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Veja o início do texto a seguir: 
 

“Pedro era um garoto muito arrogante; sempre reclamava de tudo e queria que as              
coisas fossem feitas a sua maneira. Queria que todos ao seu redor fossem condescendentes              
com seus caprichos e, quando as coisas não saíam ao seu contento, tinha ataques tão terríveis                
que muitas vezes seus vizinhos pensaram em chamar a polícia para contê-lo. 

Um belo fim de tarde, logo depois da escola, Pedro estava caminhando pela rua quando               
se deparou com uma garrafa de formato anormal em cima do meio-fio; abaixou-se, pegou-a e,               
como era afobado, em vez de admirar o peculiar acabamento da garrafa, começou a sacudi-la               
para ver se havia algo dentro. Porque não ouviu nenhum som, concluiu que deveria estar vazia.                
Quando estava prestes a jogá-la fora, percebeu ranhuras no casco, que era feito de vidro               
fosco, e levantou a garrafa contra a luz. Forçando a vista, percebeu alguns sinais que aos                
poucos foram se convertendo em letras. Pôde ler então a mensagem: “Abra-me!”. 

O menino, convencido de que se tratava de uma brincadeira, decidiu não obedecer ao              
comando de uma estúpida garrafa. Ainda com o objeto na mão, caminhou mais um quarteirão e                
estacou no meio do caminho. A curiosidade ainda persistia. Escondeu-se atrás de um muro,              
olhou para todos os lados e, quando se convenceu de que estava sozinho, abriu a garrafa. [...]” 

 
Sua tarefa é continuar e terminar a história de forma coerente. O que aconteceu com Pedro?                
O que havia dentro da garrafa? Como terminou tudo? 
 

Orientações: 

Não copie os 3 primeiros parágrafos escritos acima na sua folha definitiva. 

Escreva no mínimo mais 2 parágrafos. Um para dizer o que houve e o último para terminar a história. 

Não se esqueça da margem de parágrafo. 

Mínimo: 10 linhas escritas 

Máximo: 30 linhas escritas 

Use caneta azul ou preta na folha definitiva. 
  

Será atribuída nota zero (0) para a redação que: 

Copiar os 3 primeiros parágrafos da história 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. 

 


