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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 o texto. 
 
Aula de português 
  
1. A linguagem 
2. na ponta da língua 
3. tão fácil de falar 
4. e de entender. 
 
5. A linguagem 
6. na superfície estrelada de letras, 
7. sabe lá o que quer dizer? 
 
8. Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
9. e vai desmatando 
10.  o amazonas de minha ignorância. 
11.  Figuras de gramática, esquipáticas, 
12.  atropelam-me, aturdem-me, sequestram-

me. 
 
13.  Já esqueci a língua em que comia, 
14.  em que pedia para ir lá fora, 
15.  em que levava e dava pontapé, 
16.  a língua, breve língua entrecortada 
17.  do namoro com a priminha. 
 
18.  O português são dois; o outro, mistério. 
  

Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para lembrar, 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 
 
01. No poema, a referência à variedade 

padrão da língua está expressa no seguinte 
trecho: 
  
(A) “A linguagem / na ponta da língua” (1 e 
2). 
(B) “A linguagem / na superfície estrelada de 
letras” ( 5 e 6). 
(C) “[a língua] em que pedia para ir lá fora”  
(14). 
(D) “[a língua] em que levava e dava 
pontapé” (15). 
(E) “[a língua] do namoro com a priminha”  
(17) 

 
02. Em: “pediram-me papai e mamãe que eu 
fosse mais audacioso”: 
 
(A) o sujeito da primeira oração é simples e o 
da segunda é inexistente; 
(B) o sujeito da primeira oração é composto e 
o da segunda, é simples; 

(C) o sujeito da primeira oração é 
indeterminado e o da segunda, inexistente; 
(D) o sujeito da primeira oração é inexistente 
e o da segunda indeterminado; 
(E) o sujeito da primeira oração é composto e 
o da segunda inexistente. 
 
Leia. 
 

“Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante...” 

 
03. O sujeito da afirmação com que se inicia o 
Hino Nacional é: 

 
(A) indeterminado; 
(B) um povo heroico; 
(C) as margens plácidas do Ipiranga; 
(D) do Ipiranga; 
(E) o brado retumbante. 
 
04. O avanço do conhecimento é 
normalmente concebido como um processo 
linear, inexorável, em que as descobertas são 
aclamadas tão logo venham à luz, e no qual as 
novas teorias se.........com base na evidência 
racional. ..................os entraves da religião, 

desde o século 17, o 
conhecimento..............florescendo de 
maneira livre, contínua. 
 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto na 
sequência em que elas aparecem. 
 
(A) impõem – afastados - vêm 
(B) impõem – afastado – vêm 
(C) impõe – afastados – vêm 
(D) impõe – afastado – vem 
(E) impõem – afastados – vem 
 
05. Assinale a alternativa em que o termo 
grifado é adjunto adnominal: 
 
(A) Sua falta aos encontros sufocava o nosso 
amor. 
(B) Ela é uma fera maluca. 

(C) Ela é maluca por lambada nacional. 
(D) Não tenho medo da louca. 
(E) O amor a Deus é o primeiro 

mandamento. 
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06. A alternativa errada quanto ao emprego 
do porquê é: 
 
(A) Não revelou o motivo por que não foi ao 
trabalho. 
(B) Estavam ansiosos porque o dia já havia 
amanhecido. 
(C) Eis o porquê da minha viagem. 
(D) Ele não veio por que estava doente. 
(E) Porque houve um engarrafamento, chegou 
atrasado ao colégio. 
 
07. Considere as orações: 
 

“Não faça pré-julgamento dos fatos. Analise-
os”.  

 
Em que alternativa seus verbos estão 
corretamente flexionados na 2ª pessoa do 
singular? 
 
(A) Não faz pré-julgamento dos fatos. Analise-
os. 
(B) Não faças pré-julgamento dos fatos. 
Analisa-os. 
(C) Não fazes pré-julgamento dos fatos. 
Analisa-os. 

(D) Não façais pré-julgamento dos fatos. 
Analisai-os. 
(E) Não façam pré-julgamento dos fatos. 
Analisem-nos. 
 
08. Em: "Sei de uma que está fazendo serviço 
de escritório, proibida de voar por motivo de 
saúde, e me pergunto que podem significar 
para ela esses papéis, esses telefonemas, 
esses recados que circulam num plano de 
cimento invariável, enquanto, sobre a 
plataforma das nuvens, suas irmãs caminham, 
ao mesmo tempo singelas e majestáticas."  
 
I - "escritório" e "invariável" recebem acento 
por idêntica razão.  
II - "papéis" recebe acento gráfico porque é 
paroxítona terminada em ditongo. 
III - "está" é acentuada graficamente porque 
todas as oxítonas devem ser acentuadas. 

 
(A) estão corretas as afirmações I e II  
(B) estão corretas as afirmações II e III  
(C) estão corretas as afirmações I e III  
(D) todas as afirmativas estão corretas  
(E) todas as afirmativas estão incorretas 
 
 
 

 

09. Leia a tira abaixo:  
 

 
 

A transitividade verbal dos verbos (entendi e 
vou ficar) encontrados no texto II se classifica 
em: 
 

(A) Transitivo indireto e intransitivo. 
(B) Intransitivo e transitivo indireto. 
(C) Transitivo direto e transitivo direto. 
(D) Transitivo indireto e transitivo indireto. 
(E) Intransitivo e intransitivo. 
 
10. Leia este poema de Vinícius de Moraes 
e indique a transitividade dos dois únicos 
verbos (pensem – esqueçam): 
         
Rosa de Hiroshima 
 
Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 
Pensem nas meninas 
Cegas inexatas 
Pensem nas mulheres 
Rotas alteradas 
Pensem nas feridas 
Como rosas cálidas 
Mas, oh, não se esqueçam 
Da rosa da rosa 
Da rosa de Hiroshima 
A rosa hereditária 
A rosa radioativa 
Estúpida e inválida 
A rosa com cirrose 
A anti-rosa atômica 
Sem cor sem perfume 
Sem rosa sem nada. 

                          (Vinícius de Moraes) 

 
(A) Transitivo direto – intransitivo. 

(B) Transitivo direto – transitivo direto. 
(C) Transitivo indireto – transitivo indireto. 
(D) Transitivo indireto - transitivo direto. 
(E) Intransitivo – transitivo indireto 
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MATEMÁTICA 

11. Se a soma e a diferença entre dois 
números inteiros são, respectivamente, iguais 
a 33 e 7, o produto desses números é : 

 

(A) 400 

(B) 260 

(C) 13 

(D) 20 

(E) 169 

 

12. A razão entre o comprimento da sombra e 

da altura de um edifício é de  . Se o edifício 
tem 12 m de altura, qual o comprimento da 

sombra? 

 

(A)  5 

(B)  6 

(C)  7 

(D)  8 

(E)  9 

13. O preço de uma corrida de táxi é igual a 
R$2,50 (“ bandeirada”), mais R$ 0,10 a cada 
100 metros rodados. Tenho apenas R$10,00 
no bolso. Logo,tenho dinheiro para uma 
corrida de até: 

 
(A) 2,5 Km 
(B) 5,0 Km 

(C) 7,5 Km 
(D) 10,0 Km 
(E) 12,5 Km 

                
14. A solução da equação: 

4
5

5

3

2
=

+
−

− xx  

                                                          
(A) 39,5 
(B) 35,5 
(C) 11,5 
(D) 42,5 
(E) 1,5 

 

 

 
15. A soma de dois números inteiros é 683. 
Na divisão do maior pelo menor, obtêm-se o 
quociente e resto iguais a 5. Qual é o menor 
dos números? 
 
(A) 113 
(B) 115 
(C) 203 
(D) 205 
(E) 339 
  
16. Uma lanchonete vende suco e refresco de 
tangerina. Ambos fabricados diluindo-se em 
água um concentrado desta fruta. As 

proporções são de 1 parte de concentrado 
para 3 de água, no caso do suco e de 1 parte 
de concentrado para 6 de água no caso de 
refresco. 
O refresco também poderia ser fabricado 
diluindo x partes de suco em y partes de 

água. 
Determine a razão de x para y. 

 

(A) 
2

1
 

(B) 
4

3
 

(C) 1 

(D) 
3

2
 

(E) 
3

4
 

 
17. Um biólogo encontrou um ninho de 
tartaruga-de-couro, o maior dos répteis 
marinhos. Determine quantos ovos de 

tartaruga (t) havia no ninho com base nas 
seguintes inequações. 
 

❖ 17
10

42


+t
 

❖ 
14

43
3

14

15
+− t

t
 

 
(A) 80  
(B) 81 
(C) 82 
(D) 83 

(E) 84 
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18. Um segmento de reta mede 66 cm. Quero 
dividi-lo em dois seguimentos cujas medidas 
sejam proporcionais a 3 e 8. Qual é a medida 
do maior segmento?  
 
 
(A) 42 cm 
(B) 44 cm 
(C) 46 cm 
(D) 48cm 
(E) 50cm 
 
19. Para uma festa de aniversário, a mãe de 
Marcos comprou 15 litros de refrigerante, 

dispostos tanto em garrafas de 1 litro e meio 
quanto de 600 ml. Sabendo que, no total, são 
13 garrafas de refrigerante, quantas garrafas 
de 600 ml a mãe de Marcos comprou? 
 
(A) 5 
(B) 6 
(C) 8 
(D) 10 
(E) 12 
 
20. Em uma empresa, trabalham 600 
funcionários, alguns dos quais têm filhos, 

outros não, distribuídos de acordo com a 
tabela apresentada a seguir.  
 

 Homens Mulheres 

Têm filhos 220 260 

Não têm 

filhos 

90 30 

 
Se escolhermos, aleatoriamente, um 
funcionário dessa empresa, qual a 
probabilidade de esse funcionário não ter 
filhos? 

 
(A)  5% 
(B)  15% 
(C)  20% 
(D)  80% 
(E)  85% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
Observe a capa da revista reproduzida e o 
texto que a acompanha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Disponível em:<https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2540/>. 
Acesso em: 5 mar. 2018. 
 

A reportagem da jornalista Natalia Cuminale 

(“Claro enigma”, 26 de julho) é um 
documento fundamental para quem quer 
compreender o que passam as famílias de 
crianças autistas. VEJA presta um imenso 
serviço ao tratar o tema com profunda 
sobriedade, sem a estereotipia de que autista 

é a criança que se balança repetidamente. Um 
dos meus filhos, Angelo, 8 anos, tem 
síndrome de Asperger. Sou psiquiatra e, 
quando escrevi meu livro sobre autismo (A 
Vida com… Autismo), fui a Brasília e conheci a 
história de uma família que só chegou ao 
diagnóstico quando o filho tinha 27 anos (hoje 
tem 43). Quanto sofrimento poderia ter sido 
evitado? O fundamental é saber que o autismo 
requer tratamento multidisciplinar e um 
debate mais amplo. 

 
Leonardo Maranhão. Veja, jul. 2017. Disponível em: 
<https://veja.abril.com.br/revista-veja/leitor-2541/>. Acesso em: 

5 mar. 2018 
 
21. A carta do leitor é um gênero textual 
veiculado geralmente em jornais, revistas e 
sites, em que leitores apresentam suas 
opiniões, seus pontos de vista acerca de um 
assunto. A primeira expressão que nos dá 

pistas de que a carta apresentada seria 
elogiosa à matéria publicada pela revista é:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiipNn2_brZAhXDf5AKHY2tASEQjRx6BAgAEAY&url=http://www.inclusive.org.br/arquivos/30450&psig=AOvVaw23y8SzhO1xs8QDKyuXE4GV&ust=1519439105146441
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(A) “a reportagem da jornalista Natalia 
Cuminale”. 
(B) “um documento fundamental”. 
(C) “o que passam as famílias de crianças 
autistas”. 
(D) “VEJA presta um imenso serviço”. 
(E) “trata o tema com profunda sobriedade, 
sem a estereotipia”. 
 
 
Leia o poema a seguir, de Cecília Meireles. 
 
A avó do menino 
 

A avó 
vive só. 
Na casa da avó 
o galo liró 
faz “cocorocó!” 
A avó bate pão-de-ló 
e anda um vento-t-o-tó 
na cortina de filó. 
 
A avó 
vive só. 
Mas se o neto meninó 
mas se o neto Ricardó 

mas se o neto travessó 
vai à casa da avó, 
os dois jogam dominó. 
 

Cecília Meireles. In: Ou isto ou aquilo. Ilustrações de 

Fernando Correia Dias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 
FNDE/MEC, 1990. Disponível em: 

<www.revistaprosaversoearte.com/cecilia-meireles-

poesia-para-criancas/>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

 
22. Para manter a rima e o aspecto lúdico do 
poema, a autora fez uso de neologismos. 
São exemplos:  
 
(A) Cocoricó, pão-de-ló. 
(B) Meninó, Ricardó. 
(C) Filó, vento-t-o-tó. 
(D) Avó, dominó. 
(E) Cocoricó, travessó. 
 
Leia com atenção. 

 
O homem que se endereçou  
 

Apanhou o envelope e na sua letra 
cuidadosa subscritou a si mesmo:  
 

Narciso, Rua Treze, nº 21.  
 

 

 

Passou cola nas bordas do papel, 
mergulhou no envelope e fechou-se. Horas 
mais tarde a empregada colocou-o no correio. 
Um dia depois, sentiu-se na mala do carteiro. 
Diante de uma casa, percebeu que o 
funcionário tinha parado indeciso, consultara o 
envelope e prosseguira. Voltou ao DCT, foi 
colocado numa prateleira. Dias depois, um 
novo carteiro procurou seu endereço. Não 
achou, devia ter saído algo errado. A carta 
voltou à prateleira, no meio de muitas outras, 
amareladas, empoeiradas. Sentiu, então, com 
terror, que a carta se extraviara. E Narciso 
nunca mais encontrou a si mesmo.  

 
Ignácio de Loyola Brandão. O Homem que se endereçou. In: 

Cadeiras proibidas. São Paulo: Símbolo, 1976.  

Disponível 
em:<www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F149308%2F

mod_resource%2F content%2F2%2FAtividade%20II%20-

%20Texto%2CTextualidade%2C%20G%C3%AAneros%20e%20Ti
pos.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2017.  

 

 
Item 23. O texto propõe um cenário 
fantástico; ele constrói sua literalidade 
baseando-se em uma situação que fere a 
lógica e desafia o leitor a “aceitar” o faz de 
conta como condição de sentido para o texto. 
Que situação é essa? 
 
(A) Uma pessoa enviar uma carta endereçada 
a si mesma. 
(B) Uma pessoa enviar-se dentro de uma 
carta. 
(C) Um carteiro não conseguir encontrar um 

endereço. 
(D) Uma prateleira para cartas amareladas 
existir. 
(E) Uma carta extraviar-se para nunca mais 
ser encontrada. 
 

Item 24. Analise os quadros a seguir e 
assinale a alterativa incorreta com relação à 
comunicação entre Mônica e Cebolinha. 
 

 
Disponível em: 
<www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira31.htm>. 

Acesso em: 22 nov. 2017.  

 

file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.revistaprosaversoearte.com/cecilia-meireles-poesia-para-criancas/
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.revistaprosaversoearte.com/cecilia-meireles-poesia-para-criancas/
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php
file:///C:/Users/User/Documents/arquivo%20p%20prova/www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php
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(A) No 1º quadro, Cebolinha não tem um 
canal disponível para a comunicação com a 
Mônica. 

(B) No 2º quadro, o canal continua falhando e 
a comunicação não acontece. 
(C) No 3º quadro, falta um receptor e um 
canal. 
(D) No 4º quadro, Cebolinha tem um canal e 
um receptor, mas não um código. 

(E) Mônica não interagiu em nenhum 
momento como interlocutora do Cebolinha. 
 
O texto a seguir é um editorial.  
 
O Museu da Língua Portuguesa e a 
imprevidência brasileira 

 

 
 

O Museu da Língua Portuguesa é um desses 
patrimônios da nossa cultura que merecia ser 

visto por todos os brasileiros. Felizmente, não 
foram poucos os que tiveram esse privilégio. 
Só nos três primeiros anos, desde a sua 
inauguração em 20 de março de 2006, mais 
de 1,6 milhão de pessoas visitaram o espaço, 
consolidando-o como um dos museus mais 
visitados do Brasil. A frequência estudantil foi 

talvez o seu aspecto mais notável, trazendo 
grande benefício para o curriculum escolar. O 
acervo fixo do museu continha uma linha do 
tempo de 33 metros que reconstituía todo o 
caminho da língua portuguesa, africana e 
ameríndia até se encontrar no Brasil; uma 

exposição de fotografias suspensas; um filme 
de 10 minutos sobre a origem da língua 

portuguesa; um piso com poemas; e uma 

grande tela onde eram exibidos filmes sobre a 
relação da língua portuguesa com o cotidiano. 
Além disso, o museu notabilizou-se pelas 
excelentes exposições de expoentes de nossa 
literatura. A última, sobre Câmara Cascudo, 
ainda estaria exposta até 14 de fevereiro de 
2016, não fosse o incêndio de grandes 
proporções que o atingiu nesta segunda-feira 
dia 21. Uma perda que, felizmente, poderá ser 
reparada – só não se sabe quando. O 
governador de São Paulo se manifestou 
prontamente prometendo a restauração do 
prédio, que possui seguro contra incêndio da 
ordem de R$ 45 milhões. E todo o acervo era 

virtual, o que possibilita a sua recuperação 
após a reconstrução do edifício. A questão que 
se coloca nesta, como em outras tragédias 
brasileiras, como a de Mariana há poucos 
meses, é a cotidiana imprevidência brasileira, 
seja dos empresários, seja do poder público. O 
Museu da Língua Portuguesa não tinha o 
Alvará de Funcionamento da Prefeitura de São 
Paulo nem o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. 
 
Disponível em: <http://revistasera.ne10.uol.com.br/o-museu-da-
lingua-portuguesa-e-a-imprevidencia-brasileira-editorial/ 

 

25. Como editorial, o texto tem a liberdade de 
opinar sobre o assunto que desenvolve. É o 
que de fato ocorre, por exemplo, na frase: 
 
(A) Só nos três primeiros anos, desde a sua 
inauguração em 20 de março de 2006, mais 
de 1,6 milhão de pessoas visitaram o espaço.  
(B) O acervo fixo do museu continha uma 
linha do tempo de 33 metros que reconstituía 
todo o caminho da língua portuguesa, africana 
e ameríndia até se encontrar no Brasil. 
(C) Além disso, o museu notabilizou-se pelas 
excelentes exposições de expoentes de nossa 
literatura. 
(D) O governador de São Paulo se manifestou 
prontamente prometendo a restauração do 
prédio, que possui seguro contra incêndio da 
ordem de R$ 45 milhões. 
(E) O Museu da Língua Portuguesa não tinha o 
Alvará de Funcionamento da Prefeitura de São 

Paulo nem o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros. 
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REDAÇÃO – PRODUÇÃO TEXTUAL 
 
                                     EU JOGO, TU JOGAS... NÓS VICIAMOS? 

 

 Muito se fala sobre a influência dos jogos virtuais no dia a dia e no comportamento de 

crianças e adolescentes.  

Leia os textos a seguir. 

 

Texto 1 

O problema do jogo de videogame na adolescência 

 

 Posso considerar que um dos problemas na fase da adolescência é o videogame, pois ele 

prende a atenção dos jovens e até mesmo de crianças, na frente da TV ou computador, tempo esse 

considerado desperdiçado, já que os jovens poderiam interagir com outras crianças, brincando de 

maneira educativa. 

 O assunto gera muita polêmica e as perguntas são sempre as mesmas: até que ponto esses 

jogos podem afetar o raciocínio do adolescente? Ou não afetam? Será que os jogos ajudam mais os 

jovens no raciocínio rápido? Ou apenas ocasionam perdas na memória? 

 Sei que existem outras perguntas e dúvidas sobre o assunto [...], por isso, devemos refletir 

sobre esses jogos. Os pais devem observar mais os filhos, se os jogos estão prejudicando ou não. 

Apesar de os adolescentes passarem horas na frente de uma tela jogando, devemos observar os 

dois lados: o lado positivo e o lado negativo.  

 O lado positivo − o adolescente pode aprender um idioma, pois além do manual com a 

escrita diferente do país de origem, é possível observar e aprender a falar ouvindo os personagens, 

pois é preciso interpretar o que se fala, exercitando assim a memória e o seu pensamento. 

 O lado negativo – os pais precisam se atentar se os filhos estão realizando as suas tarefas e 

como anda o relacionamento com os colegas, pois, talvez os jogos possam ser uma fuga para um 

problema existente, como o bullying, por exemplo. E tem mais: o adequado é que os pais ensinem 

os filhos a dividir o tempo com outras atividades, para aproveitar mais a vida. 

 O importante é o adolescente entender que pode brincar com jogos de videogame, porém 

sem prejudicá-lo, ou seja, aproveitar tudo que a vida pode oferecer. 

Marilena Silva de Castro. Portal Educação.  

Disponível em: 

<www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/o-problema-dojogo-de-video-game-na-adolescencia/25820>. (Adapt.).* 
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Texto 2 

Os benefícios dos jogos virtuais 

 Ainda desbravando o universo dos games, o Combinado descobriu que durante muito 

tempo, eles foram considerados o grande vilão da saúde e do convívio social. Mas de acordo com a 

ciência, gastar um tempinho se distraindo com os jogos faz sim, bem à saúde. 

Pensando nisso, separamos alguns benefícios que os videogames podem trazer para a vida de seus 

usuários. 

 - Melhora a relação social: Limitando o tempo do uso de videogames, os jogos podem ser 

utilizados para proporcionar um momento de convívio entre os amigos e familiares. Quando jogados 

online, os games estimulam o contato com outras pessoas. Neste caso, é importante que os pais 

orientem as crianças para que não divulguem informações particulares. 

  - Exercício físico: A criação dos controles com sensor de movimento permitiu que alguns 

jogos interativos como lutas, boliche e dança, despertassem o interesse das crianças e adolescentes 

em relação aos esportes. Hoje em dia, muitas academias utilizam destes aparelhos para motivar o 

público a exercitar o corpo e se divertir ao mesmo tempo. 

  - Cérebro:  De acordo com especialistas, há diferentes jogos virtuais que melhoram a 

atenção e a memória, exercitando adequadamente áreas específicas do cérebro. De modo geral, os 

videogames podem melhorar as funções cognitivas, memória, atenção, linguagem, raciocínio lógico 

e visão espacial. 

[...]                                                                                                                   Gshow, 6 dez. 2012.  

Disponível em: <http://gshow.globo.com/ 

TV-Sergipe/Combinado/Extras-Combinado/noticia/2016/12/ 

os-beneficios-dos-jogos-virtuais.html>.* 

*Todos os links foram acessados em: 26 mar. 2019. 

 

  

  

 Com base na leitura dos textos apresentados, você irá escrever uma crônica (texto narrativo 

voltado à vida cotidiana). Para isso, siga as orientações a seguir: 

• O tema será: Jogos virtuais; 

• 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. 

• Elabore um título para o seu texto. 

• 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. 

 

 
 

_______________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Leia novamente antes de passar a limpo. 

 

RASCUNHO 
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Nome: ______________________________________________________________ 8º ano 

 

_______________________________________________________ 

  1______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

  5 _____________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

 10_____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

 15 _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

 20 _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

  25_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Bom trabalho! 
 
 
 
 

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) 

 

 

    

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

 


