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GÊNEROS TEXTUAIS 

Gênero textual, tipo textual e gênero literário 

Antes de vermos mais detalhadamente alguns exemplos de gêneros textuais, é necessário abordar alguns conceitos 
a fim de evitar possíveis confusões. Vejamos a seguir: 

Gênero literário – Os gêneros textuais abrangem todos os tipos de texto, ao contrário dos gêneros literários que, 
como o próprio nome já indica, aborda apenas os literários. O gênero literário é classificado de acordo com a sua 
forma, podendo ser do gênero dramático, lírico, épico, narrativo etc. 

Tipo textual – É a forma como um texto se apresenta. Pode ser classificado como narrativo, argumentativo, 
dissertativo, descritivo, informativo ou injuntivo. 

Observe que, enquanto os tipos textuais variam entre 5 e 9 tipos, temos infinitos exemplos de gêneros textuais. Os 
gêneros textuais são inúmeros e cada um deles possui o seu próprio estilo de escrita e de estrutura. Confira alguns 
deles a seguir: 

 Conto maravilhoso; 
 Conto de fadas; 
 Fábula; 
 Carta pessoal; 
 Lenda; 
 Telefonema; 
 Poema; 
 Narrativa de ficção científica; 
 Romance; 
 E-mail; 
 Manual de instruções; 
 Lista de compras; 
 Edital; 
 Conto; 
 Piada; 
 Relato; 
 Relato de viagem; 
 Diário; 

 Autobiografia; 
 Curriculum vitae; 
 Notícia; 
 Biografia; 
 Relato histórico; 
 Texto de opinião; 
 Carta de leitor; 
 Carta de solicitação; 
 Editorial; 
 Ensaio; 
 Resenhas críticas; 
 Seminário; 
 Conferência; 
 Palestra; 
 Texto explicativo; 
 Relatório científico; 
 Receita culinária; 
 Regulamento; 

No cotidiano, quando interagimos com as pessoas, estamos produzindo gêneros textuais, ou seja, textos que 
possuem uma finalidade, uma estrutura, uma linguagem específica. Ao produzir determinados gêneros, é 
importante saber, por exemplo, o objetivo do texto, para quem será destinado e em que veículo será publicado. Os 
gêneros textuais estão sempre relacionados a áreas do conhecimento, campos de atividade humana ou esferas de 
circulação, tais como: esfera jornalística, literária, publicitária, jurídica, científica, cotidiana, entre outras. 
 
1- Observe, a seguir, alguns exemplos. 
 
TEXTO “A” 



 
TEXTO “B” 

 
TEXTO “C” 

 
 
Responda as questões a seguir. 
 

 
 
Esse texto foi escrito para, 
 
A) dar uma informação. 



B) divulgar um evento. 
C) esclarecer uma dúvida. 
D) fazer um agradecimento. 
 
2. Nesse texto, o trecho que indica ideia de tempo é: 
A) “... não havia conseguido muito resultado...”. 
B) “... eu tento ganhar dinheiro com a internet,...”. 
C) “... mudei muita coisa em meu site.”. 
D) “... meus ganhos dobraram já no dia seguinte.”. 
 
3. No trecho “Olha, preciso dizer que eu me surpreendi!”, o ponto de exclamação indica 
A) agitação. 
B) empolgação. 
C) raiva. 
D) susto. 
 
4. O trecho que apresenta uma opinião é: 
A) “... há alguns dias eu me inscrevi no seu curso.”. 
B) “... ainda não havia conseguido muito resultado.”. 
C) “... segui as dicas de posicionamento e otimização [...] e meus ganhos dobraram...”. 
D) “... suas dicas são simples de fazer mas os resultados são surpreendentes.”. 
 
5. De acordo com esse texto, o aumento de cliques nos anúncios do site trouxe como consequência 
A) o dobro dos ganhos. 
B) o aumento do tráfego. 
C) a mudança no estilo de vida. 
D) a otimização dos anúncios. 
 
6. Esse texto é 
A) um bilhete. 
B) um diário. 
C) um e-mail. 
D) um torpedo. 
 
7. Em relação às dicas recebidas de Jonathan, Ricardo mostra-se 
A) ansioso. 
B) desapontado. 
C) impressionado. 
D) pessimista.  
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