
Sugestão enviada por Marlene Lucia Siebert Sapelli 

 

O objetivo dessa atividade é tornar a produção de texto mais significativa e ensinar o 

educando a lidar com vários tipos de textos.  

 

Insista para que as respostas sejam bem completas e apresentadas em forma de 

pequenos textos dissertativos. 

 

Intertextualidade 

 

1. Escreva pequenos textos, respondendo as seguintes questões, a partir de cada 

anúncio: 

MATO BARATA, RATOS... 

 Faço detetização comercial e 

residencial. Orçamento sem 

compromisso. Tratar pelo fone 

XXXXXX 

 

Complete o texto: 

João foi chamado para detetizar uma casa. Nela havia muitas baratas e ratos. Maria, 

dona da casa, estava preocupada pois a barata pode causar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observe o texto abaixo 

Zoonoses 

As Zoonoses são infecções e doenças que podem ser adquiridas em contato com 

animais de estimação como cachorro, gato e passarinho, ou ainda, pela ingestão de 

carne contaminada de animais como o gado ou o porco. Outras doenças podem ser 

contraídas através do contato não desejado com ratos, moscas e baratas, principalmente 

através da ingestão de água ou alimentos contaminados. 

Baratas : As baratas estão entre os insetos que encontramos a toda hora e que pouco 

sabemos sobre os riscos que eles acarretam para a nossa saúde. Existem cerca de 3.500 

tipos de barata. A mais conhecida e comum no meio urbano é a barata de esgoto, ou 

francesinha. Transmitem micróbios que causam infecções respiratórias e 

intestinais. Suas fezes e suas cascas secas podem causar alergias. 

Na época das chuvas, elas procuram abrigo em lugares quentes, úmidos e escuros, 

dentro dos prédios, nos cantos das paredes das casas, nas frestas de madeira, nos 

armários, gavetas, fornos, ralos e depósitos. Estão sempre em busca de alimentos em 

lixos e esgotos. Ao transitar por locais limpos contaminam os alimentos, louças, pratos, 

talheres e copos.  

Deixe sempre o alimento protegido, não guarde comida sem tampa nos armários, 

principalmente doces e bolachas. Dê preferência aos inseticidas acondicionados em 



armadilhas que atraem as baratas para dentro delas. Não contaminam o meio ambiente e 

são eficientes para acabar com elas.  

Texto disponível em http://www.saudeanimal.com.br/zoonose.htm 

 

2. Observe o anúncio e responda a questão: 

VENDO MOBÍLIA 

USADA 

Vendo fogão, geladeira, 

freezer, pia, armário de 

cozinha, máquina de lavar, 

sofá, jogo de quarto 

completo. Tratar pelo fone 

xxxxxxxx 

Apresente três motivos para que alguém venda a mobília da casa. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Faça o mesmo com o anúncio abaixo: 

VENDO CASA 

Vendo casa no Bairro Beleza, 60 

m², cozinha, sala, dois quartos, 

banheiro e lavanderia. Tratar pelo 

fone xxxxxxxx. 

a) Apresente três motivos para que alguém venda sua casa. 

b) Pense numa pessoa que possa vender a casa, dê-lhe um nome, diga onde vai 

morar e como é a casa nova (em forma de texto dissertativo). 
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