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ESCRITA COMUM  

E ESCRITA ARTÍSTICA  

 

Cada texto tem uma finalidade artística diferente. Os textos artísticos são aqueles que têm como 

objetivo sensibilizar, emocionar ou tocar as pessoas. Mas existem também textos com objetivos mais práticos 

e que não podem ser classificados como artísticos.  

 

PALAVRAS TEM PODER! 

➔ Alguma vez, quando você estava lendo um Livro, uma HQ ou um Mangá, você chegou a se 

esquecer do mundo a sua volta? 

➔ Já lembrou de alguma música cuja letra te trouxe recordações de momentos alegres ou tristes? 

➔ Alguma música já te trouxe a lembrança de alguém especial?  

➔ Já sentiu vontade de expressar os seus sentimentos através de um poema? 

Percebeu como as palavras tem poder? 
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 1) Leia as opções no quadro abaixo e depois assinale qual opção abaixo refere-se a textos artísticos                                                                                                                                                                                             

o refere-se a textos artísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1,2,6 

b) 2,3,4 

c) 3,4,6 

d) 1,3,5 

2) Os quadrinhos exemplificam que as Histórias em Quadrinhos (HQ) constituem um gênero textual. 

Observe o quadrinho e responda:

 

a) Nas HQ a imagem não contribui para a 

mensagem do texto. 

b) Nas HQ, a imagem contribui muito pouco para a 

mensagem do texto. 

c) Nas HQ, a imagem contribui muito para a 

mensagem do texto. 

d) Nas HQ a imagem contribui pouco para a 

mensagem do texto. 

 

 

 

3) O objetivo essencial da atividade teatral é a comunicação humana entre: 

   

a) Palco e atores. 

b) Palco e diretores. 

c) Palco e autores. 

d) Palco e plateia. 

I – Um bate papo 

II – Bilhete para chefe 

III – Letra de música  

IV – Livro de poemas  

V – Instruções de saúde 

VI – Uma peça de teatro 


