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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) 

• DISCIPLINA: REDAÇÃO

• CONTEÚDO: GÊNERO E TIPOS TEXTUAIS

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES

ROTEIRO DE AULA



NA AULA ANTERIOR

GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS

TIPOLOGIA TEXTUAL : NARRATIVO, DESCRITIVO, 
DISSERTATIVO, EXPOSITIVO E INJUNTIVO. 

GÊNEROS TEXTUAIS: LITERÁRIOS E NÃO LITERÁRIOS

TEXTO NARRATIVO: 
APÓLOGO/FÁBULA/PARÁBOLA (EFEITO MORAL); 
LENDA/MITO (CULTURAL); ANEDOTA/PIADA 
(HUMORÍSTICO); CONTO/CRÔNICA (NARRATIVAS 
CURTAS); ROMANCE/NOVELA (NARRATIVAS 
LONGAS E MAIS COMPLEXAS).
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D1 – Localizar informações 
explícitas em um texto.

Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. 
Achara um enorme pedaço de carne e a levava na boca, 
pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar.

Ele chegou a um curso rio e começou a cruzar a estreita 
ponte que o levava para o outro lado. De repente, parou 
e olhou para baixo. Na superfície da água, viu seu próprio 
reflexo brilhando.
O cão não se deu conta que estava olhando para si 
mesmo. Julgou estar vendo outro cão com um pedaço de 
carne na boca.
Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou 
ele. Vou pegá-lo e correr. Dito e feito. Largou seu pedaço 
de carne para pegar o que estava na boca do outro cão. 
Naturalmente, seu pedaço caiu na água e foi parar bem 
no fundo, deixando-o sem nada.
MORAL: Quem tudo quer tudo perde.

ESOPO
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QUESTÕES SOBRE O TEXTO 

1)     Por que o cão largou seu pedaço de carne?
a) (  ) Porque era um pedaço pequeno.
b) (  ) Porque viu um outro pedaço do mesmo tamanho.
c) (  ) Porque ficou proibido de comer os dois pedaços de carne.
d) (  ) Porque julgou que o outro cão tinha um pedaço maior.
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 2) O texto foi escrito com o objetivo principal de:

a) (  ) anunciar um produto.
b) (  ) dar instruções.
c) (  ) transmitir ensinamento.
d) (  ) Mostrar pesquisa.
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3) O texto trata principalmente da:

a) (   ) coragem do cão.
b) (  ) fome do cão.
c) (  ) ambição do cão.
d) (   ) sabedoria do cão.
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4) O fato principal que ocorreu  na narrativa foi:

a) (   ) a grande fome do cão.
b) (   ) o sentimento de orgulho do cão.
c) (   ) a sombra que o cão viu no rio.
d) (   ) a ponte que o cão atravessou.
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 5) O que o cão segurava enquanto atravessava o rio?

  a)  (   ) um pedaço de frango.
  b)  (    ) um pedaço de carne.
  c)   (  ) um pedaço de peixe.
  d)   (  ) um pedaço de linguiça.
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6) Provérbios são ditados populares, ou seja, frases ditas pelo povo, que 
geralmente têm a intenção de ensinar algo. Responda: qual provérbio a 
seguir combina mais com o ensinamento da fábula lida?

   a)  (  ) Quem não tem cão, caça com gato.
  b)  (  ) Quem semeia vento, colhe tempestade.
  c)   (  ) Quem tudo quer, tudo perde.
  d)   (  ) Quem avisa, amigo é.
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7)  O cão conseguiu o que queria? Por quê?

8) Esta fábula nos ensina algo? O quê?

9) Se você estivesse no lugar do cão, faria a mesma coisa? Por quê?

10)   Por que o cão largou o seu pedaço de carne para pegar outro pedaço?
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O TEXTO DESCRITIVO 

O que é descrição? É a ação que você toma de descrever sobre algo ou alguém.

Então, o que é descrever?  é o ato de contar minuciosamente detalhes de algo ou de alguém.

Então, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem a alguém, 
está fazendo uso da descrição.

São textos essencialmente descritivos:
Bulas de remédios, rótulos e embalagens de produtos, perfis de redes sociais, retrato falado, lista 
de compras, anúncios de venda, currículo, entre outros.

São textos mistos com a descrição:
Relatório, biografia, manual de instrução, todos os tipos de manuais, resumo, sinopse, todos os 
textos narrativos, entre outros.
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TIPOS DE DESCRIÇÃO

• Descrição objetiva: quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, simples, concreta, como 
realmente é:
a) O objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na fabricação de 
fraldas descartáveis.

b) Ana tem 1,80, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros e lisos e pesa 65 kg. 
É modelo desde os 15 anos.

• Descrição subjetiva: ocorre quando há emoção por parte de quem descreve:

a) Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo, não tinha pudores: era arisca e 
maliciosa, mas isso não me incomodava.

Portanto, na descrição subjetiva há interferência emocional por parte do interlocutor a respeito do 
que observa, analisa.
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AUTO-RETRATO
Provinciano que nunca soube
Escolher bem uma gravata;
Pernambucano a quem repugna
A faca do pernambucano;
Poeta ruim que na arte da prosa
Envelheceu na infância da arte,
E até mesmo escrevendo crônicas
Ficou cronista de província;
Arquiteto falhado, músico
Falhado (engoliu um dia
Um piano, mas o teclado
Ficou de fora); sem família,
Religião ou filosofia;
Mal tendo a inquietação de espírito
Que vem do sobrenatural,
E em matéria de profissão
Um tísico profissional.

Nasceu a 19 Abril 1886
(Recife, Pernambuco, Brasil)
Morreu em 13 Outubro 1968
(Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil)
Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho foi um poeta, crítico 
literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro.
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D1 Localizar informações explícitas em um texto

As Amazônias 

     Esse tapete de florestas com rios azuis que os 
astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da 
metade do território brasileiro. Quem viaja pela 
região não cansa de admirar as belezas da maior 
floresta tropical do mundo. No início era assim: 
água e céu.
     É mata que não tem mais fim. Mata contínua, 
com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o 
maior rio do planeta. São mais de mil rios 
desaguando no Amazonas. É água que não acaba 
mais.

SALDANHA, P. As Amazônias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.
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01 - O texto trata 
(A) da importância econômica do rio Amazonas. 
(B) das características da região Amazônica. 
(C) de um roteiro turístico da região do Amazonas. 
(D) do levantamento da vegetação amazônica.

02 – A finalidade do texto foi:
A) Contar a historia do rio Amazonas.
B) Descrever a beleza da paisagem da Amazônia.
C) Informar dos perigos que a Amazônia oferece.
D) Ensinar onde fica a Amazônia.

03 – Esse texto é:
E) Um poema      
F) Uma história
G) Uma notícia
D) Um relato. 16



04 – Na frase: “Ela cobre mais da metade do território brasileiro.” a palavra ‘ELA’ se refere:
A) Ao planeta.
B) Ao rio
C) À floresta amazônica 
D) Ao tapete.

05 - A frase que contém uma opinião é :
(A) "cobre mais da metade do território brasileiro" (l. 2). 
(B) "não cansa de admirar as belezas da maior floresta" (l. 3). 
(C) "...maior floresta tropical do mundo" (l. -3-4). 
(D) "Mata contínua [...] cortada pelo Amazonas" (l. 5-6).

17



18


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

