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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 texto instrucional no qual você explique como baixar um jogo em um celular. 

TEXTO I 

O texto instrucional 

Sua principal característica é a instrução. 

Imagine só... Você fazendo uma pesquisa sobre um trabalho escolar e, num certo momento, bate 

aquela fome! Um bolo de chocolate... Hummm!!! Que delícia! 

E agora? Mãos a obra! Mas como? Não sabe fazer o bolo? 

Ah!!! Não se preocupe, é para isto que existem os chamados textos informativos. Eles também se 

incluem nos chamados gêneros textuais e sua principal característica é a informação, pois eles 

nos auxiliam em como devemos proceder para fazer uma receita culinária, tomar um remédio, 

manusear um eletrodoméstico, estudar para as provas de um concurso, conhecer pontos turísticos 

de uma cidade, etc. Sua principal característica é a informação, razão pela qual são denominados 

de “textos instrucionais”. 

Um fator muito importante que devemos perceber é quanto aos verbos de um texto desta 

natureza, pois como se trata de uma orientação, aparecem sempre no modo imperativo, no sentido 

de indicar uma ordem. 

Fonte 1: https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-texto-instrucional.htm. Acesso em: 09 jul 2019. 

TEXTO II 

O melhor bolo de cenoura do mundo 

Ingredientes do melhor bolo de cenoura do mundo: 

    3 cenouras em pedaços 

    1 xícara (chá) de óleo 

    3 ovos 

    2 xícaras (chá) de açúcar 

    3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

    1 colher (sopa) de fermento em pó químico 

    Margarina e farinha de trigo para untar e enfarinhar 
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Cobertura: 

    1 xícara (chá) de leite 

    2 colheres (sopa) de manteiga 

    5 colheres (sopa) de chocolate em pó 

    6 colheres (sopa) de açúcar 

Modo de preparo: 

No liquidificador, bata a cenoura, o óleo, os ovos e o açúcar até ficar homogêneo. 

Transfira para uma tigela, adicione a farinha, o fermento e misture com uma colher. 

Despeje em uma fôrma de 25cm x 35cm untada e enfarinhada, e leve ao forno médio, 

preaquecido, por 35 minutos ou até assar e dourar. Retire e deixe amornar. 

Para a cobertura, em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio, mexendo sempre até 

formar uma calda levemente espessa. Desligue e deixe amornar. 

Corte o bolo em pedaços, regue com a calda e sirva em seguida. 

Fonte 2: https://guiadacozinha.com.br/melhor-bolo-de-cenoura-do-mundo/. Acesso em: 07 jul 2019. 

TEXTO III 

 

Fonte 3: https://www.danieducar.com.br/2018/06/texto-intrucional-futebol.html. Acesso em: 09 jul 2019. 


