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INSTRUÇÕES

Este caderno, com quatro páginas numeradas sequencialmente, contém a proposta de Redação. Confira seu nome na 
capa deste caderno.

Se houver algum erro, notifique o fiscal.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

A proposta de Redação encontra-se na página 2.

Utilize caneta azul ou preta para escrever sua redação no espaço apropriado na página 3. Não use lápis, nem borracha, 
nem corretor.

Os rascunhos não serão considerados na correção.

O tempo disponível para fazer a prova é de duas horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.

Ao terminar, entregue ao fiscal este caderno.

Atenção:

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção de informações, 
eletrônico ou não.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

BOA PROVA!
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Texto

A história deverá ser narrada na 1ª pessoa e conter também:

 • um título; e

 •  o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.

Utilize caneta azul ou preta para escrever seu texto na Folha de Redação.

Crie uma história na qual o personagem vivencia uma situação pela primeira vez. O personagem 
deve contar essa experiência, o que foi marcante nela e, também, como ele percebeu a passagem do 
tempo enquanto vivia a situação narrada.

No texto a seguir, o narrador começa a contar uma experiência que viveu pela primeira vez e 
registra como percebeu a passagem do tempo nesse momento.

Eu me lembro de quando chegamos na cidade, eu e minha família. 
Eu era um moleque de cinco anos. Pelo que sei, não são muitas as 
pessoas que se lembram de coisas dessa idade. Mas eu me lembro.

E me lembro do mar, da primeira vez que vi o mar. 

Estranhei que o mar não entornasse. Fiquei horas olhando – não devem 
ter sido horas, mas me pareceram horas, você sabe que se existe alguma 
coisa relativa nesta vida é a noção de tempo. (...)

Não sei se as outras pessoas também têm essa sensação.

Seja como for, naquele primeiro dia fiquei horas com os olhos grudados 
no mar de Copacabana. (...)

ADRIANA LISBOA 
O coração às vezes para de bater. Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores, 2013.
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Folha de Redação



RASCUNHO


