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Exercícios sobre Gêneros textuais 
 

Exercícios 

 

1. Para responder à questão abaixo, leia o seguinte verbete do Dicionário de comunicação de Carlos 

Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa:  

 

Crônica  

Texto jornalístico desenvolvido de forma livre e pessoal, a partir de fatos e acontecimentos da 

atualidade, com teor literário, político, esportivo, artístico, de amenidades etc. Segundo Muniz Sodré e 

Maria Helena Ferrari, a crônica é um meio-termo entre o jornalismo e a literatura: “do primeiro, 

aproveita o interesse pela atualidade informativa, da segunda imita o projeto de ultrapassar os simples 

fatos”. O ponto comum entre a crônica e a notícia ou a reportagem é que o cronista, assim como o 

repórter, não prescinde do acontecimento. Mas, ao contrário deste, ele “paira” sobre os fatos, “fazendo 

com que se destaque no texto o enfoque pessoal (onde entram juízos implícitos e explícitos) do autor”. 

Por outro lado, o editorial difere da crônica, pelo fato de que, nesta, o juízo de valor se confunde com 

os próprios fatos expostos, sem o dogmatismo do editorial, no qual a opinião do autor (representando 

a opinião da empresa jornalística) constitui o eixo do texto.  
(Dicionário de comunicação, 1978.) 

 

Segundo o verbete, uma característica comum à crônica e à reportagem é  

a) a relação direta com o acontecimento.  

b) a interpretação do acontecimento.  

c) a necessidade de noticiar de acordo com a filosofia do jornal.  

d) o desejo de informar realisticamente sobre o ocorrido.  

e) o objetivo de questionar as causas sociais dos fatos. 
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2. Deserto de sal  
 
O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. 
 
Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. De 

acordo com o estudo publicado pela Universidade do Chile, o Salar de Atacama é uma depressão de 

3.500 quilômetros quadrados entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira de Domeiko. Sua origem 

está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram 

os desertos de sal do Atacama. Além da crosta de sal que recobre a superfície, há lagoas formadas 

pelo degelo de neve acumulada nas montanhas.  
FORNER, V. Terra da Gente, n. 96, abril. 2012. 

 
Os gêneros textuais são textos materializados que circulam socialmente. O texto “Deserto de sal” foi 
veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se 
que o fragmento apresentado pertence ao gênero 

a) relato, pela apresentação de acontecimentos ocorridos durante uma viagem ao Salar de Atacama.  

b) verbete, pela apresentação de uma definição e de exemplos sobre o termo Salar de Atacama.  

c) artigo de opinião, pela apresentação de uma tese e de argumentos sobre o Salar de Atacama.  

d) reportagem, pela apresentação de informações e de dados sobre o Salar de Atacama. 

e) resenha, pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama.  
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3. A questão abaixo toma por base um trecho do artigo Horror a aprender (06.01.1957), escrito pelo 

historiador e crítico literário Afrânio Coutinho (1911-2000), e uma tira do blogue Blogloides.  

 

Horror a aprender 

Se quiséssemos numa fórmula definir a mentalidade mais ou menos generalizada dos que militam na 

vida literária brasileira, não lograríamos descobrir outra que melhor se prestasse do que esta: horror a 

aprender. Nosso autodidatismo enraizado, nossa falta de hábito universitário, fazem com que 

aprender, entre nós, seja motivo de inferioridade intelectual. Ninguém gosta de aprender. Ninguém se 

quer dar ao trabalho de aprender. Porque já se nasce sabendo. Todos somos mestres antes de ser 

discípulos. Aprender o quê? Pois já sabemos tudo de nascença! Ignoramos essa verdade de extrema 

sabedoria: só os bons discípulos dão grandes mestres, e só é bom mestre quem foi um dia bom 

discípulo e continua com o espírito aberto a um perpétuo aprendizado. Quem sabe aprender sabe 

ensinar, e só quem gosta de aprender tem o direito de dar lições. Como pode divulgar e orientar 

conhecimentos quem mantém o espírito impermeável a qualquer aprendizagem?  

Nossos jovens intelectuais, em sua maioria, primam pelo pedantismo, autossuficiência e falta de 

humildade de espírito. São mestres antes de ter sido discípulos. Saber não os preocupa, estudar, 

ninguém lhes viu os estudos. É só meter-lhes na mão uma pena e cair-lhes ao alcance uma coluna de 

jornal, e lá vem doutrinação leviana e prosa de meia-tigela. Não lhes importa verificar se estão 

arrombando portas abertas ou chovendo no molhado.  
(No hospital das letras, 1963.) 

 

 

 
 

Considerando a natureza dos respectivos gêneros textuais, estabeleça a diferença entre o artigo e a 

tira quanto ao modo de manifestarem seus julgamentos críticos. 
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4. Instrução: As questões de números 4 e 5 tomam por base o seguinte fragmento de uma crônica de 
João Ubaldo Ribeiro (1941-2014):  
 

Motivos para pânico 

Como sabemos, existem muitas frases comumente repetidas a cujo uso nos acostumamos tanto que 

nem observamos nelas patentes absurdos ou disparates. Das mais escutadas nos noticiários, nos 

últimos dias, têm sido “não há razão para pânico” e “não há motivo para pânico”, ambas aludindo à 

famosa gripe suína de que tanto se fala. Todo mundo as ouve e creio que a maioria concorda sem 

pensar e sem notar que se trata de assertivas tão asnáticas quanto, por exemplo, a antiga exigência 

de que o postulante a certos benefícios públicos estivesse “vivo e sadio”, como se um defunto pudesse 

estar sadio. Ou a que apareceu num comercial da Petrobrás em homenagem aos seus trabalhadores, 

que não sei se ainda está sendo veiculado. Nele, os trabalhadores “encaram de frente” grandes 

desafios, como se alguém pudesse encarar alguma coisa senão de frente mesmo, a não ser que o 

cruel destino lhe haja posto a cara no traseiro. 

Em rigor, as frases não se equivalem e é necessário examiná-las separadamente, se se desejar 

enxergar as inanidades que formulam. No primeiro caso, pois o pânico é uma reação irracional, 

comete-se uma contradição em termos mais que óbvia. Ninguém pode ter ou deixar de ter razão para 

pânico, porque não é possível haver razão em algo que por definição requer ausência de razão. Então, 

ao repetir solenemente que não há razão para pânico, os noticiários e notas de esclarecimento (e nós 

também) estão dizendo uma novidade semelhante a “água é um líquido” ou “a comida vai para o 

estômago”. Se as palavras pudessem protestar, certamente Pânico escreveria para as redações, 

perguntando ofendidíssimo desde quando ele precisa de razão. Nunca há uma razão para o pânico. A 

segunda frase nega uma verdade evidente. É também mais do que claro que não existe pânico sem 

motivo, ou seja, o freguês entra em pânico porque algo o motivou, independentemente de sua vontade, 

a entrar na desagradabilíssima sensação de pânico.  

Ninguém, que eu saiba, olha assim para a mulher e diz “mulher, acho que vou entrar em pânico hoje 

à tarde” e, quando a mulher pergunta por que, diz que é para quebrar a monotonia.”  
(João Ubaldo Ribeiro. Motivos para pânico. O Estado de S.Paulo, 17.05.2009.) 

 

Como é característico da crônica jornalística, João Ubaldo Ribeiro focaliza assuntos do cotidiano com 

muito bom humor, mesclando a seu discurso palavras e expressões coloquiais. Um exemplo é 

asnáticas, que aparece em “assertivas tão asnáticas quanto”, e outro, o substantivo freguês, 

empregado em “o freguês entra em pânico”.  

 

Caso o objetivo do autor nessas passagens deixasse de ser jocoso e se tornasse mais formal, as 

palavras adequadas para substituir, respectivamente, asnáticas e freguês seriam:  

a) Estúpidas, panaca.  

b) Asininas, bestalhão.  

c) Intrigantes, sujeito.  

d) Estranhas, cara.  

e) Disparatadas, indivíduo. 
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5. O autor escreve, no penúltimo período do segundo parágrafo, a palavra Pânico com inicial maiúscula.  

O emprego da inicial maiúscula, neste caso, se deve  

a) ao fato de, por sinédoque, o cronista querer ressaltar a diferença entre a parte e o todo.  

b) à necessidade de enfatizar que há diferenças entre diversos tipos de pânico.  

c) ao emprego da palavra com base no recurso da personificação ou prosopopeia.  

d) à necessidade de diferençar os significados de “razão” e “motivo”.  

e) para alertar sobre o grande perigo que representaria o pânico sem motivo. 

 

 

6.  

 
Disponível em: http://www.bocamaldita.com/wp-content/ uploads/2015/06/NaniIdeologias.jpg.  

Acesso em 02/09/2015  

 

Nessa charge, o recurso utilizado para produzir humor é a  

a) linguagem nonsense, apresentando sentidos inconsistentes para as palavras “esquerda” e 

“direita”.  

b) metaforização do termo “direita”, indicando a inquietação existencial do personagem.  

c) polissemia das palavras “esquerda” e “direita”, com acepções associadas a diferentes campos 

semânticos.  

d) metalinguagem, traduzindo e revelando os sentidos implícitos do termo “esquerda”.  

e) repetição do termo “direita” como forma de denunciar a opressão política. 
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7. Leia a fábula “A raposa e o lenhador”, do escritor grego Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?): 
 

Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e lhe pediu que a escondesse. 

Ele sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram 

os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em voz alta ele 

negou tê-la visto, mas com a mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto, como 

eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Ao constatar que eles 

já estavam longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, pois 

ela, salva por ele, não lhe dera nem uma palavra de gratidão. A raposa respondeu: “Mas eu seria grata, 

se os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras.” 
(Fábulas completas, 2013.) 

 

A moral mais apropriada para fechar a fábula seria:  

a) Esta fábula pode ser dita a propósito de homens desventurados que, quando estão em situações 

embaraçosas, rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram procuram evitá-las.  

b) Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles homens que nitidamente 

proclamam ações nobres, mas na prática realizam atos vis.  

c) Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam atenção nas coisas de que esperam tirar 

proveito, mas permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam.  

d) Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas, na esperança de obter ganhos, mas se 

arruínam antes mesmo de chegar perto do que almejam.  

e) Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um homem frouxo que reclama de ínfimas 

desgraças, enquanto ela própria suporta, sem dificuldade, desgraças enormes. 

 

 

8. A questão abaixo toma por base trecho de um texto de Fabiana Cristina Komesu, publicado na obra  
Hipertexto e gêneros digitais, organiza da por Luiz Antônio Marcuschi e Antônio Carlos Xavier. 

 

Blog é uma corruptela de weblog, expressão que pode ser traduzida como “arquivo na rede”. Os blogs 

surgiram em agosto de 1999 com a utilização do software Blogger, da empresa do norte-americano 

Evan Williams. O software fora concebido como uma alternativa popular para a publicação de textos 

on-line, uma vez que a ferramenta dispensava o conhecimento especializado em computação. A 

facilidade para a edição, atualização e manutenção dos textos em rede foram – e são – os principais 

atributos para o sucesso e a difusão dessa chamada ferramenta de auto expressão. A ferramenta 

permite, ainda, a convivência de múltiplas semioses, a exemplo de textos escritos, de imagens (fotos, 

desenhos, animações) e de som (músicas, principalmente). Atualmente, a maior parte dos provedores 

não cobra taxa para a hospedagem de um blog. (...) 

Sob essas condições de acesso, a parcela da população que usufrui de computador e internet pode 

utilizar o software para a expressão de seus sentimentos, principalmente, na atividade de escrita – e 

por meio de outras semioses, como a imagem e o som. Não se trata da exibição da vida particular de 

celebridades, mas do cotidiano e das histórias de pessoas consideradas comuns porque não 

exercem quaisquer atividades que lhes deem destaque social, a não ser o fato de possuírem um blog 

na rede. 

A avaliação das práticas sociais de um exibicionismo da vida privada em eventos textuais como os 

blogs é questão que pode ser estendida a outros meios de comunicação. Limito-me a mencionar a 

televisão, para ficar com um dos exemplos mais célebres. Nos últimos anos, os canais de televisão no 
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mundo todo iniciaram a produção de programas que se ocupam do cotidiano de pessoas comuns, 

colocadas para conviverem juntas num mesmo ambiente. Por meio dos votos dos telespectadores, há 

a seleção de um vencedor. O “sobrevivente” recebe, ao término do programa, um montante em dinheiro. 

No Brasil, a fórmula é intitulada “Big Brother Brasil”. 
(Fabiana Cristina Komesu, Blogs e as práticas de escrita sobre si na Internet) 

 

Tendo em vista as informações contidas no texto, o blog poderia ser relacionado ao gênero diário, uma 

vez que seu conteúdo trata “do cotidiano e das histórias de pessoas consideradas comuns”. Todavia, 

o gênero blog se distância dos diários em vista de algumas de suas características, as quais também 

podem ser observadas, no fragmento.  

Aponte duas diferenças entre esses dois gêneros, apresentando explicações sucintas. 

 

 

9. A breve tira a seguir fornece um bom exemplo de como o contexto pode afetar a interpretação e até 

mesmo a análise gramatical de uma sequência linguística. 

 

 
 

Supondo que a fala da moça fosse lida fora do contexto dessa tira, como você a entenderia? 
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10. Leia o seguinte texto e responda ao que se pede. 
 
Em boca fechada bem-te-vi não faz ninho 

Campos de Melo passou todos os anos de sua vereança sem dar uma palavra. Era o boca de siri da 

câmara municipal de Cuité. Até que, uma tarde, ergueu o busto, como quem ia falar. O presidente da 

Mesa, mais do que depressa, disse: 

— Tem a palavra o nobre vereador. 

Então, em meio do grande silêncio, o grande mudo falou. 

— Peço licença para fechar a janela, pois estou constipado. 
(José Cândido de Carvalho, Se eu morrer, telefone para o céu.) 

 

Que frase do texto contribui de maneira mais decisiva para dar um caráter anedótico a essa breve 

narrativa? Justifique sua escolha. 
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Gabarito 

 

1. A 
Os gêneros textuais crônica e reportagem tem relação direta com um determinado acontecimento, o 

primeiro por relatar algum fato cotidiano e o segundo, por retratar uma determinada informação de 

forma direta e objetiva ao seu interlocutor.  

 
2. D 

Trata-se de uma reportagem, pois o texto apresenta dados sobre o Salar de Atacama com o intuito 

principal de informar o leitor através de linguagem objetiva e clara, ajustada ao padrão linguístico 

divulgado nos meios de comunicação para que possa ser acessível a todos os públicos.  

 

3. O artigo é do gênero dissertativo-argumentativo pois, ao mesmo tempo em que o autor apresenta  

dados e informações sobre a falta de interesse dos indivíduos em não aprofundarem os seus 

conhecimentos e terem preguiça de aprender algo novo, também defende o seu ponto de vista e tenta 

validar as ideias apresentadas. Já na tira, além do elemento verbal, também há a presença da ilustração, 

que complementa a intenção comunicativa do gênero textual, apresentando um julgamento crítico de 

forma humorística sobre a falta de interesse dos indivíduos na leitura.   

 
4. E 

“Asnática” é uma expressão coloquial para referir-se a algo tolo, imbecil e “freguês” pode ser sinônimo 

de sujeito ou indivíduo. Neste caso, as expressões que melhor serviriam para substitui-las, de acordo 

com a norma culta, seriam disparatas e indivíduo, respectivamente.  

 
5. C 

No trecho “Pânico escreveria para as redações, perguntando ofendidíssimo desde quando ele precisa 

de razão” temos um exemplo de personificação, uma vez que são atribuídas características humanas a 

um sentimento.  

 

6. C 
Há uma extensão significativa para os termos “direita” e “esquerda”, na tirinha, que podem ser 

compreendidos como direções ou, ainda, posicionamentos ideológicos.  

 

7. B 
A moral da fábula reflete sobre a ação do lenhador que, inicialmente se propõe a ajudar a raposa, mas 

no momento em que os caçadores o perguntam sobre a mesma, ela entrega o seu cativeiro. Isto é, ainda 

que o homem proclame ações nobres, na prática, nem sempre faz o mesmo e contraria o esperado, o 

que corresponde à alternativa ‘b’.  

 

8. Ainda que o blog e o diário tenham em comum a expressividade de seus sentimentos e de tratar o 

cotidiano, há algumas diferenças a serem destacadas: O blog está mais voltado ao compartilhamento 

de informações na rede, de modo que o autor tenha a facilidade de associar inúmeros conteúdos ao 

tema discutido, como também, a troca de experiências com outros usuários de forma instantânea. 

Mesmo que o blog esteja associado à vida pessoal do autor, há uma facilidade maior para tornar o seu 

conteúdo mais acessível.  Já o diário tem um caráter mais pessoal e intimista, de modo que o seu 

conteúdo, em geral, seja restrito ao autor ou aos indivíduos que ele decidir partilhar as suas ideias.  
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9. Fora do contexto da tirinha, a intenção comunicativa transmitida pela personagem seria de que os  

homens mentem com frequência.  

 
10. A frase anedótica é “Peço licença para fechar a janela, pois estou constipado”, uma vez que quebra a 

expectativa do leitor, incitando o humor do texto.  

 


