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PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Gênero textual – Conto de mistério (continuação) 
 

1) Leia os trechos de outros contos de mistério e anote em seu caderno o lugar onde os 

fatos acontecem. 

A 

       
      O céu estava escurecendo rapidamente, fechado, com nuvens escuras, quase pretas, anunciando 

uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manezinho apressou o passo na estrada 

deserta meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma carona até o trevo e agora caminhava em 

direção à cidade que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase uma hora de caminhada e 

via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva, com certeza. No 

máximo, tentaria se esconder debaixo de uma daquelas arvorezinhas raquíticas que margeavam o 

caminho. A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso, 

tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estavam para vir. [...] 

 

Edson Gabriel Garcia. Sete gritos de terror. São Paulo: Moderna, 1991. P.17. 

 

B 

 

Uma hora da manhã 
 

      [...] 

      Parecia que alguma coisa estava se mexendo, entre as folhagens, atrás do muro em que estava 

parado. 

      Imaginei que não devia ser nada. 

      Com certeza era só impressão minha ou algum sopro de vento mais forte. 

 

Uma hora e dez minutos 
 

      Não era impressão minha. 

      Continuei ouvindo os mesmos barulhos. 

      Aquilo não era normal. Eu sabia que não era normal ouvir aqueles barulhos naquela hora da noite. E 

me descontrolei todo. 

      Meus dentes começaram a bater uns nos outros e eu não conseguia falar, nem gritar, nem nada. 

      Pelo barulho que estava ouvindo, devia ser uma pessoa tentando atingir o alto do muro. [...] 

 

Liliana Lacocca. Encontro à meia-noite. São Paulo: FTD, 1996. P. 35-36. 
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2) Essas narrativas são construídas com palavras e expressões que ajudam a criar o clima 

de mistério. É o caso, por exemplo, das seguintes palavras e expressões empregadas no 

conto “Recado de fantasma”. 
 

MAL – ASSOMBRADA 
 

 

COISA DE FANTASMA 
 

ARREPIADO 

 

TÃO ASSUSTADO 
 

 

GRITAR 
 

SAIR CORRENDO 

 

 Escolha um dos trechos, A ou B, da atividade anterior e escreva as expressões que 

ajudam a criar o clima de mistério da narrativa. 

 

3) Observe as capas de livros a seguir. 

I 

 
 

II 

 

III 

 

 

a) Qual dessas capas não se refere a um livro de história de mistério? 

 

b) Quais elementos dessas capas indicam que os livros não se referem a histórias de mistério? 

Responda em seu caderno. 

 

- Os títulos dos livros. 

- O nome dos autores dos livros. 

- As imagens utilizadas. 

- A indicação das editoras. 

- As cores empregadas em cada capa. 


