviam mais nos enganar. A gente precisa da verdade. Precisa de respeito. Precisa das oportunidades que 
nos foram tiradas quando nos colocaram entre os últimos do mundo em educação, economia, confiabilidade e 
outros. 
Mas talvez se possa ajudar o Brasil usando as armas mais eficientes que temos, se bem usadas: 
manifestações ordeiras, não acreditar em promessas vazias, nem dar atenção a dança de políticos que 
trocam de partidos e convicções, na festa das gavetas que reina no Congresso. E usar o “voto” – gesto 
mínimo e definitivo que pode derrubar estruturas perversas e chamar de volta entre nós as duas irmãs 
indispensáveis para uma nação soberana: esperança e confiança. 

Lya Luft. Veja, ano 48, no 23, 10 de junho de 2015, p.23. 
 
1. A partir do trecho “A explicação fornecida para a crise é de romance...”, pode-se entender que 

a) as causas atribuídas à crise são fantasiosas, inverossímeis. 
b) a situação econômica do Brasil é grave, mas pode ter um final feliz. 
c) a crise econômica constitui-se numa sequência de fatos interligados. 
d) os vilões da crise econômica do Brasil são a Europa e os Estados Unidos. 
e) a crise é uma narrativa baseada em acontecimentos dramáticos e reais. 
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2. No trecho “E usar o „voto‟ – gesto mínimo e definitivo que pode derrubar estruturas perversas [...]” 
(último parágrafo), o uso do travessão indica 

a) conclusão das ideias desenvolvidas no parágrafo. 
b) enunciação da mudança de interlocutor do texto. 
c) opinião contrária à afirmação apresentada no texto. 
d) ressalva que vem confirmar uma ideia apresentada. 
e) explicação para um termo apresentado anteriormente. 

 
3. Pode-se afirmar sobre a linguagem empregada no texto que 

a) o uso parcial da primeira pessoa indica que a autora deixa prevalecer a subjetividade na defesa do seu 
ponto de vista. 

b) o uso predominante da primeira pessoa é um recurso argumentativo usado pela autora para convencer 
o interlocutor. 

c) o uso predominante da terceira pessoa é um recurso argumentativo usado para marcar a pessoalidade. 
d) o emprego parcial da terceira pessoa justifica-se pela necessidade de marcar a subjetividade na 

apresentação dos fatos. 
e) o emprego parcial da terceira pessoa justifica-se por tratar-se de um gênero discursivo pertencente à 

esfera acadêmica. 
 
4. A finalidade do texto consiste em 

a) refletir sobre a crise econômica que afeta toda a população brasileira. 
b) expor sobre as medidas de contenção de gastos realizadas pelo governo. 
c) apresentar sugestões de enfrentamento da crise econômica que assola o Brasil. 
d) mostrar que as pessoas são vulneráveis às situações de consumo impostas pelo estado. 
e) explicar por meio de fatos como se deu o endividamento dos brasileiros nos últimos anos. 

 
TEXTO II                                              A casa agora é deles 
 Pesquisa do IBGE revela que, no Brasil, o número de famílias que criam cachorros já é maior do que o de 
famílias que têm crianças. Causas demográficas e econômicas mostram que o fenômeno, similar ao de 
países ricos, vai se acentuar daqui para a frente. 
(Cecília Ritto e Bianca Alvarenga) 
 Os bichinhos de estimação nunca foram tão acolhidos, mimados, enfeitados, bem cuidados e desejados no 
Brasil quanto agora. Nunca mesmo: uma questão incluída na Pesquisa Nacional de Saúde, parte de um 
levantamento inédito realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que o 
número de cães nos lares brasileiros superou o de pequenos humanos: de cada 100 famílias no país, 44 
criam cachorros, enquanto só 36 têm crianças. 
 A pesquisa foi feita em 2013, mas o resultado do cruzamento dos dados saiu apenas na semana passada. 
Ele apontou a existência de 52 milhões de cães, contra 45 milhões de crianças de até 14 anos – uma situação 
que se assemelha à de países como Japão (16 milhões de crianças, 22 milhões de animais de estimação) e 
os Estados Unidos (em 48 milhões de lares há cães; em 38 Processo Seletivo/LÍNGUA PORTUGUESA – 
SEMEC 2015 – 6o ao 9o ano – 8 milhões há crianças). Nesses lugares, assim como no Brasil, o principal 
motivo para essa revolução dos bichos (bem mais amigável que a descrita pela rebelião metafórica de George 
Orwell) é de ordem demográfica. 
 Além de entreterem as famílias que têm filhos, os bichinhos são frequentemente a alternativa escolhida 
para preencher o vazio em lares com pouca gente ─ e esses lares têm se tornado cada vez mais numerosos. 
Isso porque, na maioria dos países desenvolvidos, as mulheres vêm tendo menos bebês, e, quando os têm, 
decidem fazê-lo mais tarde. Ao mesmo tempo, há o aumento da população idosa, cujos filhos já saíram de 
casa. Ninho e berço vazios reunidos, sobram espaço, tempo e dinheiro para os bebês de quatro patas. 
 Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), outro mapeamento do IBGE, a 
média de filhos por mulher, de 6,6, em 1940, baixou para 1,9, em 2010. Em contrapartida, a faixa etária em 
que as mulheres decidem ter filhos vem aumentando – entre as que possuem renda superior a cinco salários 
mínimos, a idade é 32 anos. A mesma Pnad confirma que o número de idosos no país tem subido – a 
proporção deles na população foi de 8,2% em 2000, para 11,7%, em 2015. Outro índice que atesta a 
mudança no perfil da população brasileira é o que mostra o aumento dos domicílios onde mora uma só 
pessoa: em nove anos, houve um crescimento de 35%, sendo a maior parte dos chamados “arranjos 
unipessoais” composta de pessoas com mais de 50 anos – potenciais pais de um totó. 
 Aos motivos demográficos, juntam-se os econômicos para explicar a multiplicação dos bichos. O alto custo 
de criação de filhos e o aumento do valor do metro quadrado dos imóveis residenciais nas grandes cidades 
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contribuem para afugentar delas famílias que têm crianças. Em Portland, no Estado do Oregon, autoridades 
constataram um crescente êxodo de famílias com filhos pequenos. Pesquisa com 300 casais que haviam 
deixado a cidade revelou que, na maior parte dos casos, a decisão de mudar se deu sobretudo por causa do 
alto preço das moradias e do desejo de oferecer aos filhos mais espaço. São questões que afligem menos 
famílias sem crianças ou pessoas que moram sós. 
 Por tudo isso, a população canina deve continuar crescendo no Brasil, enquanto a de crianças seguirá 
caindo, indicam as projeções. Em 2020, haverá no país 41 milhões de crianças e quase o dobro disso de 
cães: 71 milhões de animais de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet). [...]      Veja, 10 de junho de 2015, p.71 a 73. 
 
5. De acordo com as ideias do texto, é correto afirmar que 
 a) nos Estados Unidos, encontram-se 22 milhões de animais de estimação e apenas 16 milhões de 

crianças. 
 b) no Japão e nos Estados Unidos, de cada 100 famílias, 44 criam cachorros, enquanto que só 36 têm 

crianças. 
 c) no Japão, a pesquisa aponta que existem 52 milhões de cães, contra 45 milhões de crianças de até 14 

anos. 
 d) no Brasil, a pesquisa do IBGE comprovou que há 71 milhões de animais contra 71 milhões de crianças. 
 e) no Brasil, há um aumento de cães nos lares, semelhantes ao que ocorre em países, como Japão e 

Estados Unidos. 
 
6. O assunto principal da reportagem é 
 a) a mudança no perfil da população mundial quanto ao crescimento de pessoas que moram sozinhas. 
 b) a superação do número de cães em relação ao número de crianças nos lares brasileiros e as causas 

desse fenômeno. 
 c) a opção das mulheres por terem filhos na faixa etária de 32 anos e após adquirir estabilidade financeira. 
 d) a opção das pessoas pela adoção de animais de estimação deve-se ao alto custo na criação de filhos. 
 e) a propagação do resultado da Pesquisa Nacional de Saúde realizada nos seguintes países: Brasil, 

Japão e Estados Unidos. 
 
7. 
Disponível em http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=380. Acesso 21/06/2015. 

 A charge revela uma crítica à redução da maioridade 
penal por entender que 

a) gera impunidade e aumento da violência. 
b) garante maior segurança aos brasileiros. 
c) reduz o efeito e não a causa da violência. 
d) alinha a sua legislação à de países desenvolvidos. 
e) aumenta o número de infratores nos presídios. 

 
 
 
 
 
TEXTO III 
Cidadão 
Lucio Barbosa 
Tá vendo aquele edifício, moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto 
Olho pra cima e fico tonto 
Mas me chega um cidadão 
E me diz desconfiado, tu tá aí admirado 
Ou tá querendo roubar? 
Meu domingo tá perdido 
Vou pra casa entristecido 
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Dá vontade de beber 
E pra aumentar o meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer 
 
Tá vendo aquele colégio, moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento 
Pus a massa fiz cimento 
Ajudei a rebocar 
Minha filha inocente 
Vem pra mim toda contente 
Pai vou me matricular 
Mas me diz um cidadão 
Criança de pé no chão 
Aqui não pode estudar 
Esta dor doeu mais forte 
Por que que eu deixei o norte 
Eu me pus a me dizer 
Lá a seca castigava mas o pouco que eu plantava 
Tinha direito a comer 
 
Tá vendo aquela igreja moço? 
Onde o padre diz amém 
Pus o sino e o badalo 
Enchi minha mão de calo 
Lá eu trabalhei também 
Lá sim valeu a pena 
Tem quermesse, tem novena 
E o padre me deixa entrar 
Foi lá que Cristo me disse 
Rapaz deixe de tolice 
Não se deixe amedrontar 
 
Fui eu quem criou a terra 
Enchi o rio fiz a serra 
Não deixei nada faltar 
Hoje o homem criou asas 
E na maioria das casas 
Eu também não posso entrar     http://letras.terra.com.br/ze-geraldo/68686/ 
 
8 Para o “eu” do texto, qual a vida melhor: a do Norte ou a da cidade grande? Justifique. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
9. Qual foi a maior decepção do “eu” do texto? Justifique. 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
10. Explique os versos: 
“Hoje o homem criou asas/E na maioria das casas/Eu também não posso entrar”. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 


