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CONTEÚDOS:  

 RELEITURA DE CONTOS DE FADAS 

 AUTOBIOGRAFIA 

 RELATO DE VIAGEM 
 

Orientação: 
- Imprima este material e redija as respostas a lápis, com letra legível, em uma folha 
separada.  
- As questões abertas devem ser escritas com o máximo de clareza e organização. Respostas 
corretas do ponto de vista do conteúdo, mas incompletas, confusas ou mal organizadas não 
atingirão nota máxima, tendo em vista que esta atividade analisa, também, a capacidade de 
expressão escrita na modalidade formal da língua portuguesa. 

 
Leia a releitura do conto Cinderela e, em seguida, responda às questões propostas. 
 
         Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu correndo do palácio. Quando descia 
as escadarias, perdeu seu celular, mas ela não percebeu. Saiu correndo, entrou em uma 
limusine e se foi. A pedido do rei, os guardas do castelo foram atrás dela, só que, numa curva, 
a limusine de Cinderela se transformou e os guardas continuaram seguindo em frente. 
Cinderela foi para sua casa e continuou a trabalhar como se nada tivesse acontecido, porém 
triste com a perda. 
         O príncipe do castelo ordenou que os cavaleiros do reino o acompanhassem de casa 
em casa para que cada mulher, de reinos vizinhos ou distantes, tentasse, com três chances, 
desbloquear o celular, e, assim, quem conseguisse se transformaria na princesa do reino, 
pois o príncipe a queria muito como sua esposa. 
          Assim, sem demora, a ordem foi obedecida. Os cavaleiros passaram de casa em casa 
para que as mulheres tentassem desbloqueá-lo. A madrasta da Cinderela ficou sabendo da 
notícia e foi logo avisar para as suas duas filhas. Cinderela escutou, ficou toda empolgada e 
falou: 
         – O príncipe virá aqui! Vou me arrumar! 
         A madrasta ouviu e ficou furiosa. Quando Cinderela entrou em seu quarto para se 
arrumar, a madrasta trancou-a no quarto, para que não aparecesse diante do príncipe. 
         Quando o príncipe, acompanhado pela comitiva real, chegou e tocou o interfone, a 
madrasta atendeu a porta. 
         – Tem alguma moça aqui? 
         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 
         – São só estas? 
         – Sim, só! 
       As duas filhas tentaram desbloquear o celular com três chances, mas não conseguiram. 
Decepcionado, o príncipe falou: 
         – Bem, então já vou indo. 
         Só que, antes de ele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 



 

         – Espere! Ainda tem eu! 
         Ela conseguiu abrir a porta com seu moderno canivete abridor de portas que havia 
escondido em seu quarto para eventuais necessidades. Na primeira tentativa, conseguiu 
desbloquear o telefone. 
         O príncipe, encantado com sua beleza, devolveu o celular e a levou para o castelo real e 
lá se casaram e viveram felizes para sempre, menos a madrasta, que, além de perder sua 
empregada, ainda foi condenada pela justiça trabalhista a pagar todos os direitos de 
Cinderela: fundo de garantia, férias, 13° salário, seguro desemprego… 
 
Disponível em: http://chc.org.br/o-celular-da-cinderela/. Acesso: 16 fev. 2018. 

 

QUESTÃO 01             

Quais elementos do texto lido são semelhantes ao conto de fadas original? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02            

Quais elementos do texto lido são diferentes do conto de fadas original? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03            

O que você achou dessa releitura elaborada? Justifique sua opinião. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 04             

Agora é a sua vez de redigir uma nova versão do conto de fadas Cinderela. Lembre-se de 
estruturar o conto apresentando as personagens, o espaço, o tempo e os acontecimentos da 
narrativa. Além disso, crie a história sem deixar de considerar algumas ideias básicas do 
conto original. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTA 

Legibilidade, 
margem, 
parágrafo  

Gênero textual 

 

 

Tema Organização das 
ideias 

Adequação 
linguística 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 05            

Cite as características do gênero textual autobiografia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 06            

Cite as características do gênero textual relato de viagem. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

QUESTÃO 07            

Quais as diferenças entre um relato de viagem e um diário de viagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 08             

Faça uma pesquisa sobre uma cidade que você ainda não visitou (no Brasil ou no exterior) e, 
em seguida, crie um relato de viagem como se tivesse a conhecido. Lembre-se de organizar o 
texto: 

Título 

 Introdução: local de partida, destino, pessoas com quem viajou, motivo da viagem, 
meios de locomoção, dificuldades iniciais etc. 

 Desenvolvimento: primeiras ações, aventuras, lugares visitados, experiências vividas, 
curiosidades etc. 

 Conclusão: como a viagem acabou? Dados sobre o retorno, impressões a respeito da 
viagem (deixou saudade? Foi uma experiência interessante? O que aprendeu? Quais 
as lições?). 
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