
 
 

Marcelo 

Redação 

Roteiro de recuperação 

Linguagens 

7º 2ª 10 pts    18  A 

Orientações: 
- Imprima este material e redija respostas completas a lápis, com letra legível, na própria folha. 
- No plantão de recuperação, esteja com: este roteiro respondido, o caderno e a pasta de 
Redação. 

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO 
CONTEÚDO: BIOGRAFIA E AUTOBIOGRAFIA 

 
Leia os textos a seguir e, em seguida, responda às questões propostas. 
 
TEXTO 1 
 

A história de Ziraldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas 

Gerais.  
Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como 

Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de Minas etc. Além de pintor, é cartazista, jornalista, 
teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. 

Ziraldo explodiu nos anos 60 com o lançamento da primeira revista em 
quadrinhos brasileira feita por um só autor: A Turma do Pererê. Durante a Ditadura 
Militar (1964-1984), fundou com outros humoristas O Pasquim – um jornal não-
conformista, que fez escola, e até hoje deixa saudades. Seus quadrinhos para adultos, 



especialmente Supermãe e Mineirinho - o Comequieto, também contam com uma legião 
de admiradores. 

Em 1969 Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, FLICTS, que conquistou fãs 
em todo o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na produção de livros para crianças e 
em 1980 lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil 
de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para teatro, quadrinhos, 
ópera infantil, videogame, Internet e cinema. 

Seus trabalhos já foram traduzidos para diversos idiomas como inglês, espanhol, 
alemão, francês, italiano e basco. Os trabalhos de Ziraldo representam o talento e o 
humor brasileiros no mundo. Estão até expostos em museu! Ilustrou o primeiro livro 
infantil brasileiro com versão integral online, em uma iniciativa pioneira. 

Disponível em: http://ziraldo.com/historia/home.htm  
 
TEXTO 2 
 

Um pouco de minha vida 
 
Meu nome é Felipe Simões Quartero, nasci em 30 de julho de 1981, na cidade de 

São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.  
Aos 5 anos de idade comecei a apresentar algumas dificuldades físicas 

relacionadas a força muscular. Um ano depois, após inúmeros exames, fui 
diagnosticado como sendo portador da Distrofia Muscular de Duchenne, deficiência 
neuromuscular progressiva, na qual as células musculares sofrem um processo 
degenerativo contínuo.  

Apesar das limitações, que foram crescendo com o passar dos anos, continuei 
vivendo normalmente, sempre estudando, fazendo amigos e curtindo a vida. A 
deficiência nunca foi motivo para eu desistir de meus objetivos, e penso ser essa atitude 
a mais importante e decisiva em minha vida.  

Aos 11 anos passei a me locomover "sobre rodas" (com o auxílio de cadeira de 
rodas), uma condição nova para mim, a qual logo me adaptei. Em 1999, aos 17 anos, 
iniciei o curso superior de Ciências da Computação, me formando quatro anos mais 
tarde. Atualmente atuo como professor de informática, palestrante e escritor.  

Minha biografia não acaba aqui, continua sendo escrita, mas já me rendeu (e 
segue rendendo) muitas experiências e histórias para contar, agora é hora de 
compartilhá-las com as pessoas.  

Felipe Simões Quartero  
Fonte: http://fesq.sites.uol.com.br/bio.htm 

 
Estudo dos textos 

 
1) Como podemos nomear os textos: biografias ou autobiografias? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

http://ziraldo.com/historia/home.htm


2) Cite duas diferenças e duas semelhanças entre a biografia e autobiografia. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
3) Cite as informações que comumente aparecem em biografia e autobiografias. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4) O texto 1 informa que o livro O menino Maluquinho é um dos maiores fenômenos 
editoriais de todos os tempos. Como você entendeu essa informação? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5) Qual texto lhe interessou mais? Por quê? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



6) Proposta de Redação:  
Faça uma pesquisa na internet e escreva uma biografia de uma das figuras públicas 

a seguir: 

- Nelson Mandela 

- Martin Luther King 

- Barack Obama 

 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/ 

A seguir, aparece uma sugestão de como você pode organizar o texto: 

Título 

- 1º parágrafo: nome completo do biografado, local e data de nascimento, dados 
familiares. 

 
- 2º parágrafo: informações acadêmicas e profissionais, principais feitos, obras 

importantes. 
 
- 3º parágrafo: curiosidades, causas e data da morte (se for o caso). 

 
Instruções específicas:  
 
1) Use um rascunho ou faça uma primeira versão do texto a lápis, mas não se esqueça 
de redigir à tinta a produção textual na folha própria. 
2) Utilize o espaço marcador de parágrafo. 
3) Respeite as margens da direita e da esquerda. Quando necessário, separe a palavra 
em sílabas no final da linha.  
4) Cuide do traçado da letra: é indispensável que seja legível. 
5) Após escrever a redação, revise o texto quanto à língua-padrão e à organização das 
ideias.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bons estudos 
 



Critérios de avaliação NOTA 
Legibilidade, 

margem, 
parágrafo 

 
 

Gênero textual Tema Organização 
das ideias 

Língua-padrão  
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