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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 08 

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

Diferentes gêneros textuais: notícia, editorial, receita, 
propaganda 

Data que foi postado o trabalho 05/10/2020 

Data limite para entrega do trabalho                                        09/10/2020 

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

OBSERVAÇOES Qualquer dúvida entrar em contato com o zap do grupo. 

 
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 
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1-Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? 

a) romance, descrição, biografia 
b) autobiografia, narração, dissertação 
c) bula de remédio, propaganda, receita culinária 
d) contos, fábulas, exposição 
e) seminário, injunção, declaração 
 
2-Projeto de Lei prevê multa e prisão para quem cria e compartilha fake news 
Pena pode chegar a até 10 anos de prisão caso o autor da notícia esteja por trás de um grupo de disseminação 

de fake News. De autoria da deputada Rejane Dias, o Projeto de Lei 2389/20 altera o Código Penal e prevê 
punição com detenção para aqueles que se beneficiam compartilhando notícias falsas. A iniciativa é reduzir o 
número de fake news na internet, que são compartilhadas por ingenuidade, mas também podem ser criadas 
propositalmente para favorecimento de pessoas e/ou instituições. Caso o beneficiamento da pessoa com a 
proliferação de fake news seja comprovado, a PL 2389/20 prevê detenção de 2 a 4 anos. A pena pode 
aumentar para até 10 anos caso o autor da notícia falsa seja o líder ou coordene um grupo responsável pela 
disseminação – os famigerados bots. 

“É um desserviço à população e um atentado à segurança coletiva, um gesto de desumanidade e prejuízo frontal 
(…). A notícia falsa, além de afetar seriamente a vida das pessoas, pode também ajudar a reforçar um 
pensamento errôneo”, disse a deputada autora do projeto, que reforçou como a disseminação de fake news 
na atual época de pandemia que estamos vivendo é perigosíssima e um atentado à vida das pessoas. 

Em análise na Câmara dos Deputados, o texto já está dando o que falar e algumas pessoas, inclusive que 
trabalham com política, estão dizendo que a PL é um complô e é tendenciosa. A pergunta é: para quem? 

Para não cair em notícias falsas, confira sempre o veículo em que ela foi publicada, se ele é renomado, por 
exemplo, duvide de sites poucos conhecidos e de conteúdos compartilhados em grupos de WhatsApp, 
principalmente de textos copiados e colados que não têm links ou fontes. 

                                                                                                                                                                       (Por Isabella Otto, Revista Capricho) 

O editorial é um gênero textual sendo um texto essencialmente: 

a) narrativo-descritivo 
b) descritivo-narrativo 
c) prescritivo-descritivo 
d) dissertativo-argumentativo 
e) injuntivo-opinativo 
 
3-"Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate asteca: com mais de 70% de cacau e 0% de gordura 
saturada." 

A oração acima faz parte do gênero textual: 

a) notícia 
b) propaganda 
c) editorial 
d) bilhete 
e) declaração 
 
4-Os gêneros textuais englobam também alguns gêneros orais. Geralmente, eles são considerados textos 
expositivos que possuem o intuito de expor alguma ideia. Das alternativas abaixo, a que não faz parte dos 
gêneros orais é 

a) a resenha    b) o seminário   c) a palestra    d) o colóquio    e) a entrevista 
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5- Explique as diferenças entre a notícia radiofônica e a notícia em podcast na internet? PESSOAL 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
6-Qual é o público que mais acessa as notícias em podcast, na sua opinião? PESSOAL 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 7-Marque um X na alternativa que apresenta a finalidade da enquete: 

 
a) Discordar de diferentes opiniões sobre fatos recentes. 

 
   b)Expressar crítica sobre evento cultural. 

 
c)Informar fatos recentes. 
 
d)Coletar informações pessoais sobre diferentes assuntos. 
 
8- Agora é sua vez! Produza um texto falando sobre seus hábitos alimentares. Não esqueça que: PESSOAL 
 
- Deve respeitar o mínimo de linhas: 15 linhas 
 
-Deve dar um título. 
 
- Escreva no mínimo 3 parágrafos. 
 
-Não esqueça que números utilizados deverão ser escritos por extenso. 
 
                                                   ___________________________________________________ 
 
 
 
 
1_________________________________________________________________________________________________ 
2_________________________________________________________________________________________________ 
3_________________________________________________________________________________________________ 
4_________________________________________________________________________________________________ 
5_________________________________________________________________________________________________ 
6_________________________________________________________________________________________________ 
7_________________________________________________________________________________________________ 
8_________________________________________________________________________________________________ 
9_________________________________________________________________________________________________ 
10________________________________________________________________________________________________ 
11________________________________________________________________________________________________ 
12________________________________________________________________________________________________ 
13________________________________________________________________________________________________ 
14________________________________________________________________________________________________ 
15________________________________________________________________________________________________ 
16________________________________________________________________________________________________ 
17________________________________________________________________________________________________
18________________________________________________________________________________________________ 
19________________________________________________________________________________________________
20________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                  Bom Trabalho!  


