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SEMANA 1 
 

Tipologia e gêneros textuais 

 
1- No texto em análise verifica-se o predomínio das seguintes tipologias: 

A  descrição e argumentação. 
B  argumentação e injunção. 

C  exposição e narração. 
D  exposição e injunção. 
E  descrição e narração. 

 
2-Leia o texto abaixo para, em seguida, responder ao que se pede: 

 Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. 

 Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças. 

 Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário. 

 Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro tipo de líquido. 

 Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na 

etiqueta localizada no aparelho. 
(Fonte: MIDEA. Manual do Usuário.) 

Com base no exposto no texto analise as proposições abaixo: 

I) Trata-se de um texto injuntivo ou instrucional 
PORQUE 

II) O tipo textual injuntivo expõe de forma sucinta uma descrição do produto, tornando mais 

fácil o entendimento e conhecimento sobre suas características ao usuário. 
 

Sobre as proposições, assinale a alternativa correta. 
A As proposições I e II são verdadeiras e a II é uma consequência da I. 
B As proposições I e II são verdadeiras, mas a II não é uma consequência da I. 

C A proposição I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa, embora seja uma 
consequência da I. 

D A proposição I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa, não sendo, 
portanto, consequência da I. 
E A duas proposições não são verdadeiras. 

 
TEXTO I 

2º ANO – PORTUGUÊS – SIMONE SEMANA:  1 



 
Disponível em: www.tirasarmandinho.tumblr.com. Acesso em 10.fev.2021 

 
TEXTO 2 

LIXO: UM GRAVE PROBLEMA DO MUNDO MODERNO 

 Até meados do século XIX, o lixo gerado – restos de comida, excrementos de animais e 
outros materiais orgânicos – reintegrava-se aos ciclos naturais e servia como adubo para a 

agricultura. Mas, com a industrialização e a concentração da população nas grandes cidades, o 
lixo foi se tornando um problema. 

A sociedade moderna rompeu os ciclos da natureza: por um lado, extraímos mais e 

mais matérias primas, por outro, fazemos crescer montanhas de lixo. E, como todo esse 
rejeito não retorna ao ciclo natural, transformando-se em novas matérias-primas, pode 

tornar-se uma perigosa fonte de contaminação para o meio ambiente ou de doenças. 
Recentemente, começamos a perceber que, assim como não podemos deixar o lixo 

acumular dentro de nossas casas, é preciso conter a geração de resíduos e dar um tratamento 

adequado ao lixo no nosso planeta. Para isso, será preciso conter o consumo desenfreado, que 
gera cada vez mais lixo, e investir em tecnologias que permitam diminuir a geração de 

resíduos, além da reutilização e da reciclagem dos materiais em desuso. 
 Precisamos, ainda, reformular nossa concepção a respeito do lixo. Não podemos mais 

encarar todo lixo como “resto inútil”, mas, sim, como algo que pode ser transformado em 

nova matéria-prima para retornar ao ciclo produtivo. 
 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-

%20mcs_lixo.pdf>. Acesso em: 27 out.2019 (adaptado). 

 

3-  O texto 1 apresenta uma tirinha de Alexandre Beck; enquanto no TEXTO 2, tem-se um 
trecho de uma cartilha divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente. Ainda que se trate de 

gêneros textuais diferentes, ambos apresentam os seguintes elementos em comum: 
A a estrutura em prosa, dividida em parágrafos. 
B os recursos visuais e a sequência de quadros. 

C os personagens ficcionais e os diálogos. 
D a autoria institucional e o público-alvo. 

E a temática e a proposta de reflexão. 
 

 
4-As charges, normalmente, são marcadas pela ironia devido ao efeito de sentido. Assim 
pode-se concluir que nesta charge: 

A  O efeito de sentido produz uma imagem conflituosa da tecnologia. 
B  A ironia expressa o contrate social entre os termos “Iphone e Iphome”. 
C  A ironia não faz parte dessa charge, pois prevalece uma linguagem objetiva. 

D O humor dos termos “Iphone e Iphome” mostra que a tecnologia é necessária. 
E O humor produz uma mensagem otimista diante dos vocábulos “Iphone e Iphome”. 

 
Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro 
nem estes olhos tão vazios, 

http://www.tirasarmandinho.tumblr.com/


nem o lábio amargo. 
Eu não tinha estas mãos sem força, 
tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 
que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 
tão simples, tão certa, tão fácil: 

– Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983, p. 8. 
 

5- Assinale a alternativa cujo termo tem sentido denotativo. 
A “magro” (verso 02). 
B “calmo” (verso 02). 

C “vazios” (verso 03). 
D “amargo” (verso 04). 

E “mortas” (verso 06). 
 

 


