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 Tipologia e gêneros textuais 1ª  SÉRIE – INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS – PROFa.LENE  

 

QUESTÃO 1 
Blues da piedade 
Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade 
Pra essa gente careta e covarde 
Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade 
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

CAZUZA. Cazuza: o poeta não morreu. Rio de Janeiro: Universal Music, 2000 (fragmento). 

 
Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se com o 
gênero ladainha, essencialmente, pela utilização da sequência textual 
 
A    expositiva, por discorrer sobre um dado tema. 
B    narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. 
C    injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. 
D    descritiva, por enumerar características de um personagem. 
E    argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. 
 

A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que 
produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio 
Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo: 
material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, 
em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa 
para jogar o lixo em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é 
correto para sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo 
que passamos aos mais jovens! Quem aprende errado coloca em prática o errado. Um perigo! 

Disponível em: http://jornaldacidade.uol.com.br. Acesso em: 10 ago. 2012 (adaptado). 

QUESTÃO 2 
Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse 
gênero textual, que é 
A    apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. 
B    chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. 
C   provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. 
D    interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. 
E   trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia. 
 

 
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 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, abr. 2012. 

 
QUESTÃO 3 

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 
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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. 
 
 

QUESTÃO 4 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

O texto é um verbete, assinale a alternativa que representa sua definição: 
A   é um tipo textual dissertativo-argumentativo, com o intuito de persuadir o leitor. 
B   é um tipo e gênero textual de caráter descritivo para detalhar em adjetivos e advérbios o que é necessário entender. 
C   é um gênero textual de viés narrativo para contar em cronologia obrigatória o enredo por meio dos personagens. 
D   é um gênero textual de caráter informativo, tem por intuito explicar um conceito, mais comumente em um dicionário ou uma 
enciclopédia. 
E   é um tipo textual expositivo, típico em redações escolares. 
 
QUESTÃO 5 
 
“Há mais de 2 mil anos, Sócrates aconselhou que o melhor caminho para viver bem e com sabedoria era o 'conhece-te a ti mesmo’. 
Pensam convencionalmente que isso exige autorreflexão: que olhemos para dentro de nós e contemplemos nossas almas. Mas 
podemos também passar a nos conhecer saindo de nós mesmos e aprendendo sobre vidas e culturas diferentes das nossas. É hora 
de forjar a 'Era da Outrospecção', e a empatia é nossa maior esperança para fazer isso.” 
 

Disponível em: Lilian Monteiro. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia 

 

Considerando que o autor busca aconselhar o seu interlocutor e persuadi-lo a realizar uma ação (É hora de forjar a 'Era da 
Outrospecção‘), conclui-se que essa sequência do texto é de tipologia 
A argumentativa. 
B injuntiva. 
C dialogal. 
D descritiva. 
E narrativa. 


