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Agora que você aprendeu mais um pouco sobre o CTB, resolva essa questão.

No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito, seguida de 
uma assertiva a ser julgada, com base no disposto no Código de Trânsito Brasileiro.

Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre. 
Alessandro, dirigindo um veículo de categoria diversa das que sua carteira de habilitação 
permitia, causou lesão corporal culposa em um transeunte, ao atingi-lo. Nessas situações, as 
penas impostas a Alfredo e a Alessandro serão agravadas, devendo o juiz aplicar as penas 
com especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências 
do crime.

[     ] VERDADEIRO [     ] FALSO
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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: CARTA
 GÊNEROS TEXTUAIS: CARTA, E-MAIL
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 ATIVIDADE PARA CASA



Texto informativo: carta 
pessoal/e-mail 
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QUEM LEMBRA?



Querida Patty,

Não sei quem inventou essa história de "Dia do Amigo", porque acredito que a amizade deva ser 
celebrada todos os dias, guardada em nós como um verdadeiro escudo para nos proteger e nos ajudar a 
enfrentar o mundo e as dificuldades do dia a dia. Eu, pelo menos, sempre agradeço esta verdadeira dádiva 
que é desfrutar da companhia e da lealdade de pessoas especiais como você.

De qualquer maneira, mesmo não vendo necessidade de uma data especial para se celebrar a amizade, 
vou aproveitar este dia para exprimir toda a minha alegria em conhecer alguém tão boa e generosa quanto 
você, e por isso espero que esta carta consiga transmitir-lhe todo o carinho e todo o apreço que eu tenho por 
você.

Sabe, nem sempre a gente consegue dizer tudo aquilo que quer. Nem sempre a gente consegue traduzir 
em palavras a importância que algumas pessoas adquirem na nossa vida, mas eu vou tentar: uma amiga 
como você é algo que não se encontra com facilidade e, reconhecendo isso, quero que você saiba que eu vou 
dar o melhor de mim para que você sempre permaneça ao meu lado, pois poder contar com a sua ajuda me 
faz mais forte para suportar todos os problemas que me aparecem, mesmo quando você está aparentemente 
distante, porque afinal você está sempre no meu pensamento e no meu coração!

Neste Dia da Amizade, receba um abraço afetuoso da amiga,
Ana.

Disponível em: http://paixaoimortal2.vilabol.uol.com.br. Acesso em: 24 maio 2020. 
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A CARTA PESSOAL 

É um gênero textual utilizado, especialmente, na comunicação entre 
amigos, parentes ou pessoas com um grau de intimidade. Essas cartas, por 
serem mais informais que as correspondências comercial e oficial, não 
seguem modelos prontos e apresentam uma linguagem mais coloquial, 
embora existam algumas regras para escrevê-las, tais como: 

 Local e data;
 nome (ou apelido) da pessoa a quem se destina;
 assunto ;
 despedida;
 remetente é a própria pessoa que assina a carta. 
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CARACTERÍSTICAS DA CARTA PESSOAL
 Linguagem geralmente breve e pessoal, de assunto livre; sua estrutura é composta de 

local e data, vocativo, corpo (assunto) e despedida e assinatura; às vezes, também de P.S. 

(post-scriptum).

 A linguagem varia de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, podendo 

ser menos ou mais formal, culta ou coloquial, podendo ou não incluir gírias. 

 Verbos geralmente no presente do indicativo.

 Quando enviada pelo correio, a carta é acondicionada em um envelope (personalizado 

ou padrão), preenchido adequadamente com o nome e o endereço do remetente e do 

destinatário.

 O local e data são colocados no início da carta, normalmente à esquerda.
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 O vocativo pode conter apenas o nome do destinatário ou vir 
acompanhado de palavras de cortesia, como Prezado senhor, Querida amiga, 
ou pode mesmo ser um apelido, que varia conforme o grau de intimidade 
entre as pessoas que se correspondem. O vocativo pode ser seguido de dois-
pontos, de vírgula ou não conter pontuação. 

 A despedida varia muito, podendo ser cortês, carinhosa ou formal. 
 Finalizando a carta, o remetente assina, normalmente manuscrito, 

colocando ou não o sobrenome.
 Se algo importante for esquecido, pode ser incluído depois da assinatura 

com o P.S.

CARACTERÍSTICAS DA CARTA PESSOAL
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Antes, as cartas eram, normalmente, enviadas por 
correio, em um envelope.  

Padrão ou Personalizado 

Envelope padrão brasileiro / Imagem de Autor Desconhecido / 
http://4.bp.blogspot.com/__fDV5PfEKyA/TJizrlifAKI/AAAAAAAA
C08/OcTfHd_BIOk/s1600/LucinhaEnvelope5.jpg.

Imagem: United States Post Office Department / Public Domain.
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O que é CEP?

É  a sigla do CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL. Um 
conjunto de números que indicam um local; deve ser escrito 
antes ou abaixo do nome da cidade onde moram o 
destinatário e o remetente. 
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CARTA DE OLAVO BILAC 

Meu querido Luiz,
Cheguei ontem do Rio, onde fui passar oito dias. Cá 

estou de novo n’esta medonha Paulicéa (sic). Que inferno!
Participo-te que sexta-feira passada, 11 de Novembro 

de 87, ás 2 horas e 35 minutos da tarde, ficou sendo 
minha noiva tua irmã Amélia. Minha noiva, leste bem? 
Minha noiva! É a primeira vez que escrevo estas duas 
palavras. Minha noiva! Como estou feliz! Como é bom 
viver! Como é bom amar e ser amado!

Manda-me dizer se ficas satisfeito com a notícia, e se 
ainda és meu amigo, Luiz. Escreve-me, assim que 
receberes esta carta, para o Diário Mercantil, S. Paulo. 
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Acesso em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/a-carta-apaixonada-de-
olavo-bilac/. Acesso em: 24 maio 2020.

Fico ansioso pela tua resposta. Tenho lido a 
Vida Literária. Estás um poeta de mão cheia. 
Abraço-te. Escreve-me, escreve-me, escreve-me.

Não te mando dizer se tenho feito versos 
porque não estou agora para tratar d’essas coisas. 
Qual poesia, nem qual nada! Não há nada como o 
amor! Não há nada como amar e ser amado como 
amo e sou amado! Estou com vontade de sair para 
a rua e de abraçar toda gente, amigos e inimigos, 
monarquistas e republicanos, Deus e o Diabo! Tal é 
a minha alegria.

Escreve-me. Abraça -te, o teu amigo leal

Olavo Bilac”
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CARTA EPISTOLAR

Epístola – tem sua origem na língua grega e significa “mensagem”; é um texto 

escrito em forma de carta, para ser enviado a uma ou várias pessoas. As epístolas 

reunidas de um autor podem vir a ser publicadas devido a seu interesse histórico, 

literário, institucional ou documental.

O termo tem uso antigo, já aparecendo na literatura latina com as epístolas de 

Horácio, Varrão, Cícero entre outros. Ela também está presente na Bíblia com as 

Epístolas do apóstolo Paulo destinadas às comunidades cristãs.
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CARTA DO APÓSTOLO PAULO

Versículos do 1º capítulo do livro 2 Timóteo da Bíblia.

1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida 
que está em Cristo Jesus, 
2 A Timóteo, meu amado filho: Graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai, e da 
de Cristo Jesus, Senhor nosso. 
3 Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência 
pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia; 
4 Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo; 
5 Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua 
avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 
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6 Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela 
imposição das minhas mãos. 
7 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de 
moderação. 
8 Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que 
sou prisioneiro seu; antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de 
Deus, 
9 Que nos salvou, e chamou com uma santa vocação; não segundo as nossas obras, 
mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes 
dos tempos dos séculos; 
10 E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu 
a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo evangelho; 
11 Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios. 

Cartas de São Paulo. Disponível em: www.saopauloapostolo.net. Acesso em: 24 mai. 2020.
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O E-MAIL – (CORREIO ELETRÔNICO)
GÊNERO DIGITAL

É um gênero textual que permite compor, enviar e receber mensagens através de 
sistemas eletrônicos de comunicação. Conhecido como correio eletrônico, esse gênero 
possibilita uma comunicação, entre duas ou mais pessoas, por mensagens que são 
enviadas e recebidas rapidamente. 

Assim como a carta, o e-mail também pode ser formal ou informal dependendo do 
grau de intimidade que se tem com o destinatário, mas existem algumas passos para 
escrevê-lo, tais como: 

 Endereço do destinatário
 Assunto
 Mensagem.  
 Despedida.
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Em alguns gêneros digitais como o e-mail pessoal, a linguagem apresenta 

características diferentes da língua padrão escrita. 

Para conversar pelo computador, os jovens inventaram uma linguagem, o 

internetês, cujo princípio é expressar o essencial de cada palavra. Mas essa linguagem 

só é usada num e-mail pessoal e dependendo do grau de intimidade que existe entre 

os interlocutores. 

A seguir, alguns exemplos de emoticons usados no internetês.
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CARINHAS FELIZES (SMILES)

Imagens: SEE-PE redesenhados a partir dos 
emoticons do programa MSN Messenger. 
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Uma carta inédita a Drummond

Querido Carlos, afetuoso abraço.

Leio nos jornais que você pediu demissão. Sem dúvida é uma pena para o Brasil, 

mas você está correto. E outros dias virão.

Pessoalmente, não posso deixar de lhe agradecer tantas finezas que você me 

prestou, sempre tão solicitamente, quando no exercício do cargo.

Confirmo meu telegrama de hoje, pedindo-lhe o favor de me representar no 

almoço de sábado próximo, e de transmitir minha solidariedade à declaração 

de princípios do 1° Congresso de Escritores.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 4.
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Abandonei a colaboração n’A Manhã, se bem que estivesse gostando, pois 
me deva um certo treino de escrever prosa, além disso os 800 cruzeiros me eram 
necessários, nas circunstâncias atuais de minha vida. Mas o governo excedeu-se, 
perdeu todo o controle, divorciou-se por completo das aspirações populares, e 
esgotou o seu já fraco conteúdo. De qualquer forma, continuar os artigos seria 
uma espécie de colaboracionismo.

Como você sabe, continuo em regime de saúde, por isso não posso tomar 
parte pessoalmente na campanha que se desenrola. Entretanto, estou bastante 
atento à mesma; por isso – caso você julgue oportuno – poderá divulgar que eu 
estou solidarizado com a campanha democrática, e absolutamente contra os 
métodos do governo. 
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Se acharem interessante, poderei escrever, mesmo sobre assunto político, pequenas 

crônicas e notas – desde que minha saúde o permita.

Que coisa a morte do Mário, hein? Fiquei muito sentido, e, sabendo que vocês eram 

muito amigos, é o caso de se apresentar pêsames a você. 

Em que pé está o nosso livro? E o seu? Então, querido Carlos, lembranças a Dolores e 

Maria Julieta.

O abraço amigo do Murilo

P. S.* Lembranças também ao João Cabral. [*texto escrito pós-corpo da carta]

(Folha de S. Paulo, 11/05/91)
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1. Com relação aos assuntos abordados pelo remetente, infere-se que

A. Carlos e Murilo são escritores; o primeiro escrevia para jornais e o segundo 
era funcionário público.

B. o destinatário tinha muitos amigos: Carlos, Maria Julieta, Dolores e Murilo.
C. o remetente lembra que a “morte do Mário” comoveu a todos, mas não 

mais a Carlos do que a ele.
D. o remetente está mais preocupado com a questão da demissão e com as 

causas que a provocaram.
E. o remetente se mostra interessado em participar de uma campanha 

promovida pelo interlocutor.
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2. Com relação aos elementos linguísticos utilizados no texto, infere-se que

A. o advérbio tão, em “tão solicitamente”, enfatiza a presteza e o empenho de 
Drummond no atendimento ao amigo.

B. a oração intercalada “caso você julgue oportuno” tira de Murilo a 
responsabilidade de se envolver mais profundamente com a campanha, 
porque estava doente.

C. a oração condicional “se acharem interessante” aponta para a insegurança 
de Murilo em escrever prosa, até porque foi consagrado como poeta.

D. o termo destacado em “Lembranças também ao João Cabral” revela a 
necessidade de incluir João Cabral entre as pessoas lembradas.

E. o termo destacado em “Entretanto, estou bastante atento à mesma;” 
refere-se a uma informação ainda não revelada pelo remetente.
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3. O parágrafo pode ser considerado um microtexto; dessa forma, deve 
conter introdução (tópico frasal), desenvolvimento e conclusão. Com base 
nesta afirmativa, da leitura do 4º parágrafo infere-se que

A. o tópico frasal inicia em “Abandonei” e se estende até “gostando”.
B. o tópico frasal contém uma atitude concessiva justificada no 

desenvolvimento.
C. na conclusão, fica explicitado seu desejo de não colaborar com as atitudes 

do governo, seja de forma direta ou indireta.
D. pode ser considerado desenvolvimento o seguinte trecho “desde que 

minha saúde o permita.”.
E. o remetente conclui o parágrafo afirmando estar doente, o que o impede 

de participar  da campanha democrática.
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4. [Profa. Flávia Lêda] No fragmento Como você sabe, continuo em regime 
de saúde, por isso não posso tomar parte pessoalmente na campanha 
que se desenrola, a expressão sublinhada significa que o locutor

A. está afastado por motivo de  agravo à saúde.

B. está em grave estado, à beira do falecimento.

C. encontra-se afastado para recuperar a saúde.

D. afirma que está em dieta para recuperar a saúde.

E. está isolado em casa devido a uma doença contagiosa.
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A. saber o endereço eletrônico do destinatário é 
desnecessário.

B. a data e hora de envio da mensagem fica oculta.
C. as mensagens podem ser arquivadas e 

armazenadas, mas impedem que se façam 
consultas posteriores.

D. o recebimento de vírus de computador através 
do e-mail e de mensagens desconhecidas é 
impossível.

E. as pessoas o criam numa página específica 
chamada de "provedor“ [yahoo, 

hotmail, gmail...] para poder enviá-lo.

[Profa. Flávia Lêda] Acerca do gênero e-mail, infere-se que
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RESENHA

 Conceito;

 características;

 elementos composicionais;

 função(ões).
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