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: 9º 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)

a)

⃝

b)

⃝

c)

⃝

d)

⃝

Questão 02
(0,15 ponto)

É esperado que o (a) estudante relacione a dor emocional
com o andar do eu lírico, uma manifestação dessa dor.

Questão 03
(0,15 ponto)

É esperado que o (a) estudante relacione a dor emocional
com o fato de que o eu lírico é uma espécie de
Questão 04
(0,50 ponto)

sobrevivente das próprias mazelas internas.

a) (C) (E)
b) (C) (E)
c) (C) (E)
d) (C) (E)
e) (C) (E)

Questão 05
(0,15 ponto)

É esperado que o (a) estudante reconheça o uso do
eufemismo e discorra sobre a visão do eu lírico indígena
acerca dos povos não indígenas que o teriam colonizado,
tratando este, assim como “o outro”, num gesto de suavizar
a ideia desagradável da exploração de um povo.
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Questão 06
(0,20 ponto)

Questão 08
(0,15 ponto)

Questão 07
(0,20 ponto)

É esperado que o (a) estudante esclareça que,

a) ( )

a) ( )

b) ( )

b) ( )

c) ( )

c) ( )

informações e acontecimentos de relevância

d) ( )

d) ( )

social para o leitor.

Questão 09
(0,20 ponto)

por se tratar uma reportagem, tem-se um
gênero

expositivo,

que

apresenta

Questão 10
(0,20 ponto)

Questão 11
(0,20 ponto)

Questão 12
(0,20 ponto)

a) ( )

a) ( )

a) ( )

a) ( )

b) (C)

b) ( )

b) ( )

b) ( )

c) ( )

c) ( )

c) ( )

c) ( )

d) ( )

d) ( )

d) ( )

d) ( )

as

Questão 13
(0,50 ponto)

a) I
b) II
c) I
d) I

“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.

e) II

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.
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