


2

 TEMPO DE AULA: 30min
 GÊNERO TEXTUAL: CARTA DO LEITOR
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: leitura e interpretação de CARTAS DO LEITOR.
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6 – Identificar o tema de 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.
 [ATIVIDADES PROPOSTAS - CASA]
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A RESPEITO DA REPORTAGEM SOBRE CÉLULAS-TRONCO VEICULADA NA REVISTA
ÉPOCA, ALGUNS LEITORES SE POSICIONARAM DA SEGUINTE MANEIRA:

“Admirou-me que Época, um excelente veículo de informação, publicasse

uma reportagem com enfoque apenas em um lado da medalha. Deve ficar claro que

o embrião não é apenas ‘um amontoado de células longe de ser uma vida’, mas um

amontoado de células com vida desde a fecundação.

T.G. , Barueri, S. Paulo.

CARTA DO LEITOR
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“Ótimo texto, além de muito oportuno. Ainda bem que o avanço científico é

inexorável e caminha junto com a própria evolução humana. A Igreja Católica

retarda o processo e interrompe a expectativa de milhares de pessoas. As

autoridades religiosas precisam rever seus conceitos e se fazer presente de

maneira mais consciente.”

L.  O . B. , Belo Horizonte, MG.

CARTA DO LEITOR
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FUNÇÃO 
SOCIOCOMUNICATIVA

Possibilitar aos leitores manifestar sua opinião sobre assuntos

publicados em jornais ou revistas ou sobre assuntos polêmicos do

momento, elogiar reportagens, fazer reclamações, solicitações, elogios, etc.
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PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS

 Textos breves e escritos em 1.ª pessoa.

 Temas atuais e de caráter subjetivo.

 Linguagem simples, clara e objetiva.

 Presença de destinatário e remetente.

 Texto expositivo e argumentativo.
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ELEMENTOS COMPOSICIONAIS

 Vocativo: aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de
local e data (chamado de cabeçalho).

 Introdução: pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e
explorado pelo leitor.

 Desenvolvimento: desenvolvimento da argumentação do leitor sobre sua ideia
central.

 Conclusão: o leitor arremata suas ideias, e geralmente inclui uma sugestão
para o assunto abordado.

 Despedida: representa as saudações finais do leitor, por exemplo:
atenciosamente, cordialmente, abraços, etc.

 Assinatura: O leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla,
por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos (A.M.P.S.)
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Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012
Olá Pessoal da Revista Teen Femina,

Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre
o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o
namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo o mês!!!

Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a
seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para a
reciclagem de artigos de moda?

Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que
tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera.

Abraços e até a próxima!

Gisele Matias Albuquerque

EXEMPLO
LOCAL / DATA

VOCATIVO

INTRODUÇÃO

DESPEDIDA

ASSINATURA

D
ES

EN
VO

LV
.

CONCLUSÃO
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Goiânia, 08 de fevereiro de 2018.

Caro editor,

Impressionante como foi infeliz a
abordagem feita na reportagem da edição
anterior sobre o estado de Goiás,
especialmente sobre a capital, Goiânia. O
texto mostra a completa falta de
conhecimento dos autores, que expressam
opiniões estereotipadas sobre o povo que
aqui habita. Lamentável que um texto de
péssima qualidade tenha sido publicado em
uma revista como esta.
Atenciosamente,

J.S.

QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda] A finalidade do
texto lido é

A. defender um ponto de vista do veículo de
informação.

B. deixar um ponto de vista sobre uma matéria
veiculada.

C. dialogar com o leitor, sem que se envolva no
assunto.

D. fazer uma queixa em veículo de grande
circulação.

E. narrar um episódio sobre um tema atual e
pertinente.
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Funcionalismo sem reajuste

Quanta sandice, parece que só temos gado neste país, que não tem condições nem
capacidade de pensar e refletir. Funcionário público é o gari que limpa nossa sujeira, os
professores que educam nossas crianças, os policiais que arriscam a vida por nossa
segurança e os profissionais de saúde. Muitos fazem bicos e trabalham em vários
empregos porque ganham mal. Só uma nata privilegiada do funcionalismo público é de
parasitas e de altos salários, como políticos, militares.

(“Com apoio de Maia, governo reverte derrota e mantém veto a reajuste do
funcionalismo”, Mercado).

Valdeci Gomes (Guarabira, PB)

Texto para as questões de 2 a 5.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 23 set. 2020.
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] No trecho: “Quanta sandice, parece que só
temos gado neste país, que não tem condições nem capacidade de pensar e
refletir.”, a palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar o sentido, por

A) sensatez.

B) tino.

C) loucura.

D) ilusão.

E) enrolação.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] No trecho: “... Muitos fazem bicos e trabalham
em vários empregos porque ganham mal.”, o conector em destaque grifado
revela, em relação à oração anterior, uma

A) finalidade.

B) consequência.

C) causa.

D) concessão.

E) explicação.


