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PRODUÇÃO DE TEXTO 

Ontem, relemos o texto “Circuito fechado” e falamos sobre o fato de ele ser formado 

quase que exclusivamente por substantivos. Releiam o texto e façam o que se pede: 

 

Circuito Fechado 

1 

 

Chinelo, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de 

barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme 

para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, 

níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, 

prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. Mesa e poltrona, cadeira, papéis, 

telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, 

de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. Bandeja, xícara pequena. Papéis, 

telefone, relatórios, cartas, notas, vale, cheques, memorando, bilhetes, telefone, papéis. 

Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, bloco de papel, caneta, projetor 

de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. 

Táxi. Mesa, toalha, cadeira, copo, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Escova de 

dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, telefone interno, 

externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, caneta 

e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Paletó, gravata. Poltrona, 

copo, revista. Quadros. Mesas, cadeiras, prato, talheres, copos, guardanapos. Xícaras. 

Poltrona, livro. Televisor, poltrona. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, 

pijama, chinelos. Vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água. Chinelos. 

Coberta, cama, travesseiro.  

(RAMOS, Ricardo. Circuito Fechado: contos, 1978). 

 

A proposta de vocês é que façam um texto narrativo usando somente substantivos, 

como o lido acima. Vocês podem escolher outro tema para abordar, mas lembrem-se de 

colocar os substantivos em uma ordem que faça sentido quando forem lidos. Por fim, o texto 

deve ter, no mínimo, 100 palavras. 

Vamos ao desafio! 


