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 TEMPO DE AULA: 45min
 GÊNEROS TEXTUAIS [CONTEÚDO]: RECEITA CULINÁRIA
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Aula expositiva e

dialogada.
 DA TEORIA À PRÁTICA: Exercícios de fixação
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA



Para início de conversa, observe os
dois gêneros de textos abaixo:

(Imagem acima disponível em 
http://saladeprofessor.tvescola.org.br/fasciculos/ano1/s18/imgs/
2.jpg . Acesso em 23-07-2015)

Texto 01

(Imagem disponível em http://4.bp.blogspot.com/_zqAd5bB6G9Y/TRA-
1zyWxHI/AAAAAAAADiE/Iknfw1X3coA/s1600/receitas%2Bculinarias%2B
011.jpg. Acesso em 23-07-2015)

Texto 02
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http://saladeprofessor.tvescola.org.br/fasciculos/ano1/s18/imgs/2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_zqAd5bB6G9Y/TRA-1zyWxHI/AAAAAAAADiE/Iknfw1X3coA/s1600/receitas+culinarias+011.jpg


Quando produzimos um texto, mesmo sem pensar 
muito nisso, nós o organizamos de acordo com a 

finalidade que ele terá.

É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 
01 tinha em mente uma finalidade comunicativa 

diferente  de quem produziu o texto 02. 

Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em 
situações e contextos distintos: o texto 01 foi extraído de um 

jornal, ao passo que o texto 02 foi veiculado originalmente, num 
livro de receitas.

IMPORTANTE
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A receita culinária é um gênero textual que apresenta duas partes bem
definidas:

 ingredientes [relação dos ingredientes], estipulando as quantidades
necessárias, indicadas em gramas, xícaras, colheres, pitadas, etc.]

 modo de fazer verbos se apresentam quase sempre no modo imperativo,
pois essa parte indica, passo a passo, a sequência dos procedimentos e da
junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da
receita Às vezes, o imperativo é substituído pelo infinitivo, como, por
exemplo, “Preparar a massa: misturar com as pontas dos dedos [...]”, “Aos
poucos, abrir pequenas porções da massa [...]”, etc.



6

Uma receita pode apresentar outras informações, como
grau de dificuldade, tempo médio de preparo, rendimento,
calorias, etc. Pode, ainda, conter dicas para decoração ou para
variações.

Nesse gênero textual costuma-se empregar uma linguagem
direta, clara e objetiva, pois sua finalidade é levar o leitor ou
cozinheiro a obter sucesso no preparo de prato culinário.
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Características da RECEITA:

 Contém título;
 normalmente apresenta uma estrutura constituída de: título, ingredientes

e modo de preparo ou de fazer;
 no modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo;.
 pode conter indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de

preparo ou de como decorar e servir, etc.;.
 a linguagem direta, clara e objetiva;
 emprega, em geral, o padrão formal da língua.
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• 1/2kg de carne de sol;
• 1/2 xícara (chá) de óleo;
• 1 dente de alho picado;
• 1 cebola picada;
• 1 pimentão picado;
• 8 a 9 xícaras (chá) de água fervendo;
• Cheiro verde (coentro e cebolinha) picado a gosto;
• Pimenta-do-reino moída na hora a gosto (opcional);
• Molho de pimenta a gosto (no liquidificador, bata pimentas dedo de moça, azeitonas sem caroço,
extrato de tomate, cebola, alho, azeite, vinagre, páprica, cheiro verde e uma pitada de sal. Quando
os ingredientes ficarem bem batidos, passe o molho para um pote fechado e guarde na geladeira);
• Colorau a gosto (opcional);
• Salsinha para finalizar (opcional).

ACOMPANHAMENTO (opcional)
• Ovos estrelados e paçoca de carne de sol

INGREDIENTES


