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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: 

Notícia/Verbete/ Aquecimento global(narrativa) 

Data que foi postado o trabalho 04/12/20 

Data limite para entrega do trabalho                                         07/12/20 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entre em contato com a professora pelo 
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 Prod. de Texto - Professor(a): Claudia 

4° Bimestre - 04/12/2020 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 
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1- Leia a notícia abaixo e responda às questões 1 e 2: ( 10 pts.- 5 cada) 

1,5 milhão de cearenses vivem com até R$ 2,33/dia 

Em Fortaleza, 133.992 pessoas têm este perfil. Regionais V e VI concentram casos mais críticos na Capital. 

     A alegria de Francisca Íris, 38, tem cor amarelo-ovo e repousava no sofá ao relento quando O POVO 
encontrou com ela e “Coitada”, a cachorra, no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, ontem à tarde.  

     Estar no rol de 1,5 milhão de cearenses cuja renda familiar mensal é inferior a R$ 70 por pessoa só 
permite o mínimo da subsistência.  

    Faz a mulher e o companheiro Sebastião Morais da Silva, 48, o “Gil”, encontrarem no descarte alheio 
refeições para uma semana num saco encardido, povoado de moscas e cheio de sobras de gordura de carne 
bovina. Mas não tira o sorriso e a vontade de poesia dos dois. Ela já salvou da morte no lixo três buquês de 
flores. “Não queria que elas morressem”, explica Íris - a “Lôra”.  

    Apenas em Fortaleza, 133.992 “Lôras” e “Gils da Favela” tentam sobreviver com até R$ 2,33 por dia, 
segundo relatório do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Banheiro? Luxo. 
Colchão para dormir? A metade carcomida de um encontrado na rua. Sonhos? Milhares. A começar por 
trazer os dois filhos para debaixo do mesmo teto. Teto? Lona. “Mas eu gosto daqui. É uma comunidade boa; 
calma”, diz ela, referindo-se ao bairro da capital com o maior número de pessoas na extrema pobreza. 

   O índice de 17,8% de cearenses com este perfil é o terceiro maior do País, conforme o IPC. Fica atrás 
apenas dos estados do Maranhão e Bahia. O de Fortaleza (5,46% da população) é o menor do Estado.  

   Em números absolutos, porém, ocupa o topo do ranking por ser a mais populosa com seus 2,5 milhões de 
moradores.                                                                           Jornal O POVO, 06/11/2019.  

 

1: O principal problema retratado na notícia acima é: 

 a) a falta de estrutura básica nas casas das pessoas mais carentes.  

  b) os recursos financeiros escassos de boa parte da população cearense.  

  c) o descaso do poder público com relação às reais necessidades da população.  

  d) a falta de políticas públicas para a criação de mais empregos e ampliação da renda.  

  e) o déficit de moradias dignas para a população, que tem de viver em lugares impróprios.  

 

2:  Em “Fortaleza, 133.992 “Lôras” e “Gils da Favela” tentam sobreviver...”, os nomes Lôras e Gils estão 
representando: ( 5 pts.) 

 a) somente o casal que participou da entrevista do jornal O Povo. 

 b) todas as pessoas que vivem em situação de miséria no Conjunto Palmeiras.  

 c) os casais que moram debaixo de lonas e viadutos e estão desempregados.  

 d) as pessoas que fizeram parte dos depoimentos colhidos pelo jornal.  

 e) todas as pessoas que se enquadram neste nível de extrema pobreza. 

 

3: Coloque em ordem alfabética os verbetes abaixo: ( 10 pts.) 

machado        milho          mula        molho          meia 

 

1- ____________________       4-  ___________________ 

 

2- ____________________       5-  ____________________ 

 

3- ____________________       6-  ____________________ 

 

04: ( 45 pts.) 

Aquecimento Global 

 Todos os dias acompanhamos na televisão, nos jornais e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças 
que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca houve mudanças tão rápidas e com efeitos 
devastadores como as dos últimos anos. A Europa tem sido castigada por ondas de calor de até 40 graus 
centígrados, ciclones atingem o Brasil (principalmente a costa sul e sudeste), o número de desertos aumenta 
a cada dia, fortes furacões causam mortes e destruição em várias regiões do planeta e as calotas polares 
estão derretendo (fator que pode ocasionar o avanço dos oceanos sobre cidades litorâneas). O que pode 
estar provocando tudo isso? Os cientistas são unânimes em afirmar que o aquecimento global está 
relacionado a todos esses acontecimentos. Pesquisadores do clima mundial afirmam que esse aquecimento 
global está ocorrendo em função do aumento da emissão de gases poluentes, principalmente, derivados da 
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queima de combustíveis fósseis (gasolina, diesel etc.), na atmosfera. Estes gases (ozônio, dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso e monóxido de carbono) formam uma camada de poluentes, de difícil 
dispersão, causando o famoso efeito estufa. Este fenômeno ocorre, pois, estes gases absorvem grande parte 
da radiação infravermelhos emitida pela Terra, dificultando a dispersão do calor. O desmatamento e a 
queimada de florestas e matas também colaboram para este processo. Os raios do Sol atingem o solo e 
irradiam calor na atmosfera. Como esta camada de poluentes dificulta a dispersão do calor, o resultado é o 
aumento da temperatura global. Embora este fenômeno ocorra de forma mais evidente nas grandes cidades, 
já se verifica suas consequências em nível global. 

 

 Escreva um texto sobre o aquecimento global. Suas impressões sobre o quanto impactarão na terra, os 
gases emitidos. 

1- Não esqueça o título; 

2- Mínimo de 10 linhas. ( O número de linhas deve ser respeitado, para que sua redação seja corrigida); 

3- Use a pontuação adequada. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

          Bom Trabalho!! 


