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TEXTO GERADOR I
CURRÍCULO
Rodrigo dos Santos
Dados Pessoais:
Brasileiro, solteiro, 32 anos.
Endereço: Rua do Agricultor, número 17.
Bairro Centro – Queimados – RJ
Telefone: (21) 9797-5667 / E-mail: santos_rodrigo@gmail.com
Objetivo
Cargo de Analista Financeiro.
Formação
Graduação em Administração. UNIG, conclusão em 2009.
Ensino Médio Ciep 346 – Belarmino Alfredo dos Santos, conclusão em 2005.
Experiência Profissional
2009-2012 – Franco Investimentos
Cargo: Analista Financeiro.
Principais atividades: Análise técnica de balanço patrimonial, análise de custo de
oportunidade, análise de estudos de mercado, consolidação do balanço mensal.
Outros Cursos
Inglês - Fisk, 7 anos, conclusão em 2007.
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Informática: Word, Excel, Power Point – INFOTEC, 04 meses, março a junho de 2001.
Queimados, 17 de março de 2013.
Rodrigo dos Santos
ATIVIDADE DE USO DA LÍNGUA
QUESTÃO 1
Na oração: “Rodrigo Santos preparou um currículo e candidatou-se à vaga de
analista financeiro”, justifique a ocorrência do fenômeno da crase.

Habilidade trabalhada
Apropriar-se adequadamente das regras de realização da crase.
Resposta comentada
Devemos observar que o verbo “candidatar-se” exige a preposição “a”, da mesma
forma, o substantivo “vaga” admite o artigo “a”, logo o fenômeno da crase ocorre em função
da fusão desses “as” (preposição e artigo).

TEXTO GERADOR II
Ao Departamento de Recursos Humanos
Personal Service Investimentos – Rua Edith Barbosa, nº 278- Queimados.
Queimados/RJ.
Prezado Senhor,
Terminei em 2009 minha graduação em Administração e, neste mesmo ano, por ter me
destacado durante o curso, fui indicado por um professor para ocupar o cargo de analista
financeiro na empresa Franco Investimentos. Entretanto, com a necessidade de redução do
quadro de funcionários, fui dispensado.
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Quando li o anúncio no jornal, reconheci o nome da empresa que meu pai, já falecido,
trabalhou durante anos. Então, resolvi enviar o meu currículo, candidatando-me à vaga de
Analista Financeiro, nesta conceituada empresa. Gostaria de ampliar meus conhecimentos, e
acredito que tenho bastante a contribuir para o crescimento da empresa.
Seria maneiro trabalhar na mesma empresa em que meu pai trabalhou.
Desde já, agradeço a atenção dispensada.
Cordialmente,
Rodrigo dos Santos.
Queimados, 17 de março de 2013.

ATIVIDADE DE LEITURA
QUESTÃO 2
O Texto Gerador II é uma Carta de Apresentação, redigida por “Rodrigo Santos” e foi
encaminhada, junto com seu currículo (Texto Gerador I), à empresa Personal Service
Investimentos, para concorrer ao cargo de analista financeiro. Considerando que a finalidade
do texto determina o uso formal da linguagem, aponte o trecho da carta que apresenta
inadequação da linguagem.

Habilidade trabalhada
Reconhecer os níveis de formalidade empregados nos textos.
Resposta comentada
Primeiramente, é necessário lembrar aos alunos de que a finalidade da Carta de
Apresentação exige o uso de linguagem formal. Em seguida, pode-se solicitar que localizem
a expressão que apresenta essa inconformidade: “seria maneiro”; esta expressão pode ser
substituída, por exemplo, por “seria interessante” ou “seria muito bom”.
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ATIVIDADE DE USO DA LÍNGUA
QUESTÃO 3
No trecho: “... acredito que tenho bastante a contribuir para o crescimento da
empresa.”, explique por que, neste caso, não ocorreu o fenômeno da crase.

Habilidade trabalhada
Apropriar-se adequadamente das regras de realização da crase.
Resposta comentada
Diante de tantas regras e exceções quanto à ocorrência da crase, fica interessante
trabalharmos em sala as regras de quando não ocorre. A justificativa para a não ocorrência da
crase, neste caso, é que não a utilizamos diante de verbos.
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL

QUESTÃO 4
Segue o anúncio de emprego publicado em um jornal de circulação local:
Oportunidade: Caixa do Supermercado Maringá
Salário: R$ 1000,00.
15 vagas: Queimados (RJ).


Ensino Fundamental (em curso).



Conhecimentos básicos de internet, habilidades de comunicação, facilidade no
atendimento ao público.



Benefícios: Assistência médica e tíquete-refeição, vale-transporte.
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Regime de contratação: CLT.



Horário: De segunda a sexta, das 13 h às 20h.



Não é necessário ter experiência profissional.

Enviar currículo com carta de apresentação para: supermaringa@gmail.com
Supondo que queira concorrer à vaga anunciada, você deverá elaborar um currículo e
uma carta de apresentação. Para tanto, é preciso lembrar que deverá ser utilizada linguagem
formal. Você poderá utilizar como modelo os textos apresentados.

Habilidades trabalhadas
Produzir os tipos de cartas estudados e preencher um currículo de acordo com os
padrões observados.
Resposta comentada
Espera-se que o aluno preencha um currículo com suas informações, a partir do
modelo apresentado no RA. Quanto à elaboração da carta de apresentação, deverá utilizar
linguagem formal.

6

