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 TEMPO DE AULA: 45 min
 CONTEÚDO: Revisão
 GÊNEROS TEXTUAIS: Bilhete, bula, receita culinária e anúncio

publicitário
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: exercícios de fixação
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso

(propagandas, quadrinhos, fotos, etc.)
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor

e o interlocutor de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA



Bula, Bilhete, Receita culinária e 
anúncio publicitário
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Texto para as questões de 1 a 3.

4



Lavitan Kids
Descrição
O Lavitan Kids é um suplemento Vitamínico para crianças, do laboratório Grupo Cimed é utilizado para
complementação Nutricional. Não contém açúcar, não contém corante. É encontrado em forma líquida em
quantidade de 120 mL.
Composição:
Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B6, Nicotinamida, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina A, Vitamina D3,
Ácido pantotênico.
Indicação do Lavitan Kids
Complementação Nutricional.
Modo de Uso do Lavitan Kids
Crianças de 0 a 11 meses: 2 mL, 1 vez ao dia.
Crianças de 1 a 10 anos: 5 mL, 1 vez ao dia.
CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DE INGESTÃO DIÁRIA CONSTANTE DA
EMBALAGEM.
Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este produto sob orientação de
nutricionista ou médico. Contém fenilalanina.

Disponível em: http://www.tuasaude.com/lavitan-kids/. Acesso em 10 nov. 2019.
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Esse texto é um(a)

(A) receita.
(B) bula de remédio.
(C) manual de instrução.
(D) classificado.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo
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A finalidade do texto é

(A) ensinar como se produz um remédio.
(B) divulgar um produto destinado ao público infantil.
(C) narrar uma história em inglês para crianças.
(D) informar e orientar sobre o uso de um medicamento.

D12 – Identificar a finalidade de 
textos de diferentes gêneros. 
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O texto apresenta uma linguagem

(A)informal.
(B) formal.
(C) regional.
(D)técnica.

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam 
o locutor e o interlocutor de um texto. 



Disponível em: http://fashionistazinhos.blogspot.com.br/2013/08/musicais-infantis-shrek-estreia-dia.html. Acesso em: 10 
nov. 2019.
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O objetivo desse texto é:

(A) divulgar uma comédia musical.
(B) divertir o público infantil.
(C) anunciar uma peça teatral.
(D) convidar para assistir a um filme.

D12 – Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.
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