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Lista de exercícios – Tipologias e gêneros textuais

01. Quantas tipologias existem? Quais são?  

02. Dê um exemplo de gênero textual de cada uma 
das tipologias. 

03. Pesquise sobre o gênero “Palestra” e o classifique 
como pertencente a uma das tipologias. 

04. No texto a seguir, identifique a tipologia e o 
gênero textual: 

“A toca de coelho continuou reta como um túnel, 
dalguma forma, e então se declivou 
imprevistamente, tão imprevistamente c’Alice 
nem teve um momento para pensar em se parar 
antes de s’achar caindo no que pareceu um 
poço muito fundo. 

Ou o poço era fundíssimo, ou ela caiu muito 
lentamente, porque teve tempo de sobra, como 
desceu, para olhar a seu redor e para se 
perguntar o qu’ia acontecer a seguir. Primeiro, 
tentou olhar abaixo e divisar ao que ela chegava, 
mas estava escuro demais par’enxergar qualquer 
coisa: então olhou os lados do poço e notou 
qu’estavam enchidos com armários e estantes; 
aqui e ali viu mapas e retratos pendurados sobre 
cavilhas. Tirou um pote duma das prateleiras 
enquanto passava: estava rotulado 
“LARANJADA”, mas para seu grande 
desapontamento estava vazio: não quis largar o 
pote por medo de matar alguém debaixo, 
conseguiu, pois, pô-lo num dos armários 
enquanto caía para além dele. 

Bem,”, pensou Alice consigo, “depois duma 
caída tal qual esta, nada pensarei de tombar 
d’escadas! Como todos m’achariam brava em 
casa! Ora, eu não diria qualquer coisa sobre isto, 
ainda se caísse do tope da casa!” (o qu’era muito 
provavelmente verdade).” 

05. Crie um texto do gênero receita e dê a sua 
tipologia. 

06. Crie um texto do gênero carta e dê sua tipologia.  

07. O que a tipologia “dissertação” geralmente não 
comporta? 
a) argumentação 
b) lógica 
c) personagens 
d) citações diretas 
e) escrita em primeira pessoa do discurso 

08. Existem tipologias mistas e eles podem misturar 
quais quer tipologias. 

Reflita e julgue verdadeira ou falsa a afirmação 
acima. Justifique sua resposta. 

09. Dê um exemplo de gênero oral. 

10. Gêneros orais podem ser escritos também? 
Justifique e dê um exemplo caso sua resposta seja 
positiva para a pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REALIZE – TUTORIA EDUCACIONAL © Todos os direitos reservados 

GABARITO 

01. 5. Injunção, Exposição, Dissertação, Narração e 
descrição. 

02. Injunção – receita; Narração – fábula; Descrição 
– relatório; Exposição – artigo científico; 
Dissertação – artigo de opinião. 

03. Palestra pertence à Dissertação. 

04. Tipologia: Narração; Gênero: Fábula. 

05. Tipologia: Injunção. Exemplo: Uma receita de 
torta de morango. 

06. Tipologia: Dissertação. Exemplo: Carta de 
aceitação para determinada universidade. 

07. C 

08. Existem tipologias mistas, mas algumas são 
incapazes de se misturar pela grande diferença 
de características, portanto a afirmação é falsa. 

09. Narração de uma partida de basquete. 

10. Os gêneros orais também podem ser escritos, por 
exemplo o gênero fábula, que pode ser escrita ou 
contada por um contador de histórias. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


