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ATIVIDADE DE CONTEXTUALIZAÇÃO  
DO CAMPO, DO GÊNERO E DO TEMA

1. Respostas pessoais. O intuito da questão é permitir aos estudantes que compar-
tilhem sua visão acerca dos direitos dos animais.

2. Respostas pessoais.

3. Os alunos podem mencionar protestos, mensagens em redes sociais e demais 
gêneros ou tipos de mobilização.

4. Abaixo-assinado é um documento por meio do qual um grupo reivindica algo de 
relevância social de governos ou instituições.

ATIVIDADE 1 – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL

1. O fato de o mercado Justo se comprometer com apenas de 80% dos ovos que 
vender serem provenientes de galinhas livres.

2. A reivindicação é que o mercado Justo não venda ovos de galinhas engaioladas. 

3. O autor apresenta como argumentos a situação precária das galinhas 
presas e o fato de muitas outras empresas terem abolido venda de ovos de 
galinhas engaioladas.

4. As galinhas não conseguem se mexer dentro das gaiolas, vivem em condições 
precárias e morrem pisoteadas por outras galinhas.

5. Respostas pessoais.

ATIVIDADE 2 – ANÁLISE DO CONTEXTO DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO E DA 
FORMA COMPOSICIONAL DO GÊNERO

1. Reivindicar soluções para resolver problemas de relevância social.

2. A organização Mercy For Animals Brasil.

3. Para o João Carlessi, um executivo da rede de mercados Justo.

4. Sem o título, o leitor não saberia do que se trata o texto. Assim, o título serve 
para contextualizar o leitor acerca do assunto do abaixo-assinado.

5. Título//contextualização//reivindicação //argumentação//apelo para que o 
leitor assine.
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ATIVIDADES DE ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

1. 

Conectivo Efeito de sentido produzido Outro conectivo que tenha o 
mesmo sentido

E Adição Ademais, além disso

No entanto Oposição Contudo, porém, mas

Diante disso Indica continuação de uma ideia anterior Perante o exposto, nesse 
sentido

De modo que consequência De forma que, por conseguinte

Nem Adição / alternância E não / ou

Para Finalidade A fim de que

Por outro lado Oposição Contudo, porém, contudo, mas
Tanto...quanto Comparação Tal como, bem como

Para que Finalidade A fim de que


