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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: Conto
 GÊNEROS TEXTUAIS: Conto e microconto (Tema:

Bullying)
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Características

composicionais, estruturais e funcionais do conto.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA

AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões práticas
ATIVIDADE PARA CASA



 Apresenta apenas uma célula dramática;

 poucos personagens intervêm na narrativa;

 cenário limitado, espaço restrito;

 espaço de tempo curto;

 diálogos sugestivos que permitemmostrar os conflitos entre as personagens;

 ação reduzida ao essencial, há um só conflito;

 narrativa objetiva; por vezes, não há a descrição;

 a habilidade com as palavras é muito importante, principalmente para se
utilizar de alusões ou sugestões, frequentemente presentes nesse tipo de
texto.
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1. (Prof.ª Flávia Lêda) O texto “A felicidade na simplicidade” é um conto,
pois

A) narra um fato atual.
B) prioriza a descrição subjetiva das personagens.
C) possui poucas personagens, concentradas em uma só ação.
D) trata de problemas sofridos pelos jovens em idade escolar.
E) traz informações detalhadas acerca do cotidiano escolar dos jovens da

capital.
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2. (Prof.ª Flávia Lêda) No fragmento “João, sempre resiliente e gentil”, a
expressão destacada significa

A) preocupado.
B) flexível.
C) soberbo.
D) sensato.
E) minucioso.
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3. (Prof.ª Flávia Lêda) O tema central retratado no conto “A felicidade na
simplicidade” é o bullying. Na trama, a personagem principal vence o
problema

A. se vingando dos agressores.
B. aceitando passivamente a opressão.
C. revelando o ocorrido a seus professores.
D. desabafando e tratando de modo oposto aqueles que o ofenderam.
E. voltando para sua cidade de origem.
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Leia o texto seguinte.

W, Bill. Calvin. Disponível em: http://tiras-do-calvin.tumblr.com/. Acesso em: 9 abr.
2019.

Com base na situação demonstrada, produza um
conto cujo tema seja Bulliyng: é possível vencê-lo
(mín. de 20 linhas).

http://tiras-do-calvin.tumblr.com/

