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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: Carta argumentativa
 GÊNEROS TEXTUAIS: Carta argumentativa
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Características e

elementos composicionais da carta argumentativa.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes

gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA



f) Assinatura: um texto pessoal, como é a carta, deve ser assinado pelo
autor.

Nos vestibulares, costuma-se, porém, solicitar ao aluno que não
escreva o próprio nome por extenso. Na Unicamp, por exemplo, ele
deve escrever a inicial do nome e dos sobrenomes .
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A palavra corrupção deriva do latim “corruptus” que, numa primeira
acepção, significa quebrado em pedaços e numa segunda acepção,
apodrecido, pútrido. Por conseguinte, o verbo corromper significa tornar
pútrido, podre.

Numa definição ampla, corrupção política significa o uso ilegal – por parte
de governantes, funcionários públicos e agentes privados – do poder político
e financeiro de organismos ou agências governamentais com o objetivo de
transferir renda pública ou privada de maneira criminosa para determinados
indivíduos ou grupos de indivíduos ligados por quaisquer laços de interesse
comum – como, por exemplo, negócios, localidade de moradia, etnia ou de
religião.
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De tempos em tempos, há um assunto que infelizmente retorna aos
noticiários: é a corrupção brasileira. Tema sobre o qual sempre há o
que falar, faltando, contudo, atitudes concretas que resolvam ou
amenizem o problema.

Pensando nisso, escreva uma carta argumentativa endereçada ao
nosso presidente da República, senhor Jair Bolsonaro, procurando
mostrar-lhe a necessidade de se combater seriamente essa prática
que tanto prejudica o país.
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Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2007.

Prezado Prefeito,

Apresento nesta carta o grande problema ecológico que está ocorrendo em nosso
planeta, que em consequência afeta nossa cidade. O aquecimento global é um problema
que está sendo debatido pela sociedade, porém nem todos já se conscientizaram de seus
efeitos negativos. É preciso que a população aprenda o que fazer para não ter problemas
no futuro.

Precisamos apresentar em colégios, programas sobre o que é o aquecimento
global para mostrarmos os grandes problemas que ele traz e trará para nossa sociedade.
Por exemplo, as geleiras do Alasca que estão sendo destruídas, aumentam o volume da
água e faz com que a maré suba, chegando a nossos prédios (exemplo tirado do jornal O
Globo de agosto/2007, fato que já está acontecendo na cidade de Recife no estado de
Pernambuco).
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Para fazermos com que os efeitos do aquecimento global diminuam,
precisamos usar novas matérias como o biodiesel, que é um combustível
biodegradável, muito menos poluente que a gasolina, pois emite menor
quantidade de gás carbônico (CO2) (exemplo retirado do site da Petrobrás). Outro
modo, é usarmos menos automóveis e mais transportes alternativos como o
metrô.

O único modo de fazermos com que as pessoas se conscientizem é mostrar
para eles o mal que o aquecimento global faz para a ecologia e a nós mesmos.
Porque se ficarmos parados, nosso mundo sofrerá grandes problemas. Obrigado.

Atenciosamente,
Rafael Roditi Lachter.
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1) Nessa carta, o locutor inicia o primeiro parágrafo na 1ª pessoa do
singular e, posteriormente, muda para a 1ª pessoa do plural.

a) Que formas verbais servem para exemplificar essa afirmação?

b) Qual a intenção do autor realizando essa mudança no texto?

Sua intenção é generalizar e mostrar que todos devem se preocupar com as
questões ecológicas.

As formas verbais “apresento”, em 1ª pessoa do singular, e “precisamos”, em
1ª pessoa do plural.
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Produza uma carta argumentativa com o tema:
“Trabalho infantil não é brincadeira”.

Não esqueça de observar os elementos
composicionais que marcam esse gênero.

Mín. 20 linhas.
Máx. 30 linhas.


