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 TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

 DISCIPLINA: REDAÇÃO

 CONTEÚDO: GÊNEROS TEXTUAIS

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



 DIFERENÇA ENTRE LÍNGUA E LINGUAGEM

3



4

GÊNEROS TEXTUAIS

Os gêneros são categorias, padrões, 
modelos de texto que, digamos, “têm vida 
própria”, isto é, circulam de fato na vida 
social. 

São muito numerosos, porque atendem às 
necessidades comunicativas e 
organizacionais de muitas áreas da 
atividade humana, e porque se renovam, 
ao longo do tempo, em razão de novas 
necessidades, novas tecnologias, novos 
suportes.
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GÊNERO
TIRINHA

OS GÊNEROS TEXTUAIS SÃO PERCEBIDOS PELA ESTRUTURA E FINALIDADE

• Quadrinhos na horizontalESTRUTURAESTRUTURA
• Fazer rir com a quebra da expectativaFINALIDADEFINALIDADE
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GÊNERO: CARTUMGÊNERO: CARTUM

ESTRUTURA
• Apenas um quadro.

FINALIDADE
•  Provocar o riso com uma 

crítica leve, observações do 
cotidiano.
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GÊNERO: CHARGE

ESTRUTURA
• Apenas um quadro.

FINALIDADE
• Provocar o riso, a conscientização, a 

indignação ou revolta através da 
crítica com temas sociais e políticos.
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GÊNEROS  LITERÁRIOS
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GÊNEROS  LITERÁRIOS
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GÊNEROS NÃO LITERÁRIOS
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GÊNEROS NÃO LITERÁRIOS
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EXERCÍCIOS
MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 
12X SEM JUROS.
Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006.

1. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, 
assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que 
circula o texto publicitário, seu objetivo básico é
A) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado.
B) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo.
C) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 
aquisitivo.
D) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 
desfavorecidas.
E) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna.
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MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 
12X SEM JUROS.
Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006.

1. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 
funções específicas (FINALIDADE), formais e de conteúdo (ESTRUTURA). Considerando o 
contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é (FINALIDADE DO TEXTO 
PUBLICITÁRIO)
A) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado.
B) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao 
consumo.
C) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 
aquisitivo.
D) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 
desfavorecidas.
E) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais 
moderna.

EXERCÍCIOS
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2. Partindo do pressuposto de que um texto estrutura-se a partir de características gerais 
de um determinado gênero, identifique os gêneros descritos a seguir:

A) Tem como finalidade expor a opinião de pessoas de destaque sobre assuntos relevantes. 
Pode ser oral ou escrito. Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero. 
_____________

B) Apresenta preocupação com a linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o 
momento, sua finalidade é sensibilizar o leitor. _________________________________

C) Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose 
de lirismo e sua principal característica é a brevidade._______________________________

D) Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em 
torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações 
encaminham-se diretamente para um desfecho.__________________________________

E) Esse gênero é característico para quem deseja aprender o passa a passo de uma 
maquiagem incrível. É veiculado nas redes sociais ou plataformas de 
vídeos.______________________
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2. Partindo do pressuposto de que um texto estrutura-se a partir de características gerais 
de um determinado gênero, identifique os gêneros descritos a seguir:

A) Tem como finalidade expor a opinião de pessoas de destaque sobre assuntos relevantes. 
Pode ser oral ou escrito. Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero; 
ENTREVISTA

B) Apresenta preocupação com a linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o 
momento, sua finalidade é sensibilizar o leitor. POEMA/POESIA

C) Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose 
de lirismo e sua principal característica é a brevidade.  CONTO

D) Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em 
torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações 
encaminham-se diretamente para um desfecho. CRÔNICA

E) Esse gênero é característico para quem deseja aprender o passa a passo de uma 
maquiagem incrível. É veiculado nas redes sociais ou plataformas de vídeos. TUTORIAL
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3. São exemplos de gêneros considerados 
multimodais que podem ser estudados nas 
aulas de língua portuguesa

A) anúncio publicitário, charge e vídeo. 

B) noticiário, filme e bula.

C) piada, tirinha e propaganda.

D) carta, receita culinária e pintura.
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3. São exemplos de gêneros considerados 
multimodais que podem ser estudados nas 
aulas de língua portuguesa

A) anúncio publicitário, charge e vídeo. 

B) noticiário, filme e bula.

C) piada, tirinha e propaganda.

D) carta, receita culinária e pintura.
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AULA 5 – TEXTOS NARRATIVOS 
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