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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Estudando o Conto de Mistério 

 

 As questões a seguir estão relacionadas com o texto da aula anterior “Recado de 
fantasma”. 

 Faça todas as respostas em seu caderno de Produção de Texto. 
 

1) Copie a resposta em seu caderno. O texto que você leu: 

a) apresenta um fato do dia a dia. 

b) dá uma opinião/ quer convencer o leitor. 

c) conta uma história. 

d) dá instruções/orientações sobre algo. 

 

2) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas sobre as personagens e os 

acontecimentos do conto. 

(   ) Os personagens são reais e os fatos narrados ocorrem no dia a dia das pessoas. 

(   ) Os personagens são fictícios e os acontecimentos narrados são misteriosos e sobrenaturais. 

 

3) O narrador do conto lido também participa da história. Entre os personagens a seguir, 

qual deles narra a história? 

a) Irmã Beth      b) Garoto      c) Pai      d) Amigos. 

 

4) O conto que você leu apresenta um fato misterioso que deve ser desvendado. 

a) Esse fato gera o momento de maior tensão da história. Identifique e escreva qual é esse fato. 

b) Quando esse fato ocorreu? 

 

5) Em uma história de mistério, geralmente, acontecem fatos incomuns provocados por 

certos personagens, que ajudam a criar um clima misterioso. 

a) Qual personagem do conto lido criou esse ar de mistério para a história? 

b) Que outros personagens você acha que pode ser empregados em uma história para criar um 

clima de mistério? 

 

6) Outro elemento responsável por reforçar o clima de mistério nessas histórias é o 

ambiente em que os fatos acontecem. 

a) Onde se passou a história “Recado de fantasma”. 

b) Quais características foram dadas a esse lugar que contribuem para esse clima. 


