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2. (D12) Seguem alguns gêneros de texto que circulam no
nosso cotidiano. Identifique-os oralmente, levando em conta
os seus modos de organização, sequência e apresentação:
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3. (D12 e D13) Assinale a alternativa que associa, respectivamente, as características e
função social aos gêneros mencionados abaixo:

1. Pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Apresenta uma
crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como
distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente
aceitos.

2. Texto com linguagem verbal e não verbal, da ordem do descrever/prescrever, com uso de
elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou
desejos; apresenta predomínio da sugestão sobre a informação.

3. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar
conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo.
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A. Crônica, fábula, anúncio publicitário.

B. Fábula, conto, notícia de jornal.

C. Relato autobiográfico, anúncio publicitário, fábula.

D. Fábula, anúncio publicitário, relato autobiográfico.

E. Relato autobiográfico, fábula, anúncio publicitário.



Ao apreciar um tipo textual, devem ser observados os seguintes
elementos:

• Privilegiam-se as estruturas da língua;

• as propriedades linguísticas são pré-definidas;

• constituem-se de sequências linguísticas no interior dos gêneros;

• sua nomeação (narração, descrição, injunção, etc.) abrange um
conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por
aspectos lexicais, sintáticos, além de relações lógicas e tempos
verbais.
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Leia os dois textos abaixo e identifique o tipo textual,
bem como suas características e modos de organização.

A) “Mamãe, fui para a casa da vovó. Posso dormir lá?
Telefone para mim assim que chegar. Suzana”.

(SANTOS,[et al]. 2004.p,51)

B) “Significado de Nostalgia (s.f). Tristeza causada pela
saudade de sua terra ou de sua pátria; melancolia.
Saudade do passado, de um lugar etc. Disfunções
comportamentais causadas pela separação ou
isolamento (físico) do país natal, pela ausência da família
e pela vontade exacerbada de regressar à pátria. Fonte:

(Dicionário Online de Português- Dicio.com)
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