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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA  5 

 

 

Objetos de 

Conhecimento/Conteúdo 
Habilidades 

 

 

 

Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos 

(EF69LP47-A) Compreender e analisar, em textos narrativos 

ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de 

cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 

do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de 

cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 

verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das 

variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) 

empregados, identificando o enredo e o foco narrativo. 

 

Categoria: Juvenil – 6° e 7° anos do Ensino Fundamental  

Tempo previsto: 1h/a  

Recursos Materiais: Vídeo aula e impressos e/ou obras sobre o gênero a ser trabalhado. 

Avaliação: Ler, analisar e interpretar contos do gênero estudado. 

Tema:  Contos de mistério. 

 

  

Contos de mistério 

O conto de mistério apresenta uma sequência narrativa de ações imaginárias como se fossem reais, 

envolvendo personagens em um determinado tempo e em um determinado espaço. É uma forma narrativa breve. 

Quem conta os fatos é um narrador. Personagens: macabros, doentios, densos, extraordinários, sobrenaturais. 

Características 

• É um texto narrativo ficcional, que tem por finalidade emocionar, entreter, divertir; 

• O locutor é o autor; 

• O destinatário é o público em geral; 

• Pode ser publicado em livros, revistas, jornais e sites da internet; 
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• Os temas são variados; 

• O enredo é estruturado em introdução, complicação, clímax e desfecho. 

Este é um tipo de narrativa que seduz pelo desconhecido e que surpreende e fascina o leitor. De acordo 

com Antunes (2009, p.201) “o gosto pela leitura de textos da esfera literária é adquirido por um estado de 

sedução, de fascínio, de encantamento. Um estado que precisa ser estimulado, exercitado e vivido”. 

Seus elementos básicos são: o enigma, a vítima, o culpado, o detetive, as pistas, a solução. A trama, 

pode ser envolvente, mantém o leitor em tensão durante todo o desenvolver da história. No decorrer do texto, 

são apresentadas pistas que ajudam a elucidar o caso, mas o mistério só é resolvido no final da narrativa. 

 

Leia um dos contos do livro Medos e Assombrações, de Cora Coralina. Para responder às questões 

abaixo: 

 

Medo 

 
Não há nada de que a criatura humana tenha mais pavor do que de morto. Deve haver realmente e de 

forma obscura uma força tremenda, invisível e imensurável da parte de quem morreu sobre aquele que anda 

firme na vida, anulando neste a capacidade de resistir à presença, ao contato ou à simples suspeita da 

aproximação daquele. Daí as inibições físicas e psíquicas, incontroladas, mesmo quando se trata de pessoas 

queridas que já se foram. 

O pavor domina o vivo obliterando todo o mecanismo do raciocínio e da capacidade de indagação e 

pesquisa esclarecedora do sobrenatural quando este se apresenta espontaneamente. Falta aos mais destemidos e 

temerários a coragem de perguntar, de inquerir. Nem os descrentes e corajosos e afoitos se sentem com a 

coragem de fazer perguntas ou indagar qualquer coisa quando o caso se apresenta. Desse modo, medo obscuro, 

profundo e selvagem que a criatura não conseguiu disciplinar, surgem os casos trágicos, cômicos e humorísticos 
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acontecidos com alguns mortos aparentes que tornaram à vida e até mesmo, a simples aparência, suposição e 

engano, ligados à ideia da morte.  

Viajava uma jardineira, expresso ou perua, como se diz, de Goiânia para Goianápolis. Levava na coberta, 

entre malas e trouxas, um caixão vazio de defunto, destinado para uma pessoa falecida naquele distrito. 

Logo adiante na estrada, um homem parado dá sinal e a perua para. Dentro, tudo cheio. O homem que 

precisava de seguir sua viagem aceitou viajar na coberta com os volumes e o caixão vazio. Subiu. O tempo tinha 

se fechado para chuva e logo começou a pingar grosso. O sujeito em cima achou que não seria nada demais ele 

entrar dentro do caixão e ali se defender da chuva. 

Pensou e melhor fez. Entrou, espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça na almofadinha que ia dentro, 

puxou a tampa e, bem confortado, ouvia a chuva cair. 

Mais adiante, dois outros esperavam condução. Deram sinal e a perua parou de novo: os homens subiram 

a escadinha e se acocoraram no alto. Iam conversando e molhados com a chuva fina e insistente. 

Passado algum tempo o que ia resguardado escutando a conversa ali em cima levantou devagarinho a 

tampa do caixão e perguntou de dentro, só isto: “Companheiro, será que a chuva já passou?”. Foi um salto só, 

que os dois embobados fizeram do coletivo correndo. 

Um quebrou a perna, o outro partiu braços e costelas e ficaram ambos estatelados do susto e sem fala, 

na estrada. 

Cora Coralina. In. Medos e assombrações. 

 

ATIVIDADES 

 

1. Conceitue o gênero textual conto de mistério. 

2. Na frase “ Não há nada de que a criatura humana tenha mais pavor do que de morto”, a palavra destacada 

pode ser substituída, sem comprometer o significado, pela palavra:  

a) (   ) alegria 

b) (   ) tristeza 

c) (   ) medo 

d) (   ) indiferença 

 

 3. O que motivou o primeiro caroneio a entrar dentro do caixão? (0,5) 

a) (   ) O cansaço a viagem 

b) (   ) O medo da estrada 
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c) (   ) A chuva fininha e passageira 

d) (   ) O pingar grosso da chuva 

 

4. Marque o trecho que apresenta um exemplo de discurso direto, ou seja, aquele em que é reproduzida fielmente 

a fala do personagem:  

a) (   ) “O pavor domina o vivo obliterando todo o mecanismo do raciocínio...” 

b) (   ) “perguntou de dentro, só isto: “Companheiro, será que a chuva já passou?”....” 

c) (   ) “.. um homem parado da sinal e a perua para.” 

d) (   ) “Um quebrou a perna, o outro partiu braços e costelas...” 

 

5. No conto “Medo”, de Cora Coralina, o conflito se dá:  

a) (   ) no momento em que um dos caroneiros entra no caixão para se esconder da chuva; 

b) (   ) no momento em que os três caroneiros se encontram; 

c) (   ) no momento em que o primeiro caroneiro entra na perua; 

d) (   ) no momento em que os dois últimos caroneiros se machucam ao fugirem. 

 

6. O clímax é o ponto máximo de tensão, resultante da convergência de vários conflitos vividos pelos 

personagens de uma história. No conto em estudo, o clímax acontece no momento em que:  

a) (   ) o primeiro caroneiro desce do carro. 

b) (   ) o homem sai do caixão e os outros dois caroneiros se assustam e saltaram da perua. 

c) (   ) a chuva começa a cair. 

d) (   ) os dois caroneiros percebem que não têm nenhum morto no caixão. 

 

7. Os elementos da narrativa são o enredo, os personagens, o espaço, o tempo e, o principal, o narrador. O 

enredo é a sequência de acontecimentos da história, a rede de situações que as personagens vivem, a trama das 

ações que elas fazem ou que elas sofrem. O conto Medo retirado do livro De medos e assombrações, de Cora 

Coralina, trata-se de uma narrativa que: 

a) (   ) Conta a história de alguns coroneiros que se assustam com um defunto; 

b) (   ) Conta a história ficcional de um defunto que ganha vida no decorrer da narrativa. 

c) (   ) Conta a história de um caroneiro que se esconde em um caixão para se proteger da chuva e assusta 

outros dois caroneiros que entram depois. 

d) (   ) Conta uma história real, de pessoas abandonadas na estrada pedindo corona; 
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8. Os componentes físicos que servem de cenário ao desenrolar da ação e aos movimentos dos personagens 

constituem o chamado espaço da narrativa: trata-se de mais um dos elementos do mundo construído pelo 

ficcionista. No conto “Medo”, em qual espaço se passam os fatos da narrativa?  

a) (   ) Na cidade de Goiás, pois a escritora é da cidade de Goiás; 

b) (   ) Sabe-se apenas que viajavam de Goiânia para Goianápolis. 

c) (   ) Como é dito no texto, acontece em Goiânia. 

d) (   ) Na cidade de Goianápolis, interior de Goiás. 

 

9. No conto, predomina o narrador observador. Explique porquê.  

 

Disponível em:https://www.coopecigo.com.br/web-files/arquivos/5343342124240e347a0e2d8d04c4d463.pdf Acesso em 25 de mar de 2022. 

 Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hmN0cYL_IPE Acesso em 25 de mar de 2022. 

Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/26964654 Acesso em 25 mar de 2022. 

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de  leitura do Livro: 

 
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - Projeto Farol Cultural: contando história de Goiás à Paraty – coletânea de contos ganhadores do I e II concurso 

de contos do IF Goiano / [Organização de] Patrícia Regina de Oliveira; Loraine Vidigal Lisboa.- 1. ed. - Goiânia: IF Goiano, 2015. 130 p., il. 
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