CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO AO ENSINO ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II

Avaliação Trimestral de Redação

NOTA

1º Trimestre/2021
GABARITO DEFINITIVO
Professor: Bruna Bastos

Data: 10/05/2021

Aluno (a): ______________________________________________________________

Turma: 8º ANO

Leia atentamente as orientações desta folha de respostas:
01- Esta folha é um documento oficial do CMDPII.
02- As respostas estão dispostas no espaço correspondente.
03- O interessado terá 48 horas após a divulgação do resultado para entrar com recurso no site do
CMDPII.

Questão 01
(0,20 ponto)

⃝

Questão 02
(0,15 ponto)

É esperado que o (a) estudante relacione o sabor

a)

desagradável do óleo de rícino à ação de fechar a boca, em
alusão a evitar esse óleo, muito difundido para tratamentos

⃝

b)

terapêuticos.
c)

⃝

d)

⃝

Questão 03
(0,20 ponto)

Questão 04
(0,70 ponto)

Questão 05
(0,20 ponto)

Questão 06
(0,50 ponto)

a) I

⃝

a)

b) I e II

a)

⃝

a) (C) (E)

b)

⃝

b)

⃝

b) (C) (E)

c)

⃝

c)

⃝

c) (C) (E)

c) I
d) II
e) II
f) I

d)

⃝

g) II

d)

⃝

d) (C) (E)
e) (C) (E)
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Questão 07
(0,15 ponto)

É esperado que o (a) estudante perceba que a crítica do texto reside também sobre o
fato de os conselhos regionais de saúde de Goiânia terem institucionalizado o ato de
furar fila, ao ultrapassar outros grupos de pessoas que deveriam ser prioritários.

Questão 08
(0,15 ponto)

É esperado que o estudante reconheça que os meios de comunicação fornecem uma
seção de suas publicações para os leitores, como espaço de pluralidade e de
democracia.

Questão 09
(0,15 ponto)

É esperado que o estudante reconheça que ambos os textos apresentam, em comum,
por exemplo, assuntos de interesse à sociedade.

Questão 10
(0,20 ponto)

Questão 11
(0,40 ponto)

a) I

⃝

a)

b) II
c) II

b)

⃝

c)

⃝

d)

⃝

d) I

Observação: As questões subjetivas das avaliações de cada aluno serão analisadas individualmente, realizando-se uma
correção minuciosa das respostas dadas a fim de que sejam consideradas respostas que se aproximem do gabarito.

“Quando você está feliz em ser você mesmo (a) e não se compara a ninguém, então as pessoas passam
a respeitá-lo (a)”.
Lao Zi.
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