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Turma: 902 

 
Produção de Texto - Professora: Claudia 

 
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: 

Propaganda 

Resumo 

Artigo de Opinião 

Data que foi postado o trabalho 23/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

30/07/2020 

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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1-Observe a imagem e responda: (15 pts.) 
 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a)  O texto é uma propaganda. Qual é a sua finalidade? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b) Retire do texto verbal da propaganda, uma opinião: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c) Qual é a relação do texto verbal, com o texto não verbal, nesta questão? 

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

2º Bimestre  

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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2-SÃO OS HORMÔNIOS QUE FALAM POR ELE  (10 pts.) 
 
O “não” que o jovem diz aos adultos é muitas vezes mera reação química. Uma das principais características 
aparentes da adolescência é que é nessa fase que o garoto começa a dizer "não". Mais do que isso. O "não" 
é a sua resposta pronta a todas as perguntas. "Quer tomar banho?" "Não." "Vista um agasalho porque está 
frio." "Não." "Vá fazer o dever de casa." "Não." É necessário pensar um pouco sobre o significado desse 
"não". Não se trata apenas de uma resposta recorrente. É mais do que isso. O "não" organiza o mundo 
interno de um adolescente. O cérebro de um rapaz nessa fase é como um exército repentinamente 
surpreendido pelo ataque de um inimigo - no caso, os pais com suas ordens. Apanhados distraídos no 
acampamento, os soldados desse batalhão precisam de um tempo para se preparar para o combate. O "não" 
faz com que eles ganhem tempo para essa preparação. Defendido e organizado, o comandante desse 
exército - seu filho - poderá até tomar banho, vestir o agasalho ou fazer o dever de casa. Mas ele fará isso 
porque ELE quer. Afinal, o adolescente não é mais uma criança que apenas obedece a ordens. Ele está na 
fase de questionar, entender e aceitar apenas o que julgar justo ou coerente. Mesmo que sua percepção do 
que seja "justiça" ou "coerência" pareça completamente amalucada.  
 
A adolescência é um período de muitos questionamentos. Segundo o texto, por que o adolescente sempre se 
opõe a tudo o que lhe é dito?  
 
A) Porque ele sempre se opõe a tudo, uma vez que não consegue compreender os adultos.  
B) Porque não é mais criança e não obedece a ordens.  
C) Porque ele precisa de um tempo para pensar melhor sobre o assunto, enquanto desvenda as frequentes 
“investidas dos adultos”.  
D) Porque ele tem a percepção prejudicada pelos hormônios. 
 
3-Como se explica que o adolescente, às vezes, acate as ordens dos pais? (10 pts.) 
 
A) Porque ele pode ter interesse pela proposta feita pelos pais. Então, ele analisa e toma suas próprias 
decisões, que podem coincidir com o que os pais desejam.  
B) Porque, às vezes, ele é apanhado distraído.  
C) Porque, às vezes, ele teme as reações dos pais.  
D) Porque, às vezes, ele sente-se inseguro e concorda com os pais. 
 

:  
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                                                 A ciência comprova: ler faz bem para o cérebro 

 
 
 

10 benefícios da leitura. 
 
 
 
 

1.  A leitura estimula a memória, expandindo a capacidade de nossa mente. 

2. A leitura é combustível inesgotável para a imaginação. 

3. A leitura nos dá as palavras, instrumento para expressar nossos sentimentos. 

4. A leitura nos aproxima da compreensão de mundo e da autocompreensão. 

5. Ao ler, nos deparamos com aquilo que pensamos: com nossas crenças. 

6. É possível experimentar com a leitura, sem de fato experimentar fisicamente. 

7. O ato de ler naturalmente leva a escrever e a escutar. 

8. Ler eleva a autoestima. 

9. A leitura desconhece a solidão, nos permite estar sempre acompanhados. 

10. A leitura constrói sonhos e nos empurra à realização. 

 

Produza um texto resumindo as informações acima sobre os benefícios que a leitura traz de benefício,  

para o cérebro. (35 pts.) 

 

 Mínimo de 15 linhas. 

 Obedeça às competências propostas; 

 Não fuja ao tema; 
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1_______________________________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________________________
6_______________________________________________________________________________________
7_______________________________________________________________________________________
8_______________________________________________________________________________________
9_______________________________________________________________________________________
10______________________________________________________________________________________
11______________________________________________________________________________________
12______________________________________________________________________________________
13______________________________________________________________________________________
14______________________________________________________________________________________
15______________________________________________________________________________________
16______________________________________________________________________________________
17______________________________________________________________________________________
18______________________________________________________________________________________
19______________________________________________________________________________________
20______________________________________________________________________________________ 

 

 

Competência 1 Competência 2 Competência 3 Competência 4 Competência 5 

“Demonstrar 
domínio da norma 
padrão da língua 
escrita” 

“Compreender a 
proposta de 
redação e aplicar 
conceitos das 
várias áreas do 
conhecimento para 
desenvolver o 
tema.” 

“Selecionar, 
relacionar, 
organizar e 
interpretar 
informações, fatos, 
opiniões e 
argumentos em 
defesa de um ponto 
de vista.” 

“Demonstrar 
conhecimento dos 
mecanismos 
linguísticos 
necessários à 
construção da 
argumentação.” 

“Elaborar proposta 
de intervenção para 
o problema 
abordado, 
respeitando os 
direitos humanos.” 

     

 

                      Bom Trabalho! 


