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TAREFA 01   

Sobre a Notícia, responda: 
a) O que é Notícia? 

b) Descreva a estrutura da Notícia. 

c) Explique as principais diferenças entre Notícia e Entrevista. 
d) Elabore uma Notícia sobre a sua escola. (Mínimo 5 linhas) 

 
TAREFA 02   

Leia o fragmento abaixo. Trata-se de um relato pessoal de Anne Frank. 

 
20 de junho de 1942 

Meu pai já tinha trinta e seis anos quando se casou com minha mãe, a qual tinha vinte e cinco. Minha irmã, 

Margot, nasceu em 1926, em Frankfurt am Main. E eu em 12 de junho de 1929. Sendo cem por cento judeus, 
emigramos para a Holanda em 1933, onde meu pai foi nomeado diretor da Travis N.V., firma associada à Kolen & 

Cia. de Amsterdã. O mesmo edifício albergava as sociedades das quais meu pai era acionista. Desde então, a vida 
não estava livre de emoções para nós, pois o restante de nossa família ainda encontrava-se defendendo das 

medidas hitleristas contra os judeus. À raiz das perseguições de 1938, meus dois tios maternos fugiram e 
chegaram sãos e salvos aos Estados Unidos. Minha avó, então de setenta e três anos, reuniu-se conosco. Depois 

de 1940, nossa boa época terminaria rapidamente diante de tudo: a guerra, a captura, e a invasão dos alemães, 

levando-nos à miséria. Disposição atrás de disposição contra os judeus. Os judeus eram obrigados a levar a 
estrela, a ceder suas bicicletas. Proibição dos judeus de subir num bonde, de dirigir um carro. Obrigação para os 

judeus de fazerem suas compras exclusivamente nos estabelecimentos marcados com o letreiro: “Comércio 
Judeu”, e, das 15:00 às 17:00 horas apenas. Proibição para os judeus de saírem depois das 8:00 da noite, nem  

 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não permita que seus colegas copiem seu trabalho e não copie o trabalho de seus colegas. Trabalhos iguais     
     serão anulados.  
 Lembre-se esse trabalho é um passaporte para a prova de recuperação. A não entrega até a data estipulada  
     no calendário anual da escola impedirá o aluno de fazer a prova.  
 Este trabalho não abrange todo o conteúdo do semestre, portanto, é apenas um auxílio aos seus estudos que  
     devem ser complementados com a consulta aos seus cadernos, apostilas.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE EM FOLHA DE PAPEL ALMAÇO OU A4 COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 2 - 

 
 

sequer a seus jardins - ou ainda - de permanecer na casa de seus amigos. Proibição para os judeus de praticarem 

exercícios em qualquer esporte público: proibido o acesso à piscina, à quadra de tênis e de hóquei ou a outros 
lugares de treinamento. Proibição para os judeus de visitarem aos cristãos. Obrigação para os judeus de irem a 

escolas judias, e muitas outras restrições semelhantes. 
 

Após a leitura do texto, responda as seguintes questões: 
 

a) O narrador é personagem ou observador? 

b) Em sua opinião os fatos narrados no texto são reais ou fictícios? Justifique.  
c) O que a autora narra de importante sobre sua vida? 

d) Qual o tempo verbal predominante no texto? 
e) Há alguma descrição no texto? Qual? 

f) A narração está sendo feita em que pessoa do discurso? 

 
 


