
 
 
 
 
 

 

 
 

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: luragonejabour@gmail.com 
 

 

 Antes de escrever sua produção de texto, assista novamente à videoaula de Português sobre artigo de 

opinião. 

 

       O artigo de opinião é um gênero discursivo argumentativo, cuja finalidade é expressar o ponto de vista do 

autor sobre algum tema social, político, cultural, econômico ou comportamental. O caráter argumentativo do 

artigo de opinião se evidencia pelas justificativas fornecidas pelo autor para convencer os leitores da validade da 

análise que faz. 

 

 Leia o texto abaixo. 

 

Crítica 

Oitava Série – Cativante retrato da adolescência com chances ao Oscar 

Por Leticia Alasse 

 

https://cinepop.com.br/critica-oitava-serie-cativante-retrato-da-adolescencia-com-chances-ao-oscar-196029/ 

 

Com um punhado de filmes adolescentes focados em 

estereótipos e rivalidade entre os jovens, o novato diretor Bo 

Burnham propõe uma percepção diferente dos obstáculos da 

caminhada ao amadurecimento em “Oitava Série” (Eight Grade). 

Centrado nas últimas duas semanas do fim do ensino fundamental, a 

narrativa é contada por Kayla (Elsie Fisher), uma jovem de 14 anos, 

prestes a concluir a oitava série e com expectativas para o ensino 

médio. 

Para narrar o filme, Bo Burnham – também responsável pelo 

roteiro – apresenta Kayla gravando um vídeo para o seu canal no 

Youtube, em que ela fala sobre as suas percepções e como é importante acreditar em si mesma. Os vídeos não 

são assistidos por ninguém e, ao contrário da sua imagem gravada, ela não possui muita habilidade social para 

falar com os outros adolescentes na escola. 

 

Assim é criada uma dicotomia entre a Kayla do Youtube – como uma espécie de conversa ao espelho – e a 

adolescente de 14 anos no cotidiano, sempre receosa das suas ações. Logo de início, uma votação da escola elege 

“os mais do ano”: enquanto o crush de Kayla, Aiden (Luke Prael), recebe o prêmio “os olhos mais belos”, ela é 
eleita a “mais quieta”. As suas tentativas de interação são ignoradas e é palpável a sensação de estranhamento 
cada vez que Kayla se esforça para fazer parte do entorno. 
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“Oitava série” é uma obra de momentos, que narra etapas de um processo de autoavaliação, descobertas 

e como essas novidades são tão intensas nessa faixa etária. Interpretada magistralmente por Elsie Fisher, a 

protagonista é como qualquer outra menina – os seus 

talentos e aspirações não são destacados na narrativa, 

mas as suas vivências são sentidas como uma 

perturbadora realidade. 

Ao ser convidada para a festa de aniversário de 

Kennedy (Catherine Oliviere), a pedido da mãe da menina, 

Kayla recusa o convite como um mecanismo de defesa. 

Dentro do seu quarto, no entanto, diante da câmera, ela 

diz que é necessário correr riscos na vida e decide ir à 

comemoração. A chegada de Kayla à festa na piscina é um 

dos fascinantes enquadramentos do filme, como se ela 

observasse de longe aquelas pessoas como atrações 

exóticas do zoológico. 

 

 

 
 
 

 Agora leia as tirinhas. 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Orientações para a sua produção de um artigo de opinião 

 

 Leia, nas páginas 58 e 59 do seu livro, as explicações sobre a estrutura do artigo de opinião. 

 Com base na crítica do filme “Oitava série”, é possível perceber que ele aborda os desafios e as 
situações vividas por uma adolescente na busca de sua identidade e de adequação entre seus pares no 

ambiente escolar. 

 Já as tirinhas brincam também com a procura da identidade, além de questões como insegurança com a 

aparência, necessidade de aceitação, conflitos, redes sociais e amizades, entre outros aspectos. 

 Reflita sobre as vivências de Kayla (protagonista do filme) e sobre os temas enfocados nas tirinhas. 

Quais as questões mais relevantes que afetam um adolescente nos dias de hoje, tanto em casa como na escola? 

Pode-se dizer que as tirinhas estereotipam (padronizam) o comportamento adolescente? Como viver de 

maneira positiva e enriquecedora essa fase da vida? 

 Seu texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão (conforme a estrutura exemplificada no 

livro). Respeite a norma culta da língua e escreva entre 20 e 25 linhas. 

 

Saudade, beijo e se cuide. 

Lu 
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