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 Bimestre/2022
GABARITO
Professor: Bruna Bastos

Data: 08/04/2022

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
(0,25 ponto)

a)

⃝

b)

⃝

c)

⃝

d)

⃝

Questão 02
(0,25 ponto)

É esperado que o (a) estudante reconheça que o diário de
Anne Frank forneceu valiosas impressões de uma jovem
sobre a guerra, ao testemunhar um evento histórico para a
humanidade.

Questão 03
(0,15 ponto)

É esperado que o (a) estudante aponte, por exemplo: escrita em 1ª pessoa do singular; escrita com
impressões pessoais, sentimentos e pensamentos de quem escreve; presença da data e do vocativo,
entre outros.
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Questão 04
(0,25 ponto)

Questão 05
(0,30 ponto)

É esperado que o (a) estudante relacione a existência de histórias

⃝

a)

fantásticas, mesmo no dia a dia, à possibilidade do surgimento de

⃝

c)

⃝

d)

⃝

escritores que possam narrá-las.

b)

Questão 07
(0,50 ponto)
Questão 06
(0,25 ponto)

É esperado que o (a) estudante relacione a invenção da escrita com

a) (C) (E)

a possibilidade de o conto ser lido e relido por mais pessoas, ao
longo dos tempos e das gerações.

b) (C) (E)
c) (C) (E)

Questão 08
(0,10 ponto)

d) (C) (E)

É esperado que o (a) estudante cite trechos como: “E, quando saltei
e paguei a corrida, ele me disse um "boa noite" e um "muito obrigado
ao senhor" tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito

e) (C) (E)

um presente de rei” ou “Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro
para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais
lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em
outra coisa”.
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Questão 09
(0,50 ponto)

Questão 10
(0,50 ponto)

a) (C) (E)

a) (C) (E)

b) (C) (E)

b) (C) (E)

c) (C) (E)

c) (C) (E)

d) (C) (E)

d) (C) (E)

e) (C) (E)

e) (C) (E)

Questão 11
(0,25 ponto)

É esperado que o (a) estudante esclareça que a insatisfação
pessoal do autor com os rumos políticos o levaria a sugerir a
literatura como um melhor caminho para alguns representantes
políticos nacionais e internacionais.

Questão 12
(0,25 ponto)

É esperado que o (a) estudante esclareça que, uma vez que a
literatura tem perdido o seu prestígio ao longo do último século,
segundo o autor, a humanidade tem perdido esse instrumento,
outrora usado para se racionalizar e se compreender por meio dos
escritores.
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Questão 13
(0,25 ponto)

É esperado que o (a) estudante cite trechos como: “cada escritor a
mais no mundo corresponde a um Napoleão a menos” ou “O mundo,
e certamente o Brasil, seriam outros se alguns Napoleões tivessem
ficado com a literatura e esquecido o poder.”

Questão 14
(0,25 ponto)

a)

⃝

b)

⃝

c)

⃝

d)

⃝
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“A sociedade desenvolve a inteligência, mas somente a sua contemplação forma o gênio.”
Madame Germaine de Staël
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