
 

Aula 
48A Gêneros Textuais Informativos 

O texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um 
tema, fato ou circunstância ao leitor. Trata-se de uma produção textual objetiva, 
normalmente em prosa, com linguagem clara e direta. Tem como objetivo 
principal transmitir informação sobre algo, estando isento de duplas 
interpretações. Além de apresentar dados e referências, não há interferência de 
subjetividade, ou seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações 
do autor ou opiniões. 

CARACTERÍSTICAS 

 É escrito em prosa, sendo utilizada a 3.ª pessoa do discurso. 
 Fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. 
 Utiliza o sentido denotativo da linguagem, para informar o receptor da 

mensagem de forma clara e direta. 
 Não utiliza figuras de linguagem nem o sentido conotativo das palavras, de 

modo a evitar ambiguidade e diversidade de interpretações. 
 Não expressa opiniões pessoais nem reflete possíveis indagações do autor. 
 Assume um caráter prático e utilitário. 
 Apresenta citações, fontes, dados e pesquisas, de forma a provar a sua 

credibilidade. 

COMPREENSÃO DE TEXTOS INFORMATIVOS 

Existem estratégias de leitura de textos informativos, de modo a bem reter 
e compreender a maior quantidade de informação possível. É importante: 

 identificar a ideia principal do texto; 
 identificar as ideias secundárias do texto; 
 identificar detalhes e curiosidades; 
 interpretar informação proveniente de diagramas, ilustrações, tabelas,...; 
 tomar notas, sublinhar conteúdos, realizar esquemas,... 

EXEMPLOS 

Veículos de informação tais como jornais, revistas e entrevistas são os 
exemplos mais notórios de textos informativos, embora encontremos hoje todos 
os gêneros informativos na internet. Como exemplos de textos informativos 
temos: notícias, artigos e reportagens, anúncios, propaganda, folhetos, relatórios, 
avisos, entrevistas, etc. 

CONFIRA EXEMPLOS DE TEXTOS INFORMATIVOS: 

Combate à Dengue 
A picada do mosquito Aedes Aegypti tem demonstrado grande preocupação. 

Isso porque o aumento de mortes no país por motivo de dengue tem crescido de 
forma considerável nos últimos meses. 

A melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma: a prevenção. 
Projetos de conscientização têm alertado a população para os perigos da 

proliferação do mosquito. 
O foco está nos métodos necessários para acabar com os acúmulos de água 

nas casas. Isso porque são os ambientes mais propícios para a reprodução do 
transmissor da doença. 

Comunicado 
Senhores pais ou responsáveis, 
O departamento de ensino do (nome do colégio), tem a honra de convidá-los 

para a reunião de pais e mestres a ser realizada no dia (data) às (horário), no 
auditório do colégio. 

Na reunião serão apresentados os resultados do ano letivo, inclusive com 
informações sobre o desempenho individual dos alunos, além aproveitarmos o 
momento para promover uma maior interação entre a família e o ambiente escolar. 

Contamos com sua fundamental presença. 
Atenciosamente, 
A direção. 

 
01. Faça em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula. 
02. Explique por que o texto “Combate à Dengue” é informativo. 

03. Explique por que o texto “Comunicado” é informativo. 

04. Imagine que você esteja querendo comprar um celular novo. Como os 
textos informativos podem te ajudar a fazer a melhor escolha? 
05. Imagine que você esteja organizando um evento, e precisa informar as 
pessoas sobre este acontecimento. Crie um anúncio interessante. 
06. Imagine que você comprou uma roupa, e depois percebeu que tinha um 
problema, mas a loja não quis trocar. Escreva uma reclamação para entregar ao 
PROCON, explicando o que aconteceu. 

07. Agora você quer vender o seu celular antigo e precisa fazer um anúncio 
com a descrição do aparelho e outras informações relevantes que convença as 
pessoas a quererem comprá-lo. 


