
    

 

 

 
 

Goiânia, 06 de agosto de 2020 

Nome: _______________________________ 

Ano: 5º Turno: ______________ 3º Bimestre  

 Redação   
 

 INSTRUÇÕES: 
 Você tem, a seguir, duas propostas. Escolha apenas uma para produzir o seu texto. 

 Primeiro,  faça o rascunho e, ao passá-lo a limpo, faça a devida correção, 

acrescentando dados necessários ou retirando os desnecessários. 

 Seja qual for a proposta escolhida, esteja atento(a) à: 

 caracterização dos personagens; 

 composição do tempo e do(s) espaço(s) onde ocorrem os fatos; 

 apresentação  dos fatos de forma organizada e coerente; 

 elaboração de um desfecho interessante. 

 Proposta 01 

 
 Você e dois amigos saíram à tarde para dar uma volta de bicicleta, mas, sem perceber, foram  
distanciando-se de casa. De repente, fortes nuvens se formaram, um vento forte e frio anunciava uma 
tempestade. Vocês decidiram voltar para casa, mas não deu tempo. A chuva forte os impedia de 
prosseguir. Assustados, viram uma casa, parecia deserta e mal-assombrada. Sem saída, entraram... 
 Que acontece? Conte a história, explorando ao máximo 
os detalhes. 
 Quem eram seus amigos – nome, idade e o grau de amizade. 
 Como estava o tempo quando saíram para o passeio. 
 Que sentiram ao pressentir a forte tempestade. 
 Como era a casa em que se abrigaram. 
 Ela estava, realmente, deserta. 
 Como se sentiram em um lugar tão sinistro. 
 Quando e como vocês conseguiram sair da casa. 

 

Proposta 02 
 

 Se você gosta de suspense, vai adorar desenvolver esta proposta. Leia os dados abaixo para 
elaborar uma história de tirar o fôlego! 

Em Sorriso, uma cidade do interior de Mato Grosso, um grupo musical de adolescentes 
ensaiava no clube. Às cinco horas, o porteiro encontrou um bilhete dirigido a Lucas, líder da banda, 
que dizia:  

                                                                   . Quem seria esse “Inimigo nº 1”?   

                                      . Que aconteceria se a banda fizesse o show? 

                                      . Que atitudes os componentes da banda tomaram? 

                                      . Precisaram da ajuda de alguém? Quem? 

                                      . Eles conseguiram fazer o show sem correrem risco? 

 

 

Se vocês estrearem no show, 

amanhã, vão se dar mal! 

 

              Inimigo nº1 


