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Proposta de Redação – Fundamental II 

Imagine que, em uma fazenda, um crime foi cometido: houve um roubo dos ovos do galinheiro. A vítima, o 

dono da fazenda, cansado do prejuízo, decide pedir a ajuda de um detetive para resolver o caso. A partir da leitura 

dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva uma narrativa de enigma, 

contando sobre a investigação feita na fazenda até a descoberta do culpado. Não se esqueça de construir os 

personagens: a vítima, o detetive, os suspeitos e o criminoso.   

 

TEXTO I 

O Caso do Misterioso Acidente no Abismo Negro 

 

Fita Crepe. Disponível em: <https://barfitacrepe.wordpress.com/2014/05/13/o-caso-do-misterioso-acidente-no-abismo-negro/>. Acesso em: 17 set. 
2019. 
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TEXTO II 

 

Asas de Versos e Reversos. Disponível em: <https://asasdosversosereversos.blogspot.com/2011/08/misterioso-caso-do-primeiro-andar.html>. Acesso 
em: 17 set. 2019. (CC). 

 

 

TEXTO III 

O Cão dos Baskervilles 

[...] “Onde está ele?”, cochichou Holmes, e eu vi pela expressão de sua voz que ele, o homem de ferro, estava 

abalado até a alma. “Onde está ele, Watson?”  

“Lá, acho eu.” Apontei para a escuridão.  

“Não, lá!”  

Novamente o grito de agonia passou pela noite silenciosa, mais alto e muito mais perto do que nunca. – E um 

novo som misturou-se com ele, um troar sussurrado e diminuindo como o murmúrio baixo e constante do mar. 

“O cão!”, exclamou Holmes. “Venha, Watson, venha! Deus nos livre de chegarmos tarde demais!”  

Ele havia começado a correr rapidamente pela charneca, e eu o seguia nos seus calcanhares. Mas agora, de alguma 

parte por entre o terreno irregular imediatamente à nossa frente, veio o último grito desesperado e depois uma 

pancada forte e ensurdecedora. Paramos e ficamos ouvindo. Nenhum outro som rompeu o silêncio da noite sem 

vento. 

UOL. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/tecnicas-de-redacao-narracao-o-enigma.htm>. Acesso em: 17 set. 2019. © 
1996 - 2019 UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. 
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TEXTO IV 

Narração: o enigma 

Você gosta de uma boa história? Pois saiba que o enigma, um dos tipos de narrativa mais populares, pode ser a 

chave para que sua redação prenda o leitor.  

O mistério de um crime a ser desvendado é um dos modelos mais bem-sucedidos de enigma. 

A narrativa se desenvolve a partir de um crime cometido, e o leitor acompanha todos os procedimentos da 

investigação, por meio do olhar do narrador. Uma das características da narrativa de enigma é o fato de que a 

história da investigação é frequentemente contada por um amigo do detetive, no papel de narrador. 

UOL. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/tecnicas-de-redacao-narracao-o-enigma.htm>. Acesso em: 17 set. 2019. 
(Adaptado). © 1996 - 2019 UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. 


