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[Profa. Flávia Lêda] Na
organização dos posts, o
conectivo “mas” dá a seguinte
ideia

A) condição.
B) finalidade.
C) oposição.
D) tempo.
E) causa.
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▪ TEMPO DE AULA: 45min
▪ CONTEÚDO: Gêneros textuais
▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: conceito, características, estrutura e elementos

composicionais dos gêneros do discurso.
▪ ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
▪ DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
❖ H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de

caracterização dos sistemas de comunicação.
❖ H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos

sistemas de comunicação e informação.
❖ H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público

alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.
❖ ATIVIDADE PARA CASA
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Leia os dois textos e identifique o tipo textual, bem como suas características e
modos de organização.

A) “Mamãe, fui para a casa da vovó. Posso dormir lá? Telefone para mim assim que
chegar. Suzana”. (SANTOS,[et al]. 2004.p,51)

B) “Significado de Nostalgia (s.f.). Tristeza causada pela saudade de sua terra ou de
sua pátria; melancolia. Saudade do passado, de um lugar etc. Disfunções
comportamentais causadas pela separação ou isolamento (físico) do país natal, pela
ausência da família e pela vontade exacerbada de regressar à pátria”.

(Fonte: Dicionário Online de Português- Dicio.com)

BILHETE

VERBETE



DOMÍNIO DISCURSIVO

Uma esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade humana. não

são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante

específicos. discurso jurídico, discurso jornalístico, discurso religioso, discurso

político etc.
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• Assim, podemos definir o texto como qualquer enunciado (oral ou escrito) que é
usado para que a comunicação se estabeleça.
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QUE GÊNEROS VOCÊ VÊ?
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❖ Aprender a lidar com os diversos gêneros discursivos nos torna mais

competentes e permite uma melhor comunicação em diferentes situações

sociais, o que é muito importante para a atuação profissional.

❖ Portanto, estudar o conceito de gênero discursivo envolve a compreensão do

texto como uma unidade, que exerce uma função social e tem uma estrutura e

organização própria em cada contexto de uso.
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GÊNEROS TEXTUAIS

Abrangem um conjunto aberto e 
praticamente ilimitado de 

designações concretas 
determinadas pelo canal, estilo, 
conteúdo, composição e função.

Exemplos de gêneros: 
telefonema, sermão, 
carta comercial, carta 

pessoal, romance, 
bilhete, aula 

expositiva, reunião de 
condomínio, 

horóscopo, receita 
culinária, lista de 

compras, cardápio, 
instruções de uso, 

outdoor, etc.
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TIPOS TEXTUAIS

DEFINIÇÃO

ABRANGEM
SÃO

CONSTITUEM
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NARRATIVA: predominante em gêneros como crônica, romance, fábula, piada, novela, conto de
fadas etc.

DESCRITIVA: predominante em gêneros como retrato, anúncio classificado, lista de ingredientes
de uma receita, guias turísticos, listas de compras, legenda, cardápio, entre outros.

ARGUMENTATIVA: predominante em gêneros como manifesto, sermão, ensaio, editorial de um
jornal, crítica, monografia, redações dissertativas, tese de doutorado etc.

EXPOSITIVA: predominante em gêneros como aulas expositivas, conferências, capítulo de livro
didático, verbetes de dicionários, enciclopédias, entre outros.

INJUNTIVA: predominante em gêneros como horóscopo, propaganda, bula, receita
culinária, manual de instruções de um aparelho, livros de autoajuda etc.

GÊNEROS PREDOMINANTES NAS SEQUÊNCIAS TEXTUAIS
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❖ Não há possibilidade de comunicação humana sem a utilização dos gêneros de
discurso;

❖ qualquer palavra que é dita, é dita num gênero de discurso;
❖ os gêneros de discurso são produtos das diferentes esferas sociais de produção de

conhecimento e de linguagem;
❖ os textos são a materialização do discurso, ou seja, os textos tornam os discursos

concretos, identificáveis, analisáveis;
❖ GÊNEROS: Família, grupo
❖ TEXTO: a expressão TEXTO, geralmente utilizada para designar textos escritos, aplica-

se a todas as formas de linguagem. Usa-se a palavra texto, por exemplo, para definir
as falas numa peça de teatro, um quadro ou uma foto. Todos esses textos podem ser
lidos e interpretados, são LINGUAGENS.

❖ GÊNEROS DE TEXTO: São “famílias”, grupos de textos que têm origens semelhantes,
ou seja, nascem em situações de comunicação que ocorrem em uma mesma ÁREA
DE PRODUÇÃO DE LINGUAGEM.

GÊNEROS DO DISCURSO OU GÊNEROS TEXTUAIS 
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❖ GÊNEROS DE DISCURSO são agrupamentos discursivos originários de uma mesma área

de produção de conhecimento e linguagem.

❖ GÊNEROS TEXTUAIS são famílias, grupos de TEXTOS.

❖ TEXTOS são a materialização dos discurso, linguagens que se pode dizer, ouvir, ler e

interpretar.

❖ TEXTOS se agrupam em GÊNEROS conforme a área de conhecimento em que são

produzidos.

❖ ÁREAS DE CONHECIMENTO, quaisquer que sejam, produzem gêneros próprios.

❖ TODOS OS GÊNEROS CIRCULAM SOCIALMENTE, inclusive os escolares.

CONCEITOS RELEVANTES
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PARA NÃO CONFUNDIR!
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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.

Texto para as questões de 1 a 3.

http://www.tuasaude.com/lavitan-kids/
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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.
QUESTÃO 

1

LETRA B
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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.

QUESTÃO 
2

LETRA D
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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.

QUESTÃO 
3

LETRA B



Texto para as questões 4 e 5. 

Disponível em: http://fashionistazinhos.blogspot.com.br. Acesso em: 10 nov. 2019.
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http://fashionistazinhos.blogspot.com.br/


QUESTÃO 4 

O objetivo desse texto é

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

LETRA C

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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Segundo o texto, a apresentação de Shrek – OMusical

(A) é considerada a maior comédia musical do Brasil.
(B) estreará a partir do dia 01 de agosto.
(C) terá uma longa temporada em São Paulo.
(D) é indicada para todos os públicos, classificação livre.

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.

LETRA D

QUESTÃO 5 
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Identifique os gêneros a seguir.

TÍTULO ELEITORAL RECIBO MEME


