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GABARITO
Professor: Bruna Bastos

Data: 20/06/2022

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.
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Questão 09
(0,50 ponto)

É esperado que o (a) estudante aponte o fato de que o alcance de uma resenha crítica,
em uma rede social, é muito maior, tendo em vista seu largo uso pela população em geral.
Desse modo, a divulgação da obra apresentada alcança, potencialmente, mais pessoas.

Questão 06
(0,25 ponto)

É esperado que o (a) estudante aponte o fato de que um resumo deve ser sempre uma
condensação de um texto prévio, portanto, breve; além disso, a clareza na linguagem
permite que ele seja compreendido com mais facilidade; já a fidelidade ao texto original é
um critério para que o resumo preserve as ideias presentes no texto prévio, sem
extrapolação de seu conteúdo.

“É melhor acender uma única vela do que amaldiçoar a escuridão“. — Eleanor Roosevelt

-3________________________________________________________________________________________________________
Avaliação Bimestral de Redação/2º Bimestre
É permitida a reprodução para fins didáticos, desde que citada a fonte.

