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ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO 
VALOR: 10 PONTOS 

CONTEÚDOS: I. CONTO, II. CRÔNICA 
 

Orientações: 
- Imprima este material e redija as respostas a lápis, com letra legível, na própria folha.  
- No plantão de recuperação, esteja com este roteiro em mãos (de preferência respondido) e 
o caderno da disciplina. 

 

QUESTÃO 01            (0,5) 

Quais são as características de um conto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02            (0,5) 

Quais são as características de um crônica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03            (0,5) 

Cite duas semelhanças e duas diferenças entre esses dois gêneros textuais em estudo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 04            (2,0) 

Pesquise, na internet, crônicas do autor Luis Fernando Veríssimo e escolha uma pela qual 

você se interesse. Imprima esse texto e anexe-o no final desta apostila.  

Sugestão de site com crônicas do autor citado:  

https://www.tudonalingua.com/news/cronicas-de-humor-de-luis-fernando-verissimo/ 

QUESTÃO 05            (0,5) 

Quais características citadas, na questão 01, estão mais presentes na crônica escolhida na 

questão 04? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06            (3,0) 

Escolha uma manchete abaixo (adaptada de jornais e revistas) e produza uma crônica 
humorística sobre o fato apresentado. Use a criatividade e lembre-se das características 
desse gênero textual. 
I- Dedo cai do céu e leva a polícia a investigar crime. 
II- Suspeito usa táxi para ir assaltar banco e paga corrida com dinheiro do roubo. 
III- Bar inicia guerra contra clientes que roubam copos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTA 

Legibilidade, 
margem, 
parágrafo  

Gênero textual 
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https://www.tudonalingua.com/news/cronicas-de-humor-de-luis-fernando-verissimo/


 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07            (3,0) 

O conto fantástico, como estudamos, é uma gênero textual que apresenta acontecimentos 
estranhos, sobrenaturais, como se fossem naturais. Sem se esquecer disso, produza uma 
continuidade ao texto a seguir: 

O navio das sombras 

Érico Veríssimo 

É noite escura e o cais está deserto. Ivo ergue a gola do sobretudo. Sente muito frio, e o 
silêncio enorme e hostil enche-o de um vago medo. Vai viajar. Mas é estranho… Tudo parece 
diferente do que ele sempre imaginara. O grande transatlântico se desenha sem contornos 
certos contra o céu de fuligem. Não se vê um só vulto humano no cais. Adivinha-se, 
entretanto, na treva, a presença rígida e gelada dos guindastes. 

Os minutos passam. Ivo olha. Sim, agora vê com mais clareza a silhueta do grande barco. A 
grande Viagem! O seu sonho vai se realizar. Ficarão para trás todas as suas angústias. É 
uma libertação. Devia estar alegre, sacudir os braços, correr, gritar. Mas uma opressão 
estranha o paralisa. Que é isto? Onde estão os outros passageiros? Onde se meteu a 
tripulação? É inquietante este silêncio noturno. E pavorosa esta sombra glacial que envolve 
tudo. Ivo quer lançar ao ar uma palavra. Pronuncia bem alto seu próprio nome. O som morre 
sem eco. O silêncio persiste. Então ele começa a sentir um mal-estar que nem a si mesmo 
consegue explicar. 

Divisa aos poucos, vultos imóveis na amurada do paquete. Parecem guardas petrificados dum 
barco fantasma. Por que não se movem? Por que não falam? A esta hora a orquestra de 
bordo devia estar tocando uma marcha festiva. Carregadores gritando. Passageiros, 
empregados de hotel, agentes da companhia de navegação, guardas — muita gente devia 
andar pelo cais num formigamento sonoro. No entanto reina o mais espesso silêncio… Ivo dá 
dois passos e é tomado duma esquisita sensação de leveza. Caminha sem o menor esforço. 
E como se não encontrasse nenhuma resistência no ar, como se suas pernas fossem de 
algodão. 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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