
 

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

 

 OBJETIVO: Este roteiro tem por objetivo orientar seus estudos, para que possa ter uma visão mais ampla das 
questões da avaliação. 

A seguir, apresento os conteúdos que serão abordados na avaliação de Português.  

CONTEÚDOS: 

 Narração e suas características. 
 Narrativa de aventura. 
 Relato de viagem. 

 
BONS ESTUDOS! 

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

PROPOSTA 01 

Gênero - Narrativa de Viagem 

 

   

 

 

 

 

 

 

Você já viajou? Então, escreva uma narrativa sobre uma viagem que você tenha feito. Se quiser, cole a foto da 

viagem no caderno e depois de pensar sobre o assunto, prepare-se para escrever seu texto. Pense nos seguintes 

passos:  

a) Relate uma viagem e não se esqueça de contar sobre os preparativos, quando ela ocorreu, que tipo de transporte 

foi usado.  

b) Informe com quem você foi, o que viu de interessante, se aconteceu alguma coisa engraçada etc. 

c) Utilize a pauta de revisão para lembrar-se de todas as características desse gênero.  

Instruções:  

 Seu texto não deve estar redigido sob a forma de poema (versos) ou dissertação; 

 Deve ter no mínimo 20 e no máximo 25 linhas escritas; 

 O texto deve ser escrito Na folha padrão de Redação a caneta azul ou preta; 

 O enredo deve ser linear/tempo cronológico; 

 Devem prevalecer verbos no pretérito perfeito e imperfeito do modo indicativo; 

 Deve ter título. 

ATENÇÃO! Todo o conteúdo cobrado está nos livros 

01, 02 e 03 e no caderno de Língua Portuguesa. 

Objetivo: Relatar uma viagem que você fez, utilizando as características de uma narrativa de viagem. 

 

Relato de Viagem 

 

            Lembre-se de: 
 

 Ser o narrador-personagem, ou seja, participar da história. 

 Relatar uma viagem vivenciada por você. 

 Colocar as características do lugar (a paisagem, as 
pessoas do local, os costumes, o que você fez...). 

 Utilizar marcadores temporais: informar quando aconteceu 
(mês, ano...). 

 Colocar um título adequado à história.  

 



 
 

PAUTA DE REVISÃO – GÊNERO: NARRATIVA DE VIAGEM 

 

SIM OU NÃO 

Título:  

Elaborou o título e pulou linha para iniciar o texto?  

Introdução:  

Iniciou o texto contando ao leitor sobre os preparativos da viagem, o transporte 

utilizado e o local visitado? 
 

Apresentou as personagens envolvidas na história?  

Desenvolvimento:  

Relatou os fatos, no passado, que ocorreram durante a viagem?  

Descreveu a paisagem, os habitantes e/ou costume do lugar?  

Utilizou pelo menos três marcadores temporais: “de manhã”, “à tarde”, “no dia 

seguinte”, “à noite”, “logo”, “imediatamente”, “dias depois”, etc. 
 

Desfecho:  

Descreveu como foi à volta para casa? Você estava com saudades?  

Normas de diagramação textual:  

Respeitou o recuo de margem no texto inteiro?  

Respeitou as margens direita e esquerda no texto inteiro?  

Dividiu as ideias em parágrafos?  

Escreveu as informações com clareza no texto inteiro?  

Fez um traçado de letra legível e apoiado na linha?  

Fez a revisão ortográfica?  

Utilizou letra maiúscula corretamente e fez a revisão das ortografias: M/N, R/RR, 

S/SS, G/J, S/Z(em diminutivos), L/U, ÃO/AM em final de verbo e palavra, ESA, 

EZA e outras orografias trabalhadas (ç / ce-ci, lh/nh/ch, e/i, o/u) 

 



PROPOSTA 02 

Tendo em vista nosso estudo sobre as características da narração, segue uma proposta de texto, cujo gênero 

solicitado é o narrativo. Para ajudar na construção de sua redação, leia os textos abaixo, que abordam a temática do 

consumo. 

 Texto 1 

Valor das dívidas 

O valor médio das dívidas vencidas com cartões de crédito e financeiras foi de R$ 357 no bimestre, 5,5% a menos 

que no mesmo período de 2008. As dívidas bancárias tiveram valor médio de R$ 1.371, queda de 3%. Já o valor 

médio dos cheques devolvidos foi de R$ 823, com alta de 29,9% na mesma comparação. 

Na avaliação dos técnicos da Serasa, o aumento da inadimplência da pessoa física no primeiro bimestre reflete a 

dificuldade dos consumidores em honrar dívidas em razão do aumento do desemprego. 

De acordo com dados do Ministério do Trabalho, só em janeiro foram fechadas 101.748 vagas de emprego formal no 

país. Os técnicos também consideram que a falta de disciplina financeira contribui para a não-quitação de dívidas 

dentro do prazo. 

(<http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/ 0,,MUL1040669-9356,00 INADIMPLENCIA+DO+CONSUMIDOR 

+CRESCE+NO+BIMESTRE+APONTA+SERASA.html>.) 

Texto 2 

 

 

Texto 3 

Eu, etiqueta 

Em minha calça está gravado um nome 
que não é meu de batismo ou de cartório 

um nome… estranho. 
Meu blusão traz lembrete de bebida 
que jamais pus na boca, nesta vida. 

[…] 
Não sou – vê lá – anúncio contratado. 

Eu é que mimosamente pago 
para anunciar, para vender 

[…] 
Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 

peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem, 

meu nome novo é coisa. 
Eu sou a coisa, coisamente. 

                                                                                                                                      (Carlos Drummond de Andrade.) 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/


Proposta de Texto 

Depois de ler os textos, construa uma história (narrativa) sobre um consumidor compulsivo, cujo cartão de crédito 

está sem permissão para operações financeiras, diante de uma loja muito famosa em um grande centro comercial na 

cidade de São Paulo, em momento de liquidação total. Para tanto: 

 Escreva conforme a norma culta da língua; 

 O foco narrativo deve ser de 3ª pessoa; 

 Escreva à caneta azul ou preta; 

 Seu texto deverá ter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 20; 

 Faça uma revisão do texto antes de passá-lo à folha definitiva a caneta azul ou preta; 

 Lembre-se de que você deve ocupar as linhas de uma até a outra margem observando o espaçamento 

adequado entre as palavras e respeitando os parágrafos; 

 Não se esqueça do título; 

 Não será aceito texto em verso e/ou dissertativo. 

 

PROPOSTA 03 

 

 

 
 

 

 

 

 
Continue a história como se você fosse uma das pessoas que resolveram acampar. 
Faça uma narrativa de aventura detalhando essa história inesquecível. 

 

Orientações: 

 Seu texto deve ser escrito na norma culta da língua portuguesa; 

 Não deve estar redigido sob a forma de poema (versos) ou dissertação; 

 Deve ter no mínimo 20 e no máximo 25 linhas escritas; 

 Deve ser escrito na folha destinada ao texto a caneta azul ou preta; 

 O narrador deve ser personagem (1ª pessoa); 

 Qualquer texto, por melhor que esteja redigido, se fugir da proposta (gênero ou tema), será anulado. 

 

 

 

 

 

 

Num feriado, resolvemos acampar em uma praia, um lugarzinho esquecido do 

mundo. Só para vocês terem uma ideia, o vilarejo tinha apenas um telefone que era 

pago por minuto. Sinal de celular, nem pensar! 

No caminho pegamos um pé d'água. Entre raios e trovões, o carro atolou na 

passagem de um córrego. Demoramos um tempão para tirar o carro dali. A chuva 

passou, anoiteceu e nada do acampamento chegar. 



 

 

 

 

 

 

 


