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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 03 

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

Dissertação/Interpretação 

Data que foi postado o trabalho 03/12/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                       06/12/2020 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail da 
professora. 

 
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 

 

 

 

 

 

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

4° Bimestre -03/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 
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Texto I: 

Menor preço  

 Sim, às vezes o preço do alimento não revela se este contém maior ou menor fontes de vitamina. Há 
produtos de segunda linha que são produzidos em alta escala com a mesma matéria-prima, só muda a 
marca.                                  Vagner Pontin  

 

Texto II  

Saudáveis  

 O aumento mundial do preço dos alimentos tem diversos efeitos negativos que vão além do impacto direto 
na renda de cada família. A saída natural é consumir frutas, verduras e legumes da estação, uma vez que, 
além de mais baratos, servem para variar o cardápio sem perda qualitativa de nutrientes. Quem não se 
enquadrar a essa nova realidade paga mais caro e nem sempre tem a garantia de ter um produto saudável. 

                  Walmir da Hora A GAZETA Vitória (ES), segunda-feira, 14 de fev. de 2018, p.2. (com adaptações)  

 A partir da leitura dos textos, é possível afirmar que: ( 15 pts.)  

 A. (    ) no Texto II, há um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis produzidos em cada estação.  

B. (    ) no Texto II, os alimentos saudáveis são considerados caros e sem garantia de serem nutritivos.  

C. (    ) nos Textos I e II, encontram-se opiniões divergentes sobre os preços de cada alimento.  

D. (    ) nos Textos I e II, os altos preços dos alimentos são definidos por suas respectivas marcas. 

 

2- Texto I: 

O que é Diabetes?  

 Existem dois tipos básicos de diabetes: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 ocorre quando o 
sistema imunológico destrói as células beta no pâncreas, que são as células que produzem insulina. Como 

resultado, o corpo produz muito pouco ou nenhuma insulina. Pessoas com diabetes tipo 1 devem tomar 
insulina diariamente. Às vezes o diabetes tipo 1 é chamado de diabetes juvenil ou diabetes 

insulinodependente. Diabetes tipo 2 ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou o corpo não 
pode usar adequadamente a insulina que ele produz. Eventualmente, o pâncreas pode parar completamente 

de produzir insulina. O diabetes tipo 2 pode afetar pessoas de qualquer idade. Em homens e mulheres, 
quanto mais excesso de peso o indivíduo tiver, maior o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Fonte: 

http://www.accu-chek.com.br/br/entendendo-o-diabetes/o-que-ediabete.html. Acesso em: 20 dez.2011. (Com adaptações)  

 

 Texto II (Fragmento) Diabéticos treinados para cuidar de si próprios têm menos riscos de sofrer 
complicações. [...] O autocuidado é a chave para prevenir o diabetes tipo 2, que responde por 90% dos casos 
que atingem principalmente adultos. Seu desenvolvimento está associado ao ganho de gordura abdominal, e 
a gordura afeta a ação da insulina, tornando-a menos eficiente na função de transportar a glicose do sangue 
para dentro das células. Para compensar essa redução de eficiência, o pâncreas produz mais insulina e 
acaba sobrecarregando suas células, que morrem precocemente. Após 10 anos, em média, o organismo 
perderá perto de 50% destas células e com elas a capacidade de processar a glicose, elevando sua 
concentração no sangue até caracterizar o diabetes.  

                                            Fonte: NETO, Dr. Miguel Cendorógio. !n: Veja. Nov. 2018. Fragmento.:  

 Sobre o diabetes, um aspecto comum a esses dois textos é: ( 15 pts.) 

 A. (    ) a causa e o efeito da incapacidade de processar a glicose.  

 B. (    ) a relação entre o tipo 2 e o excesso de peso.  

 C. (    ) a diferenciação entre os tipos da doença. 

 D. (    ) a destruição do sistema imunológico. 

 
Proposta de escrita: ( 40 pts.) 
 A ciência está muito adiantada. Todos os dias, caminhamos para descobertas que a ciência atualiza e nos 
mantém informações sobre tudo, que nossa realidade precisa. Escreva um texto discursivo, colocando seu 
ponto de vista sobre o que a ciência tem feito, para melhorar a vida na Terra. 

 Mínimo 10 linhas. ( cumpra o mínimo para que sua redação seja corrigida). 

 Dê um título. 
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Envie seu trabalho para o e-mail da professora, o mais breve possível! 
 

Bom Trabalho! 


