
 

 
                                                                                     

Produção Textual 7º Ano - 2018 

 

Lista de conteúdos para exame final e avaliação especial: 

 

 Texto literário e não literário; 

 Texto Informativo e instrucional; 

 Notícia; 

 Narrativa: conto e romance; 

 Descrição; 

 Dissertação. 

 

 

Lista de exercícios para estudo 

 

Linguagem literária e não literária 

01. Sobre as características da linguagem não literária, estão corretas as alternativas: 

I. Diferentemente do que acontece com os textos literários, nos quais há uma preocupação com o 

objeto linguístico e também com o estilo, os textos não literários apresentam características bem 

delimitadas para que possam cumprir sua principal missão, que é, na maioria das vezes, a de 

informar. 

II. Apresenta características como a variabilidade, a complexidade, a conotação, a 

multissignificação e a liberdade de criação.  

III. A linguagem não literária faz da linguagem um objeto estético, e não meramente linguístico, ao 

qual podemos inferir significados de acordo com nossas singularidades e perspectivas. É comum na 

linguagem não literária o emprego da conotação, de figuras de linguagem e figuras de construção, 

além da subversão à gramática normativa. 

IV. Na linguagem não literária, a informação será repassada de maneira a evitar possíveis entraves 

para a compreensão da mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas na gramática 

normativa são adotadas. 

V. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no 

conto, na novela, no romance e também em verso, no caso dos poemas. 

 

a) I e IV. 

b) II, III e V. 

c) I, III e IV. 

d) I e V. 

e) Todas as alternativas 

estão corretas. 

 

 

02. Sobre a linguagem não literária é correto afirmar, exceto: 

a) É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. 

b) Sua principal característica é a objetividade. 

c) Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas 

realmente possuem. 

d) Utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou 

preocupações artísticas. 



 

Leia os textos abaixo para responder à questão: 

 

(Texto 1) Descuidar do lixo é sujeira 

Diariamente, duas horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais 

do McDonald’s deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos 

de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali 

revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. (Veja São Paulo, 23-

29/12/92) 

(Texto 2) O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos.  

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem.  

(Manuel Bandeira. Em Seleta em prosa e verso. Rio de Janeiro: J. Olympio/MEC, 1971, p.145) 

 

I. No primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua 

principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. 

II. No segundo texto, do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante, pois o 

poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. 

III. No texto “Descuidar do lixo é sujeira”, a intenção é informar sobre o lixo que diariamente é 

depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não 

literários. 

IV. O texto “O bicho” é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem 

plurissignificativa, isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes da 

linguagem literária. 

03. Estão corretas as proposições: 

a) I, III e IV. 

b) III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) I e IV. 

e) II, III e IV. 

 

04. São características da linguagem literária, EXCETO: 

a) Variabilidade. 

b) Multissignificação. 

c) Denotação. 

d) Liberdade na criação. 

e) Complexidade. 

 

 

Texto Instrucional  

 



Balas para Crescimento 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE: Este medicamento deve ser mantido ao alcance de crianças, 

adultos e idosos para ser usado sempre que necessário. 

APRESENTAÇÃO: Pacote com 50 balas coloridas. 

COMPOSIÇÃO: Cada bala contém ingredientes em grandes dosagens. 

Amizade........................................mg de verdade 

Amor..............................................mg incondicional 

Beleza.............................................mg do coração 

Esperança......................................mg de determinação 

Fé....................................................mg da alma 

Fraternidade.................................mg de compaixão 

Humildade....................................mg de simplicidade 

Companheirismo..........................mg de boas atitudes 

Outras virtudes............................mg sem limites 

INDICAÇÕES: 

Bala rosa – traz para você a simpatia das pessoas à sua volta. 

Bala branca – acalma a agitação e garante a paz. 

Bala vermelha – combate o desânimo. 

Bala verde – é vacina para quem estiver aborrecido e magoado. 

Bala amarela – ajuda a pensar na solução de problemas. 

Bala azul – acalma, reforça o bem-estar e o sossego. 

CONTRA INDICAÇÕES: Pessoas egoístas e mesquinhas que não se dão a oportunidade de mudar. 

REAÇÕES ADVERSAS: Pode causar dependência. Durante o tratamento, o paciente poderá 

apresentar sintomas de bem-estar e verificar que está se tornando uma pessoa melhor. 

POSOLOGIA: Crianças, ingerir uma bala diferente uma vez por dia. Adultos, ingerir todas as balas 

duas vezes por dia. 

VALIDADE: Agora e sempre. 

 

05. Esse tipo de texto serve para: 

a) (     ) instruir e informar.                               

b) (     ) instruir e divertir. 

c) (     ) instruir e partilhar um sentimento. 

d) (     ) instruir e divulgar algo. 

 

06. No texto, a palavra COMPOSIÇÃO indica: 

a) (     ) as situações contra indicadas no 

medicamento. 

b) (     ) os componentes que fazem falta ao 

homem. 

c) (     ) os elementos que formam o 

medicamento. 

d) (     ) os produtos que causam 

aborrecimentos. 

 

07. Quem pode usar esse medicamento? 

a) (     ) Pessoas egoístas e mesquinhas. 

b) (     ) Todas as pessoas. 

c) (     ) Pessoas que não se dão a 

oportunidade de mudar. 

d) (     ) Pessoas que querem viver melhor. 

 

 

08. Como os adultos devem tomar essa medicação? 



a) (    )  Ingerir  três vezes ao dia, duas balas 

b) (    ) Ingerir duas vezes ao dia uma bala 

 

c) (    ) Ingerir uma bala , uma vez ao dia 

d) (    ) Ingerir todas as balas, duas vezes ao 

dia 

09. “Bala rosa – traz para você a simpatia das pessoas à sua volta”. Nessa frase, as palavras em 

destaque indicam: 

a) (     ) 1º pessoa.     b) (     ) 2ª pessoa.     c) (     ) 3ª Pessoa      d) (     ) 1ª e 2ª Pessoa 

 

Texto instrucional 

 

TEXTO : Pão de queijo 

 

Ingredientes: 

2 ½ xícaras de polvilho doce 

½ xícara de polvilho azedo 

1 xícara de leite 

¾ xícara de óleo 

1 xícara de queijo parmesão ou minas 

3 ovos inteiros 

1 colher de chá de sal 

 

Modo de preparo: 

Bata tudo no liquidificador, menos o queijo; 

Despeje tudo em uma vasilha e misture com o queijo já ralado; 

Leve ao forno em forminhas de empada untada por 20 minutos. 
Carla Pernambuco. Juju na cozinha do Carlota: 29 receitas muito fáceis para crianças. São Paulo: Caramelo, 2004. p. 36. 

 Interpretação de texto 

10)    Essa receita serve para: 

a)    (    ) orientar o preparo de alimentos 

b)    (    ) indicar quais remédios um paciente deve tomar 

c)    (    ) mostrar como se monta um brinquedo 

 11)    Quais são as partes em que nossa receita está divida 

a)    (    ) Inicio, meio e fim 

b)    (    ) título, ingredientes e modo de preparo 

c)    (    ) título, conteúdo e autor 

 12)    Quais são os eletrodomésticos utilizados nessa receita?  



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 13)    Essa é uma receita que as crianças podem fazer sozinhas? Justifique sua resposta.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14)    Para que os números são utilizados em uma receita? O que aconteceria se uma receita 

não apresentasse números? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Texto Notícia 

 

Notícia 

    Com calor de quase 40ºC , Bataguassu registrou nesta quarta-feira a nona maior temperatura do 

Brasil. 

    Com os termômetros registrando quase 40ºC, Bataguassu registrou nesta quarta-feira dia 22 de 

fevereiro de 2017 a nona maior temperatura do Brasil e juntamente com outras sete cidades de Mato 

Grosso do Sul liderou o ranking entre as 10 cidades mais quentes do país. 

    Além de Bataguassu que registrou 36, 4ºC, os municípios de Bela Vista, Porto Murtinho, Água 

Clara, Aquidauana, Juti, Jardim e Sete Quedas também ocuparam as dez primeiras posições no 

ranking de temperaturas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Nestes locais, os 

termômetros registraram entre 38ºC e 36ºC nesta terça-feira. 

    Fonte: http://cenarioms.com.br/noticia/geral/4204/com-calor-de-quase-40oc--bataguassu-registrou-nesta-quartafeira-a-nona-maior-temperatura-do-brasil 

 

15. Após a leitura, responda  os  elementos estruturais que compõem o gênero notícia:  

a) Que fato aconteceu?  

____________________________________________________________________ 

b) Com quem? 

____________________________________________________________________ 

c) Quando aconteceu? 

____________________________________________________________________ 

d) Onde aconteceu?  

____________________________________________________________________ 

e) Como aconteceu o fato?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



f) Por que aconteceu? (causas do fato)  

____________________________________________________________________ 

 

Com base no que foi estudado sobre o gênero discursivo notícia, responda às atividades acerca da 

cena retratada na foto abaixo. 

 

Enchente ocorrida no Rio de Janeiro- fonte:www.google.com.br/imagens 

16. Você criará a notícia baseando-se nesta imagem. Sua notícia deverá responder às questões:  

a) Que fato aconteceu?  

____________________________________________________________________ 

b) Quem são as pessoas envolvidas?  

____________________________________________________________________ 

c) Quando aconteceu?  

____________________________________________________________________ 

d) Onde aconteceu?  

____________________________________________________________________ 

 e) Como aconteceu o fato?  

____________________________________________________________________ 

f) Por que aconteceu? (causas do fato)? 

____________________________________________________________________ 

Texto narração 

 

17. O gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso por: 

a) Poesia. 

b) Show. 

c) Jornal. 

d) Romance. 

e) Ode. 



 

Leia o texto a seguir, de Inácio de Loyola Brandão: 

 

O verde 

 

Estranha é a cabeça das pessoas. 

 

 
Uma vez, em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na 

época da floração, ela enchia a calçada de cores. Para usar um lugar-comum, ficava sobre o passeio 

um verdadeiro tapete de flores; esquecíamos o cinza que nos envolvia e vinha do asfalto, do 

concreto, do cimento, os elementos característicos desta cidade. Percebi certo dia que a árvore 

começava a morrer. Secava lentamente, até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ela 

renascerá, comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que 

analisasse a árvore, e o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que 

tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia-

idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Cheios de suspeitas, fomos até 

ela, indagamos, e ela respondeu com calma, os olhos brilhando, agressivos e irritados: 

 

— Matei mesmo essa maldita árvore. 

 

— Por quê? 

 

— Porque na época da flor ela sujava minha calçada, eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. 

 

Exercícios: 

18) Por que, no começo do texto, o narrador afirma que "Estranha é a cabeça das pessoas.". 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

19) Observe a frase: "Na época da floração, ela enchia a calçada de cores." (2º parágrafo). 

a) Qual é a época da floração? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) O que significa a expressão "enchia a calçada de cores"? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

20) Observe a frase: [...] esquecíamos o cinza que nos envolvia [...]" (2º parágrafo). Que cinza era 

esse ao qual o autor se referia? 

 

________________________________________________________________________________ 

http://3.bp.blogspot.com/-w2YvH3ALEP0/VdjpwATVPMI/AAAAAAAAC_k/ZXjX_EPEcgA/s1600/AAAA.jpg


 

21) Por que a árvore parou de florescer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

22) Releia atentamente a seguinte frase e responda às questões: 

"Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a 

nos lembrar de uma vizinha de meia-idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um 

regador." (2º parágrafo). 

a) Qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) Essa impressão se confirma no final do texto? Por quê? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

23) Por qual motivo a árvore foi morta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

24) Identifique, no texto , os elementos da narrativa abaixo: 

a) Narrador: ____________________________________________________________________ 

b) Espaço: ______________________________________________________________________ 

c) Enredo: ______________________________________________________________________ 

d) Clímax: ______________________________________________________________________ 

e) Desfecho: ____________________________________________________________________ 

 

Texto DESCRITIVO  

 

25. Sobre um texto do tipo descritivo, é correto afirmar: 

a) Sua principal característica é narrar um fato fictício ou não, com tempo e espaço bem definidos e 

personagens que executam as ações que movimentam o enredo. 

b) Sua principal característica é explicar um assunto e discorrer sobre ele. Tem como intenção expor 

um argumento e defendê-lo. 

c) Sua principal característica é completar os elementos da narrativa com a caracterização de 

personagem e de ambiente para transmitir ao leitor dados significativos sobre as personagens. 

d) Sua principal característica é indicar como realizar uma ação, com linguagem simples e objetiva 

e predomínio do modo imperativo. 

e) Sua principal característica é fazer uma defesa de ideias ou de um ponto de vista do autor do 

texto. A linguagem é predominantemente persuasiva e denotativa. 

 

26. Observe a imagem “Moça com Gato”, e responda o que se pede: 

 



 

a. Quais são as personagens? Como são? 

 

 

 

 

 

b. Onde as personagens estão? Como é o ambiente? 

 

 

 

 

 

c. Quais são as cores predominantes no quadro? 

 

 

 

 

 

d. O que você sentiu vendo o quadro? 

 

 

 

 

 

Texto Dissertativo 
 

 

Texto para as questões 27 a 31 
O pensamento ecológico: da Ecologia Natural ao Ecologismo 

Para entender o desenvolvimento do pensamento ecológico e a maneira como ele chegou ao 

seu atual nível de abrangência, é necessário partir da constatação de que o campo da Ecologia não é 

um bloco homogêneo e compacto de pensamento. Não é homogêneo porque nele vamos encontrar 

os mais variados pontos de vista e posições políticas, e não é compacto porque em seu interior 

existem diferentes áreas de pensamento, dotadas de certa autonomia e voltadas para objetos e 

preocupações específicas. Podemos dizer que, a grosso modo, existem no atual quadro do 

pensamento ecológico pelo menos quatro grandes áreas, que poderíamos denominar Ecologia 

Natural, Ecologia Social, Conservacionismo e Ecologismo. As duas primeiras de caráter mais 

teórico-científico e as duas últimas voltadas para objetivos mais práticos de atuação social. Essas 

áreas, cuja existência distinta nem sempre é percebida com suficiente clareza, foram surgindo de 

maneira informal na medida em que a reflexão ecológica se desenvolvia historicamente, 

expandindo seu campo de alcance. 

A Ecologia Natural, que foi a primeira a surgir, é a área do pensamento ecológico que se 

dedica a estudar o funcionamento dos sistemas naturais (florestas, oceanos etc.), procurando 

entender as leis que regem a dinâmica de vida da natureza. Para estudar essa dinâmica de vida da 

natureza, a Ecologia Natural, apesar de estar ligada principalmente ao campo da Biologia, se vale de 

elementos de várias ciências como a Química, a Física, a Geologia etc. A Ecologia Social, por outro 

lado, nasceu a partir do momento em que a reflexão ecológica deixou de se ocupar do estudo do 

mundo natural para abarcar também os múltiplos aspectos da relação entre os homens e o meio 

ambiente, especialmente a forma pela qual a ação humana costuma incidir destrutivamente sobre a 

natureza. Essa área do pensamento ecológico, portanto, se aproxima mais intimamente do campo 

das ciências sociais e humanas. 



A terceira grande área do pensamento ecológico – o Conservacionismo – nasceu justamente 

da percepção da destrutividade ambiental da ação humana. Ela é de natureza mais prática e engloba 

o conjunto das ideias e estratégias da ação voltadas para a luta a favor da conservação da natureza e 

da preservação dos recursos naturais. Esse tipo de preocupação deu origem aos inúmeros grupos e 

entidades que formam o amplo movimento existente hoje em dia em defesa do ambiente natural. 

Por fim, temos o fenômeno ainda recente, mas cada vez mais importante, do surgimento de uma 

nova era do pensamento ecológico, denominada 

Ecologismo, que vem se constituindo como um projeto político de transformação social, calcado em 

princípios ecológicos e no ideal de uma sociedade não opressiva e comunitária. 

 

A ideia central  do Ecologismo é de que a resolução da atual crise ecológica não poderá ser 

concretizada apenas com medidas parciais de conservação ambiental, mas sim através de uma 

ampla mudança na economia, na cultura e na própria maneira de os homens se relacionarem entre si 

e com a natureza. Essas ideias têm sido defendidas em alguns países pelos chamados “Partidos 

Verdes”, cujo crescimento eleitoral, especialmente na Alemanha e na França, tem sido notável. 

 

Pelo que foi dito acima, podemos perceber que dificilmente uma outra palavra terá uma 

expansão tão grande no seu uso social quanto a palavra Ecologia. Em pouco mais de um século, ela 

saiu do campo restrito da Biologia, penetrou no espaço das ciências sociais, passou a denominar um 

amplo movimento social organizado em torno da questão da proteção ambiental e chegou, por fim, 

a ser usada para designar toda uma nova corrente política. A rapidez dessa evolução gerou uma 

razoável confusão aos olhos do grande público, que vê discursos de natureza bastante diversa serem 

formulados em nome da mesma palavra Ecologia. Que relação pode haver, por exemplo, entre um 

deputado “verde” na Alemanha, propondo coisas como a liberação sexual e a democratização dos 

meios de comunicação, e um conservador biólogo americano que se dedica a escrever um trabalho 

sobre o papel das bactérias na fixação do nitrogênio? Tanto um como o outro, entretanto, se dizem 

inseridos no campo da Ecologia. A chave para não nos confundirmos diante desse fato está 

justamente na percepção do amplo universo em que se movimenta o uso da palavra Ecologia. 

(LAGO, Antonio & PÁDUA, José Augusto, O que é Ecologia, 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989) 

27. Com relação à construção do texto, é correto afirmar que: 

a) o primeiro parágrafo introduz o assunto, apresentando-o em linhas gerais; 

b) o segundo parágrafo retoma, cronologicamente, cada um dos temas apenas mencionados no 

primeiro parágrafo; 

c) o fato de as áreas da preocupação ecológica aparecerem citadas no primeiro parágrafo serve 

como 

argumento para afirmação de que o campo da Ecologia é um bloco homogêneo e compacto; 

d) ele não está construído logicamente, não sendo possível o leitor reconstruir esquematicamente o 

caminho seguido pelos autores; 

e) n.d.a. 

 

28. Dentre as afirmativas a seguir, que versam sobre o uso de alguns elementos coesivos do 

primeiro 

parágrafo do texto, é incorreto afirmar que: 

a) “ele” e “seu” (linhas 2 e 3) remetem a “pensamento ecológico”; 

b) “nele” (linha 4) e “seu” (linha 5) se relacionam a “campo da Ecologia” e “bloco homogêneo”, 



respectivamente; 

c) “As duas primeiras” (linha 9) se relaciona a “Ecologia Natural” e “Ecologia Social”; 

d) “as duas últimas” (linha 9) faz remissividade a “Conservadorismo” e “Ecologismo”; 

e) “Essas áreas” (linha 10) remete a “Ecologia Natural”, “Ecologia Social”, “Conservadorismo” e 

“Ecologismo”. 

 

29. Com relação aos elementos intratextuais abaixo destacados, é correto afirmar que: 

a) “Essas ideias (linha 35) faz remissividade a todo o exposto no período imediatamente anterior; 

b) “acima” (linha 38) remete a todo o exposto anteriormente no texto, ou seja, a todo o exposto nos 

dois primeiros parágrafos; 

c) “Tanto um como o outro” (linha 48) deve ser preenchido com os termos “deputado verde” e 

“conservador verde”; 

d) “Ela” (linha 24) é um pronome pessoal do caso reto que deve ser lido como “Conservadorismo”; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30. Com relação aos conectivos conjuntivos abaixo destacados, é incorreto afirmar que: 

a) o “porque” (linha 4) introduz uma oração que estabelece uma relação de causa com a oração 

“Não é homogêneo”; 

b) o “Para” (linha 1) inicia uma oração que estabelece uma relação de finalidade com aquela a que 

se subordina; 

c) o “portanto” (linha 22) faz a oração em que está constituir-se uma conclusão ao exposto no 

período anterior; 

d) o “apesar de” (linha 16) introduz uma oração que estabelece uma relação de concessão com a 

principal do período em que está; 

e) o “mas” (linha 33) está interposto entre orações de sentidos contraditórios, introduzindo, 

portanto, uma oração adversativa. 

 

31. Certos elementos linguísticos contribuem para deixar pressupostos certas informações. Assim  

sendo, é correto afirmar que: 

a) “nem sempre” (linha 10-11) permite deduzir que, embora muitos não percebam os limites entre 

as áreas do pensamento ecológico, há quem as conheça e perceba; 

b) “apenas” (linha 34) deixa entrever que, para a atual crise ecológica possa ser resolvida, deverão 

ser tomadas medidas outras, que não só as de conservação ambiental; 

c) “especialmente” (linha 36) deixa pressupor que o crescimento eleitoral dos Partidos “Verdes” 

tem ocorrido em outros países, além de na França e Alemanha; 

d) “principalmente” (linha 16) permite concluir que a Ecologia Natural tem uma ligação íntima com 

a Biologia e com outras ciências; 

e) todas são corretas.  


