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Como vocês sabem, os gêneros textuais são inúmeros, logo, decidimos 
trabalhar mais alguns com vocês na monitoria de hoje. 

Carta: Existem alguns tipos de carta, no entanto a carta pessoal, escolhida para ser tratada aqui,  
tem um emissor (remetente) e um receptor (destinatário). Geralmente ela possui a data em que foi 
escrita e o local de envio.

Charge: A charge é um gênero que utiliza ironia e sátira para produzir o riso. É uma crítica a 
alguma situação que está acontecendo na atualidade.

Anúncio publicitário: O anúncio publicitário é um gênero utilizado para promover uma marca, 
uma ideia, etc. Ele quer convencer o leitor de algo, ou até mesmo fazer ele se conscientizar sobre 
alguma coisa, alguma temática importante.



Agora que já teorizamos bastante, chegou a hora de 
praticar, vamos juntos?!
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1 - (Enem/2017)
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En la República Democrática del Congo menos del 29% de la población rural tiene 
acceso al agua potable, y menos del 31% cuenta con servicios de saneamiento como “la peor 
emergencia posible de África en las últimas décadas”, las enfermedades hacen estragos entre 
la población. La diarrea provoca cada año la muerte del 14% de los niños menores de cinco 
años, y los brotes epidémicos de cólera causan más de 20 000 muertes anuales, sobre todo en 
las provincias de Katanga Oriental, Kivu del Norte y del Sur. Con el objetivo de paliar esta 
situación, la Fundación We Are Waterha llevado a cabo un proyecto de Unicef en los distritos 
del sur y el este del país para mejorar el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento en 
las comunidades rurales y semirrurales donde el cólera es endémico. Gracias a la excavación 
de pozos, el establecimiento de instalaciones para la extracción de agua y la formación de 
agentes de salud para mejorar las prácticas de higiene de estas comunidades, 10 000 niños, 5 
000 mujeres y 5 000 hombres de 30 aldeas y áreas cercanas a las ciudades han mejorado su 
acceso al agua potable y se verán libres de la amenaza del cólera.

VAN DEN BERG, E. Disponível em: www.nationalgeographic.com.es.
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A partir das informações sobre as condições de saneamento básico na República 
Democrática do Congo e do gênero escolhido para veiculá-las, a função do texto é

(A) divulgar dados estatísticos sobre a realidade do país.
(B) levar ao conhecimento público as práticas que visam a melhoria da saúde na região.
(C) alertar as pessoas interessadas em conhecer a região sobre os problemas de 
saneamento.
(D) oferecer serviços de escavação de poços e acesso à água para a população da região.
(E) orientar a população do país sobre ações de saúde pública. 
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2- (Enem/2015)

Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del artículo “¡Desenchúfalo... 
y a jugar!”, me puse a pensaren el tiempo que le dedico a mi hijo. Todos los días, 
cuando llego a mi casa, mi prioridad es mi hijo y nos turnamos con mi marido 
para ver quién cocina y quién se tira en el piso a jugar con Santiago. Nuestro hijo 
tiene toda tecnología a su disposición, porque su papá es técnico en sistemas, pero 
cuando llegamos a casa después de un agotador día laboral, nos desenchufamos 
los tres y usamos cualquier cosa que tengamos a mano: una pelota o una sábana 
para divertirnos. Esa pequeña terapia de risa es altamente curativa contra los 
bajones anímicos, contra el estrés, contra los pequeños enojos cotidianos, contra 
todo.

OVIEDO, P. Sophia, n. 130, ago. 2012 (adaptado).
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O texto é uma carta de leitor sobre a reportagem “¡Desenchúfalo... y a jugar!”, 
publicada em uma revista. Ao relatar sua experiência pessoal, a leitora retoma o

(A) cercar as crianças da tecnologia disponível e treiná-las a usá-la.
(B) desconectar as crianças dos aparelhos tecnológicos e brincar com elas.
(C) oferecer às crianças uma variedade de brinquedos não tecnológicos.
(D) revezar o tempo que cada um dedica às brincadeiras os aparelhos 
tecnológicos. 
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3- (Enem/2014)
A charge é um gênero textual que possui caráter 
humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da 
tecnologia, essa charge critica o(a)

(A) postura das pessoas que não respeitam a opinião dos 
outros.
(B) tendência de algumas pessoas a interferir em conversa 
alheia.
(C) forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a 
interação entre as pessoas.
(D) hábito das pessoas que passam muitas horas 
conectadas.
(E) indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso.



15

3- (Enem/2014)
A charge é um gênero textual que possui caráter 
humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da 
tecnologia, essa charge critica o(a)

(A) postura das pessoas que não respeitam a opinião dos 
outros.
(B) tendência de algumas pessoas a interferir em conversa 
alheia.
(C) forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a 
interação entre as pessoas.
(D) hábito das pessoas que passam muitas horas 
conectadas.
(E) indivíduo cujo comportamento destoa de seu 
discurso.



16

4-
Esse anúncio faz parte de uma campanha de 
conscientização que pretende

(A) chamar a atenção para o perigo de extinção de 
alguns animais.
(B) alertar sobre o risco do consumo abusivo de 
bebidas enlatadas.
(C) denunciar o impacto ambiental causado pelo ser 
humano.
(D) fazer um catálogo com as pegadas das variadas 
espécies.
(E) promover uma marca de refrigerante usando a sua 
embalagem.
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5- (enem/2010)

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, también. Esa es la conclusión a la que 
han llegado investigadores de la Universidad de Navarra que han hecho un seguimiento de 7.565 
personas durante 50 meses. Los datos “se han ajustado por edad, sexo, índice de masa corporal 
inicial y estilo de vida”, ha explicado el director del ensayo, Javier Basterra-Gortari, por lo que 
“el único factor que queda es el tabaquismo”. El estudio se ha publicado en la Revista Española 
de Cardiología.

“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y por eso las personas que dejan de fumar 
engordan”, añade Basterra-Gortari. Eso hace mucho más relevante el hallazgo del estudio. 
Puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar, luego, los que siguen 
haciéndolo, y, por último, los que nunca han fumado, indica el investigador. “Por eso lo mejor 
para mantener una vida saludable es no fumar nunca”, añade.



19

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a 
respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado. 
Tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e 
poderia ser usada como título?

(A) Estilo de vida interfere no ganho de peso.
(B) Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes.
(C) Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas.
(D) Fumantes engordam mais que não fumantes.
(E) Tabagismo como fator de emagrecimento.
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¡Gracias!


