
 

 

 
 

Olá, sejam todos bem-vindos a nossa terceira aula de Literatura.  

- Professoras: Carolina Martins e Isabella Orlandini. 

- Estamos sempre disponíveis para ajudá-los, então qualquer dúvida que 

tiverem é só perguntar na plataforma utilizada (Google Sala de Aula). 

Lembrando que semanalmente haverá uma hora de monitoria online para 

esclarecimentos.  

 

Aula 3  

Tipos de aprendizagem 
Você sabe qual é a sua?  

Tempo de estudo:  
1 hora 

 Cada um aprende de uma maneira diferente apesar de que o ensino tradicional ao longo 
da história sempre tentou colocar os alunos dentro de caixinhas de aprendizagens padrões. 
Você sabe como aprende com maior facilidade e de modo mais eficaz? Richard Bandler e John 
Grinder por volta da década de 70, responsáveis pela criação da PNL (Programação Neuro-
Linguística, descobriram as principais três formas de aprendizado: visual, auditiva e 
sinestésica. Normalmente, temos uma aprendizagem predominante e outras auxiliares.  

 
Descubra qual é a sua:  
 
Durante uma aula você… 
 

❏  permanece confortavelmente sentado sem maiores problemas, pois acredita que a 
atenção total dada ao que o professor fala é essencial para que você consiga se lembrar e 
participar das atividades posteriores.  

❏  sente a necessidade de se movimentar para significar as informações da aula, 
conversar com os colegas sobre o assunto e ao longo da aula fazer comentários 
expressando seus conhecimentos e opiniões sobre a pauta.  

❏ anota tudo que é passado na lousa e nos slides, porque depois em casa você ama rever 
tudo e quando consulta as anotações consegue até ter memórias fotográficas dos slides e 
das esquematizações do professor.  
 
As temáticas que você lembra ter trabalhado no colégio são recordadas a partir de 
memórias em que você… 
 

❏ participou de aulas com música, apresentações sonoras e  palestras. 

❏ participou de trabalhos em grupos, feiras de ciência/arte,  teatro, jogos e dinâmicas. 

❏ assistiu filmes, apresentações de colegas e de professores, confeccionou cartazes e 
maquetes.  



 
Durante o tempo livre você… 
 

❏  gosta de ouvir música e sabe a letra de todas que mais ama. Você é aquelx amigx que 
já sai cantando quando toca uma música nova que ainda quase ninguém conhece.  

❏ adora fazer esportes e se mexer, isso é tudo pra você!  

❏  ama desenhar, pintar e assistir animações. Normalmente, gosta de organizar as coisas, 
pois sente que tudo fica um visual mais harmonioso e isso te ajuda a realizar as outras 
tarefas.  

 
Você na internet é… 

❏  Tem várias playlists de Podcast que você ama ouvir enquanto come, no banho ou 
enquanto anda de bicicleta. 

❏  É a pessoa do textão das redes sociais, principalmente do Whatsapp. Você adora 
debater nos grupos e com os amigos, colocar suas opiniões e seu ponto de vista, acredita 
que com essa troca de informações sempre se aprende muito. 

❏  loucx do Pinterest, salva tudo que acha importante e quando está estudando um 
assunto adora seguir páginas de estudo no Instagram para te motivar e dar uma olhada 
na organização de estudos da pessoa.  

       
      Criado com base nas seguintes fontes: https://www.doc9.com.br/teste-descubra-qual-seu-tipo-de-

aprendizagem/#:~:text=TESTE%3A%20Descubra%20qual%20seu%20tipo%20de%20aprendizagem&text=Cada%20um%20a
prende%20de%20uma%20maneira%20diferente.&text=Por%20volta%20de%20d%C3%A9cada%20de,%3A%20visual%2C%20

auditiva%20e%20sinest%C3%A9sica.   
 
 Agora com base no símbolo mais assinalado segundo o seu perfil de aprendizagem leia 

atentamente as definições e dicas para cada uma delas. Lembre-se todos temos um tipo de 
aprendizagem predominante, então também é possível ser, por exemplo: 40% auditivo, 30% 
visual e 30% cinestésico. Se descubra!  

 
 

Aprendiz auditivo  
 
Bom, se pessoas visuais têm dificuldades para se concentrar em ambientes barulhentos, os 

auditivos são ótimos nisso, certo? Não, necessariamente. Na verdade, esses gravadores 
humanos precisam de silêncio para ouvir a explicação dos professores e depois reproduzir 
suas falas em voz alta, como forma de assimilar a compreensão. Mas essa não é a única forma 
desse perfil memorizar conteúdos. Aliás, existem muitos outros complementos ao material 
principal que podem ser ótimos. Podcasts, audiobooks e documentários em áudio, por 
exemplo, são excelentes opções.  Vídeos e filmes também podem ajudar, desde que a 
qualidade de som seja boa e as imagens não tirem toda a atenção.  Em casos assim, procure 
minimizar a janela – se estiver assistindo no computador – e fique só escutando o áudio da 
produção. 

Se for na TV, tente não ficar de frente para o aparelho e desfoque das cenas, em si.  
Para quem está com dificuldade de concentração, músicas instrumentais, aquelas que 

remetem ao sons da natureza e também sinfonias clássicas podem ajudar as pessoas 
auditivas. 

 
 
Joga no Google! Dicas de Podcasts Literários: 
 

★ 30:MIN - Literatura - Ano 7: Falamos de literatura, mas não nos levem a sério. Nosso 
objetivo é mostrar a literatura como algo vivo, caloroso e acessível para todo mundo. 
Deixemos a erudição para a sala de aula e os congressos. 30:MIN é a "Sua meia hora 
alucinógena de literatura". Aqui temos Vilto Reis, Cecilia Garcia Marcon e convidados 

https://www.doc9.com.br/teste-descubra-qual-seu-tipo-de-aprendizagem/#:~:text=TESTE%3A%20Descubra%20qual%20seu%20tipo%20de%20aprendizagem&text=Cada%20um%20aprende%20de%20uma%20maneira%20diferente.&text=Por%20volta%20de%20d%C3%A9cada%20de,%3A%20visual%2C%20auditiva%20e%20sinest%C3%A9sica.
https://www.doc9.com.br/teste-descubra-qual-seu-tipo-de-aprendizagem/#:~:text=TESTE%3A%20Descubra%20qual%20seu%20tipo%20de%20aprendizagem&text=Cada%20um%20aprende%20de%20uma%20maneira%20diferente.&text=Por%20volta%20de%20d%C3%A9cada%20de,%3A%20visual%2C%20auditiva%20e%20sinest%C3%A9sica.
https://www.doc9.com.br/teste-descubra-qual-seu-tipo-de-aprendizagem/#:~:text=TESTE%3A%20Descubra%20qual%20seu%20tipo%20de%20aprendizagem&text=Cada%20um%20aprende%20de%20uma%20maneira%20diferente.&text=Por%20volta%20de%20d%C3%A9cada%20de,%3A%20visual%2C%20auditiva%20e%20sinest%C3%A9sica.
https://www.doc9.com.br/teste-descubra-qual-seu-tipo-de-aprendizagem/#:~:text=TESTE%3A%20Descubra%20qual%20seu%20tipo%20de%20aprendizagem&text=Cada%20um%20aprende%20de%20uma%20maneira%20diferente.&text=Por%20volta%20de%20d%C3%A9cada%20de,%3A%20visual%2C%20auditiva%20e%20sinest%C3%A9sica.


discutindo de maneira descomplica, bem-humorada e repleta de informações estimulantes 
como: crushes nos livros, bêbados produtivos, violência literária e doutrinação socialista. 
 

★ Itaú Cultural Podcast; 
 

★ Litterae - O seu podcast de Literatura: Com apresentação da escritora e editora de livros 
Anita Deak e do escritor e professor de Literatura Paulo Salvetti, o podcast traz discussões 
sobre a escrita e o uso dos recursos literários. Novos episódios todas as segundas-feiras 
com a participação de renomados escritores da Literatura Brasileira contemporânea. 
 

★ Universo Literário: Um minipodcast sobre literatura e cultura em pílulas de 5 minutos 
sobre a cultura, suas curiosidades e seu impacto em nosso cotidiano. 
 

Criado com base nas seguintes fontes: 
https://www.sbcoaching.com.br/blog/cinestesico/ 

 
 

Aprendiz cinestésico  
 

Se para você ler ou ouvir as explicações do professor não basta e escrever esquemas ou se 
conferir podcasts não funciona muito bem, há grandes chances de ser uma pessoa 
cinestésica, daquelas que preferem colocar a mão na massa. 

Os sinais desse tipo de perfil já podem ser notados desde a infância. 
Segundo os especialistas, a preferência por brinquedos de montar representa um possível 

indicativo. 
Muitas pessoas podem confundir o cinestésico como uma criança com déficit de atenção. 
Isso porque, algumas vezes, esses alunos têm dificuldades para ficar horas parados, 

somente tentando resolver atividades, sem qualquer dinâmica. 
O negócio deles é entender o conteúdo na prática e estar em constante movimento. Por 

isso, se dão melhor em trabalhos do que em provas. 
A dica para facilitar o aprendizado aqui é tentar transformar a teoria em algo palpável, 

que facilite a visualização. 
Ele precisa tocar, experimentar, sentir e cheirar para compreender melhor o que está 

diante dele. 
O termo é um adjetivo relacionado com a cinestesia, que é um conjunto de sensações que 

nos permite perceber os nossos movimentos musculares. 
Fazendo uma analogia, podemos dizer que o cinestésico é o conjunto dos sentidos que nos 

possibilita ter uma noção mais prática das coisas. 
 
 
Dicas: 
 

★ Experimentos e atividades em laboratórios podem ajudar nesse processo. 
★ O indivíduo cinestésico é aquele que não se satisfaz apenas ouvindo ou vendo, então 

busque ações a partir do conhecimento adquirido. Por exemplo, explicar o conteúdo para 
amigos/parentes. Visite museus, praças históricas, lugares que podem dar significado ao 
seu conteúdo.  

★ Busque jogos na internet que trabalhe o tema que você escolheu. 
       

Criado com base nas seguintes fontes: 
https://www.sbcoaching.com.br/blog/cinestesico/ 

Aprendiz visual  
 
Se você é alguém que adora fazer um resumo, tem facilidade em memorizar nomes e dados 

estatísticos quando estimula a visão, é possível que tenha uma memória fotográfica. 
Pessoas visuais costumam se dar bem com ilustrações, diagramas, esquemas, slides, 

gráficos e textos, pois tendem reter mais as informações desse jeito. 
Por outro lado, qualquer barulho é uma distração. 
O recomendado é que, em ambiente não silenciosos, como as salas de aula, por exemplo, a 

dedicação seja em escrever tudo o que foi dito para depois, em casa, com mais tranquilidade, 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/cinestesico/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/cinestesico/


reforçar o estudo. 
A matéria pode, inclusive, ser complementada com outros recursos visuais mencionados 

logo acima, que ajudem na compreensão do tema. 
Cartazes e fichamentos também são ótimas opções para trazer à tona assuntos mais 

complexos. 
Até em disciplinas da área de exatas, como física, química e matemática, você pode usar 

esse artifício para decorar fórmulas, ligações e equações. 
 

 
  
Mapas mentais  
 
Se você é um aprendiz visual muito provavelmente você costuma fazer ou já fez em algum 

momento da sua vida um Mapa Mental.  Mapa mental é um diagrama que permite que você 
organize ideias de forma simples e lógica, representando-as visualmente, facilitando o 
processo de memorização. Ele começa com um tema central, que evolui através de linhas ou 
“ramos” relacionando os subtópicos do tema. 

 
Como fazer um mapa mental: 
 
Você não precisa seguir uma regra rígida para criar mapa mental, mas existem algumas 

orientações que podem te guiar nesse processo. 
A primeira coisa que você deve fazer é pegar uma ficha em branco (pode ser uma folha 

sulfite A4), deixe virada na horizontal e coloque algum conteúdo bem marcante no centro. 
Faça desenhos, monte gráficos ou insira símbolos. 

A partir desse ponto central, você desenvolverá o estudo e organizará as principais 
informações. É muito importante que você escolha bem o que vai representar sua ficha de 
estudos, pensando nas conexões feitas entre ele. 

 
Por exemplo, se você vai montar um mapa mental da Revolução Francesa, você pode 

colocar a bandeira da França acompanhada da frase “Liberté, égalité, fraternité”. Ou, então, 
você pode desenhar representantes das classes sociais – você quem sabe. 

 

  
 

     Outro ponto muito importante na construção do seu resumo é você decidir o que cada 
elemento representará. Tudo tem que ter sentido, com diferentes significados. 
 
Por isso, tudo precisa ser muito bem pensado: 



 
Cores – cada uma delas deve “comunicar” algo; 
Formatos – a escolha de cada formato deve ser pensada para associar conteúdos. O 
retangular pode abordar aspectos políticos, enquanto o triangular diz respeito ao aspecto 
econômico; 
Setas – o tipo de seta também pode te deixar uma dica e criar conexões no mapa mental; 
balõezinhos – a mesma lógica se aplica a cada balão. 

 
Tudo precisa ter um motivo para você se lembrar. “O mapa mental é feito para você bater o 

olho e conseguir associar as informações”. 
 

 
 

Algumas ferramentas para criar seu mapa mental online:  
★ Coggle; 
★ Mindmeister;  
★ Mind Node; 
★ Canva. 

 
    Criado com base nas seguintes fontes: 

https://www.facebook.com/passionistabrasilia/photos/a.395740383908145/1293598797455628/?type=3&theater 
https://www.stoodi.com.br/blog/dicas-de-estudo/como-fazer-um-mapa-mental/ 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/cinestesico/ 
  

 
  

Você e a Leitura 

       

https://www.facebook.com/passionistabrasilia/photos/a.395740383908145/1293598797455628/?type=3&theater
https://www.stoodi.com.br/blog/dicas-de-estudo/como-fazer-um-mapa-mental/


       Agora que você já sabe qual o seu tipo de aprendizagem predominante podemos 

começar! Dessa maneira, tudo o que será abordado em Literatura Brasileira para o Enem 

você poderá olhar a partir da sua perspectiva, sabendo como estudar de maneira mais eficaz.  

Quando criança você teve contato com livros infantis? Se sim, sozinho ou com irmãos e 

parentes? O que isso significou pra você?  

Durante a sua adolescência você acessou livros? Se sim, isso acontecia em casa, numa 

biblioteca, em um lugar sozinho…? Independente da sua idade, hoje provavelmente você lê 

muito mais na internet do que no passado e cada um de nós tem um modo. Você gosta de ler 

Tweets? ou gosta mais de legendas do Facebook e Instagram? Você tem contato com blogs, 

jornais online e notícias compartilhadas via Whatsapp? 

Todas essas perguntas são guias para entendermos como se deu e como se dá nossa relação 

com a leitura e consequentemente com a literatura. Como já foi discutido, literatura não é 

apenas textos com uma escrita rebuscada e tradicional. A literatura é uma arte, assim como a 

pintura, música, dança, novela, teatro, gastronomia etc.  O nosso papel aqui não é tentar 

definir o que é arte e o que não é. A arte é uma expressão da sociedade e isso pode se dar de 

infinitas maneiras.  

        De uma maneira universal e simplificada, arte (do latim, ars) pode ser definida como toda 

criação humana com o objetivo de se manifestar esteticamente. Arte pode ser encontrada na 

música, pintura, cinema, escrita, arquitetura e muitas outras formas de expressão artística. Por 

muito tempo, o padrão de arte foi tido como tudo aquilo que é belo. Já no século XX, com a 

ascensão da escola modernista no Brasil, o conceito de arte mudou. Um ótimo exemplo dessa 

mudança de visão é o mictório de Marcel Duchamp, que passou a ser considerado arte. 

 

Reflita sobre as imagens a abaixo: 

 
Grafite de Eduardo Kobra – “Povos nativos dos 5 continentes” (Rio de Janeiro, RJ). Foto: Ricardo Cohen – rcview / Shutterstock.com 



 

 
Pelotas, Rio Grande do Sul. Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/06/pichacoes-em-predio-do-direito-da-ufpel-

estragam-pintura-de-r-20-mil-cj5wcv39c1ly7xbj0rwcg62fy.html 

 

O movimento do Hip Hop é um grupo que está intimamente conectado ao universo do Grafite 

e da Pichação, pois para estes movimento a manifestação através de desenhos e mensagens, 

garante a liberdade de expressar as mazelas da humanidade, e ajuda a refletir a realidade 

dos menos favorecidos.  

     Na sua opinião, como são vistos esses dois atos ao redor do mundo? E no Brasil é 

diferente? Agora reflita, quais são para você as características dessas duas formas de 

expressão?  

 

PICHAÇÃO: PROTESTO, ARTE OU VANDALISMO?  

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/06/pichacoes-em-predio-do-direito-da-ufpel-estragam-pintura-de-r-20-mil-cj5wcv39c1ly7xbj0rwcg62fy.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/06/pichacoes-em-predio-do-direito-da-ufpel-estragam-pintura-de-r-20-mil-cj5wcv39c1ly7xbj0rwcg62fy.html


 

 
Após os alunos deflagrarem greve geral em 02 de maio, o centro acadêmico da Faculdade de Agronomia e 

Medicina Veterinária da Universidade de Brasília (UnB) amanheceu pichado. Foto: Reprodução Whatsapp / Portal 

Metrópoles 

 

ARGUMENTOS PRÓ-PICHAÇÃO 

 

Segundo os defensores da pichação, esse tipo de manifestação também é considerada arte. 

Afinal, para eles, não existe um limite claro entre o que é arte e o que deixa de ser arte. Por 

esse viés, arte não é necessariamente bela, podendo ser, muitas vezes, uma forma artística 



rejeitada, “feia” ou até mesmo incômoda. Além disso, a pichação é por vezes considerada 

como uma forma de protesto contra a desigualdade social vivida por jovens da periferia. É 

uma forma de dar voz a quem quase sempre não tem voz. 

Entenda: o que são direitos sociais? (link: https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/)       

 

ARGUMENTOS CONTRA PICHAÇÃO 

 

Por outra linha de raciocínio, as pessoas que são contra a pichação consideram essa forma 

de manifestação um vandalismo, já que muitas vezes as pichações são feitas em espaços 

públicos, que são construídos com o dinheiro público. Afinal, os impostos pagos pela 

população são utilizados para custear a construção de praças, ruas, requalificação urbana e, 

em geral, melhorias na cidade. Outro problema apontado é a não autorização da pichação 

pelo órgão ou empresa privada responsável pelo local a ser pichado. Então muitas vezes os 

locais são pichados, sem o prévio consentimento do responsável. 

 

A falta de respeito ao direito individual de quem passa pelas paredes e monumentos também 

é apontada como um dos argumentos contra, seja por motivos estéticos, pessoais ou 

simplesmente por trazer uma mensagem agressiva ou desrespeitosa aos direitos humanos. 

Um exemplo que se encaixa nessa argumentação é o caso de um muro de uma Escola no 

Paraná, que amanheceu pichado com a frase racista “Negros fedidos”. 

No muro de uma Igreja, também no Paraná, a frase “Deus é gay” seguida da frase “Pequenas 

Igrejas, Grandes Negócios” e a cruz virada para baixo, mostra uma crítica à instituição cristã. 

Além dessa perspectiva, já existe uma lei, como você aprenderá no tópico a seguir, que 

classifica as pichações como um crime que deve ser punido com multa e detenção. 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/artes/a-arte-do-grafite/ 
https://www.politize.com.br/pichacao-arte-ou-vandalismo/ 

Tipologia textual e Gênero  textual 

 

Qual é a diferença entre a Tipologia Textual e o Gênero Textual? 

 

O Gênero Textual está relacionado a um contexto histórico e cultural e são diversos os 

exemplos, como uma carta, e-mail, receita culinária, telefonemas, etc. 

Por outro lado, a Tipologia Textual se relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma 

como um texto se apresenta, e os quatro principais tipos que abordaremos são os seguintes: 

➔ Narração; 

➔ Dissertação; 

➔ Descrição;  

➔ Injunção. 

Depois de conhecer melhor a diferença entre tipo e gênero textual, vamos ver as 

https://www.politize.com.br/direitos-sociais-o-que-sao/
https://www.infoescola.com/artes/a-arte-do-grafite/
https://www.politize.com.br/pichacao-arte-ou-vandalismo/


características de cada uma das quatro principais tipologias textuais. 

 

Narração  

 

A narração é uma tipologia textual muito conhecida. Trata-se, de maneira singela, de uma 

história contada por um narrador, a qual é construída em torno de um ou mais personagens, 

em um determinado local e em um determinado tempo. Em um primeiro momento, há uma 

introdução, apresentando os personagens, o lugar em que ocorre a história e em determinado 

tempo. 

Após o momento introdutório, essa tipologia textual apresentará uma situação conflitante, 

momento em que normalmente há o suspense. E, assim, a narrativa chega a um momento de 

clímax, o qual costuma prender a atenção do leitor pelo desfecho do enredo. 

Por fim, há o desfecho da história, encerrando o suspense apresentado no decorrer da 

narrativa. 

 

Dissertação 

 

A dissertação é extremamente utilizada no dia a dia. Trata-se de uma tipologia textual que 

objetiva expor, analisar e defender uma tese ou ponto de vista acerca de um determinado 

assunto. 

Além disso, essa é a tipologia mais cobrada em provas de vestibulares e concursos 

públicos, pelo fato de explorar a fundo o conhecimento do examinando. Essa tipologia será 

cobrada na Redação do Enem. 

Numa dissertação, o aluno terá que organizar, em estruturas lógicas, um texto 

apresentando seu ponto de vista a respeito de um determinado assunto. 

Por conta dessas características, a linguagem utilizada nessa tipologia textual costuma ser 

objetiva e com baixíssimo grau de pessoalidade, uma vez que o objetivo não é o autor, mas sim 

o assunto que está sendo explorado. 

 

Por isso, é muito comum ouvirmos falar que a dissertação é dividida em três estruturas 



lógicas: a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. 

 

Lembrete!  

1. Na introdução, o autor apresenta o tema objeto da dissertação e introduz, de maneira 

singela, seu ponto de vista. 

2. Já no desenvolvimento, há a exposição dos argumentos, a fim de comprovar a tese 

introduzida pelo autor no início do texto, fundamentando todo o seu ponto de vista. 

3. Por fim, temos a conclusão, na qual encerra-se o tema, trazendo uma síntese dos fatos 

expostos no decorrer da dissertação. 

 

        Descrição 

  

       A terceira tipologia textual é a descrição. Nesses tipos de textos, o autor se coloca na posição 

de mero observador e explica como é determinada coisa. Há a exposição de uma opinião ou 

sentimentos. 

        Normalmente, a partir da descrição, é possível que o leitor crie, em sua mente, uma imagem 

do que está sendo descrito. É muito comum vermos forte presença dos cinco sentidos durante o 

texto, com marcante descrição de tato, audição, visão, olfato e paladar. 

 

**Podemos dar como exemplo a #paracegover, utilizada em diversas redes sociais, em que o 

usuário que postou a foto descreve a imagem para que outros portadores de deficiência visual 

ou baixa visão possam compartilhar do momento.  

 

       Injunção 

 
 

   A última tipologia textual que abordaremos é a injunção. Esses textos apresentam comandos ou 

instruções ao seu leitor, podendo ser com viés de ordem ou conselho, mas sempre buscando controlar a 

ação do interlocutor utilizando-se, para tanto, da forma imperativa. 

 

Costumeiramente vemos a presença de uma linguagem muito mais objetiva e direta. 

Como exemplos dessa tipologia textual, temos as bulas de remédios, receitas culinárias, e até mesmo os 

editais de concursos públicos. 

Conteúdo com alterações da fonte: https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/tipologia-textual-saiba-como-identificar-os-4-

principais-tipos-de-texto/ 

 

Exercício 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/tipologia-textual-saiba-como-identificar-os-4-principais-tipos-de-texto/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/tipologia-textual-saiba-como-identificar-os-4-principais-tipos-de-texto/


 
Sobre os tipos textuais, é correto afirmar, exceto: 
 
a) Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas, como vocabulário, relações 

lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. 
 
b) Os tipos textuais são: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. 
 
c) Geralmente variam entre cinco e nove tipos. 
 
d) Possuem um conjunto ilimitado de características, que são determinadas de acordo com o estilo 

do autor, conteúdo, composição e função. 
 
e) Os tipos de textos apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a 

influência do contexto de nossas atividades comunicativas. De maneira predeterminada, apresentam 
vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os diversos gêneros. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Analise os fragmentos a seguir e assinale a alternativa que indique as tipologias textuais às quais 

eles pertencem: 
 
Texto I 
 
“Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu 

o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, 
ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. Dois ou três passantes rodearam-no e 
indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor 
gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque (...)”. (Dalton Trevisan – Uma vela para Dario). 

 
Texto 2 
 
“Era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se precisasse fazer 

esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha, em contrapartida, uma cara de menino, que a 
expressão alegre acentuava ainda mais.” 

 
Texto 3 
 
Novas tecnologias 
 
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 
“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-os 
em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e 
mochilas o “futuro” tão festejado. 

 
Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 
comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 
objeto público de entretenimento. 

 
Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto 
controlamos quanto somos controlados. 

 
SAMPAIO, A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. 

Acesso em: 1 mar. 2013 (adaptado). 
 
Texto 4 
 
Modo de preparo: 
 
Bata no liquidificador primeiro a cenoura com os ovos e o óleo, acrescente o açúcar e bata por 5 

minutos; 
 
Depois, numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes, misturando tudo, menos 



o fermento; 
 
Esse é misturado lentamente com uma colher; 
 
Asse em forno preaquecido (180° C) por 40 minutos. 
 
 
 
a) narração – descrição – dissertação – prescrição. 
 
b) descrição – narração – dissertação – prescrição. 
 
c) dissertação – prescrição – descrição – narração. 
 
d) prescrição – descrição – dissertação – narração. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
(FUNCAB) 
 
Internet e a importância da imprensa 
 
Este artigo não é sobre a pornografia no mundo virtual nem tampouco sobre os riscos de as redes 

sociais empobrecerem o relacionamento humano. Trata de um dos aspectos mais festejados da 
internet: o empowerment (“empoderamento”, fortalecimento) do cidadão proporcionado pela grande 
rede. 

 
É a primeira vez na História em que todos, ou quase todos, podem exercer a sua liberdade de 

expressão, escrevendo o que quiserem na internet. De forma instantânea, o que cada um publica está 
virtualmente acessível aos cinco continentes. Tal fato, inimaginável décadas atrás, vem modificando as 
relações sociais e políticas: diversos governos caíram em virtude da mobilização virtual, notícias antes 
censuradas são agora publicadas na rede, etc. Há um novo cenário democrático mais aberto, mais 
participativo, mais livre. 

 
E o que pode haver de negativo nisso tudo? A facilidade de conexão com outras pessoas tem 

provocado um novo fenômeno social. Com a internet, não é mais necessário conviver (e conversar) com 
pessoas que pensam de forma diferente. Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos “iguais” a 
mim, por mais minoritária que seja a minha posição. 

 
O risco está em que é muito fácil aderir ao seu clube” e, por comodidade, quase sem perceber, ir se 

encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos guetos, físicos ou virtuais, ocorra um processo que 
desemboca no fanatismo e no extremismo. 

 
Em razão da ausência de diálogo entre posições diversas, o ativismo na internet nem sempre tem 

enriquecido o debate público. O empowerment digital é frequentemente utilizado apenas como um 
instrumento de pressão, o que é legítimo democraticamente, mas, não raras vezes, cruza a linha, para 
se configurar como intimidação, o que já não é tão legítimo assim... 

 
A internet, como espaço de liberdade, não garante por si só a criação de consensos nem o 

estabelecimento de uma base comum para o debate. 
 
Evidencia-se, aqui, um ponto importante. A internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse 

fenômeno dos novos guetos põe em destaque o papel da imprensa no jogo democrático. Ao selecionar 
o que se publica, ela acaba sendo um importante moderador do debate público. Aquilo que muitos 
poderiam ver como uma limitação é o que torna possível o diálogo, ao criar um espaço de discussão 
num contexto de civilidade democrática, no qual o outro lado também é ouvido. 

 
A racionalidade não dialogada é estreita, já que todos nós temos muitos condicionantes, que 

configuram o nosso modo de ver o mundo. Sozinhos, nunca somos totalmente isentos, temos sempre 
um determinado viés. Numa época de incertezas sobre o futuro da mídia, aí está um dos grandes 
diferenciais de um jornal em relação ao que simplesmente é publicado na rede. 

 
Imprensa e internet não são mundos paralelos: comunicam-se mutuamente, o que é benéfico a 

todos. No entanto, seria um empobrecimento democrático para um país se a primeira página de um 
jornal fosse simplesmente o reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca foi tão necessária 
uma ponderação serena e coletiva do que será manchete no dia seguinte. 

 



O perigo da internet não está propriamente nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso, 
todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma lógica, predominantemente quantitativa. O mundo 
contemporâneo, cada vez mais intensamente marcado pelo virtual, necessita também de outros 
olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo plural, não tem por que se tornar um monopólio.  

 
                                       (CAVALCANTI, N. da Rocha. Jornal “O Estado de S. Paulo”, 12/05/14, com 

adaptações.) 
 
Pelas características da organização do discurso, a respeito do texto pode-se afirmar que se trata 

de uma: 
 
a) dissertação de caráter expositivo, pois explica, reflete e avalia ideias de modo objetivo, com 

intenção de informar ou esclarecer. 
 
b) narração, por reportar-se a fatos ocorridos em determinado tempo e lugar, envolvendo 

personagens, numa relação temporal de anterioridade e posterioridade. 
 
c) dissertação de caráter argumentativo, pois faz a defesa de uma tese com base em argumentos, 

numa progressão lógica de ideias, com o objetivo de persuasão. 
 
d) descrição, por retratar uma realidade do mundo objetivo a partir de caracterizações, pelo uso 

expressivo de adjetivos. 
 
e) expressão injuntiva, por indicar como realizar uma ação, utilizando linguagem simples e objetiva, 

com verbos no modo imperativo. 
 

Fonte: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-tipos-textuais.htm 
 

Material de apoio 

Link de materiais de apoio:  
 

● Tipos textuais - Prof Noslen: https://www.youtube.com/watch?v=ibwf_X3498c 
● Gêneros textuais X Tipos textuais: https://www.youtube.com/watch?v=J-MOSikttwo 
● Tipologias textuais - Brasil Escola: https://www.youtube.com/watch?v=7wIhBsb5Kzo 
● IMPORTANTÍSSIMO! Dissertação - Prof Noslen: 

https://www.youtube.com/watch?v=nEImAvz96EI 

Para a monitoria 

1. Realizar o teste de tipos de aprendizagens; 
2. Refletir sobre as imagens do tema PICHAÇÃO: PROTESTO, ARTE OU VANDALISMO? e 

levantar pontos importantes para o debate; 
3. Realizar os exercícios propostos ou tentar; 
4. Levar dúvidas, anotações, comentários, propostas e contribuições. 

 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-tipos-textuais.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ibwf_X3498c
https://www.youtube.com/watch?v=J-MOSikttwo
https://www.youtube.com/watch?v=7wIhBsb5Kzo
https://www.youtube.com/watch?v=nEImAvz96EI

