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 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.

[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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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [DESCRIÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA]
 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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+ CARACTERÍSTICAS DAS SEQUÊNCIAS DESCRITIVAS
 Há um observador, que pode ser um narrador, personagem... qualquer um que
tenha feito a descrição.

 foco no objeto descrito;
 presença de adjetivos ou frases que qualificam esse objeto e de comparação;
 uso de verbos de ligação;
 relato de fatos concretos, sem muita divagação;
 objetivo de apresentar detalhes suficientes sobre o objeto descrito para que o

leitor do texto consiga visualizá-lo, sem que seja necessário ver ou conhecer tal
objeto.
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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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DESCRIÇÃO OBJETIVA

Não sei se o nome dela é Maria. A
moça é bastante alta e magra. Negra, tem

cabelos cacheados e compridos até o meio
das costas. Usa óculos e deve ter entre 25 e

30 anos.

 Descrição direta, neutra.
 Valorização da imparcialidade.
 Transmissão dos detalhes com
exatidão.
 Utilização de substantivos
concretos.
 Utilização da função referencial
da linguagem, de sentido
denotativo.
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DESCRIÇÃO SUBJETIVA
Não sei se o nome dela é
Maria. A moça parece uma modelo
de tão alta. Seus cabelos cheios de
cachos escorrem até o meio das suas
costas. Seus óculos dão um olhar

intelectual a essa musa que está na
flor da idade. Não dou mais do que

 Interferência emocional.
 Transmissão
de
visão
pessoal.
 Utilização
de
muitos
adjetivos.
 Utilização de substantivos
abstratos.
 Utilização da função poética
da linguagem, de sentido
conotativo.

25 ou 30 anos para essa deusa de
ébano.
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OBJETIVA
 Descrição precisa e direta;
 ausência de expressões pessoais do observador;
 não abre possibilidade de interpretações variáveis.

TIPOS DE
DESCRIÇÃO

SUBJETIVA
 Há juízo de valor por parte do observador;
 comentários pessoais sobre o objeto descrito;
 Abre possibilidade de interpretações variáveis.

10

DESCRIÇÃO OBJETIVA
PESSOA

PAISAGEM

OBJETO

“Ana tem olhos castanhos e
cabelos
cacheados
e
escuros. Atualmente, está
cursando Direito na USP e
fazendo
estágio
num
escritório de advocacia.
Ana
é
uma
jovem
inteligente, pois passou no
primeiro vestibular.”

“O céu está bem azul, sem
nenhuma
nuvem.
Há
pássaros voando sobre o
mar
e
pescadores
trabalhando
em
seus
navios. Na areia, muitas
pessoas tomando banho de
sol – algumas lendo seus
livros, outras brincando
com crianças.”

“O vaso de plantas é preto
com ornamentos gregos.
Ele tem um formato
arredondado e é bastante
comprido. Nele, cabe uma
quantidade considerável de
flores, mas, vazio, também
serve como decoração.”
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DESCRIÇÃO SUBJETIVA
PESSOA
“Capitu, isto é, uma
criatura mui particular,
mais mulher do que eu era
homem.”
(Dom
Casmurro
Machado de Assis)

–

PAISAGEM

OBJETO

“(...)
uma
aglomeração
tumultuosa de machos e
fêmeas. Uns, após outros,
lavavam
a
cara,
incomodamente, debaixo do
fio de água que escorria da
altura de uns cinco palmos. O
chão inundava-se. [..] As
portas das latrinas não
descansavam, era um abrir e
fechar de cada instante, um
entrar e sair sem tréguas.”

“Era nesse mesmo aposento
que havia, encostado à
parede oeste, um gigantesco
relógio de ébano. Seu
pêndulo ia e vinha num tiquetaque
lento,
pesado,
monótono. (...) saía dos
brônzeos pulmões do relógio
um som limpo, alto, agudo,
extremamente musical […].”

(O Cortiço – Aluísio Azevedo)

(A máscara da morte rubra –
Edgar Allan Poe)
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DESCRIÇÃO OBJETIVA OU SUBJETIVA?
“O Instituto Inhotim começou a ser idealizado pelo empresário mineiro
Bernardo de Mello Paz a partir de meados da década de 1980. A propriedade
privada se transformou com o tempo, tornando-se um lugar singular, com um dos
mais relevantes acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica
que reúne espécies raras e de todos os continentes. Os acervos são mobilizados para
o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para públicos de faixas etárias
distintas. O Inhotim, uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público), tem construído ainda diversas áreas de interlocução com a comunidade de
seu entorno. Com atuação multidisciplinar, o Inhotim se consolida, a cada dia, como
um agente propulsor do desenvolvimento humano sustentável.”

DESCRIÇÃO OBJETIVA
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DESCRIÇÃO OBJETIVA OU SUBJETIVA?
“Da janela de seu quarto podia ver o mar. Estava calmo e, por isso, parecia até
mais azul. A maresia inundava seu cantinho de descanso e arrepiava seu corpo...estava
muito frio, ela sentia, mas não queria fechar a entrada daquela sensação boa. Ao norte,
a ilha que mais gostava de ir, era só um pedacinho de terra iluminado pelos últimos
raios solares do final daquela tarde; estava longe...longe! Não sabia como agradecer a
Deus, morava em um paraíso!”

DESCRIÇÃO SUBJETIVA
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1. 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.
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2.

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.
B.
C.
D.

injuntivas, por instruir os leitores.
narrativas, por contar um episódio.
exposição, pelas informações dadas.
argumentativas, por defender uma
opinião.
E. descritivas,
pelas
impressões
apresentadas.
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3. [ADAPTADO]
O coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido
chamado pericárdio, localizado no interior da cavidade torácica. Sua função é
bombear o sangue oxigenado (arterial) proveniente dos pulmões para todo o corpo
e direcionar o sangue desoxigenado (venoso), que retornou ao coração, até os
pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente.
Disponível em: https://portuguesvillare.webnode.com.br. Acesso em: 5 jun. 2020.

O texto lido contém características predominantemente de
A)
B)
C)
D)
E)

narração, por contar um episódio em uma sequência cronológica.
dissertação, por haver presença de ponto de vista.
descrição subjetiva, pelas impressões pessoais do observador.
descrição objetiva, pela precisão e objetividade na caracterização.
exposição, pela presença de informações prestadas ao interlocutor.
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4. [ADAPTADO]
Na sala havia uma galeria de retratos: arrogantes senhores de barba em
colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, em doces perfis
de senhoras (...); mas, daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais
antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da
China, aquela pureza de louça (...).
(Lima Barreto, com adaptação

Que tipo de descrição predomina no excerto: OBJETIVA ou SUBJETIVA? Justifique
sua resposta.
COMENTÁRIO: Trata-se de descrição predominantemente SUBJETIVA, pois se
percebe explicitamente, no processo descritivo. a intromissão do observador por
meio de opiniões, perspectivas e sentimentos expressos.
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Você é um estudante e precisa produzir um relatório sobre a sua escola
para enviar ao Governo do Estado. Neste relatório, você deverá descrever a
estrutura da instituição onde você estuda para que as autoridades saibam da
situação em que ela se encontra sem que precisem fazer uma visita. Atribua o
ponto de vista objetivo, ou seja, sem comentários pessoais.
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TEXTO DESCRITIVO
 Estrutura

e

elementos

composicionais

das

sequências

descritivas;
 descrição técnica e científica;
 compor parágrafos com descrições técnicas e científicas.
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