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Elabore um texto narrativo continuando a situação apresentada no texto a seguir. A             
narrativa apresenta um conteúdo inusitado e você não deve adaptá-lo aos padrões da             
realidade. Portanto, por exemplo, não conclua seu texto dizendo que tudo não passou             
de um sonho. Não se esqueça de que você deve dar continuidade à história; por isso,                
narre em 3ª pessoa. Não copie o parágrafo inicial na folha definitiva.  
 
O homem cuja orelha cresceu  

Estava escrevendo, sentiu a orelha pesada. Pensou que fosse cansaço, eram 11 da             
noite, estava fazendo hora extra. Escriturário de uma firma de tecidos, solteiro, 35 anos,              
ganhava pouco, reforçava com extras. Mas o peso foi aumentando e ele percebeu que as               
orelhas cresciam. Apavorado, passou a mão. Deviam ter uns 10 centímetros. Eram moles,             
como de cachorro. Correu ao banheiro. As orelhas estavam da altura do ombro e              
continuavam crescendo. Procurou uma tesoura, ia cortar a orelha, não importava que            
doesse. Mas não encontrou, as gavetas das moças estavam fechadas. O armário do             
material também. O melhor era correr para a pensão, se fechar, antes que não pudesse               
mais andar na rua. 
(Ignácio de Loyola Brandão) 
http://armazemdetexto.blogspot.com.br (adaptado) 
 
Orientações: 
Faça no mínimo 2 parágrafos. 
Mínimo: 10 linhas 
Máximo: 30 linhas 
Use caneta azul ou preta. 
  
Será atribuída nota zero (0) para a redação que: 
Copiar o início do texto fornecido nesta proposta na folha definitiva. 
Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 
Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 
Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 
Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 
Fugir ao tema ou ao gênero. 
Desrespeitar os direitos humanos. 
Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 
Possuir marcas de identificação. 
Estiver com corretivo. 
Copiar ou parafrasear outros textos. 
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