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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.  

 

8. MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM 
JUROS. 
 
Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006. 
 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, 
formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é 
 
a) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 
 
b) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo. 
 
c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. 
 
d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. 
 
e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 
 
9. Partindo do pressuposto de que um texto estrutura-se a partir de características gerais de um determinado 
gênero, identifique os gêneros descritos a seguir: 
 
I. Tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. 
Algumas revistas têm uma seção dedicada a esse gênero; 
 
II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira particular, 
refletindo o momento, a vida dos homens através de figuras que possibilitam a criação de imagens; 
 
III. Gênero que apresenta uma narrativa informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua 
principal característica é a brevidade; 
 
IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única 
ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho; 
 
V. Esse gênero é predominantemente utilizado em manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, receitas, rótulos 
de produtos, entre outros. 
 
São, respectivamente: 
 
a) texto instrucional, crônica, carta, entrevista e carta argumentativa. 
 
b) carta, bula de remédio, narração, prosa, crônica. 
 
c) entrevista, poesia, crônica, conto, texto instrucional. 
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d) entrevista, poesia, conto, crônica, texto instrucional. 
 
e) texto instrucional, crônica, entrevista, carta e carta argumentativa. 
 
10. Câncer 21/06 a 21/07 
 
O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde 
você falha – se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo 
ciclo exige uma “desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Há 
preocupação com a família, e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na 
hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, 
avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais – sua 
confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. 
 
Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009. 
 
O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo 
comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A 
análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é: 
 
a) vender um produto anunciado. 
 
b) informar sobre astronomia. 
 
c) ensinar os cuidados com a saúde. 
 
d) expor a opinião de leitores em um jornal. 
 
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 
 
11. Mediante o que você aprendeu, construa um parágrafo bem estruturado conceituando gênero textual e tipologia 
textual. 
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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