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TEXTO GERADOR I
O Texto Gerador I contempla outro gênero textual previsto para este bimestre, a
“Carta de Apresentação” – também conhecida como carta de capa ou carta motivacional.
Este tipo de carta é frequentemente enviada junto ao CV ou formulário de emprego como
uma forma de os candidatos se apresentarem aos potenciais empregadores, explicando por
que devem ser contratados para determinada vaga de emprego.
Ao Departamento de Recursos Humanos da Empresa Global Ltda.
Recém-formado em administração de empresas e com estágio na área de recursos
humanos adquiri experiência nas principais rotinas dessa área: Folha de pagamento,
contratação de pessoal e avaliação de desempenho. Sou gente boa.
Encaminho meu currículo, candidatando-se à vaga de Auxiliar de Recursos Humanos,
conforme anúncio publicado.
Buscando desenvolvimento profissional, quero ocupar posições em sua empresa, já
que essa é reconhecida pelas oportunidades de crescimento dos seus colaboradores.
Acho que meu perfil e experiência possam contribuir diretamente para o crescimento
da sua empresa.
Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
João dos Santos - e-mail: João dos santos@yiil.com.br
ATIVIDADE DE LEITURA
QUESTÃO 1
a) Ao redigir a carta de apresentação, o candidato à vaga de emprego deve usar a
linguagem formal.

No texto acima, existem palavras que não se enquadram na

modalidade formal da linguagem. Identifique e transcreva estas palavras.
b) Substitua as palavras identificadas por outras que sejam adequadas ao uso formal.
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Habilidade trabalhada
Reconhecer os níveis de formalidade empregados nos textos.
Resposta comentada
Nesta sessão é trabalhado o nível de formalidade da língua. O aluno terá de ser capaz
de identificar quais são palavras que não podem ser usadas em um texto formal, que no caso
estudado é a carta de apresentação.
O aluno deverá ser capaz de identificar que as palavras SOU GENTE BOA, não
confere o caráter formal ao texto. E o uso do verbo querer confere um ar pedante à carta.
O discente poderá substituir a expressão “sou gente boa por” “sou capacitado”, tenho
condições de exercer essa função”.

TEXTO GERADOR III
O Texto Gerador III apresenta um exemplo de carta pessoal. Neste texto, Sonia,
mãe de Raulzinho, escreve ao seu filho quando este foi residir na Inglaterra.

CARTA PESSOAL
Porto Alegre, 28 de dezembro de 2002.
Raulzinho,
Há duas semanas você viajou pra fazer o tão sonhado intercâmbio em Londres, e já
sinto uma morrendo de saudade.
Como foi a viagem? Estranhou o clima e a alimentação dos gringos? Você vai ficar aí
por muito, por isso trate de escrever mais, já que nem sempre será possível telefonar. O que
você está achando da cidade e dos londrinos?
Seu pai e seus irmãos enviam fortes abraços, e Breno pede que você entre em contato
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com ele pela Internet. Na próxima semana, será o aniversário de sua irmã Ana; não se
esqueça de telefonar.
Aqui em Porto Alegre tem chovido bastante, e o calor continua intenso. Nas férias de
janeiro, vamos para Camboriú. Vai ser tudo tão estranho sem você!
Cuide-se bem, proteja-se do frio que é terrível nesta época e veja bem com que vai
andar. Seu irmão pretende passar o mês de julho com você, se tudo correr bem. Se precisar de
qualquer coisa, ligue para nós imediatamente. Responda logo e envie fotos.
Mil beijos, Sônia.
P.S.: Sua namorada está morrendo de saudades! Agora a grande notícia: ela passou
no vestibular de Medicina!
QUESTÃO 2
a) Por que a linguagem informal é aceita na carta pessoal e não é aceita na carta de
apresentação e nem no requerimento?

Habilidade trabalhada
Reconhecer os níveis de formalidade empregados nos textos.
Resposta comentada
Nesta questão o aluno será convidado a refletir a respeito do conteúdo estudado.
Desse modo ele entenderá que na carta pessoal a linguagem pode ser informal, pois se trata
de uma correspondência entre pessoas com certo grau de intimidade. Por isso, é comum
observamos expressões tais como “mil beijos”, “está morrendo de saudade”, “gringos”. Já na
carta de apresentação e no requerimento, por ser tratarem de um documento destinado a
autoridades, diretores etc, é obrigatório o uso da linguagem formal.
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ATIVIDADE DE USO DA LÍNGUA
QUESTÃO 3
Observe o trecho abaixo:
“...vem respeitosamente solicitar a V. Sª a expedição dos documentos necessários à
sua transferência...”
Explique por que ocorre de crase em “à sua transferência” e não ocorre crase em “a
V.S.”.

Habilidade trabalhada
Apropriar-se adequadamente das regras de realização da crase.
Resposta comentada
Para fazer esta questão, torna-se necessário que o aluno conheça as regras de
ocorrência da crase. É preciso evitar listar os casos em que ocorre crase e os casos que não
ocorre. Penso que seria melhor fazer um estudo dirigido junto com toda a turma. Depois de
muito estudar, ele saberá que diante de pronome de tratamento não ocorre crase e diante de
pronome possessivo, que no caso é sua, o seu uso é facultativo.

ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL
QUESTÃO 4
O curriculum Vitae é uma expressão latina que em português significa trajetória de
vida. Ele é fictício. Leia atentamente.

Rodrigo Dias
Brasileiro, solteiro, 29 anos
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Rua Castor de Afluentes Andradas, número 109
Pampulha – Belo Horizonte – MG
Telefone: (31) 8888-9999 / E-mail: rodrigoaug@gmail.com.br
Obetivo
Cargo de Atendente
Formação
Ensino Médio Completo. Colégio Estadual Professora Lucia Andrade.
Experiência profissional
2004-2008 – Rocha & Rodrigues Restaurantes
Cargo: caixa
Qualificações e atividades profissionais
Inglês – Fluente (Number One, 7 anos, conclusão em 2001).
Informações adicionais
Premiado com o título de Aluno Destaque do Ensino Médio – Menção Honrosa (2003)
Disponibilidade para mudança de cidade ou estado

Imagine que você é o Rodrigo e, portanto, candidato à vaga de atendente. Redija uma
carta de apresentação para a Empresa. Lembre-se de que a linguagem usada em uma carta
de apresentação é formal.

Habilidade trabalhada
Produzir os tipos de cartas estudados.

6

Resposta Comentada
Nesta questão o aluno é chamado a produzir uma carta de apresentação. O discente
terá que saber fazer uso da linguagem formal, usar corretamente a norma culta da língua e
empregar adequadamente a estrutura desse gênero.
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