
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

DEFINIÇÃO 

 Gêneros textuais são categorias de textos relativamente estáveis, que exercem 

funções sociais específicas de acordo com a necessidade de interação e comunicação 

humana. Os gêneros textuais são caracterizados a partir de seu conteúdo, composição 

e linguagem.  

Por exemplo, no caso do jornal, todos os textos produzidos para contar fatos 

recentes possuem uma estrutura parecida, que costuma apresentar um título, uma 

manchete e um texto verbal, seguido ou não de imagens. Todos esses pontos em 

comum constituem o gênero textual notícia. Outros exemplos de gêneros textuais são: 

o conto, a novela, a carta pessoal, a história em quadrinhos, a receita culinária, o 

anúncio publicitário, o artigo de opinião, o editorial, entre muitos outros.  

É importante diferenciar a noção de gênero textual e tipo textual. Os gêneros 
textuais são inúmeros e têm como característica serem flexíveis e passíveis de 
mudança, um exemplo disso é o surgimento do gênero textual e-mail. Por outro lado, os 
tipos textuais são classificações fixas, pois elas definem e diferenciam o texto a partir 
da estrutura e dos aspectos linguísticos. Os tipos textuais dividem-se em cinco: 
narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DOS GÊNEROS TEXTUAIS 

As principais características a serem analisadas em um gênero textual são:   

● Conteúdo:  assunto ou temas abordados no texto. 

● Composição: trata da organização das partes do texto. 

● Linguagem: são os recursos da língua escolhidos para elaboração do texto, tais 

recursos podem ser lexicais, sintáticos ou de registro (formal/informal) a 

depender da situação de comunicação.   

● Função social: é a finalidade que este texto terá nas interações em sociedade 

ao transmitir sua mensagem. Por exemplo, se escrevemos uma dissertação, 

buscamos defender uma ideia através de argumentos.  

● Esfera de circulação: cotidiana, literária, científica, escolar, publicitária, política, 

jurídica, etc.  

 

  



EXEMPLOS DE GÊNEROS TEXTUAIS 

 

a) Notícia  

Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo 

Publicado em 18/01/2019 - 11:38 Por Daniel Mello - Repórter da Agência Brasil - São 
Paulo 

Um incêndio atingiu na manhã de hoje (18) o Instituto do Coração (Incor) no complexo 
do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria 
do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. 

O Corpo de Bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram 
apenas 10 minutos, foram controladas pela própria brigada de incêndio da instituição.  

Entretanto, devido a fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada. 

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-01/incendio-atinge-instituto-
do-coracao-em-sao-paulo 

b) Tirinha 

 

c) Campanhas publicitárias 

 

 



QUESTÕES 

1. (ETEC 2017) 

 

 

<http://tinyurl.com/hv2r4hp> Acesso em: 06.09.2016. Original colorido. 

 

Esse cartaz faz alusão à questão da fome no mundo, convocando o leitor a repensar e 
mudar os seus hábitos de consumo. O cartaz é um gênero textual cuja função é 
chamada de injuntiva e apresenta características tais como 

A) um caráter persuasivo e a presença de verbos no imperativo. 

B) um caráter descritivo, sem defesa de um ponto de vista. 

C) a presença de estrofes e versos que apresentam rima. 

D) a descrição de um ser vivo, um objeto ou um ambiente. 

E) o desenvolvimento de um enredo, composto de clímax e desfecho. 

 

 

  



2. (ETEC 2017) 

 

 

O cartum lido trata de maneira cômica o problema vivenciado por um aluno. O humor 
está baseado no fato de o aluno 

A) não entender o tema da redação. 

B) não ter permissão para usar o celular de seus familiares. 

C) conseguir consertar seu computador que estava quebrado. 

D) tratar como apavorante ficar sem acesso a dispositivos tecnológicos. 

E) não poder terminar sua redação por conta da falta de energia elétrica. 

 

 

3. (Liceu de Artes e Ofícios 2014) 

LENTES DA HISTÓRIA 

Hélio Schwartsman 

 

O que aconteceu com o sonho do fim da segregação racial que, há 50 anos, 
Martin Luther King anunciava para 250 mil pessoas na Marcha sobre Washington? Ele 
está perto de materializar-se ou continua uma esperança para o futuro? 

A resposta depende dos óculos que vestimos. Se apanharmos a lente dos 
séculos e milênios, a longa duração de que falam os historiadores, há motivos para 
regozijo. A instituição da escravidão, especialmente cruel com os negros, foi abolida de 
todas as legislações do planeta. É verdade que, na Mauritânia, isso ocorreu apenas em 
1981, mas o fato é que essa chaga que acompanhava a humanidade desde o 
surgimento da agricultura, 11 mil anos atrás, se tornou universalmente ilegal. 

Apenas 50 anos atrás, vários Estados americanos tinham leis (Jim Crow Iaws) 
que proibiam negros até de frequentar os mesmos espaços que brancos. Na África do  



 

Sul, a segregação, com base legal, chegou até os anos 90. Hoje, disposições dessa 
natureza são não só impensáveis como despertam vívida repulsa moral. 

Em 2008, numa espécie de clímax, o negro Barack Obama foi eleito presidente 
dos EUA, o que levou alguns analistas a falar em era pós-racial. 

Basta, porém, apanhar a lente das décadas e passear pelos principais 
indicadores demográficos para verificar que eles ainda carregam as marcas do racismo. 
Negros continuam significativamente mais pobres e menos instruídos que a média do 
país. 

São mandados para a cadeia num ritmo seis vezes maior que o dos brancos. As Jim 
Crow Iaws foram declaradas nulas, mas alguns Estados mantêm regras que, na prática, 
reduzem a participação de negros em eleições. 

É um caso clássico de copo meio cheio e meio vazio. Do ponto de vista da longa 
duração, estamos bem. Dá até para acreditar em progresso moral da humanidade. Só 
que não vivemos na escala dos milênios, mas na das décadas, na qual a segregação 
teima em continuar existindo. 

Adaptado de SCHUWARTSMAN, Hélio. Folha de São Paulo. 28.08.2013. 

 

O texto lido é: 

A) um relato, uma vez que tem a função de narrar, focalizando as ações referentes a 
um determinado acontecimento. 

B) uma notícia, uma vez que tem a função de registrar fatos, informando de modo 
objetivo e claro o público geral. 

C) um artigo de opinião, uma vez que tem a função de apresentar o ponto de vista do 
autor sobre determinada questão. 

E) um relatório, uma vez que tem a função de apresentar e analisar os resultados de 
uma pesquisa do autor. 

 

4. (Liceu de Artes e Ofícios 2018) 

Em 7 de junho de 1494, uma linha imaginária – em um meridiano a 370 léguas 
a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde –, determinava que as 
terras à sua esquerda, e portanto a leste, seriam dos espanhóis; e à sua direita, a oeste, 
seriam de Portugal. 

Cristóvão Colombo mal tinha posto os pés em terra firme e a corte espanhola já 
começou a se preocupar em proteger legalmente as terras descobertas na América. 

No final do século XV, Portugal e Espanha eram grandes potências militares e 
econômicas e, para evitar conflitos, firmaram um tratado que contemplava o interesse 
dos dois reinos no caso da nova terra descoberta e das terras que futuramente viessem 
a ser encontradas fora da Europa. 

O acordo também definia como seria a exploração e a colonização desses 
territórios. O Brasil estava nesse “pacote”. 

O documento foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. E, por essa 
razão, ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. 



 

O Tratado de Tordesilhas deixou de vigorar em 1750, com a assinatura do 
Tratado de Madri – por meio do qual as coroas portuguesa e espanhola estabeleceram 
novos limites de divisão territorial para suas colônias na América do Sul. 

(http://radioagencianacional.ebc.com.br. Adaptado) 

O objetivo do texto é 

A) informar como foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. 

B) criticar Portugal por desistir da colonização das novas terras da América. 

C) enfatizar que o Tratado de Tordesilhas obrigava os portugueses a explorar o Brasil. 

D) sugerir que a Espanha assinou o Tratado de Tordesilhas para prejudicar Portugal.  

 

5. (ENEM 2018)  

A trajetória de Liesel Meminger é contada por uma narradora mórbida, 
surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, 
a Morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma 
sobrevivente: a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o 
subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. 
O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. 
É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo 
com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a 
pseudorrealidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à 
eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança.  

A Morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à 
narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto, 
um sucesso absoluto – e raro – de crítica e público. 

Disponível em: www.odevoradordelivros.com. Acesso em: 24jun. 2014 

 

Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. 
Esse fragmento é um(a) 

A) reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. 

B) resumo, pois promove o contato rápido do leitor com uma informação desconhecida. 

C) sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. 

D) instrução, pois ensina algo por meio de explicações sobre uma obra específica. 

E) resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. 

 

6. (ENEM 2019)  



 

Disponível em: www.acnur.org. Acesso em: 11 dez. 2018. 

 

Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo de: 

A) criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. 

B) revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. 

C) incentivar a campanha de doações para os refugiados. 

D) denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. 

E) simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. 

 

7. (ENEM 2019) 

 

Disponível em: http://palavrastempoder.org. Acesso em: 20 abr. 2015 

 

Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função 
social:  

A) propagar a imagem positiva do Ministério Público. 



B) conscientizar a população que direitos implicam deveres. 

C) coibir violações de direitos humanos nos meios de comunicação. 

D) divulgar políticas sociais que combatem a intolerância e o preconceito. 

E) instruir as pessoas sobre a forma correta de expressão nas redes sociais 

 

8. (ENEM 2016) 

Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português 

Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, 
M.O.P., de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, 
carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. 
Amparado pela documentação fajuta de M.O.P., um motorista poderia alegar às Juntas 
Administrativas de Recursos de Infrações que ultrapassou o limite de velocidade para 
levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. 

O esquema funcionou até setembro, quando M.O.P. foi indiciado. Atropelara a 
gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em 
queestava escrito aneurisma “celebral” (com I no lugar de r) e “insuficiência” múltipla de 
órgãos (com um I desnecessário em “insuficiência” – além do fato de a expressão 
médica adequada ser “falência múltipla de órgãos”)  

M.O.P. foi indiciado pela 2° Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa 
do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um 
computador com modelos de documentos. 

 

Língua Portuguesa, n. 12, set. 2006 (adaptado).  

 

O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros 
de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, 
depreende-se que esse texto é um(a):  

A) conto, porque discute problemas existenciais e sociais de um fraudador. 

B) notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. 

C) crônica, porque narra o imprevisto que levou a polícia a prender um fraudador. 

D) editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos dos documentos redigidos por um 
fraudador. 

E) piada, porque narra o fato engraçado de um fraudador descoberto pela polícia por 
causa de erros de grafia. 

 

9. (FATEC 2013)  

O labirinto dos manuais 

Há alguns meses, troquei meu celular. Um modelo lindo, pequeno, prático. 
Segundo a vendedora, era capaz de tudo e mais um pouco. Fotografava, fazia vídeos,  

 



 

recebia e-mails e até servia para telefonar. Abri o manual, entusiasmado. “Agora eu 
aprendo”, decidi, folheando as 49 páginas. Já na primeira, tentei executar as funções. 
Duas horas depois, eu estava prestes a roer o aparelho. O manual tentava prever todas 
as possibilidades. Virou um labirinto de instruções! Na semana seguinte, tentei baixar o 
som da campainha. Só aumentava. Buscava o vibracall, não achava. Era só alguém me 
chamar e todo mundo em torno saía correndo, pensando que era o alarme de incêndio! 
Quem me salvou foi um motorista de táxi. 

- Manual só confunde - disse didaticamente. - Dá uma de curioso. Insisti e 
finalmente descobri que estava no vibracall há meses! O único problema é que agora 
não consigo botar a campainha de volta! 

Atualmente, estou de computador novo. Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. 
Comprei um livro. Na capa, a promessa: “Rápido e fácil” - um guia prático, simples e 
colorido! Resolvi: “Vou seguir cada instrução, página por página. Do que adianta ter um 
supercomputador se não sei usá-lo?”. Quando cheguei à página 20, minha cabeça 
latejava. O livro tem 342! Cada vez que olho, dá vontade de chorar! Não seria melhor 
gastar o tempo relendo Guerra e Paz*? 

Tudo foi criado para simplificar. Mas até o micro-ondas ficou difícil. A não ser que 
eu queira fazer pipoca, que possui sua tecla própria. Mas não posso me alimentar só de 
pipoca! Ainda se emagrecesse... E o fax com secretária eletrônica? O anterior era 
simples. Eu apertava um botão e apagava as mensagens. O atual exige que eu toque 
em um, depois em outro para confirmar, e de novo no primeiro! Outro dia, a luzinha 
estava piscando. Tentei ouvir a mensagem. A secretária disparou todas as mensagens, 
desde o início do ano! 

Eu sei que para a garotada que está aí tudo parece muito simples. Mas o mundo 
é para todos, não é? Talvez alguém dê aulas para entender manuais! Ou o jeito seria 
aprender só aquilo de que tenho realmente necessidade, e não usar todas as funções. 
É o que a maioria das pessoas acaba fazendo! 

(Walcyr Carrasco, Veja SP, 19.09.2007. Adaptado) 

 

Entre as características que definem uma crônica, estão presentes no texto de Walcyr 
Carrasco: 

A) a narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.  

B) a criação de imagens hiperbólicas e o predomínio do discurso direto. 

C) o emprego de linguagem acessível ao leitor e a abordagem de fatos do cotidiano. 

D) a existência de trechos cômicos e a narrativa restrita ao passado do autor 

E) a ausência de reflexões de cunho pessoal e o emprego de linguagem em prosa 
poética 

  



GABARITO: 

1. A 

2. D 

3. C 

4. A 

5. E 

6. E 

7. B 

8. B 

9. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


