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Tópico V. Relações 

entre Recursos 

Expressivos e 

Efeitos de Sentido.

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D17 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da 

pontuação e de outras notações.

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de 

uma determinada palavra ou expressão.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de 

recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

Tópico VI.

Variação Linguística

D13 - Identificar as marcas 

linguísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um 

texto.
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A crônica é o registro de fatos do cotidiano em linguagem literária, ou seja, com
sentido conotativo ou figurado, havendo uma relação com a ideia de tempo.

Sua origem é grega, ela vem de chronos (tempo).

É o único gênero literário produzido principalmente para ser veiculado na imprensa,
em páginas de uma revista, ou em um jornal.

Há semelhanças entre a crônica e o texto apenas informativo, porém a crônica
contém elementos como ficção, fantasia e criticismo, já o texto informativo não.
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 lírica ou poética, cujo relato apresenta nostalgia e sentimentalismo;

 humorística, o relato apresenta o cotidiano com graça;

 crônica-ensaio, o relato do cronista, com ironia, faz uma crítica ao que acontece nas

relações sociais e de poder;

 filosófica ou reflexiva, o relato apresenta uma reflexão com base em um fato ou

evento;

 jornalística, o relato apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos, podendo

ser policial, esportiva, política, etc.
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 crônica narrativa
Conta episódios com muita ação, poucas personagens e um desfecho
imprevisível. Pode apresentar teor anedótico, crítico ou lírico;

 crônica metalinguística
É aquela crônica que fala do ato de escrever, o fazer literário, o ato da criação;

crônica dissertativa
Opinião com argumentos mais sentimentais do que "racionais“, por exemplo “Vejo mais
uma vez esses pequenos seres não alimentarem sequer o corpo". Exposto na 1ª pessoa
do singular ou do plural;

 crônica descritiva
Explora as características de seres animados e inanimados num espaço ou lugar.
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Amigo da onça – Histórias engraçadas
Numa entrevista de emprego:

- Muito bem meu rapaz!...Eu até que gostei de você, achei você bastante 
simpático. Vamos fazer um último teste:
- Vamos dizer que você está no pantanal e de repente aparece uma onça 
enorme, o que você faz? Perguntou a entrevistadora.
- Se eu tiver uma arma eu atiro nela. Disse o entrevistado.
- E se o senhor não tiver uma arma?
- Aí eu pego uma faca e vou pra cima dela. Cheio de valentia respondeu o 
entrevistado.
- E se você não tiver uma faca? Continuou a entrevistadora.
- Aí eu saio correndo.
- E se o senhor não puder correr?
- Tem certeza que a senhora gostou de mim?

Edilson Rodrigues Silva
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Fugindo da Cadeia

- O Manoel foi preso numa cela em frente à de um leproso.
- Dia após dia, ele observava o leproso cuidando de suas feridas.
- Até que certa vez, caiu um dedo do leproso.
- Este o pegou e o atirou pela janela.
- Uma semana depois, caiu outro dedo e o leproso atirou-o pela janela.
- Algum tempo depois, caiu uma orelha, o leproso atirou-a pela janela.
- Uma semana depois, caiu o pé, o leproso atirou-o pela janela.
- Aí, o Manoel não aguentou mais e pediu uma audiência com o Diretor.
- Olha, senhor diretor, eu não quero ser chamado de dedo duro, mas o gajo que está na 
cela em frente a minha está fugindo aos pouquinhos...
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