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Proposta de Redação – Fundamental I e II 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos sobre o gênero, 

escreva um resumo, de no mínimo oito linhas, da história do Curupira. Fale sobre o assunto do 

texto e de suas principais características. 

TEXTO I 

Curupira 

O Curupira é um anão, com os pés virados para trás, cabelos de fogo e olhos arregalados, que 

mora na floresta e faz travessuras. Ele é considerado o protetor das florestas. 

O Curupira é um personagem do folclore brasileiro, que não existe, pois é uma história inventada 

pelo povo. 

Dizem que o Curupira é um anão, com os pés virados para trás, cabelos de fogo e olhos 

arregalados, que mora na floresta e faz travessuras. 

Esse anão fica bravo quando homens e caçadores aparecem em nossas matas para eliminar os 

animais e vender suas peles, destruir a vegetação, derrubar árvores, fazer queimadas, etc. 

O Curupira não consegue ficar vendo tamanha destruição sem fazer nada. Com isso, apronta 

travessuras, pregando peças nesses homens. Ele solta assovios altos e finos, como uivos dos 

lobos; faz barulho chacoalhando galhos das plantas e atira pedras. 

Contam as lendas que a maior travessura do Curupira é fazer com que os destruidores da natureza 

se percam nas florestas, não conseguindo mais sair. 

Isso acontece porque o Curupira tem os pés voltados para trás e os caçadores seguem seu rastro 

indo para o lado contrário. 

Por seus bem feitos à fauna e flora do Brasil, o anão é considerado o protetor das florestas. 

TEXTO II 

Gênero textual: resumo 

O resumo é um gênero textual em que temos que ter duas habilidades: a síntese e a objetividade. 

Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos 

principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Esses pontos são expostos de 

forma abreviada, sempre respeitando a ordem em que aparecem no texto resumido. 
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Relativamente fáceis de fazer – alguns mais do que outros, dependendo da organização e 

extensão do texto inicial –, os resumos devem ter técnicas dominadas por meio da prática. Trata-

se de uma ferramenta útil para o estudo e para a memorização de textos escritos ou falados. Por 

exemplo, quando você ouve uma palestra e anota as ideias principais, pode discorrer em um 

texto, representando uma versão resumida do texto oral apresentado. 

O hábito de sintetizar os textos ou capítulos de um livro escolar, por exemplo, pode ser uma 

forma excelente de auxiliar na hora dos estudos, pois assim você conseguirá manter-se atento às 

principais ideias e lembrar-se dos pontos-chave do texto. 

Fonte 1: https://www.estudopratico.com.br/genero-textual-resumo/. Acesso em: 07 jul 2019. Adaptado. 

TEXTO III 

Como fazer um bom resumo? 

Para estruturar um resumo de forma correta, é preciso seguir alguns passos essenciais: 

 Faça uma leitura inicial do texto, sem se preocupar em separar nada; 

 Em uma segunda leitura, sublinhe as palavras importantes que serão usadas como base 

para o resumo; 

 Selecionar os fatos ou ideias mais importantes do texto; 

 Suprimir ideias ou fatos secundários, tudo que contribua para um estilo do texto, 

repetições e redundâncias, expressões como “ou seja”, “isto é”, que têm caráter 

explicativo, além de pormenores desnecessários, como exemplos e citações; 

 Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas; 

 Manter a linha principal do texto; 

 Usar linguagem clara e concisa; 

 Não usar frases do autor original; 

 Transformar discurso direto em indireto; 

 Não exprimir opiniões pessoais; 

 Reduzir o texto para cerca de 2/3 de sua extensão original em tamanho ou número de 

palavras; 

 À medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido 

quando comparado ao texto inicial. 

Fonte 2: https://www.estudopratico.com.br/genero-textual-resumo/. Acesso em: 07 jul 2019. Adaptado. 

 


