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INSTRUÇÕES AOS ALUNOS 
 

LEIA COM ATENÇÃO! 

1. Você deve receber do professor fiscal o material abaixo: 

➢ Este Caderno de Questões, composto de 25 (VINTE E CINCO) itens do tipo múltipla escolha 

e uma Redação. 

➢ 01 (uma) FOLHA DE RESPOSTAS – GABARITO, destinada à marcação dos itens formulados 

na avaliação. 

➢ 01 (uma) FOLHA DE REDAÇÃO. 

2. Verifique se este material está em ordem. 

3. Após a conferência, o aluno deverá identificar seu caderno, nos espaços próprios: 

➢ Inicialmente coloque no local indicado o seu nome. 

➢ Após esse preenchimento, e mediante ordem do professor, aguarde a orientação para 

preencher a Identificação na Folha de Respostas – GABARITO. 

➢ Na Folha de Respostas – GABARITO, o aluno deverá fazer a identificação somente no local 

indicado; é estritamente proibido fazer qualquer tipo de rasura ou outra marcação e identificação 

em local fora do espaço reservado para tal, sob pena de ter sua Folha de Respostas – 

GABARITO anulada e/ou invalidada. 

➢ Só serão consideradas as respostas marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou 

PRETA. As marcações a lápis serão desconsideradas. 

➢ Para cada item haverá apenas uma única opção para ser assinalada. 

4. Feita a conferência do material e a identificação do CADERNO DE QUESTÕES e da Folha de 

Respostas – GABARITO deixe a prova fechada sobre a carteira e aguarde ordem para iniciar as 

resoluções. 

5. A prova é estritamente individual. Qualquer dúvida sobre a impressão dos itens deverá ser 

sanada nos 15 (quinze) minutos iniciais. 

6. Marque a resposta certa de cada item pintando a bolinha na Folha de Respostas – 

GABARITO como no exemplo:  

7. Para fins de correção será considerada apenas a Folha de Respostas – GABARITO do aluno. 

8. Não será permitido ao candidato utilizar, durante a prova, máquinas e/ou relógios com 

calculadoras, bem como telefone celular ou qualquer outra espécie de fonte de consulta. 

9. Ao término do tempo destinado à realização da avaliação, não escreva mais nada, e mediante 

ordem, levante-se e entregue a Folha de Respostas – GABARITO ao professor. 

10. O tempo total de duração desta avaliação é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo para 

preenchimento das suas respostas na Folha de Respostas – GABARITO e REDAÇÃO.  

➢ O candidato só poderá sair da sala, por término da prova, depois de transcorridos 2 (DUAS) 

horas do início da prova. 

➢ O Caderno de Questões será devolvido ao aluno após a entrega da FOLHA DE RESPOSTAS 

ao professor responsável. Trabalhe com calma e Boa Sorte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALUNO (A): ______________________________________________________________   
 
ANO: ____________________________________________________________________  
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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Leia. 
 

Como ver um filme 

 

Um filme é uma 

criatura muito especial, 

muito específica, 

nascida das mesmas 

vontades antigas que 

levaram nossos 

antepassados a narrar uma caçada ao mamute 

nas paredes das cavernas. Num filme está um 

impulso ao mesmo tempo mais primitivo que o 

da leitura e mais tecnologicamente sofisticado 

que o do teatro. Como na leitura, queremos 

narrativas que alimentem a nossa imaginação 

− mas diferentemente do livro, onde mundos 

interiores, paisagens distantes, estados de 

espírito ou intenções ocultas podem ser 

descritos, deixando-a preencher o vácuo, o 

filme tem a obrigação de nos mostrar 

visualmente cada uma dessas coisas. Como no 

teatro, ele propõe a apreciação do movimento, 

da presença humana, da máscara do 

personagem − mas apenas com a 

intermediação da imagem captada. E assim, 

desse jeito tão peculiar, o cinema tem 

capturado nossa atenção, nossa imaginação e 

nosso tempo há mais de um século.  

Nos primórdios do cinema não havia 

montagem porque não havia o que montar: 

encantadas com a novidade da imagem em 

movimento, as plateias do final do século XIX 

contentavam-se com uma tomada estática, 

que durava algo em torno de três minutos. A 

necessidade de aumentar a duração das 

sessões só podia ser resolvida com a adição 

de mais imagens, um problema que Edwin 

Porter resolveu com inventividade. Em pouco 

mais de seis minutos, Porter costura cenas de 

um dia na vida de um bombeiro, 

estabelecendo o conceito narrativo que iria 

dominar o cinema comercial ao longo das 

décadas seguintes: as imagens se sucedem, 

convidando o espectador a organizá-las como 

uma história linear, com começo meio e fim.  

As normas que hoje regem o mercado 

da produção cinematográfica mundial não são 

exatas e rígidas, mas, basicamente, a filosofia 

principal é: um filme, mesmo “barato”, é caro; 

antes de investir a pequena fortuna necessária 

para que ele se torne realidade, há que se 

tentar ao máximo minimizar os riscos. E esse 

processo interessa de perto a nós, os 

espectadores, porque são as decisões 

tomadas durante essa tentativa que, em 

última análise, determinam a forma final que 

um filme terá, se ele será ousado ou 

conservador, cheio de estrelas ou repleto de 

desconhecidos, rodado em alguma ilha 

paradisíaca do Pacífico ou dentro de algum 

estúdio.  

      (Adaptado de: BAHIANA, Ana Maria. 

Como ver um filme. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2012, formato e-book.)  
 

 
01.  De acordo com o texto, um filme: 

 

(A) Constitui parte fundamental da cultura 

moderna, embora seja menos importante do 

que a literatura. 

(B) Oferece, em comparação com a literatura, 

mais recursos para a imaginação, que deve 

preencher com coerência aquilo que nele fica 

apenas sugerido.  

(C) É menos atraente do que o teatro, pois 

neste a presença humana tem mais impacto; 

no entanto, é uma forma de arte mais 

acessível e democrática.  

(D) Origina-se do desejo do homem de narrar 

aquilo que o rodeia, desejo que o acompanha 

desde tempos remotos.  

(E) Deve ser montado e produzido de forma a 

criar uma história linear, verossímil, de modo 

a conquistar a atenção do espectador. 

 

02. “... são as decisões tomadas durante essa 

tentativa...”, neste trecho, destacado no texto, 

a tentativa mencionada refere-se à 

necessidade de: 

 

(A) Dominar os princípios que controlam o 

mercado da produção cinematográfica.  

(B) Baratear ao máximo os custos de uma 

produção cinematográfica.  

(C) Minimizar os riscos que produzir um filme 

oferece.  

(D) Trazer atores famosos para um filme, o 

que o tornaria mais lucrativo.  

(E) Organizar a história a ser contada de modo 

convincente para o espectador. 
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03. Leia os trechos abaixo para responder ao 

item. 

 

...mais primitivo que o da leitura... (1º 

parágrafo)  

...convidando o espectador a organizá-las... 

(2º parágrafo)  

...deixando-a preencher o vácuo... (1º 

parágrafo)  

 

Os pronomes sublinhados acima referem-se, 

na ordem dada, a:  

 

(A) Impulso − imagens − imaginação  

(B) Tempo − décadas − presença humana  

(C) Tempo − narrativas − imaginação  

(D) Filme − plateias − leitura  

(E) Impulso − imagens − presença humana 

 

04. O elemento que NÃO é um pronome está 

destacado em:  

 

(A) “...ilha paradisíaca do Pacífico ou dentro 

de algum estúdio. ”  

(B) “...vontades antigas que levaram nossos 

antepassados...” 

(C) “...a obrigação de nos mostrar 

visualmente cada uma dessas coisas. ” 

(D) “...o conceito narrativo que iria dominar o 

cinema...” 

(E) “As normas que hoje regem o mercado...” 

 

Leia a tirinha para responder ao item 05.  

 

 
 

 

 
05. Os termos já (segundo quadrinho) e 

ainda (quarto quadrinho) exprimem 

circunstâncias de: 

 

(A) Dúvida.  

(B) Intensidade.  

(C) Tempo.  

(D) Modo.  

(E) Causa. 

 

Leia a tirinha para responder ao item 06. 

 
 

06. De acordo com a norma-padrão da língua 

portuguesa, no segundo quadrinho, a frase do 

personagem deve ser preenchida com:  

 

(A) Lhe sussurrar para mim.  

(B) Sussurrar-no para eu.  

(C) O sussurrar para eu.  

(D) Sussurrá-lo para mim.  

(E) Sussurrar-lhe para eu. 

 

Leia o texto para responder aos itens 07 e 

08. 
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Palestra sobre os novos tempos! 

 

 
 
07. A tira leva a concluir que: 

 

(A) A televisão é mais interessante que a 

internet.  

(B) Os macacos são mais espertos que os 

homens.  

(C) A internet é mais viciante que a televisão.  

(D) A internet é mais acessível que a 

televisão.  

(E) A televisão é mais instrutiva que a 

internet. 

 

08. No título da tirinha, a preposição “sobre” 

tem valor semântico de: 

 

(A) Companhia. 

(B) Lugar. 

(C) Meio. 

(D) Instrumento. 

(E) Assunto. 

 
Leia o poema para responder os itens 31 e 32. 

Poeminha da minha infância 

 
Um dia, Joãozinho 

resolveu contar histórias 
da família. 

“Eu era muito pequeno 
mas já entendia muita  
coisa sobre família...” 

E todos ficaram 
interessadíssimos, 

pois o assunto era atraente. 

E, foi quando Joãozinho disse 
que tudo começa 

com a chegada do bebê 
num aviãozinho amarelo! 

Todos riram muito... 
(Teresa Cristina de Souza) 

 
09. No trecho: “E todos ficaram 
interessadíssimos” a palavra destacada 
serve para: 
 
(A) Negar o interesse dos meninos. 
(B) Destacar o interesse dos meninos pelo 
assunto. 

(C) Tirar a atenção dos meninos. 
(D) Questionar a veracidade da história. 
(E) Ironizar o fato dos meninos se 
interessarem por este assunto. 
 

10. As aspas foram usadas, neste poema, 

para indicar: 
 
(A) O começo da história. 
(B) A fala do Joãozinho. 
(C) A emoção da história. 
(D) Um fato passado. 
(E) A ironia da personagem. 
 

MATEMÁTICA 
 

11. Na adição as letras a, b, c e d 
representam algarismos. Determine o valor de 
a, b, c e d e depois faça quanto é a + b + c + 

d: 
 
(A) 12 
(B) 13 
(C) 22 
(D) 15 
(E) 20 

 
12. A divisão de um número por 39 deixa 
resto 13. Adicionando a esse número 280 
unidades, qual será o novo resto? 
 
(A) 30 
(B) 60 
(C) 90 
(D) 20 
(E) 50 
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13. A soma de dois números naturais é 141. 

Na divisão do maior número pelo menor, o 
quociente é 4 e o resto é 11. Determine a 
diferença entre o maior e o triplo do menor 
número. 

 
(A) 23 
(B) 28 
(C) 34 
(D) 42 
(E) 37 
 
14. Calcule o valor da expressão   

(34 : 27)4 : 9 + 103 : 53 + 4 81  

 

(A) 35  
(B) 38 
(C) 11 
(D) 02 
(E) 10 
 

15. As letras p e q representam algarismos no 
número 73pq. Sabendo que esse número é 
divisível por 3 e por , determine a soma de 
todos os valores possíveis para o algarismo 
representado pela letra p. 
 
(A) 13 

(B) 33 
(C) 80 
(D) 45 
(E) 25 
 

16. Se 𝐴 =  25  .  32   𝑒   𝐵 =  27  .  75, 

determine o 𝑚𝑑𝑐 (𝐴, 𝐵) 𝑒 𝑜 𝑚𝑚𝑐 (𝐴, 𝐵). 
 

(A) 𝑚𝑑𝑐 (𝐴, 𝐵) =  25 𝑒 𝑜 𝑚𝑚𝑐 (𝐴, 𝐵) =  27  .  32  .  75. 
(B) 𝑚𝑑𝑐 (𝐴, 𝐵) = 27  .  32  .  75  𝑒 𝑜 𝑚𝑚𝑐 (𝐴, 𝐵) =  25. 

(C) 𝑚𝑑𝑐 (𝐴, 𝐵) =  27 𝑒 𝑜 𝑚𝑚𝑐 (𝐴, 𝐵) =  22  .  35  .  72. 
(D) 𝑚𝑑𝑐 (𝐴, 𝐵) =  22  .  35  .  72 𝑒 𝑜 𝑚𝑚𝑐 (𝐴, 𝐵) =  27. 

(E) 𝑚𝑑𝑐 (𝐴, 𝐵) =  20 𝑒 𝑜 𝑚𝑚𝑐 (𝐴, 𝐵) =  24  .  33  .  72. 

 

17: Sabendo que 𝐴∆𝐵 =  
𝐴  .  𝐵

𝐴 +  𝐵
, em que A e B 

são números naturais, determine 4∆(4∆5). 
 

(A) 
5

3
. 

(B) 
9

4
. 

(C) 
20

9
. 

(D) 
16

5
. 

(E) 
10

7
.   

18. Sendo 𝑎 =  
1

2
, 𝑏 =  

1

3
 𝑒 𝑐 =  

1

4
, determine o 

valor de 3  .  (
1

𝑎
 +   

2

𝑏
 +   

3

𝑐
). 

 
(A) 10. 

(B) 60. 

(C) 24. 

(D) 37. 

(E) 53. 

19. Dados 𝑎 =  
3

10
∶  

1

5
, 𝑏 =  

3

6
  .  

1

5
, 𝑐 = 3 − 1

2

3
, 

determine qual é o valor de:   

𝑎 −  𝑏  .  𝑐 

 

(A) 
44

15
. 

(B) 
49

30
. 

(C) 
89

60
. 

(D) 
41

30
. 

(E) 
88

30
. 

 

20. Sendo 𝐴 = 2
1

3
, calcule 12  .  𝐴2. 

 

(A) 
136

4
 

(B) 
196

3
 

(C) 
166

5
 

(D) 
175

5
 

(E) 
156

8
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
Leia o poema. 
 

A palavra mágica 

Certa palavra dorme na sombra 
de um livro raro. 
Como desencantá-la? 
É a senha da vida 
a senha do mundo. 
Vou procurá-la. 
 
Vou procurá-la a vida inteira 
no mundo todo. 

Se tarda o encontro, se não a encontro, 
não desanimo, 
procuro sempre. 
 
Procuro sempre, e minha procura 
ficará sendo 

minha palavra. 

 
Carlos Drummond de Andrade. In: Discurso de Primavera, 1977 e 
Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa. São Paulo: Nova 

Aguilar, 2002. Disponível em: 

<www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=2253>. 
Acesso em: 17 nov. 2017.  

 

 
21. Segundo o poeta, a palavra é mágica 
porque:  
 
(A) não possui um significado, visto que 
“dorme na sombra”. 
(B) possui um significado que não pode ser 

encontrado: é apenas uma senha. 
(C) nunca pode ser encontrada, em parte 
alguma do mundo todo. 
(D) quando encontrada, torna-se a senha da 
vida. 
(E) mesmo sem ser encontrada, dá significado 
à procura. 

 
22. Ao inserir a pergunta “Como desencantá-
la?”, o poeta: 
 
(A) estabelece um diálogo direto com o leitor. 
(B) faz uma pergunta retórica que ele mesmo 

responde. 
(C) antecipa um assunto que irá desenvolver 
logo em seguida. 
(D) provoca uma reflexão que não espera a 
resposta de ninguém. 
(E) deixa subentendida a ideia de que é 
impossível desencantar a palavra. 
 

 

 

Texto 1 

 

 
A luta pela terra, Sem título, Sebastião 

Salgado, 1983. 
Disponível em: 

<www.artnet.com/WebServices/images/ll00390lldMuoGFgY59M3Cf

DrCWvaHBOcumCD/sebasti%C3%A3o-salgado-feet,-brazil.jpg>. 
Acesso em: 17 nov. 2017. 

 
A fotografia de Sebastião Salgado representa, 
por meio de alguns pés, a luta dos 
trabalhadores pela terra. A abordagem torna-
se conotativa, uma vez que o artista imprime 
valores que transcendem à simples 
reprodução dos pés. 

 

Texto 2 
 
pé 
(latim pes, pedis)substantivo masculino 

1. Parte do corpo humano que se articula 
com a extremidade inferior da perna.  
2. Parte final dos membros, especialmente 
posteriores, dos vertebrados terrestres. 
3. Parte que serve para sustentar certos 
móveis e utensílios. 
4. Medida de extensão (= 33 centímetros). 
5. Cabo (de utensílio). 
6. Haste, tronco, raiz. 
7. Pedúnculo, pecíolo. 
8. Base, sopé. 
9. Resíduo sólido ou pastoso de um líquido 
acumulado no fundo de um recipiente. = 
BORRA, FEZES, LIA, SEDIMENTO. 
10.Último parceiro a quem compete jogar. 
[...]  

 

Disponível em: <www.priberam.pt/dlpo/p%C3%A9>. 
Acesso em: 17 nov. 2017 

 
 

 

file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php
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O dicionário trabalha com o sentido denotativo 

das palavras, sentidos literais, apresenta os 
usos de uma palavra em sentidos 
predefinidos, previsíveis.  
 
23. Em qual das alternativas a palavra “pé” foi 
empregada de forma denotativa? 
 
(A) Iniciei o curso com o pé esquerdo. Minhas 
notas não estão nada bem. 
(B) O pé da minha mesa está todo torto! 
(C) Viche! Eu me senti um pé de chinelo 
naquela festa! 
(D) Nosso cineminha ainda está de pé? 
(E) Em que pé está seu projeto de Geografia? 

 
Leia o poema de Mário Quintana. 
 

Os poemas 
 

Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam 
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
como de um alçapão. 
Eles não têm pouso 
nem porto 
alimentam-se um instante em cada par de 

mãos 
e partem. 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhoso espanto de saberes 
que o alimento deles já estava em ti... 
 

Mário Quintana. Esconderijos do tempo. Porto Alegre: L&PM, 
1980. 

Disponível em: 
<www.jornaldepoesia.jor.br/quinta.html#ospoemas>. Acesso em: 

21 nov. 2017. 

 
24. Segundo o texto, o que alimenta um 
poema é: 
 
(A) O livro aberto onde pousa. 
(B) O alçapão que impulsiona seu voo. 
(C) Cada par de mãos que fecha um livro. 
(D) As mãos vazias de um leitor maravilhado e 
espantado. 
(E) Algo que todo leitor tem dentro de si. 

 
 
 
 
 
 
 
 

O texto a seguir é de autoria do cartunista 

iraniano MasoudZiaei.  

 

 
Disponível em: 
<www.irancartoon.ir/gallery/albums/album682/Third_Prize_Maso
ud_Ziaei_Iran.jpg>. Acesso em: 2 jan. 2018. 

 
 
25. Os celulares no chão podem sinalizar que, 
na opinião do autor, 
 
(A) somente pessoas diferentes e incomuns 
podem encontrar bons amigos. 
(B) a amizade depende da escolha de estar 
próximo e dar atenção ao outro. 
(C) o bom amigo é aquele que se destaca 

entre a multidão. 
(D) é preciso se afastar dos centros urbanos 
para encontrar bons amigos. 
(E) bom amigo é aquele que não tem um 
celular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.jornaldepoesia.jor.br/quinta.html%23ospoemas
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.irancartoon.ir/gallery/albums/album682/Third_Prize_Masoud_Ziaei_Iran.jpg
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.irancartoon.ir/gallery/albums/album682/Third_Prize_Masoud_Ziaei_Iran.jpg
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NÃO AO CYBERBULLYING 

REDAÇÃO - PRODUÇÃO DE TEXTO

 

Leia com atenção. 

TEXTO 1 

 

 

  O cyberbullying atinge muitas pessoas, deixando marcas que, às vezes, não somem. E 

essas marcas não ficam apenas em quem sofre, mas em quem pratica tal ato. Pode ser que demore 

muito tempo para o agressor perceber, mas um dia ele verá toda a gravidade de suas atitudes, que 

eram vistas apenas como “brincadeirinhas”. Leia a coletânea a seguir para sua produção textual. 

  

Cyberbullying: uma ameaça digital 

 Com a internet, o bullying ganhou força no mundo virtual, mas suas consequências afetam – e 

muito – a vida real. Saiba como denunciar e entenda quais precauções tomar para se proteger. Você 

recebe uma foto constrangedora de um colega e, sem pensar, compartilha com os amigos. Alguém faz 

uma piada com outro amigo no Facebook, e você não vê problema em curtir, comentar e repercutir. A 

“zoeira” não tem limites, né? 

 Por trás de brincadeiras aparentemente inocentes, pode haver um comportamento social 

perverso. Quando os envolvidos são jovens e crianças, o problema aumenta. As agressões podem 

trazer consequências irreversíveis para seu desenvolvimento e, em casos extremos, levar ao suicídio. 

 Mas, afinal, por que o bullying e o cyberbullying acontecem? 

 Diversos estudos associam o problema ao baixo repertório de habilidades sociais. Trocando em 

miúdos, trata-se da boa e velha empatia, que anda em falta, principalmente entre crianças e 

adolescentes, devido à imaturidade emocional. 

 Segundo Angela Marin, professora da pós-graduação em Psicologia da Unisinos, espera-se que 

crianças e adolescentes se tornem mais maduros emocionalmente e consigam lidar melhor com seus 

sentimentos à medida que se desenvolvem. “Isso possibilita que direcionem seu foco para outras 

atividades, dentro e fora da escola”, explica. 

 Em tempo de internet, a falta de maturidade emocional tende a gerar agressões ainda mais 

fortes. Afinal, a rede oferece agilidade e alcance para difamar qualquer pessoa, e o fato de estar 

escondido atrás de um computador, com a ilusão de que não será descoberto, torna o agressor mais 

ousado e impiedoso. 

 “O bullying é um fenômeno que tem sido associado à depressão e à baixa autoestima, bem 

como a problemas na vida adulta relacionados a comportamentos antissociais, instabilidade no 

trabalho e relacionamentos afetivos pouco duradouros”, observa a pesquisadora. 

[...] 

 Mas o alto índice de pessoas atingidas por essa prática não é uma exclusividade de países que 

já convivem com a tecnologia há mais tempo. No Brasil, um em cada cinco adolescentes pratica 

bullying, segundo dados do IBGE apurados em 2012. Outra pesquisa, realizada pela ONG Plan Brasil 

em 2010, mostrou que 10% dos alunos de escolas públicas e particulares disseram ter sofrido com o 

bullying. [...] 
“Cyberbullying: uma ameaça digital”. Galileu, 20 out. 2016. 
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TEXTO 2 

 

Rafael. Bullying na escola. 

Disponível em: <http:// 

prevenindobullyingnaescola.blogspot.com/2014/05/charge-virus-ebullying.html>.* 

* Todos os links foram acessados em: 15 jul. 2019. 

 

 

 

 Uma das formas de abordar determinado tema em um texto é por meio do texto narrativo. Esse 

texto circula, normalmente, em livros e na internet. 

 Com base na leitura dos textos apresentados, você irá escrever uma narrativa. Para isso, siga 

as orientações a seguir: 

• O tema será: Cyberbullying; 

• Planeje-se diante dos fatos que poderão ser fictícios ou reais; 

• Utilize uma linguagem simples, com foco narrativo em 1ª ou em 3ª pessoa. Se houver diálogo, 

não deverá ultrapassar seis linhas. 

• Ao término da produção, leia o texto atentamente, observando a ortografia, acentuação e a 

organização das ideias (enredo). 

• Seu texto poderá ter no mínimo 20 linhas e máximo 25. 

 *      O texto terá classificação ‘zero’ caso ocorra fuga ao tema ou ao gênero textual. 

 

 

 

 

 

 

    ORIENTAÇÕES 
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Você dispõe de uma FOLHA DE RASCUNHO para planejar seu texto, porém, para efeito de avaliação, só será considerado o que 

você escrever na FOLHA DE REDAÇÃO, usando caneta de tinta azul ou preta. 
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Leia novamente antes de passar a limpo. 

  

 

RASCUNHO 
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Nome: ______________________________________________________________            7º ano 
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FOLHA DE REDAÇÃO 
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GRADE DE CORREÇÃO  
 

APRESENTAÇÃO 

1. Letra legível  

2. Demarcação do 

parágrafo 

3. Alinhamento  

4. Grafia de 

maiúsculas/minúsculas 

(1.0) 

ASPECTOS 

GRAMATICAIS 

5. Estruturas 

sintáticas 

(Organização 

das sentenças)  

6. Concordância 

nominal/verbal  

7. Colocação 

pronominal  

 

8. Regência 

nominal e 

verbal.  

9. Ortografia 

(1,0) 

ASPECTOS 

ESTILÍSTICOS 

10. Adequação da 

linguagem 

(subjetividade/objetividade)  

11. Variedade linguística/ 

norma-padrão 

(formalidade/informalidade)  

12. Originalidade/Autoria 

(1.0) 

ASPECTOS 

ESTRUTURAIS 

13. 

Paragrafação  

14. Coesão  

15. Coerência / 

Clareza  

16. Organização 

das ideias  

17. Progressão 

textual 

(1,0) 

 

ESTRATÉGIAS 

DISCURSIVAS 

18. Atendimento 

ao gênero textual  

19. Tipologia 

textual (descrição, 

narração, 

dissertação (de 

caráter expositivo 

ou argumentativo)  

20. Abordagem do 

tema  

21. Inunciadores 

(pessoas do 

discurso) 

22. Nível de 

informação (1,0) 

 

 

    

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
 

Bom trabalho! 

 
 
 


