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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 

 

Antes de iniciar a avaliação, leia atentamente as observações abaixo:  

 Preencha corretamente ao cabeçalho: 

 Faça seu texto utilizando OBRIGATORIAMENTE caneta esferográfica azul ou preta;  

 O texto rasurado pode ser invalidado ou poderá haver desconto na pontuação;  

 Não é permitido o uso de corretivo;  

 Não é permitido fazer desenhos ou símbolos neste documento;  

 Não se pode utilizar teorias ou ideologias religiosas para abordar o tema.   

 Haverá desconto na pontuação, se não for seguido o número mínimo de linhas pedido para o texto:  

 Mínimo: 15 linhas e Máximo: 25 linhas.  

 

   Receberá nota ZERO, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

• o texto que estiver a lápis, ilegível, • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  

• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.  

 

 PROPOSTA DE REDAÇÃO: ( 70 pts.) 

 Redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema:  

“O QUANTO PODE SER POSITIVO TER OS PAIS COMO EXEMPLO?”, 
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1 - “A ___ de uma guerra nuclear provoca uma grande ___ na humanidade e a deixa ___ quanto ao futuro.” 
(10 pts.) 

a) espectativa – tensão – exitante 
b) espectativa – tenção – hesitante 
c) expectativa – tensão – hesitante 
d) expectativa – tenção – hesitante 

 
2 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: ( 10 pts.) 

a) paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar  
b) alteza, empreza, francesa, miudeza 
c) cuscus, chimpazé, encharcar, encher 
d) incenso, abcesso, obsessão, luchação 
e) chineza, marquês, garrucha, meretriz 

 
3 – Em um dos casos abaixo, todas as palavras se grafariam com “s”. Qual é? ( 10 pts.) 
 a) anali…ar, fregue…ia, e…âmine, camur…a 

b) ga…o..o, fu…elagem, ê…ta…e, parali…ia 
c) an…iar, e…pontâneo, repre…a, abu…ão 
d) e…tranho, ê…odo, a…ia, e…umar 
e) fu…ível, ga…eteiro, gui…ado, hebrai…ar 

 
 

Bom Trabalho!! 


