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Em sua canção “Pela Internet”, o cantor
brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de
informações disponibilizadas pelas plataformas digitais
para seus usuários. No entanto, com o avanço de
algoritmos e mecanismos de controle de dados
desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes
sociais, essa abundância vem sendo restringida e as
notícias, e produtos culturais vêm sendo cada vez mais
direcionados – uma conjuntura atual apta a moldar os
hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo,
tal manipulação do comportamento de usuários pela
seleção prévia de dados é inconcebível e merece um
olhar mais crítico de enfrentamento.

Um bom título para esse texto

seria:

A. Os perigos que a internet

esconde.

B. Falta de informação na internet.

C. Controle e manipulação

dos usuários via internet.

A. A manipulação da

música via internet.

 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Sequências descritivas [TEXTO DESCRITIVO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: conceito, características, estrutura e elementos

composicionais das sequências descritivas.
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 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.
 D6 - Identificar o tema de um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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TEXTO DESCRITIVO

É um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Seja de

um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. Sua intenção

é, sobretudo, transmitir para o interlocutor as impressões e as

qualidades dos seres. Em outras palavras, trata-se de um tipo

textual que busca captar as impressões (objetivas e subjetivas

do emissor) de forma a representar a elaboração de um

retrato, como uma fotografia revelada por meio da palavra.
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TEXTO DESCRITIVO

Era alto , magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num
colarinho direito. O rosto aguçado no queixo ia-se alargando até à calva, vasta
e polida, um pouco amolgado no alto; tingia os cabelos que de uma orelha à
outra lhe faziam colar por trás da nuca - e aquele preto lustroso dava, pelo
contraste, mais brilho à calva; mas não tingia o bigode; tinha-o grisalho, farto,
caído aos cantos da boca. Era muito pálido; nunca tirava as lunetas escuras.
Tinha uma covinha no queixo, e as orelhas grandes muito despegadas do
crânio.

(Eça de Queiroz - O Primo Basílio)
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TEXTO DESCRITIVO
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CARACTERÍSTICAS DAS SEQUÊNCIAS DESCRITIVAS

 Retrato verbal;

 ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases;

 predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas;

 utilização da enumeração e comparação;

 presença de verbos de ligação [verbos associados a ESTADOS, QUALIDADES E

CONDIÇÕES dos seres];

 verbos flexionados no presente ou no pretérito (passado);

 emprego de orações coordenadas justapostas.
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ESQUEMA DAS SEQUÊNCIAS DESCRITIVAS

A descrição apresenta três passos para a construção:

 INTRODUÇÃO: apresentação do que se pretende descrever;

 DESENVOLVIMENTO: caracterização subjetiva ou objetiva da descrição;

 CONCLUSÃO: finalização da apresentação e caracterização de algo.
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TIPOS DE DESCRIÇÃO

Conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em:

DESCRIÇÃO SUBJETIVA: apresenta as descrições de algo, evidenciando as impressões
pessoais do emissor (locutor) do texto, como ocorre nos textos literários repletos de
impressões dos autores.

DESCRIÇÃO OBJETIVA: nesse caso, o texto procura descrever de forma exata e realista
as características concretas e físicas de algo, sem atribuir juízo de valor, ou impressões
subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são os retratos falados,
manuais de instruções, verbetes de dicionários e enciclopédias.
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TEXTO DESCRITIVO - DICAS

O texto descritivo é marcado pela proposta de ser um retrato de pessoas,
objetos ou cenas. Assim, esse tipo de texto é uma espécie de fotografia do
objeto descrito.

Além das características físicas, o leitor é estimulado a compreender por
meio do uso de todos os sentidos: tato, visão, audição, paladar e olfato.

Conforme o que será descrito, o leitor é levado a compreender também as
características psicológicas e interiores do objeto.

“É imprescindível que o leitor tenha o máximo de informações possíveis
sobre o objeto descrito e não somente a enumeração de características. Ou
seja, quem vai descrever deve esgotar o objeto, mas manter a coerência.”
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TEXTO DESCRITIVO - DICAS

1.É preciso usar substantivos que permitem a identificação de traços do que é
descrito.
2.O objeto é descrito por adjetivos e locuções adverbiais com a função de adjunto
adnominal ou predicativo.
3.Use adjetivos para detalhar o objeto descrito:

O planalto central do Brasil desce, nos litorais do Sul, em escarpas
inteiriças, altas e abruptas. Assoberba os mares; e desata-se em
chapadões nivelados pelos visos das cordilheiras marítimas, distendidas do Rio Grande
a Minas. Mas ao derivar para as terras setentrionais diminui gradualmente de altitude,
ao mesmo tempo que descamba para a costa oriental em andares, ou repetidos
socalcos, que o despem da primitiva grandeza afastando-o consideravelmente para o
interior. (Os Sertões, Euclides da Cunha, 1902)



12

TEXTO DESCRITIVO - DICAS

4. Demonstre o objeto descrito com o uso de verbos de ligação:

Era possível saber sua idade, sua procedência, sua história".

(A Guerra do Fim do Mundo, Mário Vargas Llosa, 1982)

5. Procure usar os verbos no pretérito imperfeito e no presente do indicativo para
descrever cenas:

Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô,
Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a
andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia
satisfação.

(Amor, Clarisse Lispector, 1982)
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TEXTO DESCRITIVO - DICAS

6. Empregue metáforas e comparações que permitam ao interlocutor ter mais
elementos para elaborar a imagem mental do que é descrito:

Os gestos, calmos, soberanos, eram de um rei — o autocrata excelso dos
silabários; a pausa hierática do andar deixava sentir o esforço, a cada passo, que ele
fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do ensino publico; o olhar
fulgurante, sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês, penetrando de
luz as almas circunstantes — era a educação da inteligência; o queixo, severamente
escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas — era a
educação moral.

(O Ateneu, Raul Pompeia, 1888)
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MAIS EXEMPLOS

“O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lôbrego, nu, latejado de

pedregulhos – agora resplandecente, com um pavimento quadrilhado de mármores

brancos e vermelhos, plantas decorativas, vasos de Quimper, e dois longos bancos feudais

que Carlos trouxera de Espanha, trabalhados em talha, solenes como coros de catedral.

Em cima, na antecâmara, revestida como uma tenda de estofos do Oriente, todo o rumor

de passos morria: e ornavam-na divãs cobertos de tapetes persas, largos pratos

mouriscos com reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos, onde

destacava, na brancura imaculada do mármore, uma figura de rapariga friorenta,

arrepiando-se, rindo, ao meter o pezinho na água.”
(Os Maias, Eça de Queirós)
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MAIS EXEMPLOS

Disponível em:  https://www.folhavitoria.com.br. Acesso em: 30 maio 2020.

Disponível em:  https://marcas.meioemensagem.com.br/havaianas/. Acesso em: 30 maio 
2020.

https://www.folhavitoria.com.br/
https://marcas.meioemensagem.com.br/havaianas/
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1. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald

de Andrade.

BOTAFOGO ETC.

“Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado das avenidas marinhas

sem sol. Losangos tênues de ouro bandeiranacionalizavam os verdes montes interiores. No

outro lado azul da baía a Serra dos Órgãos serrava. Barcos. E o passado voltava na brisa de

baforadas gostosas. Rolah ia vinha derrapava em túneis.

Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas

frestas da cidade.”
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1. Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem

ser compostos de descrição, narração e dissertação; no entanto, é difícil encontrar um

trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Levando-se em

conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de

Oswald de Andrade:

A. Narrativo-descritivo, com predominância do descritivo.

B. Dissertativo-descritivo, com predominância do dissertativo.

C. Descritivo-narrativo, com predominância do narrativo.

D. Descritivo-dissertativo, com predominância do dissertativo.

E. Narrativo-dissertativo, com predominância do narrativo.
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Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as
pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças, e fitar os olhos no ferido. Os olhos
eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar, e tinham a expressão dura, seca e fria.
Cara magra e pálida; uma tira estreita de barba, por baixo do queixo, e de uma têmpora
a outra, curta, ruiva e rara. Teria quarenta anos. De quando em quando, voltava-se para
o estudante, e perguntava alguma coisa acerca do ferido; mas tornava logo a olhar para
ele, enquanto o rapaz lhe dava a resposta. A sensação que o estudante recebia era de
repulsa ao mesmo tempo que de curiosidade; não podia negar que estava assistindo a
um ato de rara dedicação, e se era desinteressado como parecia, não havia mais que
aceitar o coração humano como um poço de mistérios”.

(MACHADO DE ASSIS. A causa secreta. In: Machado de Assis – obra completa. v.2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.
p. 513.)

2. 
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2. [ADAPTADO] A partir da análise do trecho do conto, podemos dizer se classifica como
um texto

A. de relato, pois transmite os fatos acontecidos com foco no acontecimento.

B. narrativo, seu material é o fato e a ação que envolve os personagens.

C. dissertativo, cuja principal intenção é a exposição de opiniões com a intenção de
persuadir o leitor.

D. narrativo-descritivo, pois é predominantemente narrativo com passagens descritivas.

E. do tipo carta argumentativa, muito comum em jornais e revistas. Apresenta
argumentos incisivos com intenção de influenciar ou rebater a opinião de outros
leitores.
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A bonita cidade é pequena e pacata. Lá todas as pessoas se conhecem. O que há na
cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas, uma escola muito boa, uma
igreja lindíssima e uma praça muito florida.

Acerca do texto lido, infere-que sua principal característica é

A. narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e personagens
que executam as ações que movimentam o enredo.

B. explicar um assunto e discorrer sobre ele. Tem como intenção expor um argumento
e defendê-lo.

C. completar os elementos da narrativa com a caracterização de personagem e de
ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens.

D. indicar como realizar uma ação, com linguagem simples e objetiva e predomínio do
modo imperativo.

E. fazer uma defesa de ideias ou de um ponto de vista do autor do texto. A linguagem
é predominantemente persuasiva e denotativa.

3. 
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4. 

Lago das Brisas

Vende-se uma
exuberante residência com
2.000 mts quadrados, excelente
localização, repleta de puro
verde. A mesma possui quatro
quartos sendo todos com suíte,
lavabo, completa área de lazer
com churrasqueira.

Interessados tratar pelo fone: XXX

[Profa. Flávia Lêda] Nesse anúncio
classificado, cujo propósito é persuasivo,
o autor, para convencer o interlocutor, faz
uso de sequências

A. injuntivas, por instruir os leitores.
B. narrativas, por contar um episódio.
C. exposição, pelas informações dadas.
D. argumentativas, por defender uma

opinião.
E. descritivas, pelas impressões

apresentadas.
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[Profa. Flávia Lêda] Leia o texto com
atenção e explique, com base no que
você estudou, por que ele se encaixa
no tipo DESCRITIVO.

COMENTÁRIO: Considera-se uma
sequência descritiva aquela em que há
predomínio de adjetivos e substantivos,
bem como de impressões do autor
sobre os seres em geral. Os vários
adjetivos presentes no
texto caracterizam D. Sereiá.
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TEXTO DESCRITIVO

 Estrutura e elementos composicionais das sequências

descritivas;

 Descrição objetiva e subjetiva;

 compor parágrafos descritivos.


