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Tipo Textual 
A tipologia textual se configura por estabelecer
a estrutura dos textos, seu objetivo e finalidade.
Ou seja, resumidamente, os tipos textuais são
responsáveis pela forma como um texto se
apresenta.



EXEMPLOS DE TIPOS TEXTUAIS
Narrativo: o texto narrativo, tem como principal característica a
presença de um enredo, em que há a apresentação de ações de
personagens em um determinado tempo e espaço.
Descritivo: o texto descritivo tem como função descrever através de
observações e características algo/alguém.
Dissertativo: O texto dissertativo pode ser dividido em dois tipos: o
dissertativo argumentativo, que é o tipo textual da amedrontadora
redação do ENEM, e o dissertativo expositivo. O primeiro tem como
função, além de defender uma ideia através da argumentação,
persuadir o leitor. Já o segundo, tem como objetivo expor um ponto
de vista, sem necessariamente usar artifícios de convencimento. 



Exemplos de tipologias textuais

Expositivo: O texto expositivo tem como finalidade informar ou
esclarecer o leitor, a partir da exposição de um determinado

assunto. Para isso, é utilizado ao longo da sua estrutura,
conceituações, definições, informações e descrições. Além disso,
é essencial que essa tipologia textual tenha uma linguagem clara

e concisa. 
Injuntivo: Apesar do nome não nos dar muitas dicas sobre esse
tipo de texto, o texto injuntivo tem como função instruir ou
orientar o leitor. Desse modo, a utilização dos verbos no

imperativo para indicar uma ordem é um dos recursos linguísticos
mais importantes dessa tipologia. 



Gêneros Textuais

Os gêneros textuais são textos que cumprem uma
função social em uma dada situação comunicativa.
Diferente dos tipos textuais, os gêneros textuais não
têm uma estrutura limitada e definida, logo, eles
são bastante diversos. Além disso, eles podem sofrer
algumas modificações ao longo do tempo, devido
as mudanças de comunicação na sociedade. 



Exemplos de Gêneros Textuais 

conto, crônica, poesia, artigo, resumo, receita culinária, carta,
propaganda, novela, jornal, conversa no whatsapp, dicionário,

resenha, poema e e-mail. 



Atenção
Em um gênero textual pode haver mais
de um tipo textual.
Por exemplo: em um romance o tipo
textual predominante é a narração
por possuir enrendo, personagens,
tempo, local, etc. Entretanto, o
narrador pode descrever uma cena,
um sentimento ou uma personagem.



Níveis da linguagem

Formal: na escrita, a
linguagem formal
caracteriza-se pelo

uso da língua
fundamentada pela

gramática.

Informal: é
caracaterizada pelo
uso coloquial, com

uso de gírias,
abreviações, emojis.

Qual nível devo usar no e-mail?



Assunto: aparece no topo, dará ao interlocutor
a ideia do que se trata o e-mail.

Uso do vocativo: Caro(a) Senhor(a); Sr(a)
Professor(a); Sr(a) Diretor(a).

Corpo do texto/e-mail: tratará do assunto por
meio de parágrafos curtos, objetividade na
ideia e compreensão rápida para quem o lê.

Estrutura do e-mail



Despedida: em situações mais formais utiliza-se
“Atenciosamente” ou “Saudações”; para situações de
maior proximidade “Abraços”, “Beijos”.

Assinatura: nesse momento você deve se identificar
com seu nome completo, turma, turno, instituição.



Estrutura da mensagem via WhatsApp
 

1- Saudação seguido da identificação (nome, turma, turno,
instituição).

2- Assunto que deseja tratar (envio de atividade, sanar
dúvidas, solicitar informações) usando linguagem objetiva e
coesão nas ideias. 

3- Agradecimento e despedida.



ATENÇÃO ESPECIAL PARA:

1 - A pontuação. Afinal, uma vírgula pode mudar o
sentido do que você quer informar ao seu interlocutor.

2 - Conferir se as informações estão completas e os
arquivos anexados.



O que evitar no contato com
o(a) professor(a)/direção:

1- Uso de gírias.
2- Excesso de abreviações.
3- Uso de siglas desconhecidas. 
4- Linguagem extremamente rebuscada
ou palavras desconhecidas.

 



Vamos praticar?
Analise as seguintes

situações...
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