
 

Aula 
60A Gêneros Textuais Injuntivos 

Também conhecidos como instrucionais, a linguagem dos textos 
injuntivos é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e 
recorrentes desse tipo de texto, é a utilização dos verbos no imperativo, 
de modo a indicar uma “ordem”, por exemplo, na receita de bolo: “misture 
todos os ingredientes”; bula de remédio “tome duas cápsulas por dia”; 
manual de instruções “aperte a tecla amarela”; propagandas “vista essa 
camisa”. Veja alguns exemplos: 

 

Texto 01  
 

Manual de Instruções da Lavadora Brastemp Ative Automática 9kg 
 

“Instalação: Prefira sempre os serviços da Rede de 
Assistência Técnica Brastemp para realizar desde a 
instalação até a manutenção de seus produtos com 
tranquilidade e segurança. 

1° passo: Veja se a tomada onde o produto será instalado 
tem o novo padrão de plugue, segundo o INMETRO. 

2° passo: Verifique se a tensão da rede elétrica no local 
de instalação é a mesma indicada na etiqueta do plugue 
da sua lavadora. 

3° passo: Nunca altere ou use o cabo de força de maneira 
diferente da recomendada. Se o cabo de força estiver 
danificado, chame a Rede de Serviços Brastemp para substituí-lo. 

4° passo: Verifique se o local de instalação possui as condições adequadas indicadas no 
Manual do Consumidor: 

- A pressão da água para abastecimento deve corresponder a um nível de 2 a 80 m acima do nível da 
torneira; 

- Recomenda-se que haja uma torneira exclusiva para a correta instalação da mangueira de entrada; 

- É obrigatória a utilização de uma torneira com rosca ¾ de polegada para a instalação da mangueira 
de entrada de água, a não utilização dela pode gerar vazamentos. 

- A mangueira de saída deve ser instalada no tanque (utilizando a curva plástica) ou em um cano 
exclusivo para o escoamento, com diâmetro mínimo de 5 cm. O final da mangueira deve estar a uma 
altura de 0,85 a 1,20 m para o correto funcionamento da Lavadora. 
Caso o local de instalação não tenha as condições adequadas, providencie as 
modificações, consultando um profissional de sua confiança.” 

Texto 02  
 

Massa de Panqueca Simples 
 

Ingredientes: 
1 ovo 
1 xícara de farinha de trigo 
1 xícara de leite 
1 pitada de sal 
1 colher de sopa de óleo 

Modo de Preparo: Bata todos os 
ingredientes no liquidificador. A seguir, 
aqueça uma frigideira untada com um 
fio de óleo em fogo baixo. Coloque um 
pouco da massa na frigideira não muito quente e esparrame de modo a cobrir todo o 
fundo e ficar só uma camada fina de massa. Vire a massa para igualar os dois lados, até 
que fiquem levemente dourados. Retire com a espátula, e sirva com o recheio de sua 
preferência. Sugestão de recheio: carne moída, queijo e geleia.” 
 

 

01. Em que situação usamos o texto 01. Explique. 
02. De acordo com o texto, quais são as orientações sobre a rede elétrica? 
03. Quais são as recomendações sobre a torneira? 
04. O final da mangueira de saída pode ficar no chão? Explique. 
05. Em que situação usamos o texto 02. Explique. 
06. Em quantas partes o texto se divide? Qual é a função de cada uma delas? 
07. Na parte “Modo de Preparo” Que verbos indicam uma ação a ser realizada pelo 
leitor? 
08. O que a pessoa deve fazer antes de colocar a massa na frigideira? 
09. E após espalhar a camada, o que ela deve fazer? 

Leia a tirinha abaixo: 

 
10. Quais verbos estão no modo imperativo, indicando uma ordem? 


