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1- Características do gênero:

A.Presença dos elementos da narrativa delimitados de acordo com a

necessidade: tempo, espaço, personagens;

B.O narrador preferível: 1ª pessoa com personagem protagonista;

C.Não há a necessidade de diálogos; mas, se houver, devem ser

poucos;

D.Enredo: possui as partes bem definidas: apresentação, complicação,

clímax e desfecho trágico;

E.Os aspectos trágicos devem ser próprios da história e mais fortes no

clímax: o mal, o macabro, o sinistro, o mistério, a morte, as doenças;

F. Pode haver a presença do fantástico, do inusitado;



2- Elementos que contribuem para formar o suspense e o mistério:

1º- Grande número de descrições com período curtos e diretos, sem

palavras de ligação no início;

2º- Uso de adjetivos especiais, soturnos, às vezes até de forma mais

exagerada para caracterizar o ambiente e os personagens;

3º- Uso de advérbios de modo: vagarosamente, repentinamente,

devagar, infelizmente, sorrateiramente, devagar, ;

4º- Construção do terro que deve abordar alguns elementos:

➢ Os personagens;

➢ O ambiente;

➢ As ações.

4º- Verbos obrigatoriamente no pretérito



3- Falhas mais comuns que têm sido cometidas nos textos:

A. Falta de leitura completa à proposta e às aulas gravadas;

B. Atendimento às orientações da proposta;

C. Em termos de apresentação geral:

➢ Uso de folha inadequada;

➢Digitalização inadequada da folha;

➢Preenchimento incompleto do cabeçalho;

D. Estética:

➢ Falta de capricho e organização;

➢ Caligrafia ilegíveis e inadequadas;

➢ Rasuras inadequadas;

➢ Má utilização da linha e recuo de parágrafo.



E. Estrutura:

➢ Não atendimento ao gênero conto / divisão do enredo;

➢ Número de parágrafos inadequado;

➢ Número de frases inadequado / Parágrafos frasais;

➢ Falta de clímax: ponto máximo da narrativa;

➢ Presença de saltos: trechos desconexos.

➢ Para se evitarem os saltos, são fundamentais expressões que

deem vários sentidos

▪ Tempo: no dia seguinte, após esse ocorrido, duas horas depois,

terminada essa ocorrência, em seguida;

▪ Consequência / efeito: com efeito, logo, por isso, dessa forma;

▪ Oposição: entretanto, por outro lado, em contrapartida, porém.



F. Gênero e tema:

➢ Falta de elementos macabros, trágicos;

➢ Final com resolução da problemática;

➢ Desobediência ao tema;

➢ Mal trabalho com o tema;

➢ Uso exagerado de diálogos, o que prejudica o terror;

➢ Presença de muitos personagens: prejudica o terror;

➢ Títulos inadequados ou falta dele.


