▪ TEMPO DE AULA: 50min
▪ GÊNERO TEXTUAL: GÊNEROS TEXTUAIS
▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: O papel dos gêneros na interpretação textual
▪ DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
▪ DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
❖ D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
❖ D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
fotos, etc.)
❖ D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
❖ D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
❖ D18 – Reconhecer efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou
expressão.
❖ D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos.
▪ ATIVIDADE PARA CASA
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Gêneros
e
Tipos Textuais
VOCÊ SABE QUAIS SÃO E PARA QUE SERVEM
ESTES TEXTOS?
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BULA

BILHETE
4

CONVITE

TRAVA-LÍNGUA
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FÁBULA
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Gênero textual – diferentes formas de linguagem
empregadas

nos

textos,

configurando-se

como

manifestações socialmente reconhecidas que procuram
alcançar intenções comunicativas semelhantes, exercendo

funções sociais específicas.
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Tipos textuais – são estruturas nas quais os gêneros se
apoiam; a tipologia (ou tipo) textual apresenta
características intrínsecas, como vocabulário, relações

lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras
peculiaridades inscritas em, basicamente, cinco tipos:
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TIPOS TEXTUAIS
NARRAÇÃO

DESCRIÇÃO

INJUNÇÃO

EXPOSIÇÃO

ARGUMENTAÇÃO
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Leia o texto e identifique a que GÊNERO e a que TIPO ele
pertence.
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GÊNEROS DE TEXTO PREDOMINANTES NOS TIPOS TEXTUAIS
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.
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Sequência narrativa é marcada pela temporalidade; como seu material é o fato e a ação, a
progressão temporal é essencial para seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se
necessariamente numa linha e num determinado espaço.
Sequência descritiva: nesse tipo de sequência, marcada pela espacialidade, não há
sucessão de acontecimentos no tempo,mas sim a apresentação de uma imagem que busca
reproduzir o estado do ser descrito, em um determinado momento.
Sequência argumentativa: é aquela em que se faz a defesa de um ponto de vista, de uma
ideia, ou em que se questiona algum fato. Intenta-se persuadir o leitor ou ouvinte,
fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou tema, a situação
ou o contexto e o interlocutor; Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma
linguagem mais sóbria, objetiva, denotativa.
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Sequência explicativa ou expositiva: intenta explicar dar informações a
respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor/ adquira
um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental
destacar que, nos textos explicativos, não se faz defesa de uma ideia, de um
ponto de vista, - características básicas do texto argumentativo. Os textos
explicativos tratam da identificação de fenômenos, de conceitos, de
definições.
Sequência injuntiva ou instrucional: a marca fundamental da sequência
injuntiva ou instrucional é o verbo no imperativo (injuntivo é sinônimo de
"obrigatório", "imperativo"), ou outras formas que indicam ordem,
orientação. Nesse tipo, predomina a função conativa/apelativa, a qual busca
convencer o interlocutor (quem ouve) a atender a vontade do locutor (quem
fala).
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Considere o texto para responder as questões de 1 a 4.
1. [D12] O texto tem por objetivo
A. identificar o laboratório responsável pela
fabricação do remédio.
B. insistir na necessidade de sempre se
respeitarem as ordens médicas.
C. orientar usuários para o correto consumo
de um medicamento.
D. divulgar os bons resultados obtidos por um
determinado remédio.
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Considere o texto para responder as questões de 1 a 4.
1. [D12] O texto tem por objetivo
A. identificar o laboratório responsável pela
fabricação do remédio.
B. insistir na necessidade de sempre se
respeitarem as ordens médicas.
C. orientar usuários para o correto consumo
de um medicamento.
D. divulgar os bons resultados obtidos por um
determinado remédio.
COMENTÁRIO: A bula tem por finalidade principal
orientar os usuários para o correto consumo de um
medicamento.
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2. [D4] Na última parte da bula, há o seguinte texto: “Não tome
medicamento sem orientação de seu médico, pode ser perigoso para
sua saúde”. Sobre ele, infere-se que

A.
B.
C.
D.

o remédio pode ser tomado livremente.
automedicação pode ser tolerável.
automedicação é um procedimento de risco à saúde.
reações desagradáveis são comuns para quem usa o medicamento.

De acordo com as informações presentes no texto, a automedicação pode trazer riscos
graves à saúde e, em alguns casos, levar à morte, como está sugerido na palavra
“perigoso”; logo, o médico deve ser sempre consultado.
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3. [D1] O texto informa claramente que
A. o remédio tem validade de 12 meses a partir da data de sua fabricação, se
bem conservado.
B. o médico deverá ser informado das condições de conservação do
medicamento.
C. esse tipo de medicamento não deve ser consumido por crianças.
D. há avisos para manter o medicamento longe das crianças.
De acordo com as informações presentes no texto, o remédio tem validade de 12
meses a partir da data de sua fabricação, caso seja conservado em locais frescos e bem
ventilados.
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4. [D12] Esse tipo de texto serve para
A.
B.
C.
D.

instruir e divertir.
instruir e informar.
instruir e emocionar.
instruir e divulgar algo.

A bula é um texto que acompanha um medicamento e tem o propósito de orientar e
informar os pacientes acerca da composição desse produto, data de validade, dosagem,
ação esperada, precauções, conservação etc.; logo, apresenta características descritivas,
dissertativas, expositivas e injuntivas.
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Considere o texto para responder as questões de 5 a 7.

5. (Prof.ª Flávia Lêda) Uma das características
desse texto é

A)função descritiva.
B) foco na 3ª pessoa.
C) linguagem formal.
D)presença de emissor e receptor.
Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida, em um pequeno
papel. São usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um
pequeno aviso ou lembrete. Por serem simples e breves, os bilhetes, em geral, são
escritos no registro informal da língua e possuem emissor e receptor.
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6. [D13] (Prof.ª Flávia Lêda) Uma das marcas que indica a presença de
locutor nesse texto é(são)
A)presença de descrições.
B) pronomes e verbos em 1ª pessoa.
C) foco na mensagem.
D)propósito didático (ensinamento).
LOCUTOR é aquele que envia a mensagem; INTERLOCUTOR, quem a recebe; assim, no
bilhete, marcas como verbos e pronomes em 1ª pessoa sinalizam a presente desse
elemento da comunicação.
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7. [D13] (Prof.ª Flávia Lêda) Considerando a função do bilhete, infere-se
que o propósito desse texto é:
A)
B)
C)
D)

informar.
descrever.
instruir.
opinar.

O BILHETE, apesar de simples e curto (breve), tem o propósito de transmitir uma
informação.
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[D12] (ENEM 2010)
MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM
JUROS.
Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006.

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções
específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu
objetivo básico é
A. definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado.
B. influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo.
C. defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo.
D. facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas.
E. questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina,
mesmo a mais moderna.
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