
 

ROTEIRO DE ESTUDO E PROPOSTAS DE REDAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO – STELA 

 
Conteúdo: 

1. Narrativa de aventura – apostila 2. 

2. Narrativa fantástica – apostila 2. 

3. Narrativa de humor – apostila 2. 

Referência para estudo: Apostila 2 e 3 – Anglo. / Anotações – caderno de redação 

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

PROPOSTA 01 

 Leia com atenção o trecho abaixo. 

Era uma vez um moço chamado Joaquim que decidiu correr mundo para fazer fortuna. Depois de escalar altas 

montanhas, percorrer extensos vales e atravessar matas escuras, ele chegou a uma praia, onde encontrou um 

pequeno barco. Sem pensar duas vezes, entrou no barco e partiu. 

Quando estava em alto-mar, uma tempestade violenta desabou do céu escuro, levantando ondas do tamanho 

de uma casa, que lhe viraram o barco. Sem se amedrontar, Joaquim se pôs a nadar noite e dia, até que chegou a 

uma praia branca, situada no sopé de um penhasco negro. 

Subiu o penhasco e lá em cima encontrou um caminho que o levou para o interior da rocha. Uma porta de ouro 

se abriu de repente, e ele entrou num mundo de prados verdes, flores belíssimas e árvores carregadas de frutos 

dourados. 

Estava contemplando aquelas maravilhas, quando um homem de longos cabelos brancos surgiu na sua frente 

e falou: “Diga-me como você se chama e para onde vai”. 

 “Chamo-me Joaquim, mas não sei para onde vou”, o jovem respondeu. 

 “Então fique aqui, trabalhando para mim. ” 

O rapaz aceitou a proposta e se instalou no castelo de cobre. 

Na manhã seguinte o velho anunciou que precisava fazer uma longa viagem e lhe entregou um molho de 

chaves. “Pode abrir todos os aposentos, menos o vigésimo quarto”, declarou. “Se entrar lá, terá que arcar com as 

consequências. ” 

PHILIP, Neil. Volta ao Mundo em 52 Histórias. Cia. das Letrinhas, São Paulo, 2002. p.135. Adaptado. 

Na história original, Joaquim não obedeceu ao velho homem. Então, o que terá acontecido? 

Seu trabalho nesta atividade será escrever a continuação dessa história, narrando o que teria acontecido após a 

partida do velho. Você vai continuar a história trazendo para essa narrativa as características de uma narrativa de 

aventura! 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO 

 Para escrever a continuação da história: 

a) invente à vontade; 

b) lembre-se de criar um vilão ou uma vilã, que criará dificuldades para Joaquim, o herói; 

c) crie um desfecho coerente, mesmo que tenha inventado uma história extraordinária. 

d) Ao terminar a primeira versão do texto, faça uma revisão do conteúdo e da linguagem do texto. 

e) Depois disso, não se esqueça de dar um título a ele. 

f) Seu texto deve ter no mínimo 10 (dez) linhas; e, no máximo, 20 (vinte) linhas da folha de redação. 



PROPOSTA 02 

 

 Leia com atenção a notícia abaixo. Ela será o ponto de partida para a proposta de produção que você encontrará a 

seguir. 

 

Ladrão devolve dinheiro, deixa pedido de perdão e aconselha vítima 

Depois de invadir uma casa e furtar dois envelopes com dinheiro, o ladrão se arrependeu e, além de devolver a 

maior parte do valor furtado, deixou uma carta com um pedido de desculpas. 

O caso, divulgado aconteceu numa cidade do interior de São Paulo. O criminoso, que ainda não foi 

identificado, invadiu a casa da vítima, um serralheiro, quando não havia ninguém no local. Com uma chave de fenda, 

ele abriu o quarto e pegou dois envelopes com R$ 500 que estavam sobre o criado-mudo. 

De acordo com o proprietário da casa, ele havia separado o dinheiro para pagar contas, inclusive parte do 

aluguel. Três dias depois do furto, porém, o homem se surpreendeu ao encontrar um dos envelopes na porta da 

residência. 

Nesse envelope, além de R$ 250 – metade do dinheiro furtado –, o ladrão deixou uma carta escrita à mão se 

justificando e pedindo desculpas ao morador. Escreveu que tinha feito o furto num momento de desespero, pois 

estava desempregado havia muito tempo: "Roubei, mas estou devolvendo o dinheiro, pois reconheci que fiz mal". Ele 

contou também como havia praticado o furto, pediu perdão à vítima e, no final, deu um conselho ao morador: 

"Coloque cadeado nas janelas". 

"Em 20 anos de polícia, nunca vi um caso assim", comentou o delegado que investiga o caso. 

 

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2012/06/05/ladraodevolve-dinheiro-e-deixa-pedido-de-perdao.htm>. 

Acesso em: 28 maio 2016. Adaptado. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO 

 Escreva agora uma narrativa ficcional (inventada), inspirando-se na notícia acima. Invente à vontade e 

reconte esse caso incomum. 

 Instruções complementares: 

1. Escreva essa história em primeira pessoa: o narrador pode ser o ladrão ou a vítima. 

2. Você deve utilizar informações da notícia e outras, que inventar. Mas deve contar: 

a) quem era o ladrão e por que resolveu furtar a casa; 

b) como o furto foi realizado; 

c) se o narrador for o ladrão: onde foi gastar a metade do dinheiro e por que ele resolveu devolver o restante; 

d) se o narrador for a vítima (o morador): qual foi a sua reação diante da atitude do ladrão e da sugestão que 

recebeu dele. 

e) Ao terminar a primeira versão do texto, dê um título à história e faça uma revisão cuidadosa dele. 

3. Seu texto deve ter no mínimo 20 (vinte) linhas; e, no máximo, 30 (trinta) linhas da folha de redação. 

 

 

 



PROPOSTA 03 

Continuação de narrativa de humor com narrador-personagem 

Leia a seguir o parágrafo inicial de uma narrativa em que o protagonista é um narrador-personagem. A 

história se passa em um consultório dentário, onde o narrador conta suas experiências nada agradáveis, de uma 

forma bem-humorada. Confira. 

BOTICÃO DE OURO 

 Tenho horror a dentista. Sinceramente, acho que todo mundo tem. Penso até que eles sentem um 

prazerzinho sádico quando a gente aterrissa no consultório com expressão horrorizada e pede um orçamento. Quem 

se acostumou com nervo exposto não treme diante de carteiras doloridas. Já passei pela mesma cena vezes sem 

fim. Chego. Aguardo numa sala com dois ou três outros sofredores, lendo revistas velhas. Nunca são novas. A 

secretária anuncia que cheguei. Ele manda esperar. Ponho a mão no lado que está doendo, quem sabe ajuda. Ouço 

risadas no consultório. Tenho ódio. Como ele pode rir enquanto sofro? Finalmente, é 

minha vez. A dor parece diminuir. Penso em sair correndo. Abro a boca. Ele pega uma 

ferramenta pontuda e começa a escavar meus dentes. Todos. Descobre, alegremente, 

novos pontos doloridos. A cada gritinho, ele sorri, sábio. Até chega à razão da minha 

vinda. Espeta. Quase pulo na cadeira. 

Boticão: alicate para extrair dentes. 

Walcyr Carrasco. O golpe do aniversariante e outras crônicas. São Paulo: Ática, 

1996.p.105. (fragmento). 

 

Orientações para produção 

1. Desenvolva essa narrativa como narrador-personagem, dando continuidade à história. 

2. Conte o que ocorreu, após a identificação do problema, motivo que levou o protagonista a essa nova visita ao 

consultório dentário. Imagine os fatos durante e depois do tratamento, e as reações do narrador e do dentista. 

Descreva os aparelhos utilizados, especialmente aquele que mais afligia o paciente. 

3. Situe o tempo e o lugar dos acontecimentos. Se quiser, inclua outras personagens na narração: por exemplo, uma 

secretária ou recepcionista. Você pode descrever personagens e o ambiente. 

4. Observe que a linguagem é informal e humorística, portanto, crie outros parágrafos empregando esse tipo de 

linguagem. 

5. Faça um desfecho interessante para a história e, se possível, também divertida. 

6. Escolha outro título para a narrativa. 

7. Seu texto terá no mínimo 20 e no máximo 30 linhas (sem contar as linhas do texto impresso na proposta). 

 


