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ATIVIDADE AVALIATIVA DE REDAÇÃO – 2º BIMESTRE 

1)Analise a imagem a seguir.(2,0) 
 

 
jesadaphorn/Shutterstock.com 

 
 

 

2)Leia o texto a seguir sobre o livro de Ana Beatriz Barbosa Silva:(0,5) 

 

O livro Mentes Perigosas oferece de forma resumida e abrangente tudo que as pessoas, basicamente, 

necessitam saber a respeito dos psicopatas, desde características comportamentais, o que são capazes de fazer e 

como o fazem, onde estão, até quais medidas podemos tomar contra eles. Tudo isso está dividido em 13 capítulos. 

Já na introdução, que é iniciada com a fábula do escorpião e do sapo, a Ana Beatriz começa a descrever 

quem são, os tipos e as ações dos psicopatas, fazendo uso de frases exclamativas e utilizando uma linguagem bem 

acessível. Para alguns (talvez para a maioria), neste momento do livro o frio na barriga começa a ficar evidente e o 

desejo de folheá-lo mais e mais se torna cada vez maior. 

“Mentes perigosas: O psicopata mora ao lado [...].Portal Educação. Disponível em: 

<www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/mentes-perigosas-o-psicopata-mora-ao-lado-resenha-critica/49155>.Acesso: 08 abr. 

2019. 

Esse texto se classifica como uma: 

a) resenha crítica. 

b) resenha descritiva. 

c) carta pessoal. 

d) carta argumentativa. 

e) notícia. 

 

 

 

 

a) Faça a descrição da imagem apresentada. 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
b) A que tema social pode ser relacionada à 
imagem apresentada? 
 
______________________________________
______________________________________ 
 



 
 

3)Leia esta tira: (1,5) 

 

 
 

Alexandre Beck. Armandinho. Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/162568569849/tirinha-original>. 
Acesso em: 09 abr. 2019. 

 

a) Qual o tema abordado na tira apresentada? 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

b) Pesquise e registre o conceito de empatia, termo mencionado na tira. 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

c) Como o conceito de empatia pode ser relacionado ao bullying? 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4) Leia e analise a charge a seguir. (2,0) 
 

 
Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-nZ-hxYL04jU/UMYaoUlzyKI/AAAAAAAAV0k/2d0GZLAiY8s/s1600/natal-sertao.jpg>. Acesso em: 17 

maio 2019. 

a) A pergunta do menino pode ser entendida como um pedido? Justifique. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

b) Qual é o contraste entre a imagem do Papai Noel e o cenário apresentado? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/162568569849/tirinha-original


 
 

5) Leia o texto a seguir: (2,0) 

 

Golfinhos são flagrados na Praia da Cocanha em Caraguatatuba 

 

Presença da espécie é comum na região, segundo oceanógrafo. 

 

Um grupo de golfinhos foi flagrado por um turista que remava na Praia da Cocanha em Caraguatatuba. A 

cena foi registrada na última quarta-feira (17). 

O vídeo foi gravado por volta das 18h, e registrou com a presença de vários golfinhos. “Foi um privilégio ter 

esse contato tão próximo com animais tão incríveis e doces, em um cenário tão tropical e majestoso”, disse Carlos 

Marcondes, autor das imagens.  

De acordo com Hugo Gallo, oceanógrafo e presidente do Instituto Argonauta, durante todo ano há presença 

de grupos da espécie Sotalia, conhecidos como boto-cinza, além de outras espécies oceânicas, que buscam 

alimentos de forma solitária.  

“Há dois ou três grupos de boto-cinza entre São Sebastião e Ilhabela, uma manada, e outro grupo entre 

Caraguatatuba e Ubatuba. Normalmente nossas listagens são feitas nessas regiões, e eles sempre estão em busca de 

alimentos”, explicou Hugo.  

A espécie pode chegar até 2,2 metros e 90 kg. Os animais nadam a uma velocidade de até 30 km/h. 

 
“Golfinhos são flagrados na Praia da Cocanha em Caraguatatuba”. G1 Vale do Paraíba e Região, 20 jan. 2018. Disponível 

em:<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/verao/2018/noticia/golfinhos-sao-flagrados-na-praia-da-cocanha-em-

caraguatatuba-assista.ghtml>. Acesso em: 19 maio 2019. (Adapt.). 

 

Preencha os itens seguintes com informações da notícia apresentada: 

O quê?_________________________________________________________________________________________ 

Quem?_________________________________________________________________________________________ 

Quando?________________________________________________________________________________________ 

Onde?__________________________________________________________________________________________ 

Como?_________________________________________________________________________________________ 

 

6) A notícia possui alguns elementos que a estruturam. Enumere a 2ª coluna de acordo com os elementos da notícia 

enumerados na 1ª coluna. (2,0) 

   

1 –Título  (    ) Responde às perguntas: O quê? Quem? Quando? Onde? 
Como? Por quê? 

 

2 – Lide  (    ) É opcional e serve para facilitar o entendimento do leitor, 
ampliando o título. Não apresenta ponto-final. 

 

3 – Subtítulo ou linha fina (   ) Deve ser conciso e objetivo. 
 

 

4 – Pirâmide invertida 
 

(     ) Elemento opcional, é um trecho do próprio corpo do 
texto, colocado em posição de destaque na página. 

 

5- Olho (     ) Ajuda a agrupar as informações e contar a história de 
forma rápida, objetiva, indo direto às consequências do fato 
logo no primeiro parágrafo do texto: lide. 

 

   
Circule a sequência encontrada. 

 

1; 3; 4; 2; 5. 

2; 3; 1; 5; 4. 

2; 4; 1; 5; 3. 

2; 3; 5; 1; 4. 

2; 3; 1; 4; 5.                                                                                                                                    BOA PROVA!!!!!! 


