
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brevidade: o resumo contém as ideias 

principais, enquanto os pormenores são 

excluídos; 

 Rigor e clareza: Respeita a ordem das 

informações e não apresenta juízo de 

valor (opinião); 

 Linguagem pessoal: não se copia frases 

do texto, exprimem-se as ideias principais 

por palavras nossas; 

 O texto deve ser em prosa; não deve 

ser reproduzido em tópicos; 

 Deve ser compreensível (dispensa a 

consulta no texto original). 

  

Trata-se de um texto em que 

são dispostos e apresentados 

os pontos essenciais, ideias 

ou fatos principais que foram 

desenvolvidos no decorrer de 
outro texto. Esses pontos são 

expostos de forma abreviada, 

sempre respeitando a ordem 

em que aparecem no texto 

resumido. 

 

 Indica apenas os pontos 
principais do texto, não 

apresentando dados 

qualitativos e quantitativos, 

dentre outros. 

 

 Informa suficientemente ao 

leitor, para que esse possa 

definir a conveniência da 

leitura do texto inteiro. 

Expõe finalidades, 
metodologia, resultado, 

conclusões, dentre outros 
dados. 

Indicativo  

Informativo  

 Resumo com análise 

interpretativa. (Ver resenha) Crítico  

Antes de escrever: 

 Faça uma leitura rápida pra 

compreender o texto na sua 

globalidade; 

 Faça uma leitura lenta para 

descobrir a ideia-chave ou tópico de 

cada parágrafo utilizando o 

sublinhado. 

  

Fato  
Central  

 Quem fez o quê. 

Informações  Responde às perguntas: 

Onde? Quando? Como? Por 

quê? Com quem? Para quê? 

Ao escrever: 

 Faça uma leitura mais lenta para 

memorizar e analisar, escrevendo os 

vários tópicos numa folha; 

 Reconstrua o texto com rigor e 

clareza (estruture os tópicos em forma 

de parágrafo, de forma que ele tenha 

sequência lógica e sentido); 

  

 Faça uma leitura de seu 

resumo, fazendo a revisão 

semântica e ortográfica. 

  

Adicionais 

Estratégias   Apagamento: elimina partes 

desnecessárias; 

 Generalização: reduz elementos 

usando critério semântico; 

 Construção: substitui sequência 
de fatos por um único, que pode 
ser presumido a partir deles. 


