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 A2 1o Bimestre Matéria: Redação  8o ano ___ 
 Professora:  Data:  Valor: 8,0 Nota: 

 Aluno(a): 
 Assinatura do responsável: 

“Deus é nosso refúgio e fortaleza”. (Salmos 46:1) 
 
 
 
 
 
 

 
Apólogo é uma narrativa cheia de lições morais e éticas, muito próxima à da fábula, com a 

personificação de seres inanimados. 
Para fazer um apólogo, faz-se necessário, primordialmente, definir uma “lição de moral” ou “um 

valor” que será ensinado por meio da história, e também definir personagens (inanimados) e contexto 
com os quais se pode construir uma metáfora do comportamento humano. 

 
Escreva um apólogo que tenha por personagens uma carta e um e-mail. 
(Mínimo: 22 linhas e Máximo: 30 linhas) 
 
Por meio de um diálogo entre as personagens, mostre ações delas que, no final, ilustrem uma 

lição de sabedoria ou ética. 
 
A linguagem empregada deve estar de acordo com a variedade padrão da língua. 
 
Faça um rascunho e só passe seu texto a limpo depois de realizar uma revisão 

cuidadosa(entregar na folha oficial da escola, escrito de caneta azul ou preta e sem rasuras). 
 
Refaça o texto, se necessário. Depois, ilustre-o no final( no verso). 
 
AVALIE SEU APÓLOGO 
 
1. Releia seu apólogo, verificando: 
* se ele conta uma história por meio da qual é transmitida uma lição de sabedoria ou ética. 
 
2. Observe: 
* se a variedade linguística empregada é a padrão. 
* se o título está adequado à história. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boa Prova! 

     

INSTRUÇÕES 
– Leia com atenção as questões antes de responder. 
– É proibido o uso de corretivo. 
– Coloque seu nome completo. 
– A prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
– A leitura e interpretação das questões fazem parte da sua avaliação. 
– Escreva corretamente com ordem, capricho e letra legível. 
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Rascunho: 

_____________________________________________________ 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________________________________ 

11. _________________________________________________________________________________ 

12. _________________________________________________________________________________ 

13. _________________________________________________________________________________ 

14. _________________________________________________________________________________ 

15. _________________________________________________________________________________ 

16. _________________________________________________________________________________ 

17. _________________________________________________________________________________ 

18. _________________________________________________________________________________ 

19. _________________________________________________________________________________ 

20. _________________________________________________________________________________ 

21. _________________________________________________________________________________ 

22. _________________________________________________________________________________ 

23. _________________________________________________________________________________ 

24. _________________________________________________________________________________ 

25. _________________________________________________________________________________ 

26. _________________________________________________________________________________ 

27. _________________________________________________________________________________ 

28. _________________________________________________________________________________ 

29. _________________________________________________________________________________ 

30. _________________________________________________________________________________ 
 

 


