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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Produção de Texto 

Quantidade de Questões 05 

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

Diferentes gêneros textuais 

Texto informativo Sustentabilidade 

Data que foi postado o trabalho 08/10/2020 

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 por e-
mail. 

 
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 - 08/10/2020 

GABARITO 
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1-Em sua opinião, que público acessa mais as notícias em podcast? (10 pts.) pessoal 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

2- Marque um X na alternativa que apresenta a finalidade de produção de gráficos: (5 pts.) 
 

a)Memorizar cálculos. 
 
b)Mostrar figuras geométricas. 
 
c)Facilitar a compreensão de dados coletados 
 
d) Localizar informações. 
 

 

3-Marque um X na alternativa que apresenta a finalidade de um resumo esquemático? (5 pts.) 
 

a) Aprofundar um determinado assunto. 
 
b) Descrever e expor conteúdo sintetizado de texto-fonte em tópicos. 
 
c) Descrever e expor conteúdo sintetizado de texto-fonte em parágrafos. 

 
d) Informar sobre fatos e acontecimentos recentes de relevância local, nacional e internacional. 
 
 
4-Leia o poema de Mario de Andrade e faça o que se pede: (5 pts.) 

 

 
Marque um X na alternativa que apresenta o significado do título e o assunto tratado no poema. 
 

a) O título do poema remete ao momento da tempestade e gira em torno de sua descrição. 
 

b) O título representa o amor entre namorados e gira em torno da descrição do casal. 
 

c) O título representa o momento de vitória e envolve todas as etapas da conquista. 
 

d) O título representa o momento da morte e as etapas do luto. 
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5-Texto :Sustentabilidade  (45 pts.) pessoal 
 

Finalmente o homem se dá conta de sua responsabilidade sobre o planeta. Infelizmente, isto ocorre somente 
após um contexto de gravíssimos danos causados ao meio ambiente. O momento histórico que marca a 
intensificação deste processo de degradação é a Revolução Industrial, no séc. XVIII, todavia, este é apenas o 
evento externo, a cisão entre o homem e a natureza já havia ocorrido muito antes.(...) Somente nos anos 70 é 
que se têm as primeiras manifestações da preocupação com os danos causados ao meio ambiente, década 
inclusive em que este tema tornou-se pauta de discussão internacional no seio da ONU. Apesar de ser um 
consenso na atualidade a necessidade de se discutir a questão ambiental, tem sido cada vez mais difícil se 
chegar a um consenso de como se manterem os rumos do crescimento econômico e do desenvolvimento 
humano, sem prejudicar o ecossistema e a própria vida humana. Fonte: http://lassu.usp.br/sustentabilidade 
 
 
  A partir da leitura dos textos citados e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija uma dissertação sobre as chances de o homem sobreviver ao descaso dele próprio com o meio 
ambiente.  
 Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos para defesa de seu ponto de vista.  
 
Instruções:  
 
1. Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da norma padrão da língua 
portuguesa.  
 
2. A redação deverá ter, no máximo, 20 linhas.  
 
3. Dê um título à sua redação. 
 
1_____________________________________________________________________________________ 
2_____________________________________________________________________________________ 
3_____________________________________________________________________________________ 
4_____________________________________________________________________________________ 
5_____________________________________________________________________________________ 
6_____________________________________________________________________________________ 
7_____________________________________________________________________________________ 
8_____________________________________________________________________________________ 
9_____________________________________________________________________________________ 
10____________________________________________________________________________________ 
11____________________________________________________________________________________ 
12____________________________________________________________________________________ 
13____________________________________________________________________________________ 
14____________________________________________________________________________________ 
15____________________________________________________________________________________ 
16____________________________________________________________________________________ 
17____________________________________________________________________________________ 
18____________________________________________________________________________________ 
19____________________________________________________________________________________ 
20____________________________________________________________________________________ 
21____________________________________________________________________________________ 
22____________________________________________________________________________________ 
23____________________________________________________________________________________ 
24____________________________________________________________________________________ 
25____________________________________________________________________________________ 
26____________________________________________________________________________________ 
27____________________________________________________________________________________ 
28____________________________________________________________________________________ 
29____________________________________________________________________________________ 
30____________________________________________________________________________________ 
 
                                                              Bom Trabalho!  

http://lassu.usp.br/sustentabilidade

