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Tipologia textual

► Modos de organização do discurso

I) Tipo Narrativo → elementos da narrativa

a) narrador: personagem / observador / onisciente / intruso

b) foco narrativo: 1ª pessoa ou 3ª pessoa

c) ação: apresentação / desenvolvimento / clímax / desfecho

d) personagens: protagonista / antagonista / secundários

e) tempo: cronológico / psicológico

f) espaço: físico / imaginário / social

• gêneros textuais: lenda, conto, anedota, romance, fábula...
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II) Descritivo → retrato

Descrição estática de pessoas, objetos, cenários, animais...
Não há privilégio da ação, em um determinado tempo e lugar.

• gêneros textuais: bula de remédio (parte), classificados,
tabelas, horóscopo (jornal), manual de instrução (parte)...

III) Dissertativo → exposição de tema, com reflexão e
argumentação clara ou não.

Este tipo de texto baseia-se na explanação de ideias e na
consequente defesa de opinião.

• gêneros textuais: artigo de opinião, ensaio, carta de leitor,
editorial, tese, dissertação...
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IV) Injuntivo / Instrucional → direcionamento da ação

Nesse tipo de texto, há a condução do leitor pelo autor. É
muito empregado o modo imperativo.

• gêneros textuais: receita de bolo, manual de instrução
(parte), bula de remédio (parte), texto teatral, roteiro de TV..

OBS.1: Poesia e Prosa são formas literárias. Há, por exemplo,
poema descritivo, narrativo, argumentativo e injuntivo.

OBS.2: Gêneros literários: épico/narrativo, lírico e dramático.
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→ Texto: Memória

A história do Metrô-DF começou em janeiro de 1991, com a
criação de um grupo executivo de trabalho e a elaboração dos
primeiros estudos sobre o impacto ambiental da obra. Em maio
daquele ano, foi criada a Coordenadoria Especial, integrada por
técnicos de diversas áreas do governo do Distrito Federal, com a
missão de gerenciar a construção do metrô de Brasília. (...)

Em janeiro de 1997, teve início o Programa de Viagens
Experimentais, que teve como objetivo apresentar o novo sistema
de transporte à população de Brasília. Em julho do mesmo ano, a
Companhia do Metropolitano iniciou a convocação dos primeiros
concursados, sendo a maioria encaminhada para treinamento no
metrô de São Paulo.
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→ Questão 1: Do ponto de vista da tipologia textual, o texto
“Memória” é, predominantemente,

(A)dissertativo, já que nele prevalece a opinião do autor sobre o
assunto abordado.

(B) dissertativo, mas com algumas passagens descritivas.

(C) descritivo, uma vez que nele predomina o registro das
características da estrutura do metrô de Brasília.

(D) narrativo, pois constitui-se de uma sequência de fatos que se
relacionam por meio do nexo temporal.

(E) narrativo, mas com algumas passagens dissertativas, nas
quais o autor emite a própria opinião sobre o assunto abordado.
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→ Questão 2: No que se refere à tipologia textual, Marley e eu
encaixa-se em uma narrativa. Pode-se comprovar essa afirmação
ao se observar predomínio de certas características no texto,como

(A) Emprego de figuras de linguagem, verbos de ligação,
descrições de natureza expositiva e persuasiva.
(B) Presença de narrador, personagens, cenário, fato, diálogo
direto, progressão temporal, verbos de ação.
(C) Presença de personagens, cenário, progressão lógica e
objetiva das ideias, presença acentuada de frases nominais de
cunho explicativo.
(D) Presença de narrador, diálogo, linguagem denotativa, defesa
de um argumento, formas gramaticais que indicam conselho,
orientação.


