
 

ROTEIRO DE ESTUDO E PROPOSTAS DE REDAÇÃO PARA A RECUPERAÇAO – KAMILA 

 

OBJETIVO: Este roteiro tem por objetivo orientar seus estudos, para que possa ter uma visão 

mais ampla das questões da avaliação.  

A seguir, apresento o conteúdo que será abordado na avaliação de Redação. 

Conteúdo: Texto informativo e suas características 

Atenção! O aluno deverá fazer as produções das propostas a seguir em folha oficial. 
 

Proposta 01 

Bê-á-bá ambiental 

O que é aquecimento global? 

É o resultado do lançamento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases 

formam um tipo de cobertor que esquenta o planeta e não permite a saída de raios solares. 

Como são lançados os gases de efeito estufa? 

Principalmente pela poluição gerada pelo excesso de carros, pelas indústrias que usam carvão e 

petróleo para fazer as máquinas funcionarem e pelo desmatamento. 

Quais as causas das mudanças climáticas? 

As mudanças climáticas ocorrem quando são lançados mais gases de efeito estufa do que as 

florestas e os oceanos são capazes de absorver. 

Quais os efeitos do aquecimento global? 

Aumento de furacões, tempestades tropicais, inundações, ondas de calor e seca. Provoca ainda o 

derretimento do gelo polar e o aumento da temperatura média do planeta. 

Como o desmatamento influencia a mudança do clima? 

O gás carbônico contido na fumaça das queimadas sobe para a atmosfera e se junta a outros 

gases, aumentando o efeito estufa. 

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/dicas/di27031015.htm>>. Acesso em: abr. 2010.).  

 

 Você leu um texto que mostra a preocupação com o meio ambiente.  

Imagine que você receba a tarefa de informar aos colegas cinco atitudes que contribuem para a 

defesa do meio ambiente.  Escreva um texto informativo sobre essas cinco atitudes para protege 

e cuidar do nosso planeta.   

Limite mínimo de 10 e máximo 15 linhas. 



Quando terminar de produzir, volte e leia o seu texto, fazendo a seguinte revisão: 

 Foram utilizados sinais de pontuação? 

 As palavras estão escritas corretamente? 

 Foram usadas substituições para evitar repetições de palavras e ideias? 

 A letra da sua produção está legível? 

 

PROPOSTA 02 

Leia a notícia atentamente: 

O caso da Rússia 

(Natália Mazzoni) 

Eram 9h20 na Rússia (1h20 no Brasil) quando um objeto luminoso em alta velocidade foi 

observado no céu. Minutos depois, houve dois grandes estrondos e um clarão, segundo relatos 

de moradores da cidade de Chelyabinski. Era a chegada de um meteoro de 15 metros de 

diâmetro em alta velocidade. O calor e o atrito com a atmosfera foram tão grandes que ele 

explodiu e liberou uma energia equivalente a 20 bombas atômicas! Cerca de mil pessoas se 

feriram por estilhaços de vidros que se quebraram. Depois do susto, 20 mil pessoas participaram 

das operações de busca e limpeza na região. Alguns estão à procura de pedaços que restaram 

do corpo celeste após a explosão que, segundo os cientistas, acontece só uma vez a cada 

século. Ainda bem! Meteoros Quando estão no espaço, eles são chamados de meteoroides. São 

fragmentos de matéria (como pedaços de planetas e asteroides), com menos de 1 km de 

diâmetro, em geral, e voam em alta velocidade. Às vezes, não passam de partículas de poeiras. 

Quando entram na atmosfera terrestre, são denominados meteoros. 

 “Estadinho”. O Estado de S. Paulo. 23 fev. 2013, p. 5 e 6. Adaptado 

 Elabore um texto ficcional com base no texto informativo acima.  

Imagine que você estivesse na cidade de Chelyabinski no momento em que o meteoro explodiu. 

Crie uma narrativa de ficção para contar como o episódio aconteceu, qual foi a sua reação e a 

das pessoas que estavam no local.  

Dê um título a seu texto. 

Limite mínimo de 15 e máximo 25 linhas. 

 

PROPOSTA 03 

TEXTO I 

Antes das fábricas de brinquedos 

Quando não existia a fábrica da boneca Barbie e do pião Bay Blade, os pais foram os 

artesãos dos brinquedos dos filhos em diferentes períodos da história.  

Durante a Idade Média, crianças camponesas ganhavam brinquedos confeccionados em 

casa. Meninas e meninos trabalhavam com a família, e seus brinquedos eram relacionados ao 



trabalho dos pais. Já a nobreza, para preparar os filhos para a cavalaria, presenteava as crianças 

com cavalinhos de pau ou soldados de madeira, geralmente feitos por artesãos da época. 

Alguns séculos depois, uma mudança radical no modo de produzir tudo o que as pessoas 

usavam no dia-a-dia provocou uma revolução no mundo. Ela foi batizada de Revolução Industrial, 

que ocorreu no século 18 na Inglaterra e, de lá, espalhou-se para outros países.  

Objetos que antes eram feitos manualmente passaram a ser produzidos por máquinas em 

fábricas, em grande quantidade. O mesmo ocorreu com a indústria de brinquedos, que imita 

invenções como trens e carros nos séculos 19 e 20.  

No Brasil, até 1930, a maioria das crianças brincava com bonecas de pano e carrinhos de 

madeira, feitos por adultos da família ou em oficinas. As famílias ricas importavam para seus 

filhos bonecas de porcelana e carrinhos de lata da Europa.  

Uma das principais fábricas de brinquedos brasileiras, a Estrela, surgiu como oficina de 

bonecas de pano, em 1937. Com o uso do plástico 

em brinquedos a partir dos anos 50, bolas, carros e 

bonecas industrializados ficaram mais populares 

entre as crianças. Daí para brinquedos com chips, 

botões e controle remoto foi um pulo. 

  

 

TEXTO II 

A história do brinquedo 

Desde os tempos antigos que os brinquedos tiveram um importante papel na vida das 

crianças. Por milhares de anos crianças brincaram com brinquedos dos mais variados tipos. 

Bolinhas de gude foram usadas por crianças no continente africano há milhares de anos. Na 

Grécia Antiga e no Império Romano, brinquedos comuns eram barquinhos e espadas de madeira, 

entre os meninos, e bonecas entre as meninas. Durante a Idade Média, os fantoches eram 

brinquedos muito comuns entre as crianças.  

Até o final do século XIX, a maioria dos brinquedos eram fabricados em casa, ou 

fabricados artesanalmente. Atualmente, a grande maioria dos brinquedos são fabricados em 

massa, e comercializados. A partir da segunda metade do século XX, vários países criaram leis 

que proíbem a venda de brinquedos considerados perigosos - por exemplo, por conterem 

materiais tóxicos ou partes que se soltam facilmente - ou que não possuem claros avisos - por 

exemplo, não recomendado para menores de três anos de idade por conter materiais que podem 

ser engolidos pela criança. Tais leis também dão ao governo o direito de recolher do mercado 

todos os produtos que não atendem às especificações necessárias. 

Os fabricantes de brinquedos fabricam milhares de brinquedos diferentes diariamente. 

Vários destes brinquedos são similares entre si - ou seja, são da mesma categoria, como 

uma boneca, por exemplo - mas são fabricados por diferentes empresas, e possuem direitos 

autorais e certas diferenças básicas entre si. Por exemplo, no caso das Bonecas, duas marcas de 

bonecas famosas são a americana Barbie e a brasileira Susi. A criança brinca com brinquedos 

gradualmente mais sofisticados, à medida que a criança cresce. 



Os brinquedos mais comuns para bebês entre zero a doze meses são brinquedos musicais 

simples e móbiles, ou brinquedos de berço, objetos que ficam pendurados sob o berço do bebê. 

Estes brinquedos estimulam a coordenação motora, a visão e a audição do bebê. Após o primeiro 

ano de vida, blocos que podem ser encaixados entre si e animais de pelúcia também passam a 

interessar o bebê. Um espelho resistente ajuda estas crianças a reconhecerem-se a si mesmas. 

Outros brinquedos incluem pequenos e simples quebra-cabeças e livros ilustrados. Bonecas 

passam a atrair a atenção das crianças por volta do segundo ano de vida. Entre os dois aos seis 

anos de idade, a criança torna-se mais interessada em explorar o mundo à sua volta. Alguns 

brinquedos como triciclos (ou quadriciclos), vagões, bolas e blocos de montar ajudam a fortalecer 

os músculos da criança. A criança desta faixa etária é altamente imaginativa, e muito desta 

imaginação é direcionada aos brinquedos - bonecos tornam-se amigos ou super-heróis e blocos 

de montar transformam-se em cidades. 

A partir do sexto ano de vida, os brinquedos começam a fazer parte de brincadeiras mais 

elaboradas e/ou “faz-de-conta”. Ao brincar com bonecas, as crianças fazem de conta que são 

pais, e fazem uso de vários artifícios de brinquedo - carrinhos e berços, por exemplo. Bonecos de 

ação - robôs, super-heróis e vilões - ainda interessam crianças até por volta do décimo ano de 

vida. À medida que a criança cresce, ela pode participar em jogos mais elaborados - como quebra 

cabeças complicados ou jogos de tabuleiro, por exemplo. Por volta do décimo ano de vida, muitas 

crianças interessam-se por brinquedos muito elaborados tais como verdadeiros kits de 

construção. Tais kits ensinam à criança paciência e dedicação. Crianças que se interessam por 

ciência podem passar horas brincando com kits especializados ou um microscópio, por exemplo. 

Vários pré-adolescentes perdem interesse em todo tipo de brinquedo infantil após o décimo 

segundo ano de vida; porém, outros continuam a gostar de um brinquedo em particular, como, no 

caso de muitas adolescentes, bonecas e animais de pelúcia, tanto por gosto quanto por valor 

sentimental. Outros são influenciados por um dado tipo de brinquedo quando crianças, a tal ponto 

que esta pessoa passa a manter um hobby relacionado com esse brinquedo quando adulto, como 

é o caso de várias pessoas interessadas em aeromodelismo. 

 Após a leitura dos textos, elabore um texto informativo, um verbete informativo, 

apresentando curiosidades sobre a história dos brinquedos. Siga as orientações 

abaixo:  

Passo 1: Defina qual será a “curiosidade” sobre os brinquedos que você apresentará. 

Passo 2: Releia os textos e destaque as informações que julga importantes para o texto que 

produzirá. 

Passo 3: Com base nas informações selecionadas nos textos escreva seu texto. 

Atenção: o texto pode ser curto (entre 10 e 15 linhas), mas, como os verbetes, deve conter as 

informações mais importantes e interessantes sobre o assunto. 

Passo 4: Revise o texto, observando se:  

 apresenta informações, sem opiniões dos autores;  

 a linguagem é clara e adequada ao público leitor: seus colegas de classe;  

  os verbos estão na 3a pessoa e no modo indicativo;  

 as palavras estão grafadas corretamente. Caso haja dúvida, utilize um dicionário ou solicite 

ajuda do professor;  

 os sinais de pontuação estão empregados corretamente. 


