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Proposta de Redação Online 5 
 
1- Leia as páginas 317 a 320 – Livro: Português – linguagens  

(Cereja); 
2- Assista às aulas de Produção de Textos das semanas de 08 a 

12/06 e de 15 a 19/06; 
3- Com base nessas instruções, produza uma carta 

argumentativa (carta de reclamação e solicitação) com base 
nas informações abaixo: 

A- Você terá duas opções: 
1ª- Você pode estar favorável à abertura do comércio de 

Uberlândia, mesmo em época de pandemia do corona vírus 
(covid-19); 

2ª- Você pode estar contrário à abertura do comércio de 
Uberlândia, mesmo em época de pandemia do corona vírus 
(covid19); 

B- Com essa ideia em vista, você escreverá uma carta ao 
Prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, 
expondo seu ponto de vista e tecendo, incialmente uma 
reclamação sobre o comportamento dele em relação a essa 
atitude e, posteriormente, que ele modifique seu 
comportamento diante de suas ideias; 

C- Veja que a Prefeitura de Uberlândia não liberou totalmente 
o comércio, como querem alguns, nem executou medidas 
mais severas, como pretendem outros. É essa situação que 
permite que você possa ter um ou outro comportamento; 

D- O texto precisa ter as características da carta: 
 1º- Cinco partes: data, vocativo inicial, corpo textual, fecho, 

assinatura; 
 2º- Trate o prefeito por: vocativo inicial (Excelentíssimo 

Prefeito de Uberlândia) e vocativo do texto (Vossa 
Excelência); 

 3º- No corpo textual, atente-se para as seguintes partes: 1º 
§ (apresentação pessoal, exposição dos motivos,  
reclamação e pedido básico); 2º e 3º §§ (argumentação com 
dados estatísticos, exemplos de outras cidades, ideias de 
cientistas, médicos e outras informações para ajudar a 
comprovar sua ideia), 4º § (reafirmação da reclamação e do 
pedido, despedida mais formal e longa); 

 4º- Use uma máscara, ou seja, um lugar social. Você pode se 
comportar como um médico, um político (identifique o 
cargo), um comerciante (identifique o setor); 

 5º- Assine como José ou Josefa; 
 6º- O corpo textual deve ter o mínimo de 20 linhas; 
 7º- Entrega: até 22/06. 
 


