
 
 

Proposta de Redação – Fundamental II 
 
O necrológio é um tipo de narrativa em 3a pessoa em que se conta brevemente a vida de 
alguém. É muito comum encontrar necrológio em jornais, na ocasião da morte de uma pessoa 
notável, como políticos e celebridades. Com base nos textos de apoio, imagine que você é um 
jornalista que foi contratado para escrever um necrológio de uma pessoa famosa. Lembre-se 
de colocar a idade de quem morreu, acontecimentos marcantes da sua vida, um pouco sobre a 
sua personalidade e qual o impacto da sua perda na vida dos leitores do jornal.   
 
TEXTO I 
 
Maurice Sendak, autor de esplêndidos pesadelos, morre aos 83.  
 
Maurice Sendak, amplamente considerado o mais importante ilustrador de livros infantis do século XX, que 
arrancou o livro ilustrado do cofre, expulsou do mundo a praga das creches e o mergulhou nos obscuros, 
aterradores e assombrosamente maravilhosos recantos da psique humana, morreu na última terça-feira em 
Danbury, Connecticut.  
 
Abertamente elogiados, vez ou outra censurados e ocasionalmente devorados, os livros de Sendak foram um 
ingrediente essencial da infância para a geração nascida depois da década de 1960 ou perto disso, e depois para 
seus filhos.  
 

Fonte: 
https://www.amazon.com.br/Escrita-Conceber-Clareza-Precis%C3%A3o-Eleg%C3%A2ncia/dp/8572449744?tag=goog0ef-20&smid=

A1ZZFT5FULY4LN&ascsubtag=go_726685122_50066927923_242623737002_aud-594374058437:pla-399552548101_c_ . 
Acessado em 19/06/2019.  

 
TEXTO II 
 
NECROLÓGIO 
À MEMÓRIA DA SENHORA D. LUÍSA MENDONÇA DE BRITO CARVALHO 
 

“Rosa de amor, rosa purpúrea e bela, 
Quem entre os goivos te esfolhou na campa?” 

 – Almeida Garrett 
 
Mais um anjo que subiu ao céu! Mais uma flor pendida na tenra haste que o vendaval da morte, em sua 
inclemente fúria, arremessou mal desabrochada para as trevas do túmulo. Detendo-vos, e olhai a terra fria! Ali 
jaz a casta esposa tão cedo arrancada às carícias do seu talentoso cônjuge. Ali soçobrou, como baixel no 
escarcéu da costa, a virtuosa senhora, que em sua folgazã natureza era o encanto de quantos tinham a honra de 
se aproximar do seu lar! Por que soluçais? Não soluceis! Que o anjo se não pertence à terra pertence ao céu! Ali 
seu espírito, librando-se nas cândidas asas, entoa louvores ao Eterno! E não cessa de pedir ao Onipotente 
mercês e favores para derramar sobre a cabeça do dileto esposo, que um dia, não duvideis, a encontrará nas 
regiões celestes, pátria das almas de tão subido quilate. E vós, ó almas sensíveis, vertei as lágrimas, mas 
vertendo-as, não percais de vista que o homem deve curvar-se aos decretos da Providência. Deus conta com 
mais um anjo, e a sua alma brilha pura. E de resto, o que é a vida? Uma rápida passagem sobre o orbe, e vão 
sonho de que acordamos no seio do Deus dos Exércitos, de que todos somos indignos vassalos.  
 

Adaptado de “O primo Basílio”, de Eça de Queirós.  
 

Fonte: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000227.pdf. Acessado em 19/06/2019.  
 
TEXTO III 
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http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000227.pdf


 
 

NECROLÓGIO 
De um discurso do professor João Marinho na Academia Nacional de Medicina do Rio de 

 Janeiro (Estado de S. Paulo, n. de 3-8-921):  
O dr. Daniel de Oliveira Barros e Almeida nasceu num dia e morreu em outro, de doença de quem 

trabalha, coração cansado antes de tempo.  
Entre os dois, correu-lhe a vida.  
 

Publicado na Revista de Antropofagia, de Oswald de Andrade.  
 

Fonte: http://memoria.bn.br/pdf/416410/per416410_1976_00001.pdf. Acessado em 19/06/2019.  
 

WWW.IMAGINIE.COM 

http://memoria.bn.br/pdf/416410/per416410_1976_00001.pdf

