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REVISÃO – GÊNEROS TEXTUAIS
Marque um X nas alternativas corretas.
1. As receitas são iniciadas com um ___________________ que deve ficar centralizado.
a) parágrafo
b) título
c) modo de fazer
d) ingredientes
2. As receitas possuem dois grandes blocos de informações, que são:
a) data e local.
b) título e moral.
c) narrador e personagem.
d) ingredientes e modo de fazer
3. Observe a figura.

A figura refere-se a um:
a) texto instrucional.
b) conto de fadas.
c) conto popular.
d) receita.
4. Nas fábulas:
a) há rimas, versos e estrofes.
b) jamais aparecem humanos.
c) os animais são personagens.
d) há apenas diálogos de personagens, não há narrador.
5. Marque apenas a alternativa que apresenta uma característica do gênero textual fábula.
a) Moral.
b) Instruções.
c) Ingredientes.
d) Rimas.

6. O texto a seguir é:

a) uma reportagem.
b) uma manchete.
c) uma notícia.
d) um conto.
7. A respeito dos jornais, marque a alternativa correta.
a) Quem compra jornal pode escolher as seções que quer levar, já que certas partes não
interessam.
b) Os jornais, em geral, não possuem capa, já que as pessoas que compram querem ler notícias.
c) Os jornais possuem diversas seções, como economia, esportes, notícias etc.
d) Os jornais existem apenas de forma impressa.
8. A carta do leitor:
a) é enviada para um ente querido, fala sobre o dia a dia e sentimentos do indivíduo.
b) é enviada somente para jornais e revistas impressos.
c) é enviada para jornais famosos.
d) é enviada para jornais, revistas ou sites, com elogios, críticas ou dúvidas de quem leu a notícia.
9. Os cordéis:
a) podem falar sobre diversos assuntos, inclusive sobre assuntos da atualidade.
b) falam somente de assuntos ligados ao Nordeste.
c) trazem assuntos escolares.
d) tratam de histórias de pessoas famosas.
10. Os contos populares brasileiros:
a) possuem apenas uma versão, já que são muito famosos.
b) possuem diversas versões, pois são textos que surgiram na tradição oral.
c) são belos textos que emocionam.
d) são textos que trazem em sua temática apenas a esperteza.
11. São características dos contos populares:
a) São chamados de contos de fadas e trazem princesas, príncipes e elementos mágicos.
b) Possuem como personagens animais com atitudes humanas.
c) São chamados de contos tradicionais ou folclóricos e apresentam vocabulário popular.
d) Possuem linguagem rebuscada.

