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Redação 

Tipos de textos: verbais, não-verbais e híbridos  

Teoria 

 

Um texto pode ser entendido como uma unidade linguística e semântica compreendida por um leitor em uma 

dada situação. Em primeiro lugar, por ser uma unidade, o texto apresenta-se como um todo que pode ou não 

ser dividido em partes (introdução, desenvolvimento,nconclusão; parágrafos, estrofes, versos, períodos). Por 

esse motivo, é válido destacar a necessidade de lembrarmos, sempre, que qualquer fala depende de um todo 

no qual está inserida.  

 

Além disso, por ser uma unidade linguística e semântica, trabalha com a linguagem – conheceremos muitas 

das suas formas, nos próximos parágrafos – e o sentido, ou seja, toda e qualquer unidade, para ser texto, 

precisa produzir sentido, precisa ter conteúdo. Por fim, um texto pode ser entendido como tal se o leitor levar 

em consideração a situação em que a mensagem estiver sendo passada. Mais uma vez, o contexto é 

imprescindível na interpretação. 

 

Classificações  

Um texto pode ser classificado de acordo com a linguagem empregada nele. Nesse sentido, destacam-se 

três: a verbal, a não-verbal e a híbrida.  

 

A linguagem verbal aparece em toda mensagem constituída, necessariamente, de palavras. Isso significa que 

tanto a aula ao vivo que você está vendo quanto este material podem ser considerados textos verbais. A 

redação que você produz no vestibular também. Um discurso de posse de um presidente? Texto verbal. O 

próprio conceito de texto que você acabou de ler, ali em cima, é um exemplo de linguagem verbal. Em 

determinado contexto - no caso, o de uma aula -, uma mensagem específica é passada. 

 

Um texto não verbal, por sua vez, constitui-se qualquer elemento diferente de palavras, formulando, ainda 

assim, uma mensagem. Uma charge, por exemplo, está em linguagem não verbal. As cores do sinal de trânsito 

também. Por isso, é importante lembrar que, diferentemente do que muitos alunos costumam pensar, o texto 

não verbal não está somente nas mensagens com imagens, com fotos. Uma pintura pode passar uma 

informação e, consequentemente, ser classificada como texto não verbal. 

 

Por fim, se uma mensagem apresenta, simultaneamente, linguagens verbal e não verbal – e se a informação 

passada depende, obrigatoriamente, dessas duas –, chamamos o texto de híbrido ou misto. Veja esta 

propaganda a seguir: 
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Redação 

 
Legenda: No celular: “Desta rede social você não quer que seu filho participe.”  

Na faixa vermelha: “Kwell elimina piolhos e lêndeas e evita que seu filho compartilhe essa rede nada social com outras crianças”.  

 

É possível notar que a mensagem passada depende, necessariamente, da imagem no fundo e do texto escrito. 

Sem a imagem, interpretaremos de uma maneira; sem o texto verbal, de outra. 
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Redação 

Exercícios  

 

Texto I  

O que o brasileiro pensa sobre questões de água no país? 

 

10 de Março de 2005 

“Nada  menos  que  88%  dos  brasileiros  acreditam  que  o  país  irá  enfrentar  problemas  de 

abastecimento  de  água  a  médio  ou  longo  prazos,  em  razão  da  forma  como  a  água  é  utilizada. 

Entre os jovens, este número cresce para 94%. A maioria dos jovens brasileiros de 16 a 24 anos 

conhece,  em  parte,  os  problemas  relacionados  aos  recursos  hídricos  e  acha  importante  não 

desperdiçar  água.   

 

Cerca  de 73%  deles acham  que  o  consumo  em  sua  casa  poderia  ser  menor. Entretanto, 64% 

gastam de 6 a 15 minutos no banho.Cerca de 74% da população concorda com um projeto de lei que 

estipula o pagamento de um a  dois  centavos  para  cada  mil  litros  de  água  consumida,para  quem  

gasta  mais  ou  polui,  desde que  estes  recursos  sejam  utilizados  para  conscientizar  as  pessoas  

sobre  o  uso  da  água  e  para custear a recuperação e proteção das bacias hidrográficas. 

(...) 

 

O  Ibope  entrevistou  mil  pessoas  em  todo  o  país,  na  faixa  etária  de  16  anos  em  diante,  em 

todas as faixas salariais, de todos os níveis escolares, para avaliar o grau de conhecimento sobre os 

problemas que afetam os recursos hídricos no Brasil (...). 

 

(...) 65% dos entrevistados declararam estar dispostos a “participar de um grupo para decidir sobre o 

uso da água no local onde mora, ou fazer trabalho voluntário para proteção da água”, e 76%  

participariam  de  campanhas  e  abaixo-assinados  para  recuperação  de  mananciais  e  uso 

responsável da água” 
Fonte: www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/index.cfm?uNewsID=3620 

 

1. Sobre o texto acima, somente é possível afirmar que: 

a) os   jovens   correspondem   a   parcela   da   população   brasileira   que   apresentam   maior 

desconhecimento em relação ao desperdício de água. 

b) a população acredita que quem gasta mais água deve ser punido judicialmente através da reclusão 

em prisões. 

c) o  Ibope  chegou  à  conclusão  de  que  não  há  interesse  por  parte  da  população  em  fazer 

campanhas pelo uso responsável da água. 

d) os  jovens  demonstram  ter  mais  consciência  do  desperdício  de  água,  mas  ainda  assim, 

costumam demorar entre 6 e 15 minutos no banho. 

e) 88% da população acredita que o Brasil não passará por problemas de abastecimento de água, 

pois ela é um bem que não se acabaráa linha da vida é fina como o traço de caneta. 
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Redação 

2. O elemento de comunicação enfatizado no texto I é: 

a) canal. 

b) código.  

c) receptor.  

d) emissor.  

e) referente. 

 

 

3. No texto I, é correto afirmar que: 

a) há o predomínio da linguagem conotativa. 

b) transmite a informação de modo objetivo. 

c) o emissor se posiciona criticamente diante dos fatos. 

d) o uso de dados estatísticos são reveladores da subjetividade do texto. 

e) o uso da denotação confere ao texto um valor literário. 

 

 

Texto II 

 

 
 

4. A imagem do texto II corresponde a 

a) uma charge contendo uma crítica relacionada à escassez de água futura, especialmente na região 

seca do nordeste. 

b) uma ilustração de um ditado popular, difundido apenas por nordestinos. 

c) uma crítica em relação a falta de esgotos, que gera entupimento em vasos sanitários. 

d) uma charge humorística, criticando o relaxamento do sertanejofrente aos problemas de 

infraestrutura das moradias. 

e) uma crítica a certos hábitos de pessoas que não se preocupam com a higiene pessoal.acontece 

de maneira progressiva, natural e pouco intencional. 
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Texto III  

 

 

5. Observe a figura acima. Um dos conhecimentos acionados para que possamos compreender com 

clareza a mensagem é: 

a) o conhecimento do idioma, que deve ser compartilhado por emissor e receptor. 

b) o conhecimento das regras dessa modalidade de texto. 

c) o conhecimento a respeito do contexto sociocultural, compartilhado por emissor e receptor. 

d) o conhecimento da norma gramatical em vigor. 

e) o conhecimento da história da personagem.estabelecer proximidade com o leitor. 

 

 

6. O principal objetivo do desenho acima é: 

a) provocar humor. 

b) transmitir uma informação objetivamente. 

c) emocionar o receptor. 

d) realizar uma crítica. 

e) convencer o receptor a compartilhar da mesma opinião do cartunista. 

 

 

7. Assinale a única alternativa em que há o emprego exclusivamente da denotação. 

a) O ano passado foi de muita turbulência na economia mundial. 

b) A doença que afeta o planeta atende pelo nome “homem”. 

c) Com o aumento da temperatura global, o Rio de Janeiro está um verdadeiro forno! 

d) A questão ambiental deve ser discutida com seriedade pela população. 

e) A escassez de água no planeta é um amargo fruto da ação devastadora do homem. 
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Gabarito 

 

1. D 

A alternativa é verdadeira, pois, segundo o texto: “Entre os jovens, este número cresce para 94%. A 

maioria dos jovens brasileiros de 16 a 24 anos conhece,  em  parte,  os  problemas  relacionados  aos  

recursos  hídricos  e  acha  importante  não desperdiçar  água.” 

 

2. E 

O elemento principal neste texto é a mensagem sobre a conscientização em relação ao uso da água. 

Portanto, a função da linguagem predominante no texto é a função referencial.  

 

3. B  

O texto I transmite a mensagem a partir do uso da linguagem denotativa. Nesta linguagem, há o 

predomínio de uma linguagem clara, objetiva e todas as palavras possuem o sentido real, dicionarizado. 

Ou seja, não há possibilidade para dupla interpretação de nenhuma palavra.  

 

4. A 

De acordo com a imagem pode-se afirmar que há uma crítica em relação à escassez de água, uma vez 

que o personagem está bebendo água da privada, local inadequado para a hidratação. Além disso, o 

chapéu, característico da região nordeste indica que é um cidadão nordestino e, portanto, o texto possui 

uma crítica à crise hídrica nessa região.  

 

5. C 

O contexto social da imagem é que o mundo está doente e precisa ser tratado.  

 

6. D 

A figura do Atlas representado como um doente, utiliza-se da linguagem denotativa para realizar uma 

crítica acerca de como os seres humanos estão tratando o mundo.  

 

7. D 

As demais alternativas possuem palavras no sentido figurado, explorando a plurissignificação dos 

vocábulos. A única alternativa que expressa o sentido real das palavras, o sentido dicionarizado é a 

alternativa D.  

 

 

 

 

 


