ROTEIRO DE AULA

GÊNERO TEXTUAL: INJUNTIVO

TIPO DE TEXTO: TEXTO

INJUNTIVO

- ESTRUTURA TEXTUAL
- LEITURA E INTERPRETAÇÃO
- RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

DESCRITORES
D1 – Localizar informações explícitas de um texto.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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TEXTO INJUNTIVO
O TEXTO INJUNTIVO TEM COMO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
• TRABALHAR COM A INSTRUÇÃO, CONDUZINDO O LEITOR A REALIZAR UMA AÇÃO
(PASSO A PASSO).
• LINGUAGEM SIMPLES E OBJETIVA.

• SEQUÊNCIA LÓGICA
• ESTRUTURA SIMPLES:
• TÓPICOS.
• FRASES CURTAS.
• IMPERATIVO OU INFINITIVO.
• SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS.
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TEXTO INJUNTIVO

TEXTO PRESCRITIVO

Manual de instruções
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ATIVIDADE
Sabão em barra caseiro
Ingredientes:
1/2 kg de soda cáustica
1 litro de água;
3 litros de óleo de cozinha (usado e já saturado em frituras);
2 litros de álcool (de posto de gasolina).
Preparo:
Ferva 1 litro de água. Simultaneamente, esquente bem 3 litros de óleo. Coloque a soda
cáustica na água fervendo, dentro de um balde de plástico e, imediatamente, retire o óleo
do fogo e despeje por cima. Em seguida coloque o álcool. Mexa (com um pedaço de pau)
durante 15 minutos. Despeje numa caixa de papelão forrada com sacolas de plástico, vire
as borda delas um pouco para cima.
Observação:
A altura do sabão, dentro da caixa de papelão é em torno de 5 a 6 cm.
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Dica:
Fazendo o sabão na lua nova, ele ficará melhor.
Assinale a alternativa correta com base nas afirmações: I- A receita é um texto
injuntivo/prescritivo pertencente ao gênero instruir. II- A receita de sabão apresenta o
imperativo na 3ª pessoa do singular, mostrando menor formalidade. III - A receita de
sabão é um texto injuntivo formal porque dá ordens precisas sobre a produção do sabão.
IV- A receita apresentada não é um texto injuntivo/ prescritivo porque não contém verbos
no imperativo. a. I e II estão corretas b. III e IV estão corretas c. I, II e III estão corretas d.
todas estão corretas Questão 2 Observe o anúncio e responda: O anúncio em questão
apresenta o verbo pôr a. no imperativo negativo e indica uma ordem. b. no imperativo
afirmativo e indica um pedido. c. no presente do indicativo e indica uma sugestão. d. no
presente do subjuntivo e recomenda cuidado. Bom conselho Ouça um bom conselho Que
eu lhe dou de graça Inútil dormir que a dor não passa Espere sentado Linguagens, Códigos
e suas Tecnologias
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3 Ou você se cansa Está provado, quem espera nunca alcança Venha, meu
amigo Deixe esse regaço Brinque com meu fogo Venha se queimar Faça
como eu digo Faça como eu faço Aja duas vezes antes de pensar Corro atrás
do tempo Vim de não sei onde Devagar é que não se vai longe Eu semeio
vento na minha cidade Vou pra rua e bebo a tempestade
(www.chicobuarque.com.br) Questão 3 Na canção “Bom Conselho”, o autor
modifica o sentido de vários provérbios. Identifique três dessas referências.
Questão 4 Por que essa canção é um exemplo de tipo de texto prescritivo ou
injuntivo? Questão 5 Quais são os recursos linguísticos apresentados no
texto que confirmam essa ideia?
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1. Assinale a alternativa correta com base nas afirmações:
I- A receita é um texto injuntivo/prescritivo pertencente ao gênero instruir.
II- A receita de sabão apresenta o imperativo na 3ª pessoa do singular, mostrando menor
formalidade.

III - A receita de sabão é um texto injuntivo formal porque dá ordens precisas sobre a
produção do sabão.
IV- A receita apresentada não é um texto injuntivo/ prescritivo porque não contém verbos
no imperativo.
a.
b.
c.
d.

I e II estão corretas
III e IV estão corretas
I, II e III estão corretas
todas estão corretas
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2.
O
principal
objetivo
comunicativo do texto acima é
A. informar sobre como o
mosquito da dengue se
prolifera.
B. alertar sobre a dengue.
C. orientar sobre medidas de
prevenção à dengue.

D. mostrar o quanto é fácil
evitar a dengue.
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3. De acordo com o explicitado no
texto, assinale V (verdadeiro) ou F
(falso):
( ) As folhas e galhos que ficam
nas calhas atraem o mosquito da
dengue.
( ) As plantas aquáticas devem ser
evitadas.
( ) Os tanques que guardam água
devem ser limpos com água e
sabão.
( ) A dengue é transmitida pelo
contato com a água parada.
( ) A dengue é transmitida por um
mosquito que se reproduz em
locais de acúmulo de água.
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O QUE FAZER COM AS ESPINHAS
As espinhas, conhecidas também por acne, são na
verdade uma infecção localizada, elas aparecem em
diversos lugares do corpo, principalmente no rosto e nas
costas.
Em primeiro lugar não as esprema, se você espremer
uma espinha errado ou arranhar ela, você pode deixar a
sua pele com manchas e marcas que não saem, por isso,
nada de ficar cutucando.
Use um bom creme para as espinhas e limpe bem a
pele, usando um bom adstringente e limpando a pele
profundamente você retira as sujeiras dos poros e evita
que as espinhas se formem.
Não fique encanado se achando o patinho feio,
espinha é normal e muitas pessoas têm. Usando um
tratamento bom elas saem mais rápido, mas não pense
que elas vão sumir de um dia para o outro. Tome os
cuidados com a pele que elas vão melhorar.
Fonte: http://www.blogers.com.br/o-que-fazer-com-as-espinhas/

4. O texto acima tem o objetivo
de
A. impor regras para se evitar as
espinhas.
B. argumentar sobre as formas de
se evitar as espinhas.
C. dar dicas sobre como se evitar
as espinhas.
D. esclarecer sobre o surgimento
de espinhas.
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5.
Câncer 21/06 a 21/07
O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O
corpo indicará onde você falha – se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que
ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma “desintoxicação”. Seja comedida em suas
ações, já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família, e a
comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso
ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma,
avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões
materiais – sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma.
Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009.
A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é
A. vender um produto anunciado.
B. informar sobre astronomia.
C. ensinar os cuidados com a saúde.
D. aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho.
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