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• TIPOS E GÊNEROS

TEXTUAIS

• TEXTO NARRATIVO

• INTERPRETAÇÃO E

LEITURA DE TEXTO
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 OS TEXTOS VERBAIS (ORAIS OU ESCRITOS) 
DESEMPENHAM PAPEL FUNDAMENTAL NA 

VIDA SOCIAL.
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 OS TEXTOS POSSUEM UM CONJUNTO DE
CARACTERÍSTICAS LINGUÍSTICAS ESPECÍFICAS:

 ASPECTO GRAMATICAL – Classe gramatical predominante,
estrutura sintática, tempos verbais e relações lógicas;

 ASPECTO ESTRUTURAL –Tipo de estrutural textual;
 ASPECTO INTENCIONAL – Função específica.
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LEIA O TEXTO A SEGUIR:
PROMETHEUS

EUA. 2012. direção de Ridley Scott. 124 min. Scott Free/Fox.
Com Charlize Theron, Guy Pearce, Michael Fassbender, Noomi
Rapace, Logan Marshall-Green, Idris Elba, Sean Harris, Rafe
Spall, Patrich Wilson.

Um time de exploradores descobre uma pista sobre a
origem da humanidade na Terra, que os leva para os lugares
mais escuros do Universo. Lá, descobrirão um mistério que
poderá levar ao fim dos humanos. A equipe de exploradores
terá de lutar com todas as forças para salvar o futuro da
humanidade na Terra. Prometheus é uma jornada que testará
os limites físicos e mentais dos cientistas e que revelará
respostas mais profundas sobre os mistérios da vida.
PROMETHEUS, Café com Filme. Disponível em: http://www.cafecomfilme.com.br. Acesso em 3 ago . 2015

http://www.cafecomfilme.com.br/
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1. Qual o propósito do texto?

2. O texto divide-se em duas partes bem
definidas. Caracterize-as.
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

LEIA O TEXTO A SEGUIR:
O CASAMENTO DO SÉCULO

Um príncipe apaixona-se por uma plebeia, colega de faculdade e recebe a bênção da família
real, da Igreja e do restante do mundo em uma história digna dos contos de fada. Pode-se
dizer que o casamento do príncipe William com Kate Middleton foi mais esperado que fina
da copa do mundo. Mais de dois bilhões de pessoas acompanharam a cerimônia, realizada
na Abadia de Westminster, no dia 29 de abril de 2011.
1. Que tipo de texto é este?

2. Em relação a ele, identifique:
a) O fato relatado

b) Os envolvidos do fato
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