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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Língua Portuguesa 

Quantidade de Questões 10 

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

Livro: Por uma semente de paz( interpretação)/ Período 
simples e composto/ Verbete/ Período composto por 

coordenação/ 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 entrar em contato com a professora por e-
mail ou pelo zap. 

 
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: Por uma semente de Paz e responda as questões a seguir: 

Decidiu-se a ir pedir desculpas a Carlinhos, ele ficou surpreso e feliz e 
Liene agora tinha mais um grande amigo na sala, além de Vitor, ela foi 
até madrinha de Serginho no campeonato de basquete, mas só se ele 
tirasse notas melhores, e ele aceitou animadíssimo. Seu fusca havia 
estragado algumas peças, passou então a ir de ônibus para a escola, em 
uma noite alguém a atacou, e Carlinhos veio ajudá-la e acabou sendo 
esfaqueado, mas depois de alguns dias no hospital ficaria bem. 

  Liene não desistiria de dar aulas por isso, seus alunos precisavam 
dela. Quando foi a escola, ficou sabendo que Simone havia brigado feio 
com a professora Marili, ultimamente ela estava meio irritada, nervosa, 
mas devia ter um motivo para isso, chamou Lurdinha amiga de Simone e 
pediu ajuda para encontrar a casa de Simone, foram de fusca, o lugar era 
muito triste de se ver, barracos e mais barracos, prestes a cair, 
encontraram-se com a mãe de Simone, a chamavam de Bia, ela disse 
que sua filha era respondona e ficava dias fora de casa, não tinha pai, e 
que não adiantava conversar com Simone que era perda de tempo.  
 Liene ficara muito feliz com a vitória de Serginho no time de basquete, 
mas sua alegria durara pouco, ela precisou ir à delegacia, e descobriu 
que Junior era quem a tinha atacado com a faca, ele roubava para 
comprar drogas, ficou muito triste e preocupada. Depois do fim de semana, Carlinhos voltou a escola, Liene 
lhe pediu ajuda para encontrar Simone, e descobriu o que acontecia, ela estava grávida de 4 meses. Ela 
conseguiu convencê-la a voltar para a escola, e lhe disse que iria ajudá-la com a gravidez, Doutor Marcos 
faria seu pré-natal. A oitava série melhorara muito, mas ainda faltava algo, e com algumas palavras de sua 
mãe, teve uma grande ideia, pediu aos alunos que escrevessem uma redação de tudo que lhes viesse a 
cabeça, eles adoraram, e com essa redação ela conheceu melhor os seus alunos, seus gostos, o que 
queriam aprender e muito mais. E isso a ajudaria a mudar o estilo da aula para que eles aprendessem 
melhor. 
 Depois veio as férias, que passaram rápidas como o vento, quando Liene voltou a escola ela tinha sido 
devastada por vândalos, então ela pediu aos alunos que ajudassem na limpeza, e pela primeira vez alunos e 
professores trabalharam juntos naquela escola. 
 a) Quais são os personagens principais do livro? ( 5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 b) Que problema comum existente em nossa sociedade, o autor começa retratando? (5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 c) O que havia de tão ruim com a turma da noite? ( 5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 d) O que aconteceu com o personagem Carlinhos? ( 5 pts.)  
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
  
 e) O que fez a professora, ao passar das férias e o retorno às aulas? ( 5 pts.) 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Trabalho Avaliativo de Língua Portuguesa  – 4º bimestre –701 e 702 

Pág.        /  3 3 

2- Gramática:  
2.1) Observe o período e classifique-o corretamente: “Trancou a aflição dentro do peito, não deu mostras, não 

deixou que os demais percebessem.” ( 10 pts.) 
 A) Período misto. 
 B) Período composto por subordinação 

 C) Período composto por coordenação.  
 D) Período simples, com oração absoluta. 

 
2.2) Identifique abaixo, a frase que se constitui em Oração Coordenada Assindética: ( 5 pts.) 

A) A noite avança, há uma paz profunda na casa deserta.  (       ) 
 B) A doença vem a cavalo e volta a pé. (       ) 
C) As pessoas não se mexiam nem falavam. (         ) 
D) Os livros não somente instruem, mas também divertem. (         ) 

 
                                                    
2.3) Classifique os períodos que seguem abaixo em Período Simples (PS) ou Período Composto (PC):  ( 10 
pts.) 
 a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. ______________________________ 
 
 b) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. ______________________ 
 
 c) Na semana passada fomos ver o filme do Batman. ___________________________ 
 
 d) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. _____________________________ 
 
 e) A minha vizinha me emprestou esse livro. ____________________________ 
 
2.4) Coloque C(certo) ou E (errado) para as afirmações colocadas nos parênteses abaixo: ( 10 pts.) 
 (     ) Cuidado com nossas crianças. (período simples) 
  (     ) Tudo voltou ao que era antes. (período composto) 
  (     ) Minha mãe usa óculos, a sua não usa. (período simples)  
 (     ) Chuva e sol, casamento de espanhol. (frase)  
 (     ) Deus fez você para a vida. (período simples)  
 
2.5) Ao consultar um dicionário procuramos por verbetes: ( 5 pts.) 
 1º - seguindo a ordem alfabética; 
 2º se precisar  seguindo a  2ª letra; 
  
 Ao procurar o verbete Educação, Mario encontrou da seguinte forma: 
 1- Ato ou processo de educar(-se). 
  2 - Processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, através da aplicação 
de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a formação da cidadania. 
  3- Conjunto de métodos próprios a fim de assegurar a instrução e a formação do indivíduo; ensino. 
  4- Conhecimento, aptidão e desenvolvimento em consequência desse processo; formação, preparo. 
 5 -Nível ou tipo específico de ensino. 
 
 Responda: Mario procurou corretamente? Qual significado da palavra você considera mais apropriado? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
   
 2.5) Todas as palavras estão corretas, exceto: ( 5 pts.) 
 a) estranho, pretexto, esquisito, hesitar 
 b) espontâneo, êxito, êxtase, extensão 
 c) piche, chuchu, flecha, feixe 
 d) graxa, pexinxa, enxergar, caxumba 
 


