
 

Proposta de Redação – Fundamental II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva uma carta de                    

reclamação à prefeitura de sua cidade sobre o despejo de lixo nos rios. 

TEXTO I 

Carta de Reclamação 

A carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que                 

pode resolvê-lo. É considerado um texto persuasivo, pois o interlocutor tenta convencer o receptor da               

mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. 

Por este motivo, quem reclama deve se utilizar de um discurso argumentativo: descrevendo de maneira clara                

o(s) problema(s), motivo(s) pelo qual pode ter ocorrido, as consequências se não for resolvido. A exposição dos                 

fatos deve comprovar que o remetente é quem tem razão, o qual pode ainda, apontar as possíveis soluções para                   

que haja entendimento entre as partes. 

É essencial que a carta de reclamação tenha: identificação do remetente e do destinatário, data e local,                 

assinatura, documentos em anexo (caso necessário). 

Lembre-se de expor claramente os antecedentes, pois neles estão os motivos pelos quais a reclamação está                

sendo feita. 

VILARINHO, Sabrina. "Carta de Reclamação"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/redacao/carta-reclamacao.htm>. 
Acesso em 02 de agosto de 2019. (Adaptado). 

TEXTO II 

Plástico e restos de cigarro correspondem a mais de 90% do total de lixo encontrado no mar 

Os oceanos recebem, por ano, mais de 25 milhões de toneladas de resíduos. Deste total, cerca de 80% têm                   

origem nas cidades e correspondem ao lixo que não é coletado e tem destinação inapropriada. No Brasil, dois                  

milhões de toneladas desses resíduos por ano chegam aos oceanos, volume equivalente a encher sete mil                

campos de futebol ou 30 estádios do Maracanã da base até o topo. O restante dos resíduos que chegam aos                    

oceanos são das indústrias marítima e pesqueira. 

Os dados são de estudos da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA, sigla em inglês), em parceria                 

com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), que associam a                

poluição marinha à falta de boas práticas na gestão de resíduos sólidos nas cidades. 
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O estudo também demonstrou que materiais plástico e restos de cigarro correspondem a cerca de 90% dos                 

resíduos encontrados no ambiente marinho brasileiro. No mar, o lixo acaba se tornando alimento para animais,                

alguns deles consumidos pelos seres humanos, que também são afetados pela sujeira. 

"O problema do plástico é que ele pode entrar facilmente em qualquer organismo, inclusive o que nós usamos                  

para comer, como o sururu. Muitos animais marinhos se alimentam filtrando partículas que existem na água e                 

essas pequenas partículas ficam acumuladas dentro do organismo. Então, alguns animais que a gente ingere já                

tem essa sujeira. Existe, então, um risco para a saúde humana", explica Agnaldo Martins, oceanógrafo e                

professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). 

FV. Disponível em: 
<https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2019/plastico-e-restos-de-cigarro-correspondem-a-mais-de-90-do-total-de-lixo-encontrado-no-mar

>. Acesso em: 02 ago. 2019. (Adaptado). Jornal Online Folha Vitória - Todos os direitos reservados © 2007-2018. 
TEXTO III 

 

FV. Disponível em: 
<https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2019/plastico-e-restos-de-cigarro-correspondem-a-mais-de-90-do-total-de-lixo-encontrado-no-mar

>. Acesso em: 02 ago. 2019. (Adaptado). Jornal Online Folha Vitória - Todos os direitos reservados © 2007-2018. 
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