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• TEXT
• VOCABULARY
• EXERCISE
• COMPARATIVE x SUPERLATIVE
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FUNÇÕES DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

Os gêneros textuais apresentam 

uma função social em uma determinada 

situação comunicativa, ou seja, a cada texto 

produzido, seleciono, ainda que 

inconscientemente, 

um gênero em função daquilo que desejo 

comunicar e em função do efeito que espero 

produzir em meu interlocutor.
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm.

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm
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IMAGE FROM INTERNET
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SCIENCE AT SCHOOL

Science is an intellectual activity carried on by humans that is
designed to discover information about the natural world in
which humans live and to discover the ways in which this
information can be organized into meaningful patterns. A
primary aim of science is to collect facts (data). An ultimate
purpose of science is to discern the order that exists
between and amongst the various facts.

Dr. Sheldon Gottlieb in a lecture series at the University of South Alabama

http://www.theharbinger.org/articles/rel_sci/gottlieb.html
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QUESTÃO 01

Citação é o substantivo feminino que indica o ato ou efeito de citar
ou fazer referência a alguma coisa. Uma citação expressa uma ideia
ou opinião de um texto de um autor em concreto, sendo que o autor
deve sempre ser identificado. Partindo desta ideia, o texto acima
está ligado à seguinte temática
a) Política do estudo de ciências na escola

b) Técnicas para aplicação do conhecimento científico no ambiente
comunitário

c) Promoção de programas de ciência na escola

d) Definição e caracterização da ciência

e) Política Internacional de ciências nos programas de ensino

ESTUDO DO TEXTO
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QUESTÃO 02

MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer
previsões ou formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um
texto, ativando o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto.
Essa prática permite que o leitor receba melhor as novas informações do
texto, facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima
apresenta características

a) Descritivas

b) Narrativas

c) Hipotéticas

d) Informativas

e) Argumentativas

ESTUDO DO TEXTO
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UNESCO TOOLS
UNESCO has published a set of tools designed primarily for developing
nations, these tools can be of universal use. The main emphasis of these
tools is on:
• HIV / AIDS
• Food and nutrition
• Helminths and hygiene
• Malaria
• Violence
• Drugs, tobacco and alcohol

Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/School_health_and_nutrition_services. Accessed in June, 2017.

SCHOOL HEALTH AND NUTRITION SERVICES

https://en.wikipedia.org/wiki/School_health_and_nutrition_services
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QUESTÃO 01

MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que consiste em fazer
previsões ou formular hipóteses sobre o gênero e o conteúdo de um texto,
ativando o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto. Essa prática
permite que o leitor receba melhor as novas informações do texto, facilitando a
sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto acima apresenta características

a) Fictícias

b) Informativas

c) Filosóficas

d) Hipotéticas

e) Persuasivas

ESTUDO DO TEXTO
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QUESTÃO 02
A UNESCO sugere diversas ferramentas que permitem o
desenvolvimento global da saúde do educando. Estas
ferramentas apresentam vários temas subjacentes, nos quais
destacam-se os apresentados a seguir, EXCETO:

a) Alimentos e nutrição
b) Drogas e álcool
c) Higiene e verminoses
d) Malária, AIDS e Dengue
e) Violência

ESTUDO DO TEXTO
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SCHOOL HEALTH AND NUTRITION SERVICES
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QUESTÃO 03

Texto informativo é uma produção textual com informação sobre um
determinado assunto, que tem como objetivo esclarecer uma pessoa ou
conjunto de pessoas sobre essa matéria. Normalmente em prosa, o texto
informativo elucida e esclarece o leitor sobre o tema em questão. Partindo
desta ideia, o texto acima está ligado à seguinte temática

a) Medicina alternativa

b) Técnicas para manutenção da saúde no ambiente comunitário.

c) Promoção de programas de saúde na escola.

d) Política Internacional de saúde. 

e) Tecnologia para a criação de um programa básico de saúde pública.

ESTUDO DO TEXTO
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A questão a seguir está baseada no seguinte texto:

Available at: https://www.acefitness.org

https://www.acefitness.org/
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QUESTÃO 04
“Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga
para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e
que apresentam características sócio comunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica. Se os tipos
textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros.” Consoante a
teoria dos gêneros textuais, o texto retirado de um site da internet apresenta
características
a) Lúdicas
b) Ficcionais
c) Científicas
d) Informativas
e) Persuasivas
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A questão a seguir está baseada no seguinte texto:

A construção imperativa
presente na imagem acima
transmite uma ideia de

a)Afirmação
b)Dúvida
c)Proibição
d)Conselho
e)Dedução



EXERCISE
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COMPARATIVO OU SUPERLATIVO?
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