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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: 

 

Data que foi postado o trabalho 03/12 

Data limite para entrega do trabalho 06/12 

E-mail para onde deve ser enviado o trabalho professoraadrianaresende1@gmail.com  

OBSERVAÇOES  

 
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 4º 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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OS TRÊS ASTRONAUTAS 
Umberto Eco e Eugenio Carmi (Texto adaptado) 

 Era uma vez a Terra. E era uma vez Marte.  
 Estavam muito distantes um do outro, no meio do céu, e em volta havia milhões de planetas e de galá-xias.  
 Os homens que moravam na Terra queriam alcançar Marte e os outros planetas: mas estavam tão longe! 
 De qualquer forma eles fizeram o possível. Primeiro lançaram satélites que giravam em volta da Terra durante dois 
dias e depois voltavam.  
 Depois lançaram foguetes que também giravam algumas vezes em volta da Terra, mas em vez de voltar, escapavam 
da atração terrestre e se perdiam no espaço infinito.  
 Primeiro colocaram cães nos foguetes: mas os cães não sabiam falar; e pelo rádio só transmitiam “au-au”. E os 
homens não entendiam o que eles tinham visto e aonde haviam chegado.  
 No fim encontraram homens corajosos que queriam ser astronautas.  
 O astronauta se chamava assim porque partia para explorar o espaço infinito, com os astros, os planetas, as galáxias 
e tudo aquilo que existe em volta.  
 Os astronautas partiam sem saber se iriam voltar. Queriam conquistar as estrelas, para que um dia todos pudessem 
viajar de um planeta para o outro, porque a Terra tinha ficado muito apertada, e os ho-mens aumentavam dia a dia.  
 Uma bela manhã partiram da Terra, de três pontos diferentes, três foguetes. No primeiro tinha um americano que 
assobiava alegremente uma musiquinha de jazz. No segundo tinha um russo que cantava com voz profunda “Volga, 
Volga”. No terceiro tinha um chinês que cantava uma bela canção, que aos outros dois parecia desafinada.  
 Cada um dos três queria ser o primeiro a chegar a Marte, para mostrar que era o melhor. Na ver-dade o americano 
não gostava do russo, o russo não gostava do americano, e o chinês desconfiava dos outros dois. E isso porque o 
americano, para dizer bom dia, dizia: “how do you do” e o russo dizia:  
“Dobroye utro” e o chinês dizia: “Zaoshang hao”.     Por isso não se entendiam e se achavam di-ferentes.  
 Mas como todos os três eram muito bons, chegaram a Marte quase ao mesmo tempo. Desceram das astronaves, de 
capacete e macacão espacial... e encontraram uma paisagem maravilhosa e inquietante: o solo era sulcado por longos 
canais cheios de uma água verde-esmeralda. Havia estranhas árvores azuis com pássaros jamais vistos, com plumas de 
cor estranhíssima. No horizonte se viam montanhas verme-lhas que mandavam estranhos reflexos.  
 Os astronautas olhavam-se uns aos outros, e cada um ficava no seu canto, um desconfiado do outro.  
 Depois chegou a noite. Havia em volta um estranho silêncio, e a Terra brilhava no céu como se fosse uma estrela 
longínqua.  
 Os astronautas se sentiam tristes e perdidos, e o americano, na escuridão, chamou a mãe. Disse               
“Mommy...” E o russo disse: “Mama”. E o chinês disse: “Ma-Ma”.   
 Mas logo entenderam que estavam falando a mesma coisa e tinham os mesmos sentimentos. As-sim um sorriu para 
o outro, se aproximaram, acenderam juntos uma bela fogueira, e cada um cantou as músicas da sua terra. Então criaram 
coragem e, esperando a manhã, aprenderam a se conhecer.  
 Enfim chegou a manhã: fazia muito frio. E de repente, detrás de uma moita saiu um marciano. Era mesmo horrível de 
se ver! Todo verde, com duas antenas no lugar das orelhas, uma tromba e seis bra-ços.  
 O marciano olhou-os e disse: “GRRRR!” Que na língua dele queria dizer: “Minha nossa, quem são aqueles seres 
horríveis?!”  
 Mas os terrestres não o entenderam e acharam que aquilo fosse um rugido de guerra. Era tão diferen-te deles que 
não conseguiam entendê-lo nem amá-lo. Subitamente se sentiram de acordo e se uniram contra ele. Frente àquele 
monstro, suas pequenas diferenças sumiam. Que importância tinha se falavam línguas diferentes? Compreenderam que 
eram todos os três seres humanos. O outro não. Era muito feio, e os terres-tres pensavam que quem é feio é também 
mau. Assim decidiram matá-lo com seus desintegradores atômi-cos.  
 Mas de repente, no grande frio da manhã, um passarinho marciano, que com certeza tinha esca-pado do ninho, caiu 
no chão tremendo de frio e medo. Piava desesperadamente, mais ou menos como um passarinho terrestre.    Dava 
mesmo pena. O americano, o russo e o chinês o olharam e não consegui-am segurar uma lágrima de compaixão.  
 E naquele momento aconteceu um fato estranho. Também o marciano se aproximou do passari-nho, olhou-o e 
deixou escapar dois filetes de fumaça da tromba. E os terrestres, imediatamente, compre-enderam que o marciano 
estava chorando. À sua maneira, como fazem os marcianos. Depois viram que ele se inclinava sobre o passarinho e o 
erguia com seus seis braços, tentando aquecê-lo.  
 O chinês se virou então para seus dois amigos terrestres.  
 “Entenderam?”, ele falou. “Nós achávamos que este monstro fosse diferente de nós, mas ele tam-bém ama os 
animais, sabe comover-se, tem um coração e, sem dúvida, também um cérebro! Acreditam que seja ainda o caso de 
matá-lo?’’  
 Nem era preciso perguntar. Os terrestres já tinham entendido a lição: não é porque dois seres são diferentes que têm 
que ser inimigos. Por isso se aproximaram do marciano e lhe estenderam a mão. E o marciano, que tinha seis mãos, 
apertou de uma só vez a mão dos três, enquanto com as livres fazia ges-tos de saudação. E apontando a Terra lá no 
céu, deixou entender que queria fazer uma viagem, para conhecer os outros habitantes e estudar junto com eles a 
maneira de fundar uma grande república espa-cial, na qual todos vivessem em paz e harmonia.  
 Bem contentes, os terrestres disseram que sim. E para festejar o acontecimento lhe ofereceram uma garrafinha de 
água fresquíssima trazida da Terra. O marciano, todo feliz, enfiou o nariz na garrafa, aspirou, e depois disse que tinha 
gostado muito daquela bebida, mesmo que o tivesse deixado um pouco tonto. Mas agora mais nada surpreendia os 
terrestres.  
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 Tinham compreendido que na Terra, como nos outros planetas, cada um tem seus próprios gostos, e que é só uma 
questão de se entenderem uns aos outros. 
 
1) Primeiramente, cães foram enviados ao espaço porque: 

a) não sabiam falar. 
b) eram mais corajosos que os homens. 
c) as expedições eram muito arriscadas. 

d) os homens não entendiam o que eles tinham visto. 
e) eram bons astronautas. 

 
2) Os astronautas eram assim denominados por serem: 

a) homens corajosos. 
b) exploradores do espaço. 

c) habitantes do planeta Terra. 
d) melhores que os cães. 

e) bons cantores. 

 
3) A incerteza ao enfrentar o desconhecido está presente no trecho: 

a) “Queriam conquistar as estrelas... ” (linha 14). 
b) “... mas estavam tão longe! ” (linha 4). 
c) “... partiam sem saber se iriam voltar. ” (linha 14). 
d) “Havia em volta um estranho silêncio...” (linha 32). 
e) “E os homens não entendiam o que eles tinham visto...” (linha 10). 

 
4) A causa da falta de entendimento entre os três astronautas é que: 

a) cada um dos três queria ser o primeiro a chegar a Marte. 
b) falavam línguas diferentes. 
c) eles se sentiam tristes e perdidos. 
d) cada um gostava de um tipo de música. 
e) eles se achavam muito diferentes uns dos outros. 

 
5) Ao perceberem que estavam falando a mesma coisa e que tinham os mesmos sentimentos, os astronautas: 

a) sentiram-se tristes e perdidos. 
b) uniram-se contra o marciano. 
c) acabaram com a desconfiança mútua. 

d) apenas cantaram músicas da sua terra. 
e) fizeram um banquete para comemorar. 

 
6) Diante do “rugido” do marciano, os astronautas ficaram: 
 a) alheios.  b) felizes.  c) tímidos.  d) atemorizados.  e) comovidos. 
 
7) O que motivou a união dos três astronautas foi o fato de: 

a) sentirem-se ameaçados. 
b) serem três seres humanos. 

c) matarem o marciano. 
d) socorrerem o passarinho. 

e) sentirem-se solitários. 

 
8) “... e encontraram uma paisagem maravilhosa e inquietante.” (linha 27) 
 No trecho acima, inquietante significa: 
 a) perturbadora.  b) sossegada.  c) colorida.  d) apavorante.  e) serena. 
 
9) Existe uma ideia de comparação na frase: 

a) “Queriam conquistar as estrelas, para que um dia todos pudessem viajar...” (linhas 14 e 15) 
b) “Por isso não se entendiam e se achavam diferentes.” (linhas 24 e 25 ). 
c) “... a Terra brilhava no céu como se fosse uma estrela longínqua” (linhas 32 e 33 ). 
d) Como havia gostado daquela bebida, enfiou outra vez o nariz na garrafa. 
e) Queria ir à Terra para conhecer os outros habitantes. 

 
10) A mensagem do texto está expressa principalmente no trecho: 

a) “... quem é feio é também mau.” (linha 48). 
b) “... cada um tem seus próprios gostos...” (linha 72). 
c) “...criaram coragem e, esperando a manhã, aprenderam a se conhecer.” (linha 38). 
d) “... não é porque dois seres são diferentes que têm que ser inimigos.” (linha 62 e 63). 
e) “... estudar junto com eles a maneira de fundar uma grande república espacial...” (linha 66 e 67). 

 


