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Questão 1 

Explique com suas palavras, quais as características do gênero textual Notícias. Cite ao menos duas dessas 
características. 

 

Questão 2 
No gênero textual entrevista, podemos utilizar duas formas de discurso: o discurso direto e o discurso 

indireto. No diálogo abaixo, que tipo de discurso foi utilizado? Justifique sua resposta. 
 

— Ana Paula qual a sua atividade esportiva preferida?  

— Eu prefiro natação. 
 

Texto I 
 

Quinta-feira, 5 de Novembro de 1942. 
 

Querida Kitty, 

 
Finalmente os ingleses conseguiram algumas vitórias na África, e Stalingrado ainda não caiu, por isso 

os homens estão contentes e bebemos café e chá hoje de manhã. Quanto ao resto, nada de especial para 
contar. 

Esta semana andei lendo bastante e fazendo pouco trabalho. É assim que as coisas deveriam ser. Com 

certeza é a estrada para o sucesso.  
Ultimamente mamãe e eu estamos nos dando melhor, mas nós nunca ficamos íntimas. Papai não é 

muito aberto com relação aos seus sentimentos, mas é a mesma doçura de sempre. Acendemos a lareira há 
alguns dias e toda a sala ainda está cheia de fumaça. Prefiro aquecimento central, é provável que não seja a 

única. Margot é uma nojenta (não há outra palavra), uma fonte de irritação constante, de manhã, de tarde e 

de noite. 
 

Anne Frank 
 

Questão 3 
O texto I é a transcrição de uma página do Livro: "O diário de Anne Frank". Explique com suas palavras o que é 

um diário. 

 
Questão 4  

Cite ao menos duas características do texto I, que possam comprovar que o texto é um relato pessoal. 
 

Questão 5 

Explique com suas palavras o que é um weblog. 
 

 

 
 

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 utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 

 - 2 - 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Imagine que você trabalha para uma revista de grande circulação e faça uma entrevista com o ator Jason 
Mamoa, que interpretou a personagem AQUAMAN.  

 respeite o gênero textual entrevista; 

 seja criativo em suas perguntas; 

 elabore no mínimo 10 perguntas e respostas e no máximo 20; 

 coloque um título; 

 identifique o entrevistador e o entrevistado; 

 atribua um nome (fictício ou não) à revista. 

 


