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Gêneros Textuais 
27 

set 
 

RESUMO   
 

 
Narração  
A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estado que acontecem com objetos, cenários e 

pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual há elementos importantes, por exemplo: o foco 

narrativo, o tipo de discurso (se direto, se indireto ou indireto livre), o enredo, o tempo, o espaço e, os 

personagens. 

 

O foco narrativo 
Narrador em 1ª pessoa: No narrador-personagem. A narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as 

perspectivas do personagem, que é caracterizado, também, por meio das relações que faz, da linguagem 

que usa e de suas experiências. 

Narrador em 3ª pessoa: Narrador-observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e 

controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente 

por parte de quem narra e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer 

muito na história. 

 

Tipos de discurso 

Discurso direto: dá voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em 

1ª ou 2ª pessoa. 

Exemplo: 

- Por que veio tão tarde? perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. 

 Depois do almoço, que acabou às duas horas, estive arranjando uns papéis. Mas não é tão tarde assim, 

continuou Rubião, vendo o relógio; são quatro horas e meia. 

  
T  

 

Discurso indireto: A fala do personagem passa a ter a voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do 

personagem. Possui enunciado em 3ª pessoa. 

Exemplo: 

-se da cama, e, pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem 

relógio e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la à fraca luz da masmorra, imaginava podiam ser onze 

 
T  

 

Discurso indireto livre: Há a mescla das vozes do personagem e do narrador, o que pode ocasionar certa 

confusão ao leitor. 

Exemplo: 

de St. Emilion, a que aspirava o bouquet, falavam também de Gambetta. O marquês gostava de Gambetta: 

fora o único que durante a guerra mostrara ventas de homem; lá que tivesse «comido» ou que «quisesse 

comer» como diziam  não sabia nem lhe importava. Mas era teso! E o Sr. Grevy também lhe parecia um 

 
Eça de Queirós  

O Enredo 

É o conjunto de fatos que se desenrola na história, os acontecimentos, intrigas, encontros. O enredo é a 

própria narrativa. Em sua estrutura lógica podemos identificar: 

a) Situação inicial: Começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e 

tempo.  

b) Complicação: Ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da 

narrativa.  

c) Clímax: Ponto alto do conflito, resultante dos encontro de vários conflitos entre as personagens.  
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d) Desfecho: Solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no 

texto.  

 

O Tempo 

Responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico 

(passagem normal do tempo) e o psicológico (narrativa reflexiva, por dentro da subjetividade do narrador.  

 

O Espaço 

O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós 

conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em 

que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico (ou de fuga) é aquele 

que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável: fantasias, 

sonhos, imaginação. 

Os sistemas de comunicação são princípios organizadores das diferentes linguagens que possuem a 

finalidade de realizar a função social de um processo comunicativo. Como já vimos, o que possibilita a 

comunicação humana é a linguagem que pode ser manifestada de forma verbal, não verbal ou híbrida. Os 

sistemas comunicacionais correspondem à Competência 1 da Matriz de Referência de Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias do ENEM que busca o reconhecimento e aplicação das tecnologias da comunicação e da 

informação nas situações do dia a dia.  

Competência de área 1- Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

H1- Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos 

sistemas de comunicação. 

H2- Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para 

resolver problemas sociais. 

H3- Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função 

social desses sistemas. 

H4- Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 

comunicação e informação. 
Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf>. 

 

Gênero Jornalístico 

Os textos jornalísticos são veiculados com intuito de comunicar e informar sobre algo. A linguagem desses 

textos deve ser objetiva, clara e imparcial, para que o leitor compreenda as informações mais relevantes sobre 

o te

 (causa do fato).  

A função social do sistema informativo é informar o leitor sobre algo. Pode-se caracterizar esse sistema pela 

presença da linguagem denotativa e pela organização das informações que são expostas de acordo com o 

enfoque definido pelo emissor e organização das fotos para complementarem o sentido do texto.  

 

Exemplos de textos jornalísticos 

1. Notícia: possui caráter informativo e impessoal, sem possibilidade de múltipla interpretação ou traços de 

pessoalidade, em que predomina a função referencial da linguagem. Este tipo de texto apresenta as 

principais informações do fato na primeira parte e, no corpo do texto, são apresentados os detalhes, as causas 

e consequências. 

 

2. Editorial: é o texto em que o autor demonstra a opinião do veículo de informação. Em geral, trata de um 

assunto facilmente compreensível e que interesse o leitor.  

 

3. Artigo de opinião: é o texto dissertativo em que o autor expõe seu próprio ponto de vista acerca de um 

assunto, a fim de persuadir o leitor.  

 

Gênero Propagandístico 

A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um 

objeto que tornem seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar 

as características reais do produto e suas características subjetivas.  

A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa (ou conativa). Suas principais 

características são: 
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● Uso de verbos no imperativo 

● Presença de vocativos 

● Pronomes de 2a pessoa 

● Interlocução 

 
O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor pode ser feita por meio de elementos argumentativos 

(racionais ou emocionais) e retóricos (verbais, visuais) de forma criativa.  

 

Receita 

O gênero textual receita apresenta duas características básicas: os ingredientes e o modo de preparo. 

Pertencente ao modo de organização textual injuntivo, tem por objetivo instruir alguém, ditando o passo a 

passo de algum procedimento.  

As receitas médicas também se encaixam nesse grupo, já que apresentam a prescrição de um medicamento 

e/ou procedimentos de saúde com as informações de uso e recomendações. Normalmente, os verbos 

utilizados estão no modo imperativo (que expressa ordem, pedido, conselho), a linguagem é clara e 

objetiva.  

Exemplo: 

SUCO DE COCO 

Ingredientes (para quatro porções) 

 500 ml de água de coco verde*; 

 polpa de coco verde*; 

 1 colher de sopa de açúcar (opcional); 

 4 cubos de gelo. 

* Ao comprar o coco, peça para o vendedor retirar a água e parti-lo ao meio. 

Como fazer: Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata bem até que fique um liquido branco e 

espumoso. 

 

Manual  
O manual é um gênero textual de cunho instrucional, que aparece no formato de livro, folheto e ou arquivo 

informativo, que ensina a montar, utilizar, operar determinada ação/objeto. Os verbos assim como na 

receita aparecem no modo imperativo. Em alguns equipamentos, o idioma do manual pode variar e 

aparecer em inglês, russo, espanhol; imagens também são empregadas nesse gênero, para ilustrar e 

também para ajudar na compreensão.  

Exemplo: 

 



 

 
P

o
r.

 

Bula de remédio 
Bula é o nome dado ao conjunto de informações sobre um medicamento que obrigatoriamente 

os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As 

informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos. 

As informações encontradas nas bulas de medicamentos são, geralmente, divididas e organizadas segundo 

os tópicos: 

● Nome do medicamento; 

● Apresentação, formas ou formulações; 

● Composição - Ingredientes e suas dosagens; 

● Informações ao paciente - Cuidados de armazenamento, prazo de validade; 

● Informações técnicas - Dados farmacológicos gerais sobre o medicamento 

● Indicações; 

● Contraindicações - Indicam condições em que o medicamento não deverá ser utilizado; 

● Precauções - Cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento; 

● Interações - Dados sobre o uso concomitante com outras substâncias; 

● Reações adversas - Efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento; 

● Posologia - Informações sobre a dosagem e os intervalos de administração; 

● Superdosagem - Informações sobre o uso excessivo ou em altas doses. 

● Conclusão 

● Informações adicionais. 

 

Exemplo: 

 
 

Piada 
Também conhecida como anedota, é um gênero textual humorístico que tem por objetivo provocar o riso.  

Normalmente, aparece na forma de um texto narrativo curto, de fácil memorização já que seu caráter é 

muito mais de oralidade a registro escrito.  

Exemplo: 

O menino chega em casa no final do ano e diz: 

-PAI, tenho uma notícia pra você! 

-O que é? -pergunta o pai. 

-Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano???? 

-Sim, meu filho. 

-Então se deu bem. Economizou um dinheirão 
Disponível em: <http://www.piadas.com.br/>. 

Aforismos 

Aforismo é um texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência.  É um 

estilo de sentença que articula literatura e filosofia em que a percepção da vida, da sociedade, ou tudo que 

venha a ser objeto de pensamento, é realçado pela expressividade de uma mensagem verdadeira e concisa. 

Aforismo é qualquer forma de 

 

Alguns sinônimos de aforismos são: ditado, máxima, adágio, axioma, provérbio e sentença. 

Exemplos: 

 



 

 
P

o
r.

 

 

 

 

-  

 
Disponível em: <https://www.significados.com.br/aforismo/>. 

Propaganda 

A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um 

objeto que tornem seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar 

as características reais do produto e suas características subjetivas.  

A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa (ou conativa). Suas principais 

características são: 

● Uso de verbos no imperativo 

● Presença de vocativos 

● Pronomes de 2a pessoa 

● Interlocução 

 
 

O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor pode ser feita por meio de elementos argumentativos 

(racionais ou emocionais) e retóricos (verbais, visuais) de forma criativa.  

 

Tirinha 

A tira ou tirinha é um gênero textual assim definido por Sérgio Roberto Costa:    

Segmento ou fragmento de HQs, geralmente com três ou quatro quadrinhos, apresenta um texto sincrético 

que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas, 

numa só faixa horizontal de ma

diversões, amenidades ou também conhecido como recreativo, onde se podem encontrar Cruzadas, 

Horóscopo, HQs, etc. 

 

Já o dicionário Houaiss (versão eletrônica) apresenta a seguinte defi    

Segmento ou fragmento de história em quadrinhos, ger. com três ou quatro quadros, e apresentado em 

jornais ou revistas numa só faixa horizontal.   

  

As tirinhas também são muito comuns na última página dos gibis. Entretanto, nesse espaço, aparecem na 

vertical. São principalmente reconhecidas por seu caráter humorístico e pelo número reduzido de 

quadrinhos.    
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18937>. 
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Resenha 

Resenha-resumo 
É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de 

teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, 

pois o objetivo principal é informar o leitor. 

 

Resenha-crítica 

É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos 

positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de 

recensão crítica. 

 

2. Quem é o resenhista 

A resenha, por ser em geral um resumo crítico, exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na 

área, uma vez que avalia a obra, julgando-a criticamente. 

 

3. Objetivo da resenha 

O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural - livros, filmes peças de teatro, etc. Por isso a 

resenha é um texto de caráter efêmero, pois "envelhece" rapidamente, muito mais que outros textos de 

natureza opinativa. 

 

4. Veiculação da resenha 

A resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. 

 

5. Extensão da resenha 

A extensão do texto-resenha depende do espaço que o veículo reserva para esse tipo de texto. Observe-se 

que, em geral, não se trata de um texto longo, "um resumão" como normalmente feito nos cursos superiores 

... Para melhor compreender este item, basta ler resenhas veiculadas por boas revistas. 

 

6. O que deve constar numa resenha 

Devem constar: 

● O título 

● A referência bibliográfica da obra 

● Alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada 

● O resumo, ou síntese do conteúdo 

● A avaliação crítica 

7. O título da resenha 

O texto-resenha, como todo texto, tem título, e pode ter subtítulo. 
Disponível em: <http://pucrs.br/gpt/resenha.php>. 

  

Placa 

As placas são gêneros textuais utilizados para sinalizar, instruir e /ou informar alguém sobre algo.  

Existem as placas de trânsito/de sinalização, os outdoors (que apresentam em maioria propagandas), as 

informativas que direcionam, por exemplo, o comprador para a seção de peças masculinas e as instrucionais 

que demonstram algum comando, movimento e/ou ação.  

Normalmente, a linguagem é direta e curta. Há texto híbrido ou somente imagens/símbolos.  
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Memes 

Os memes são imagens, gifs ou vídeos relacionados ao humor que se espalham de forma viral via internet. 

No mundo virtual, podemos encontrar os mais diversos: satíricos, críticos, musicais e literários! 

 

Gênero ensaístico 

É um gênero textual que transita entre o poético e o didático, no qual são expostas críticas, reflexões éticas 

e/ou filosóficas acerca de um determinado tema, obra. Nele, há, muitas vezes, a defesa de um ponto de vista 

pessoal obtido a partir de uma análise subjetiva feita pelo autor num fluxo natural de ideias, sendo muito 

solicitado no meio escolar e acadêmico. 

Originalmente, o ensaio se divide em formal ou discursivo e informal ou comum. No formal, os textos são 

objetivos, metódicos e estruturados, dirigidos mais a assuntos didáticos, críticas oficiais, etc... Já o informal 

é mais subjetivo e caprichoso em fantasia, o que o torna muito mais vinculável. 

 

Tipos de ensaios 
De modo geral, os ensaios são textos em prosa, de teor didático, sendo menos formais e flexíveis. Eles são 

classificados em dois tipos: ensaio literário (ou informal) e ensaio científico (ou formal). 

Assim, o ensaio literário (ou artístico) pode não apresentar uma fundamentação científica, ou seja, propõe 

uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo uma linguagem mais informal ou coloquial. 

Já o ensaio científico é baseado em teorias e apresenta uma linguagem mais culta, destituída de gírias ou 

expressões conotativas. 

O ensaio acadêmico ou científico é teórico e muitas vezes filosófico, possuindo uma fundamentação a partir 

de investigações e recolha de informações sobre um tema. 

Embora sejam baseados em teorias, eles podem apresentam uma linguagem mais despretensiosa, que por 

vezes, se aproxima a uma linguagem mais poética e literária. 

As principais características do gênero textual ensaio são: 

● Linguagem simples 

● Textos concisos 

● Julgamento pessoal 

● Reflexões subjetivas 

● Exposição e defesa de ideias 

● Originalidade e criatividade 

● Texto crítico e problematizador 

● Temas variados 

 

Gênero biografia 

A biografia é um gênero textual no qual o autor narra a história de vida de uma ou várias pessoas.  

Características: 

● Gênero narrativo 

● Texto narrado em terceira pessoa 

● Ordem cronológica dos fatos 

● Conjunto de informações sobre a vida de alguém 

● Relato de fatos marcantes da vida de alguém 

● Uso de pronomes pessoais e possessivos 

● Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.) 

● Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito) 

● Verossimilhança dos fatos narrados 
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Gênero Poema 
A palavra poema deriva do verbo grego poein -se de um gênero 

textual que se estrutura em versos e estrofes. É a manifestação mais comum de poesia (forma de expressão 

estética por meio da língua). Até a Idade Média, os poemas eram cantados acompanhados pelo som da Lira.  

Algumas características do poema: 

● Texto disposto em versos que se agrupam em estrofes 

● Alguns poemas apresentam formas fixas como os sonetos, haikai. 

● Rima 

● Métrica 

● Versos livres 
 

EXERCÍCIOS  
 

1. Primeira lição 
Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 

O gênero lírico compreende o lirismo. 

Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero 

e pessoal. 

É a linguagem do coração, do amor. 

O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os 

versos sentimentais eram declamados ao som da lira. 
O lirismo pode ser: 

a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. 

b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 

c) Erótico, quando versa sobre o amor. 

O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. 

Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 

Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 

Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 

Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 

Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 

Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 
CESAR. A. C. Poética. São Paulo. Companhia das Letras, 2013 

No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e o processo de 

construção do texto indica que o(a) 
a) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. 
b) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. 
c) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. 
d) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. 
e) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. 

2. Machado de Assis 
Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, 

romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 

operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado 

de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 

cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na 

escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 
a) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor 
b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 
c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, destacando como 

tema seus principais feitos. 
d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 
e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 
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3. TEXTO I 
AUTO-RETRATO 
Provinciano que nunca soube 

Escolher bem uma gravata; 

Pernambucano a quem repugna 

A faca do pernambucano; 

Poeta ruim que na arte da prosa 

Envelheceu na infância da arte, 

 
E até mesmo escrevendo crônicas 

Ficou cronista de província; 

Arquiteto falhado, músico 

Falhado (engoliu um dia 

Um piano, mas o teclado 

 
Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 

Mal tendo a inquietação de espírito 

Que vem do sobrenatural, 

E em matéria de profissão 

Um tísico profissional. 
Manuel Bandeira. "Poesia completa e prosa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395. 

 
TEXTO II 
POEMA DE SETE FACES 

 
Quando eu nasci, um anjo torto 

desses que vivem na sombra 

disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

 
As casas espiam os homens 

que correm atrás de mulheres. 

A tarde talvez fosse azul, 

não houvesse tantos desejos. (....) 

 
Meu Deus, por que me abandonaste 

se sabias que eu não era Deus 

se sabias que eu era fraco. 

Mundo mundo vasto mundo, 

se eu me chamasse Raimundo 

seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo 

mais vasto é o meu coração. 
Carlos Drummond de Andrade. "Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53. 

Esses poemas têm em comum o fato de 
a) descreverem aspectos físicos dos próprios autores. 
b) refletirem um sentimento pessimista. 
c) terem a doença como tema. 
d) narrarem a vida dos autores desde o nascimento. 
e) defenderem crenças religiosas.  
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4.  

 
Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br. Acesso em: 1 mar. 2012. (Foto: Reprodução/Enem) 

A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. 

Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 
a) assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. 
b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 
c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 
d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 
e) consumir produtos de modo responsável e ecológico. 

5. Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO) 
Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no Museu 

Emilio Goeldi, no Pará. 
O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no Rio 

Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma cobra. 

Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até então, só havia 

registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de Brasília. Nenhum deles 

 ocorreu em dezembro do 

ano passado, mas apenas agora foi divulgada. 
XIMENES, M. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 

A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, essa 

predominância evidencia-se pelo(a) 
a) recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. 
b) uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. 
c) questionamento do código linguístico na construção da notícia. 
d) utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de comunicação com o leitor. 
e) emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. 
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6.  

 
O mercado publicitário tem implementado, sobretudo após o advento da informática, práticas de 

linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais 

especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal. Logo, considerando que o público-alvo 

da campanha tenha o conhecimento de mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, 

conclui-se que seu objetivo basilar é 
a) provocar um questionamento sobre a necessidade de uma dieta mais saudável. 
b) fazer, indiretamente, a propaganda de um filme em cartaz nos cinemas. 
c) combater o consumo desenfreado de alimentos com teor calórico muito alto. 
d) influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e da intertextualidade. 
e) democratizar o consumo de legumes entre a as classes sociais mais carentes. 

7.  

 
A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. No texto, o uso das palavras 

da língua portuguesa tem como objetivo:  
a) marcar a classe social das personagens. 
b) apresentar usos linguísticos de diferentes regiões. 
c) enfatizar a relação familiar entre as personagens. 
d) sinalizar a influência do padrão formal nas escolhas vocabulares. 
e) demonstrar a coloquialidade na fala de uma das personagens. 
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8. Leia estes textos.  

 
TEXTO II  

Sonho Impossível  
Sonhar  
Mais um sonho impossível  
Lutar  
Quando é fácil ceder  
Vencer o inimigo invencível  
Negar quando a regra é vender  
Sofrer a tortura implacável  
Romper a incabível prisão  
Voar num limite improvável  
Tocar o inacessível chão  
É minha lei, é minha questão  
Virar esse mundo 
 Cravar esse chão  
Não me importa saber  
Se é terrível demais  
Quantas guerras terei que vencer  
Por um pouco de paz  
E amanhã se esse chão que eu beijei  
For meu leito e perdão  
Vou saber que valeu delirar  
E morrer de paixão  
E assim, seja lá como for  
Vai ter fim a infinita aflição  
E o mundo vai ver uma flor  
Brotar do impossível chão.  

J. Darione  M. Leigh  Versão de Chico Buarque de Hollanda e Ruy Guerra, 1972. 

A tirinha e a canção apresentam uma reflexão sobre o futuro da humanidade. É correto concluir que 

os dois textos  
a) afirmam que o homem é capaz de alcançar a paz. 
b) concordam que o desarmamento é inatingível. 
c) julgam que o sonho é um desafio invencível. 
d) têm visões diferentes sobre um possível mundo melhor. 
e) transmitem uma mensagem de otimismo sobre a paz. 
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9.  

 
Frase do rodapé: Tomara, mas tomara mesmo que nos próximos aniversários o paulistano comemore 

uma cidade nova de verdade 

A publicidade acima foi divulgada no site da agência FAMIGLIA no dia 24 de janeiro de 2007, véspera 

do aniversário de São Paulo, no p

foto, em letras bem pequenas, está escrito: Tomara, mas tomara mesmo, que nos próximos aniversários 

o paulistano comemore uma cidade nova de verdade.  

Considerando os sentidos produzidos por esse anúncio, é correto afirmar:  
a) As duas perguntas e as duas respostas que configuram o texto do outdoor na publicidade acima 

pressupõem que os paulistanos estão discutindo o número de outdoors e também o abandono 

de muitos dos moradores da cidade.  
b) O texto escrito em letras pequenas tem a função de exortar os paulistanos a refletir sobre as 

próximas eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido um conjunto de prioridades 

socialmente relevantes para toda a sociedade.  
c) A publicidade pretende levar os leitores a perceber que as prioridades estabelecidas pela gestão 

municipal da cidade não permitem que os paulistanos enxerguem os verdadeiros problemas que 

estão nas ruas de São Paulo.  
d) A publicidade, composta de texto verbal e imagem, tem como objetivo principal encampar o 

prioridades para a cidade. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
1.  b  

Não houve ironia, pessimismo ou pessoalidade. A autora, de maneira peculiar, explica o que é o lirismo. 

2. e  

A biografia de Machado de Assis é apresentada de maneira cronológica e está marcada pela objetividade, 

evidenciando assim que ali existem informações sobre a vida do escritor, não impressões pessoais do 

enunciador sobre elas.  

3. b  

Tanto no poema de Drummond quanto no poema de Bandeira podemos perceber certo 

descontentamento e desencanto em relação ao mundo. Ambos têm como característica o pessimismo, 

o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial, elementos evidenciados em seu conteúdo 

temático. 

4. e 

O uso de sacolas retornáveis contribui para a diminuição de lixos que possuem tempo de decomposição 

muito longo e que muitas vezes são descartados a esmo, sem devido cuidado.  

5. b  

O texto é uma notícia, logo a objetividade para a transmissão da informação faz parte da função 

referencial da língua.  

6. d  

A propaganda do hortifrúti tem como objetivo mudar o comportamento do expectador para que ele 

passe a consumir os produtos ofertados.  

7. b  

O meme reforça a ocorrência de registros regionais particulares da língua portuguesa no Brasil. 

8. d  

Mafalda apresenta uma visão pessimista sobre a questão do desarmamento no mundo, já que o avião 

feito do jornal em que a notícia é veiculada cai ao chão. No poema, o eu-lírico acredita que, apesar de 

todas as dificuldades, o futuro será melhor.  

9. c 

A segunda frase do outdoor termina com uma pergunta que configura implicitamente uma proposta: dar 

prioridade ao que é importante tirar das ruas. A imagem do sem teto aponta para essa prioridade, 

expressa também na frase optativa inserida em letras pequenas na base da foto a reivindicar uma ação 

concreta da gestão municipal para solucionar o problema dos moradores de rua. 

 


