
ESCOLA PERSPECTIVA 

 
  

GÊNERO TEXTUAL: CARTA PESSOAL 

 

Leia o texto a seguir: 

 

São Paulo, 25 de março de 2018. 

 

Querido Paulo, 

 

      Estou escrevendo para contar minha aventura das últimas férias. 

      Acredita que eu fui visitar juntamente com os meus filhos o Zoológico de 

São Paulo? Ele é enorme, dá para se perder. Valeu percorrer toda essa 

distância. As crianças amaram. 

      Vi muitos animais que eu conhecia, somente pela TV: zebras, o leão e a 

leoa, cobras de várias espécies, girafas, pássaros de muitas cores, macacos, 

patos, elefantes... Mas o que achei mais lindo mesmo foram as girafas, você 

precisa ver, têm pescoços grandoooooooeesssssssss! 

      Cada área tem vários funcionários para cuidar dos animais. Tudo é muito 

organizado e limpo. Os animais são bem cuidados. Também há muita 

segurança e avisos de proteção. 

Valeu a pena o cansaço da viagem. Vou te esperar aqui em casa para mostrar 

as fotos e tomar um café conosco. 

 

Beijos, 

 

Joana Maria. 

 

PS: Dá um abraço em todos aí na Paraíba, principalmente na nossa tia Luíza! 

 

(Disponível em: http://professordiorges.blogspot.com/2017/05/carta-

pessoal-teoria-e-exercicios.html)  

 

1. Responda com as suas palavras: 

 

a)    Como se chama o texto que você acabou de ler? 

 

b)    Qual a finalidade de textos como esse na sociedade? 

 

c)    Quando e onde ele foi escrito? 

 



d)    Quem é o remetente deste texto? 

 

e)    Quem é o destinatário deste texto? 

 

2.  Sobre o texto acima coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses: 

 

(  ) Não existe relação de intimidade pessoal entre a remetente e o destinatário desse texto. 

(  )A remetente utilizou uma linguagem extremamente formal ao se dirigir ao destinatário. 

(  ) Esse texto foi escrito com objetivo de estabelecer uma comunicação entre pessoas íntimas.   

(  ) Pela estrutura deste texto, ele é considerado uma carta de solicitação. 

( ) A remetente trata de uma visita que ela fez ao zoológico de São Paulo. 

 

3.    Ainda sobre o texto, explique: 

 

a) Quem foi visitar o zoológico com Joana? Quem estava com ela? 

 

b) O que Joana e as crianças viram? Faça uma lista baixo. 

 

c) Do que ela mais gostou? 

 

d) Qual o grau de parentesco entre Paulo e Joana? Comprove sua resposta com trecho do texto. 

 

e) Por meio de pistas presente no texto, onde Paulo mora? 

 

4. No trecho: 

 

Querido Paulo, 

 

      Estou escrevendo para contar minha aventura 

das últimas férias. 

 

a)      Que expressão a autora utiliza como vocativo? 

 

b)      Que outras expressões ela poderia ter utilizado como vocativo? 

 

5.    Marque um (X) na única alternativa que explica o assunto dessa carta: 

 

a)    a despedida das férias de Joana. 

b)    uma visita ao zoológico. 

c)    uma viagem de trem. 

d)    uma viagem a Boa Esperança. 

e)    Um passeio inesquecível. 

 

6.    Marque um (X) na única alternativa que indica quem está enviando a carta? 



 

a)    as crianças 

b)    a mãe de Paulo 

c)    o pai de Joana. 

d)    Joana. 

e)    Boa Esperança. 

 

 

6. Produza uma carta pessoal que contenha 15 a 20 linhas retratando um passeio que você fez ou gostaria de fazer. 

Lembre-se de inserir os elementos fundamentais da carta pessoal.  

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Link para vídeo aula: 

 

1- https://www.youtube.com/watch?v=_eI9uZd9GOE&app=desktop 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_eI9uZd9GOE&app=desktop

