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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

DISCIPLINA Língua Portuguesa 

Quantidade de Questões 5 (Interpretação do livro) + 10 Gramática 

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

Livro: Bateria 100% carregada/ Emprego dos 
porquês/ Concordância verbal/ Sujeito 

composto/Ortografia 

Data que foi postado o trabalho 04/12/2020 

Data limite para entrega do trabalho 07/12/2020 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entre em contato ou pelo e-
mail ou pelo zap, com a 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 Língua Portuguesa - Professor(a): Claudia 

4° Bimestre - 04 /12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1-Leia o resumo do livro Bateria 100% carregada e responda as questões a seguir: 
 Muito se fala dos desafios dos adolescentes, mas não de uma forma tão clara e em uma linguagem 
específica... para eles... como neste livro.  
 Danilo e Ariadne estudam no 6°ano de um colégio no Recife. Danilo é diagnosticado TDAH (Transtorno de 
Déficit de Atenção com Hiperatividade) e, até ser diagnosticado, ele é uma pessoa muito incompreendida pela 
família e colégio. 
 Fico imaginando uma criança/adolescente aprendendo a lidar consigo mesmo e com tudo a sua volta de 
maneira correta, que é uma novidade né, está aprendendo tudo a cada dia (imagina um recém saído da 
infância....) e "errando" o tempo todo.... Sim, pois todos esperam dele um comportamento "adequado"... 
 Ele vai brigar muito com os colegas de turma e, principalmente com Robson, que parece perceber o "ponto 
fraco" de Danilo e toca sempre bem ali... 
 Não tem atenção nas aulas, é mandado para fora o tempo todo pois o professor julga ser "apenas" 
indisciplina... Ariadne é uma youtuber negra, muito alegre e de bem com a vida e com as amigas, Gabriela e 
Milena, estão sempre juntas. Ariadne tem o seu canal de vídeos invadido por um grupo de haters (pessoas 
que usam a internet com comentários de ódio).... e isso vai interferir na sua alegria de viver? Talvez sim.... dói 
muito. Mas ela também vai se mostrar muito madura para lidar com tudo.  
  A linguagem foi pensada para ajudar quem tem dificuldade de se concentrar em textos longos e usa 
mensagens de celular, páginas de caderno, bilhetinhos...  
 E, também, é uma linguagem que é a cara dos adolescentes de 2019... 100% conectados.  
 
ARIADNE 
 A mãe já havia lhe contado várias vezes a história referente ao seu nome, mas quando a professora de 
Português trouxe para lerem o mito do labirinto de Minotauro.... o que mais marcou a garota na leitura foi 
sobre Teseu ser considerado o único herói. 
 "Tudo bem que Teseu matara o monstro, fora corajoso e tal, mas foi Ariadne, sua xará, que com 
inteligência ajudou o guerreiro a sair do labirinto. Do que adianta vencer o Minotauro sem encontrar o 
caminho de volta? Faminto e perdido, o herói morreria de todo jeito" (p. 41) Lila, a professora de Português, 
anuncia a leitura do bimestre: As aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain ."O Tom é um garoto que não 
fica parado de jeito o nenhum e se envolve em muitas confusões e aventuras". (pág. 8)Ariadne começa logo a 
ler. E logo no primeiro capítulo conhece mais sobre Tom ."A garota riu. Parecia Danilo" (pág. 27)E decidiu 
falar no seu canal do youtube sobre esta leitura. A cada vídeo, ia contando a história aos seus leitores. 
 Danilo era assim mesmo como Tom, parecia não ouvir quando falavam com ele. "Não prestava atenção". 
Ou só prestava atenção ao seu jogo de vídeo game. E claro, decidiu que não ia ler o livro. E mais, esperava 
Ariadne postar um vídeo sobre o livro, acompanhava e prontinho! Não precisava ler (...) 
 
a)Quais são os principais personagens do livro? (2,5 pts.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
b) Qual o assunto de maior destaque da história? (2,5 pts.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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c) Você entendeu, por que Danilo se comportava daquele jeito? (2,5 pts.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
d) O que o TDAH pode interferir nas pessoas que tem esse diagnosticado esse transtorno?  ( 2,5 pts.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 e) Ariadne sugeriu que Danilo criasse um vlog que falasse em jogos. Você já pensou nessa hipótese? O que 
seria tratado em seu vlog? Reflita e responda a essas perguntas: (5 pts.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
2- Gramática:  
2.1) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de por que, porquê, 

por quê e porque: ( 5 pts.) 
(      ) Não fiz a pesquisa _____________ estava doente. 
(      ) _______________, Marcela não conta toda a verdade? 
(      )  Não quis ir ao cinema  ________________? 
(      )  Nem imagino o _____________ dessa alegria. 
(a) porquê 
(b) por quê 
(c) por que 
(d) porque 

 
2.2) (MM) A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: ( 5 pts.) 

a – Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. 
b – Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. 
c – Eis o porquê da minha viagem. 
d – Ele não veio por que estava doente. 
e – Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. 

 
2.3) Assinale com um (X) a alternativa que apresenta a concordância incorreta: ( 5 pts.) 

a) V. Ex.ª é generoso.     d) Eu e minha família fomos ao mercado. 
b) Mais de um jornal comentou o jogo.   e) Os Estados Unidos situam-se na América do Norte. 
c) Elaborou-se ótimos planos. 
 

2.4) “Diga _____ elas que estejam daqui______pouco_______porta da biblioteca”. ( 5 pts.) 
 a) à, há, a  b) a, há, à  c) a, a, à  d) à, a, a  e) a, a, a 
 
2.5) Reescreva as frases a seguir com a “forma completa” dos termos em destaque: ( 5 pts.- 2,5 cada) 
 a) Comprarei uma moto nova, mês que vem! 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 b) Vou mandar o calendário antecipadamente, fikdik! 
 ____________________________________________________________________________________ 
2.6) Passe as frases abaixo para o pretérito imperfeito do indicativo: ( 5 pts. – 2,5 cada) 
 a) Eles estão doentes!  
 _____________________________________________________________________________________ 
 

b) Estamos lendo o livro: Diário de um banana. 
_____________________________________________________________________________________ 
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2.7) Leia a frase e observe a forma verbal em destaque. Qual o tempo e modo usados? ( 10 pts.) 
 
 Aquela capital foi invadida por gafanhotos! __________________________________________________ 
 
2.8) Assinale as frases que o sujeito é classificado como composto: ( 5 pts.) 

a) A revista Veja e o Jornal Extra publicaram a matéria antecipadamente. (      ) 
b) Choveu muito, naquele estado! (       ) 
c) Compramos muitos doces naquela loja que inaugurou bem aqui na esquina. (      ) 
d) Renato e Roberto são campeões de motocross! (       ) 

 
2.9) A alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente é: ( 5 pts.) 

a) caçula, açude, paçoca, açaí e açafrão   d) caçula, assude, paçoca, açaí e assafrão 
b) cassula, açude, passoca, açaí e açafrão   e) cassula, açude, passoca, assaí e assafrão 
c) caçula, assude, paçoca, assaí e açafrão 
 

3.0) Transcreva o núcleo do sujeito das frases abaixo: ( 5 pts.- 2,5 cada) 
 
 a) Os livros de Geografia foram colocados na estante! ____________________ 
 
 b) O celular de Felipe foi deixado na sala de aula. ____________________ 
 
 c) Minha mãe faz exercícios aeróbicos! ____________________________ 
 
   d) As poltronas e as cortinas eram da mesma cor. _____________________________________ 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bom Trabalho! 


