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REDAÇÃO

06  A remetente, por � m, indica que moverá uma ação judicial 
porque a prefeitura não demonstrou intenção alguma de 
indenizar os prejudicados.

07  a) O motivo da carta é solicitar à prefeitura o uso dos 
donativos que estão abandonados no prédio desta ins-
tituição.

 b) O garoto pretendia uma resolução para o problema por 
parte do prefeito.

08  O fato que deixou o autor da carta triste foi ver o prefeito, 
“em rede nacional, falar que seria impossível organizar 
calçados e outros donativos para que fossem distribuí-
dos às vítimas das chuvas”.

09  O rapaz pretende envolver na questão grupos humanitá-
rios ou � lantrópicos para prestar esse auxílio.

10  As soluções indicadas no quarto parágrafo são pertinen-
tes no sentido de, principalmente, o voluntariado já ter 
atuado nessas situações.

11  O remetente usa o argumento do voto porque, na opinião 
dele, o político em questão, talvez, só � zesse algo para o 
povo com o interesse em ser reeleito.

12  (V)
 (V)
 (F) Os dois textos apresentam tratamentos adequados.
 (F) No texto 1, não há encerramento adequado, pois não 

há termo de encerramento e/ou despedida.

Capítulo 13

Carta argumentativa

TESTANDO SEUS CONHECIMENTOS

01  a) O assunto do texto 1 é a indignação de alguém por 
ter gasto seu dinheiro para ir a um show e ele não ter 
ocorrido.

 b) Resposta pessoal. Sugestão: a reclamação feita é ade-
quada e necessária, dirigida à pessoa responsável, o 
secretário de Turismo de São Luís, já que ele é um dos 
principais responsáveis pelos turistas, como é o caso da  
autora da carta.

02  Os dois argumentos iniciais usados pela autora para jus-
ti� car sua frustração são o fato de ela ser uma legítima 
amante do heavy metal, disposta a sacrifícios para ver tais 
apresentações, e o fato de estas serem raridades em meio 
a “apelativos e repetitivos shows de axé e forró”.

03  C
 No parágrafo, a decepção é manifestada por meio da 

repetição, em letras maiúsculas, da palavra NADA, que é 
associada à gradação de coisas não encontradas (show, 
rock, estrutura, explicação, respeito, dinheiro gasto, nada). 
Isso demonstra o crescimento da indignação e da revolta 
experimentadas diante da injustiça.

04  a) Na introdução desse parágrafo, a autora utiliza como 
recurso expressivo uma sequência narrativa, com valor 
argumentativo. Em seguida, apresenta a enumeração 
de acontecimentos que justi� cam a linha argumenta-
tiva de reclamação, como o fato de a situação ter sido 
de conhecimento de todos da cidade, várias atrações 
terem cancelado a participação por falta de pagamento 
e o equipamento de som ser inadequado, ou seja, usa 
exemplos e ilustrações para fortalecer a construção do 
sentido em sua argumentação. 

 b) Quanto mais conhecimento a respeito da reclamação, 
mais argumentos e respaldo a remetente terá.

05  A autora faz perguntas para o destinatário concluir por si.

 “Por que, então, senhor secretário, deixar chegar a esse 
ponto? O evento de tão grande porte não era � scalizado 
pela prefeitura? São Luís não tem interesse em atender 
bem seus cidadãos e visitantes? E os trabalhadores da 
cidade que investiram tempo e dinheiro na esperança de 
obter lucro extra na ocasião?”

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  Produção textual.

02  Produção textual.


