
  
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma folha de caderno 
pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo para o e-mail do(a) 
professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: paula_ferrazmatos@yahoo.com.br 
 

 

 Dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, Capitã Marvel conta a história de origem de Carol Danvers (Larson), 

recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite. Inimiga declarada dos Skrull, ela acaba voltando ao 

seu planeta de origem para impedir uma invasão dos metaformos, e assim vai acabar descobrindo a verdade sobre 

si, com a ajuda do agente Nick Fury (Samuel L. Jackson) e da gata Goose. 

 A alta bilheteria de Capitã Marvel, sobretudo em mercado internacional, evidencia o quão significativo é ter 

histórias de herói com igualdade de gênero feitas por grandes estúdios.  

 

Proposta de produção de texto: 

Redija uma crônica baseando-se na notícia acima. Conforme as orientações dadas em sala de aula. 

 

SEU TEXTO DEVERÁ: 

  apresentar um título; 
  ter um mínimo de vinte (20) linhas e um máximo trinta (30) linhas; 

  ter, no mínimo, três (3) parágrafos;  

  respeitar a norma culta escrita da Língua Portuguesa; 
  estar de acordo com as exigências do tipo textual (narrativa) 

 ter letra legível;  

 

 SEU TESTE SERÁ ANULADA CASO 

  se identifique   

 não respeite o tema; 

 não atenda ao tipo textual;   

Nota 

Professor(a): Paula  

Data: 05/04/2020 

Aluno(a):                                                                             Turma: 

Matéria: Redação 

Ano: 7º Ano E.F. 

Valor: 3,0 

2º Teste – 1º Bim 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-157920/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-141573/
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