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[ADAPTADA] Da análise da letra de música, infere-se que 

A. a expressão “vira a cara para o presente”, no verso 8, foi utilizada no 
sentido de encarar fixamente o presente.   

B. o eu lírico destaca, nos versos de 2 a 4, apenas as perdas físicas que 
caracterizam a chegada da velhice.   

C. conservar os cabelos longos, quando já estão ralos devido à calvície, é 
uma atitude fora de moda.   

D. no verso 1, é possível perceber uma alusão ao aumento da expectativa de 
vida na modernidade, já que envelhecer tornou-se comum. 
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 CONTEÚDO: Abaixo-assinado
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 

um texto.
D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
 ATIVIDADE PARA CASA
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O abaixo-assinado traz em sua essência o aspecto 
essencialmente argumentativo, cuja finalidade discursiva é 
expor posicionamentos acerca de um determinado fato.
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Finalidade do abaixo-assinado 

• Protestar ou manifestar apoio a alguém ou 
a alguma causa. Difere do requerimento e 
da petição, que são solicitações individuais.
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Por tratar de assuntos de interesses coletivos, o abaixo-assinado 
permite que um grupo de pessoas se reúna e faça a solicitação 
necessária, podendo essa ser endereçada a um prefeito, ao reitor 
de uma universidade, ao síndico de um condomínio, entre outros. 

Dessa forma, trata-se de uma situação cujo contexto requer um 
tratamento específico, sobretudo em se tratando do padrão formal 
da linguagem. 
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CARACTERÍSTICAS DO ABAIXO-ASSINADO

 Texto de natureza argumentativa;
 envolve um determinado grupo de pessoas  que se mobiliza em prol 

de uma reivindicação destinada a alguém com poder de decisão;
 visa à solução da problemática requisitada;
 presença de pronomes de tratamento adequados à autoridade a 

quem será dirigido o abaixo-assinado (reitores de universidades, 
autoridades políticas de uma maneira geral, síndicos, representantes 
de bairros, dentre outros).

 linguagem clara, objetiva, direta e formal.
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ESTRUTURA DO ABAIXO-ASSINADO

* VOCATIVO – Trata-se de um espaço no qual deverá constar o nome do 
destinatário e/ou o cargo, seguido do pronome de tratamento adequado;

* CORPO DO TEXTO – Parte que apresenta a exposição dos argumentos 
propriamente ditos, acompanhados das respectivas solicitações que os 
justifiquem;

* LOCAL, DATA E ASSINATURA DOS SOLICITANTES – Junto às assinaturas, é 
possível conter dados pessoais, tais como o documento de identidade, 
endereço, entre outros.
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Ao Excelentíssimo Senhor Presidente —–, da vila de —-. [VOCATIVO]

Os abaixo-assinados, (nacionalidades), residentes e domiciliados na vila de —-, distrito de —-, solicitam a 
Vossa Ex.ª, e o Centro de Saúde localizado em —-, volte a funcionar tanto de dia como de noite, a fim de 
atender às necessidades da população local, que não dispões de outro Centro de Saúde para resolver 
problemas que surjam durante a noite. [INTRODUÇÃO]

Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento em [nº de folhas] — folhas numeradas 
e assinadas pelos moradores, e em duas vias que serão protocoladas no seu Gabinete. [FECHAMENTO]

Nomeamos o morador —-, [identificação], telefone nº, como nosso representante, caso Vossa Ex.ª 
necessite de outras informações.

[nome da vila, data]

[identificação]

[assinatura]
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Exemplo de ABAIXO-ASSINADO

Ao Caríssimo Diretor desta instituição de ensino, Sr. Luís Carlos Cardoso Mendes.

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados a cidade de Elesbão 
Veloso, solicitam de Vossa Senhoria melhor pavimentação das nossas ruas, a fim de que 
possamos trafegar com menos obstáculos e mais segurança, especialmente as pessoas com 
dificuldades de locomoção.

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento em 50 
(cinquenta) folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos, em duas vias a serem 
protocoladas em seu Gabinete.

Nomeamos o Sr. Pedro Santos Almeida, telefone XX-XXXX-XXXX, como nosso 
representante, caso sejam necessárias maiores informações.

Elesbão Veloso, 7 de junho de 2019.

(ABAIXO, LISTAR TODOS AS PESSOAS, COM NOME, DOCUMENTO E RUBRICA)
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Mantenha o título curto e direto
Por exemplo: "Compre ovos orgânicos, de "galinhas felizes" para o seu restaurante"
E não: "Pare o tratamento desumano das galinhas em fazendas em que elas são 
alimentadas à força e mantidas em espaços restritos...“
Foque na solução
Por exemplo: "Aumente a diária mínima para diaristas em São Paulo"
E não: "Pare com o aumento de desigualdade de renda em São Paulo“
Expresse a urgência do tema
Exemplo: "Autorize a concessão de medicamentos essenciais para a vida da minha 
filha antes que seja tarde demais“ 

ABAIXO-ASSINADO VIRTUAL

Disponível em: https://avaaz.org/po/petition/. Acesso em: 22 abr. 2020.

https://avaaz.org/po/petition/
https://avaaz.org/po/petition/
https://avaaz.org/po/petition/
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1. [D13] Esgoto a céu aberto é um problema que causa muitos 
transtornos a qualquer morador.  Caso esses moradores decidissem 
escrever um abaixo-assinado para a prefeitura pedindo uma solução 
para o problema, qual  o pronome de tratamento que eles deveriam 
usar no texto ao se referir ao secretário de obras da prefeitura:

A. Vossa Senhoria.
B. Vossa Santidade.
C. Vossa Excelência.
D. Vossa Magnificência.
E. Vossa Paternidade.
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2. [D12] Ao redigir um documento a ser enviado a uma autoridade, tal 
como o gênero abaixo-assinado,  é necessário empregar o pronome de 
tratamento adequado. Assinale a opção em que a relação estabelecida 
entre as colunas não está de acordo com a normatização do emprego dos 
pronomes de tratamento. 

A. Vossa Excelência / presidente da República.
B. Vossa Magnificência / reitor de universidade.
C. Vossa Senhoria / senhor José da Silva.
D. Vossa Excelência / desembargador.
E. Vossa Senhoria / presidente do Supremo Tribunal Federal.
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3. [D12] Acerca do abaixo-assinado, infere-se que

A. o público-alvo pode ser qualquer cidadão comum.
B. o vocativo corresponde ao nome do locutor.
C. no corpo do texto haverá a exposição do problema, 

prescindindo de uma argumentação convincente que a 
justifique.

D. dispensa formalidade por ser um gênero básico do dia a dia.
E. possui finalidade, sobretudo, descritiva.
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4. [D1]

Senhor José Tenório da Silva, Diretor da E.E.E.F.M. Euclides Mouzinho dos Santos,

       Nós, abaixo assinados, alunos desta escola, pedimos esclarecimentos a respeito da falta 
de merenda, tendo em vista que há algum tempo não temos tido o fornecimento do 
lanche. 

Sabemos que os recursos destinados à merenda são poucos e insuficientes, mas 
sabemos também que eles existem e que temos direito à alimentação na escola, mesmo 
que não seja todos os dias. 

Por isso, pedimos providências a vossa senhoria a respeito deste problema.

Algodão de Jandaíra, 24 de agosto de 2016.
Atenciosamente,
Lívia da Silva Freire Dias, 1º ANO
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4. [D1] Com base exposto, conclui-se que se trata de um texto

A. sem nenhuma formalidade e cheio de vícios de linguagem e desvios 
quanto à norma gramatical.

B. relativo à notícia divulgada na internet, denunciado o diretor Tenório 
pela falta de merenda na escola.

C. que acusa claramente uma única pessoa pela falta de merenda na 
escola.

D. cujo gênero é o abaixo-assinado, pedindo mais  recursos destinados à 
merenda dos alunos.

E. com a função de tentar resolver um problema do interesse da nação.
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 5. [D12] Ao redigir um abaixo-assinado, um cidadão utilizou a seguinte 
construção:

“Aproveitamos o ensejo para reafirmar a V.Sa. nossos protestos de estima e 
apreço.”

Em um abaixo-assinado, essa construção faz parte

A. do desfecho, mas essa redação é considerada em desuso.
B. da introdução, e a redação é considerada de uso corrente.
C. do cabeçalho, e a redação é considerada de uso corrente.
D. da identificação, mas essa redação é considerada em desuso.
E. do desfecho, mas não deveria ter sido usada porque não segue à língua 

culta.
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[D12] Considerando a função, os elementos composicionais e a estrutura do 
ABAIXO-ASSINADO, marque V ou F para as assertivas abaixo:

(     ) O abaixo-assinado não é um gênero textual.
(     ) O abaixo-assinado é um texto com objetivo de protestar.
(     ) Na estrutura deste texto não há exigência de parágrafos.
(     ) A linguagem usada para fazer um abaixo-assinado é informal.
(      ) Na estrutura deste texto deve haver vocativo, corpo do texto, 
local, data, assinaturas.
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[D12] Considerando a função, os elementos composicionais e a estrutura 
do ABAIXO-ASSINADO, marque V ou F para as assertivas abaixo:

(F ) O abaixo-assinado não é um gênero textual.
( V ) O abaixo-assinado é um texto com objetivo de protestar.
( F ) Na estrutura deste texto não há exigência de parágrafos.
( F ) A linguagem usada para fazer um abaixo-assinado é informal.
( V ) Na estrutura deste texto deve haver vocativo, corpo do texto, local, 
data, assinaturas.

RESPOSTA:
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