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TEXTO GERADOR 1
O Cortiço

[TRECHO REMOVIDO]

Atividade de Língua
Questão 3: Em: “A mulata convidou-os logo a comer”, o termo em destaque pode ser classificado como:
a)

b) Objeto direto

d) Agente da passiva

c) Objeto indireto

e) Complemento Nominal

Habilidade trabalhada: Reconhecer os termos integrantes da oração.
Resposta comentada: Ao trabalhar essa questão, o professor deve retomar a função dos termos
integrantes de uma oração, fazendo comentários e exemplos a respeito do assunto de modo que o aluno
reconheça tais termos:

1) Objeto direto: complementa um verbo transitivo direto. Ex. Eu lavei a louça.
2) Objeto indireto: complementa um verbo transitivo indireto. Ex: Eu preciso da sua ajuda.
3) Agente da passiva: elemento que realiza ação indicada pela voz passiva. Ex: A louça foi lavada
por mim.

4) Complemento nominal: palavra ou expressão que completa o sentido de um substantivo
abstrato. Ex: Temos amor a Deus.
O professor pode aproveitar a oportunidade da questão e ainda mostrar o objeto direto
preposicionado

5) Objeto direto preposicionado: por uma questão de estilo e reforço de ideia, o autor acrescenta
ao objeto direto uma preposição. Ex. Eu amo a Deus.
Tendo contato com tais diferenciações o aluno perceberá que na oração em destaque, o verbo
“convidou” exige um complemento, que é expresso pelo pronome oblíquo “os”. Por ser um
complemento verbal sem a presença de preposição, a aluno deverá marcar a alternativa a.

[PUBLICAR]

TEXTO GERADOR 2
O ATENEU

Atividade de Leitura
Questão 4: No trecho lido de “O Ateneu”, reconhecemos o momento em que Sérgio é levado à escola
por seu pai e recebido por Aristarco, dono e diretor do colégio. Aristarco recebe-os muito bem, mas não
faz isso com todos. Por quê?
Habilidade trabalhada: Relacionar a literatura realista/naturalista ao contexto sócio-histórico.
Resposta comentada: É interessante que o professor explique ao aluno que durante o Naturalismo era
necessário mostrar a face do cotidiano massacrante, da falsidade e da impotência do ser humano
comum diante dos poderosos. Sendo assim, Aristarco, um empresário, pois a escola é um comércio no
qual se vende conhecimento sistematizado, disfarçado de educador precisava se apresentar com
simpatia para os pais de alunos novos. Porém, se um pai não cumprisse com o objetivo final de um
comércio, gerar lucros, seu filho não representaria um retorno financeiro para Aristarco e sim um peso
que gera débitos para o seu comércio. Contudo, o aluno deve perceber que apenas os que pagam em dia
são bem tratados.

[TRECHO REMOVIDO]

TEXTO GERADOR 3

[TRECHO REMOVIDO]

Palavras-chave: Naturalismo – romance – contexto sócio-histórico – termos
integrantes
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RELATO DE APLICAÇÃO
Este roteiro foi muito proveitoso, pois as questões estavam no nível do aluno: de fácil entendimento, com
linguagem acessível ao vocabulário deles e com tipos de respostas com as quais os memos já estão
acostumados a encontrar no SAERJINHO.
Porém foram solicitadas modificações nas atividades que apresentaram respostas objetivas, como as questões 4 e 5
que se tornaram subjetivas. Não sentido necessidade, não modifiquei nenhuma outra.
Em relação à produção textual, esperava um retorno maior, uma vez que julguei a realização de tal tarefa um desafio,
mas a maioria dos alunos considerou a produção muito difícil e alheia à realidade com a qual estão acostumados.
Sendo assim, considerei proveitoso o mínimo que conseguiram produzir, pois reconheço as limitações deles e
considero inaceitável aplicar o roteiro com o intuito de prejudicar a turma em relação à nota ou pelo fato de não terem
alcançado o objetivo total de uma questão, principalmente uma tão difícil quanto a questão 7.

