
Gramática 

www.professorjohnstonalbuquerque.com 

Tipologia textual / Questões 

Ficha 1 – AULA 12 

1. Preencha os parênteses com ao letras correspondentes; em seguida, assinale a alternativa que 

indica a correspondência correta. 

a. Narrar 

b. Argumentar 

c. Expor 

d. Descrever 

 (    ) Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim 

como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se uso de linguagem clara, objetiva e impessoal. 

(    ) Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado 

espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo 

de texto. 

(    ) Ato próprio de textos em que retrata, de forma objetiva ou subjetiva, um lugar, uma pessoa, um 

objeto etc., com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade. 

(    ) Ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias, cuja preocupação é a 

defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é: apresentação de ideia principal, argumentos e 

conclusão. 

a) c, a, b, d 

b) c, a, d, b 

c) d, b, c, a 

d) c, d, a, b 

e) b, c, a, d 

 

Nas próximas questões assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas 

falsas. 

 

2. (     ) O cardápio de uma lanchonete é um exemplo de texto injuntivo. 

 

 

3. (     ) Na dissertação expositiva, o autor expõe uma opinião acerca do ponto de vista dele mesmo. 

 

 



4. (     ) No texto narrativo há uma presença constante de verbos no futuro. 

 

 

5. (     ) Uma receita de bolo é um exemplo típico da tipologia instrucional. 

 

 

6. (   ) Na dissertação argumentativa predomina a presença de textos científicos já publicados 

anteriormente. A ideia nesse tipo de texto é fortalecer os argumentos do autor. 

 

 

7. (     ) Um guia turístico é um exemplo de texto narrativo. 

 

 

8. (     ) No texto descritivo existe uma análise minuciosa do objeto ou da personagem a que o texto se 

refere. 

 

 

 


