
 
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 
 
A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, 
escreva uma receita de família: pode ser um bolo de aniversário, uma lasanha de domingo ou 
qualquer outra receita que represente você e sua família. Não se esqueça de listar todos os 
ingredientes e detalhar o modo de preparo. Se preferir, acrescente comentários sobre em qual 
ocasião a receita deve ser feita (tempo de preparo) e para quem se destina (quantidade de 
porções).  
 
TEXTO I 
 
Livro digital traz receitas da família de Lev Tolstói  
 
A obra de Sofia Andrêevna Tolstáia, esposa de Tolstói, vai para além da simples seleção das receitas familiares, 
pois o estudo de hábitos culinários da casa dos Tolstói permite entender melhor tanto o caráter do escritor, com 
suas buscas e contradições, como os costumes da época. Folheando o livro, percebemos que “todo cotidiano da 
família foi baseado na simplicidade e sinceridade”, considera Olga Siutkina, historiadora e investigadora da 
cozinha russa, que participou na elaboração de comentários para a edição. “Não encontramos lá pratos finos de 
alta gastronomia. São refeições simples do dia-a-dia: varêniki, ovos estrelados, pudim de batata, sopa de 
cogumelos, priâniki.” 
 

Adaptado de https://br.rbth.com/arte/2013/11/04/livro_digital_traz_receitas_da_familia_de_lev_tolstoi_22605 
Acessado em 18/06/2019.  

 
TEXTO II 
 
BOLO CHABELA 
 
INGREDIENTES: 
175 gramas de açúcar granulado de primeira 
300 gramas de farinha de primeira, peneirada três vezes 
17 ovos 
Raspa de um limão 
 
MODO DE FAZER: 
Numa caçarola põem-se 5 gemas de ovos, 4 ovos inteiros e o açúcar. Batem-se até que a massa fique espessa e 
juntam-se-lhe mais 2 ovos inteiros. Continua-se a bater e quando volta a espessar juntam-se-lhe outros 2 ovos 
inteiros, repetindo esta passagem até se acabar de incorporar todos os ovos, de dois em dois. Para fazer o bolo 
de casamento de Pedro com Rosaura, Tita e Nacha tiveram de multiplicar por dez as quantidades desta receita 
pois em vez de um bolo para dezoito pessoas tinham de preparar um para cento e oitenta. O resultado dá 170 
ovos! E isto significava que tiveram de tomar medidas para terem esta quantidade de ovos, de excelente 
qualidade, reunida no mesmo dia.  

Trecho de “Como água para chocolate”, de Laura Esquivel.  
 

Fonte: https://tertuliadores.files.wordpress.com/2016/11/laura-esquivel-como-agua-para-chocolate.pdf. Acessado em 18/06/2019.  
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