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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: 

Entrevista/Ortografia 

Data que foi postado o trabalho 09/10/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                       14/10/2020 

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

OBSERVAÇOES 
Qualquer dúvida entrar em contato com a professora pelo 
grupo do 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 3º 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 

3° Bimestre - 09/10/2020 

                                                                 GABARITO 



Trabalho Avaliativo de Produção de Texto- 3º Bimestre – Turmas: 701 e 702 

Pág.         /  4 2 

 

1-Leia a tirinha abaixo: 

 

                                                                                     www.pokerstrategy.com.br 

1-O texto acima possui características do gênero textual: (10 pts.) 

I. Entrevista, porque compõe-se de uma introdução e de um diálogo com perguntas e respostas. Apresenta 
linguagem formal  ou menos  formal de acordo com o veículo de comunicação em que será divulgada, com o 
público a que se destina, com o entrevistado e com o assunto. 

II. Crônica, porque relata fatos do cotidiano, possui poucas personagens  e a linguagem é simples. 

III. Reportagem , porque possui uma linguagem clara e objetiva, tem vários entrevistados, informa a respeito 
de um assunto e se aprofunda no tema abordado. 

Está correta: 

a) (  X  ) I     b) (    ) II       c) (    ) III        d) (    ) nenhuma das alternativas anteriores. 

2- Leia o texto e responda as questões seguintes: (10 pts.) 

Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai enfim virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas 
diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos 
teatrais, jogos e até aplicativos para celular, os personagens que o cartunista Mauricio de Sousa criou a partir de 
sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, 
Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme “Laços”. (…) Aos 81 anos, Mauricio de Sousa destaca na 
entrevista a seguir o sucesso global de suas criações, fala de uma iniciativa para ajudar filhos brasileiros de 
decasséguis a se ambientar melhor no Japão e lamenta a criação de barreiras entre países. 

Revista – Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num 
filme? 
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Mauricio de Sousa – Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidade e boas condições de 
encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. 
Queremos um filme alegre, que inspire e que marque época. 
 
Revista – Como será a escolha dos atores? 
 
Mauricio de Sousa – Logicamente vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com 
as personagens, mas vamos atrás de talento. (…) 
 
Revista – A Turma da Mônica é imune à crise? 
 
Mauricio de Sousa – Nós temos 10 milhões de leitores permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma 
constante ao longo dos anos. Entra crise, sai crise, a gente continua vendendo milhões. (…) 
 
Revista – Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase trinta países. Quais 
adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas? 
 
Mauricio de Sousa – Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham 
de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o Bidu (cachorro) não pode fazer xixi no poste, senão 
a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A 
gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. 
 
a) Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado no texto acima? 

O entrevistador é um repórter da revista Isto é e Mauricio de Sousa é o entrevistado. 

b) Por que Mauricio de Sousa decidiu colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica em um filme 
que será lançado em 2018? 

Porque ele disse estar ousando. E que foi convencido de que agora a equipe tem capacidade e boas 
condições de encarar esse desafio. 

c)Explique quais adaptações precisaram ser feitas para atender às diferentes culturas nos países onde o gibi da 
Turma da Mônica é veiculado? 

Poucas adaptações são necessárias como a troca de vestes e ações de alguns personagens. 

3-Você aprendeu neste Bimestre, a estrutura de uma entrevista. Quem é o entrevistado, quem é o entrevistador, 
porque foi feito aquela entrevista e qual finalidade foi concluída com a pesquisa feita. Agora é sua vez! Elabore 
uma entrevista! Coloque-se no lugar de um repórter! Escolha um tema! Elabore no mínimo 10 perguntas e 
responda-as. Seja bem criativo! ( 30 pts.) 

Entrevistando: __________________________________           PESSOAL 

Entrevistador:___________________________________ 

Tema ser tratado:________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4- Ortografia: (20 pts. – 5 cada) 

a) Na frase “O lugar onde se vende carne chama-se ______.” A palavra que preenche a lacuna corretamente é: 

a) açogue 
b) assogue 
c) açouge 
d) asougue 
e) açougue 
 

b) “A professora pediu que abrissem os cadernos e escrevessem o ______.” A escrita correta da palavra é: 

a) cabeçário 
b) cabeçalho 
c) cabessalho 
d) cabezalio 
e) cabeçalho 
 
c) Já chega de criar _____ ! O termo que preenche a lacuna corretamente é: 

a) impeçilho 
b) empessilho 
c) impecilho 
d) empecilho 
e) ipecilho 
 
d) Assinale a alternativa em que há um erro de ortografia: 

a) Sabem quais são as propriedades da água? 
b) Ninguém mais acredita nas previsões meteorológicas. 
c) Eu juro que sou inocente meretíssimo. 
d) Todos os dias passo por aquele mendigo. 
e) O nó está frouxo. 
 
e) Assinale a frase gramaticalmente correta 

a) Vamos ao supermercado por quê precisamos comprar verduras. 
b) Você não vai ao concerto essa noite? Porque? 
c) Não fui à escola ontem por que fiquei doente. 
d) A janta não foi servida por quê? 
e) Porquê ela não voltou mais? 
 
                                                   Bom Trabalho!  


