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PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Texto instrucional 

 

  Imagine só... Você fazendo uma pesquisa sobre um trabalho escolar e, num certo 

momento, bate aquela fome! Um bolo de chocolate... Hummm!!! Que delícia!  

E agora? Mãos a obra! Mas como? Não sabe fazer o bolo?  

Ah!!! Não se preocupe, é para isto que existem os chamados textos informativos. Eles 

também se incluem nos chamados gêneros textuais e sua principal característica é a informação, 

pois eles nos auxiliam em como devemos proceder para fazer uma receita culinária, tomar um 

remédio, manusear um eletrodoméstico, estudar para as provas de um concurso, conhecer 

pontos turísticos de uma cidade, etc. Sua principal característica é a informação, razão pela qual 

são denominados de “textos instrucionais”. 

Um fator muito importante que devemos perceber é quanto aos verbos de um texto 

desta natureza, pois como se trata de uma orientação, aparecem sempre no modo 

imperativo, no sentido de indicar uma ordem. 

Leia com atenção o texto instrucional abaixo e resolva as questões propostas. 

 

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 
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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. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Quem pode usar esse medicamento? 

a) Pessoas egoístas e mesquinhas. 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 30 de junho de 2020 (terça-feira) 

b) Todas as pessoas. 

c) Pessoas que não se dão a oportunidade de mudar. 

d) Pessoas que querem viver melhor. 

 

4. 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 

 

5. “Bala rosa – traz para você a simpatia das pessoas à sua volta”. Nessa frase, a palavra 

em destaque indica: 

a) 1º pessoa. 

b) 2ª pessoa. 

c) 3ª pessoa 

d)1ª e 2ª Pessoa 

 

 

Agora é a sua vez: 

Produza um texto instrucional. O tema é livre. 

Podem ser: Regras de um jogo, receitas, bulas de remédio, roteiro de filmes, manual de um 

aparelho eletrônico, etc. 

Fazer no caderno de produção de texto. 

 


