QiD 4 – 8º ANO – PARTE 1 – REDAÇÃO
PARA A VALIDADE DO QiD, AS RESPOSTAS DEVEM SER APRESENTADAS EM FOLHA
PRÓPRIA, FORNECIDA PELO COLÉGIO, COM DESENVOLVIMENTO E SEMPRE A TINTA.
TODAS AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA DEVEM SER JUSTIFICADAS.
DATA DE ENTREGA: 14 / 06 / 2017

LEIA com atenção os textos a seguir.
Texto 1

Disponível em: <http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/americano-processa-mulher-que-ficou-ao-celular-duranteencontro-no-cinema.ghtml>. Acesso em: 22 maio 2017.

Texto 2

Disponível em: < http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/bebe-britanico-tranca-se-acidentalmente-em-carro-e-ri-debombeiros-que-o-salvaram.ghtml>. Acesso em: 22 maio 2017.

Texto 3

Disponível em: <http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/americana-celebra-seu-amor-por-frango-frito-com-albumromantico-na-web.ghtml>. Acesso em: 22 maio 2017.

QiD 4 – 8º ANO – PARTE 1 – REDAÇÃO

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Como você já sabe, as crônicas tratam de assuntos cotidianos. No caso da crônica
argumentativa, as situações cotidianas servem de ponto de partida para que o cronista apresente sua
perspectiva a respeito de temas de interesse geral.
ESCOLHA uma das manchetes apresentadas e, com base no fato noticiado, ESCREVA
uma crônica argumentativa. O fato deve ser o ponto de partida para o desenvolvimento da sua
argumentação, que pode ter humor ou um caráter mais crítico, você decide.
Lembre-se de que os textos desse gênero se baseiam na apresentação do ponto de vista do
cronista a respeito de algum tema cotidiano e são caracterizados pela subjetividade e pela linguagem
que admite alguma informalidade.
Atenção: A manchete escolhida não será o título da sua crônica argumentativa, nem deverá ser
copiada exatamente como foi publicada. Utilize apenas o fato noticiado. Se desejar, cite a fonte da
publicação ao comentar o fato escolhido.
Instruções:
•
•
•
•
•

ESCREVA entre 20 e 30 linhas, organizadas em parágrafos (três, pelo menos);
EMPREGUE argumentos para fundamentar seu ponto de vista.
USE caneta preta ou azul na versão final do seu texto e EVITE rasuras.
VERIFIQUE ortografia, pontuação, margens e formação dos parágrafos.
DÊ um título criativo e coerente para a sua crônica.

