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Orientações gerais:  

• Utilize o livro EJA Mundo do trabalho para consulta e realização das 

atividades; caso não tenha em mãos, consulte o link www.ceejamar.com.br e 

acesse o material de estudos;  

• Leia todas as atividades com muita atenção;  

• Observe atentamente o tema e a tipologia textual disponível no final 

das atividades, antes de redigir o seu texto;  

• Na folha de respostas, não esqueça de colocar o cabeçalho: nome 

da escola, seu nome completo, número do RM, data, matéria, número do livro 

e da unidade da atividade que está realizando. 

 

Unidade 2 

• Conhecer e diferenciar a carta argumentativa de leitor (assunto, 

tratamento e procedimentos). ..................................................... Pág. 28 a 68 

Exercícios: Páginas 49, 50 e 56. 

 

 

 

 

  

http://www.ceejamar.com.br/


 Leia a carta argumentativa a seguir, e responda as questões abaixo:  

 

  Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, 

  Ao analisarmos os diversos problemas enfrentados pelos brasileiros, 
percebemos que a educação apresenta-se como um dos mais graves. Apesar da 
queda do analfabetismo na última década, ainda assumimos uma posição 
vergonhosa no “ranking” latino-americano. 

  Essa questão torna-se complexa, pois está relacionada a diversos 
problemas nacionais como a desigualdade na distribuição de renda, a exploração 
do trabalho infantil, dificuldades no acesso às escolas, exploração sexual de 
crianças e adolescentes, perfazendo um conjunto de tristes realidades, que 
separam cada vez mais, as famílias em situação de vulnerabilidade social do 
sistema regular de ensino. 

  As deficiências no processo de ensino-aprendizagem também merecem 
atenção, principalmente nos primeiros anos escolares. Metodologias de ensino 
inadequadas, carências de recursos humanos e materiais, péssimo sistema de 
transporte escolar, além de baixos salários, são elementos importantes que 
contribuem para a evasão escolar e para a má qualidade do serviço prestado. 

  Diante de tal situação, precisamos, ainda, percorrer um árduo caminho para 
que possamos ter um país que veja a educação com a seriedade merecida. Sendo 
assim, a valorização do magistério, a informatização das escolas, a capacitação 
profissional, além de um melhor planejamento dos recursos aparecem como 
estratégias importantes, para transformar o Sistema Educacional em um serviço 
eficiente e eficaz. 

  Atenciosamente, 

  Educalson Brasileiro 

 

Disponível em: <https://centraldasletras.blogspot.com/p/modelos-de-cartas-argumentativas.html>. Acesso em 19 de maio 
de 2020. 

 

Parte I – Interpretação de texto 

1. A quem carta se dirige? 

2. A que problemas se refere a carta? 

3. Que elementos contribuem para a evasão escolar é para má qualidade do 

serviço prestado?  

4. Quais são as estratégias para transformar o Sistema Educacional? 

5. Nesse contexto, dê sua opinião referente à seguinte questão: O que deve 

ser feito para que a educação seja vista com a seriedade merecida? 

 

https://centraldasletras.blogspot.com/p/modelos-de-cartas-argumentativas.html


Parte II 

  A seguir, temos duas cartas do leitor que apresentam posicionamentos 

diferentes a respeito dos “Limites ao fumo", em algumas situações. Os dois 

leitores expõem argumentos que sustentam o que afirmam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. As duas cartas comentam a mesma reportagem publicada em uma revista 

sobre os limites impostos aos fumantes. Ao analisá-las, NÃO podemos 

afirmar que: 

a) Os dois autores possuem pontos de vista diferentes; 

b) A carta 1 diz respeito da desobediência as leis por parte dos moradores 

do Rio de Janeiro; 

c) Os dois autores se apresentam a favor dos limites impostos aos 

fumantes; 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

 

 

 “Países desenvolvidos estão tentando limitar o fumo até no meio da rua, pois 

isso afeta os não fumantes. Mas no Rio de Janeiro nem as leis que proíbem o 

fumo em shopping centers e supermercados (até nas seções de hortifruti) são 

respeitadas, obrigando quem não fuma ao convívio com essa poluição. Parte 

da desobediência deve ser creditada aos donos dos estabelecimentos, que 

não orientam clientes e funcionários”.  

Marcos de Luca Rothen (por e-mail, 13/11), Niterói/RJ  

 

. 

 

“A proposta de incluir no Código de trânsito a proibição de dirigir fumando só 

pode ser mais uma tentativa de obter mais dinheiro com multas. Dirijo há quase 

30 anos e nunca fui responsável por uma batida. Muitas vezes o cigarro é que 

mantém o motorista desperto, principalmente quando dirigindo em estrada. Em 

vez de propor tal absurdo digno de colégio interno, por que não se cuida de 

meios ou de soluções para desenvolver o país?”  

Carlos Rocque da Motta (por e-mail, 14/11), Rio 

 

CARTA 1 

CARTA 2 

Disponível em: < http://diogoprofessor.blogspot.com/2018/07/atividade-sobre-o-genero-carta-do-leitor.html>. Acesso em 19 de maio de 2020 

Disponível em: < http://diogoprofessor.blogspot.com/2018/07/atividade-sobre-o-genero-carta-do-leitor.html>. Acesso em 19 de maio de 2020. 



7. Quanto à variedade de linguagem empregada na carta, podemos afirmar 

que os autores fizeram uso da linguagem; 

a) Informal; 

b) Linguagem mista; 

c) Formal; 

d) Linguagem não verbal. 

 

8. A carta argumentativa de leitor traz comentários críticos, utilizando 

argumentos para tratar sobre alguns aspectos. Dentre eles, podemos citar: 

a) Receitas de bolo, dicas de beleza, instruções ou passo a passo de como 

aprender algo novo; 

b) O assunto de matérias publicadas, o tratamento que um determinado 

veículo dá a um assunto, e diversos procedimentos adotados por esses 

veículos no processo de publicação das matérias; 

c) Corresponder seus familiares, contando as novidades, trocando 

informações, e enviando notícias; 

d) Nenhuma das alternativas acima. 

 

Leia a carta do leitor a seguir e responda as questões 9 e 10:  

São Paulo, 14 de agosto de 2017 

 

Olá equipe do Esporte Interativo! 

            Quero em primeiro lugar, agradecer a Revista Bom Esporte pelo espaço destinado 

aos leitores, pois aqui nossas opiniões são ouvidas e atendidas. 

  Venho aqui para parabenizar a equipe do Esporte Interativo pela cobertura da 

transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, porque foi o 

único canal que teve a par de tudo, enviando correspondentes para a França e Barcelona. 

Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de 

especulações, mas a eficiente equipe do Esporte Interativo obteve informações 

privilegiadas para seus telespectadores. 

            Apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso e da 

competente cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a participação mais 

frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, 

pois ultimamente vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto, 

acredito que com isso vai duplicar sua audiência. 

           Obrigado pela melhor cobertura do futebol mundial! 

 

Francisco Airton Lopes Borges, São Gonçalo do Amarante-CE. 
Disponível em: <http://tudosaladeaula.blogspot.com/2017/09/interpretacao-de-texto-carta-do-leitor.html>. 

Acesso em 19 de maio de 2020 



9. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando sua 

respectiva resposta: 

a) Data em que a carta foi escrita; 

b) Remetente; 

c) A quem o autor se dirige; 

d) Revista a quem o autor agradece;  

 

 

10. Antes de ser publicada em sua versão definitiva, a carta do leitor é revisada 

para que sejam feitos os ajustes e correções necessárias. Ao ler essa carta que 

foi publicada no jornal, conseguimos entender exatamente a mensagem do autor: 

 

a) O autor agradece pelo... 

 

b) O autor parabeniza a equipe pela... 

 

c) A equipe foi eficiente pois.... 

 

d) O autor sugere... 

 

(    ) obteve informações privilegiadas para seus telespectadores. 

(  ) a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do 

Campeonato. 

(  ) cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris 

Saint; 

(    ) espaço destinado aos leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III – Produção Textual 

(   ) Revista Bom Esporte; 

(   ) Francisco Airton Lopes Borges; 

(   ) 14/08/2017; 

(  ) A equipe do Esporte Interativo. 



 

Gênero – Texto dissertativo argumentativo 

  Tendo como base a carta inicial, redija um texto dissertativo argumentativo. 

Tema: ‘’Desafios da educação brasileira nos dias de hoje’’. 

 

Recomendações: 

- Coloque título e capriche na letra; 

- Verifique se o leitor de seu texto compreenderá o que você escreveu; 

- Não se esqueça de acentuar as palavras e de usar a pontuação adequada; 

- Seu texto deverá ter no mínimo 15 linhas e pelo menos 3 parágrafos. 

 

Estrutura: 

• Introdução: 1º parágrafo  

Apresentação do assunto ou definição do tema a ser abordado. 

 

• Desenvolvimento: 2º parágrafo  

Primeiro argumento para sustentar seu ponto de vista. 

- Sugestões de palavras para iniciar esse parágrafo: antes de tudo, um dos 

motivos, nota-se, acredita-se, entre outras. 

 

• Conclusão: 3º parágrafo 

Proponha uma solução para o tema; 

 - Sugestões de palavras para concluir seu texto: diante dos fatos, portanto, 

enfim, dessa forma, etc. 

 


