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[D12] Considerando a função, os elementos composicionais e a 
estrutura do ABAIXO-ASSINADO, marque V ou F para as assertivas 
abaixo:

(F ) O abaixo-assinado não é um gênero textual.
( V ) O abaixo-assinado é um texto com objetivo de protestar.
( F ) Na estrutura deste texto não há exigência de parágrafos.
( F ) A linguagem usada para fazer um abaixo-assinado é informal.
( V ) Na estrutura deste texto deve haver vocativo, corpo do texto, 
local, data, assinaturas.
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 CONTEÚDO: Abaixo-assinado
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO:  Características e elementos composicionais
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 

um texto.
D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
 ATIVIDADE PARA CASA
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FINALIDADE DO ABAIXO-ASSINADO 

 Documento para pedir algo de interesse comum, protestar ou 

manifestar apoio a alguém ou a alguma causa. Difere do requerimento 

e da petição, que são solicitações individuais.
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CARACTERÍSTICAS DO ABAIXO-ASSINADO

 Texto de natureza argumentativa;
 envolve um determinado grupo de pessoas  que se mobiliza em prol de uma 

reivindicação destinada a alguém com poder de decisão;
 visa à solução da problemática requisitada;
 presença de pronomes de tratamento adequados à autoridade a quem será 

dirigido o abaixo-assinado (reitores de universidades, autoridades políticas de uma 
maneira geral, síndicos, representantes de bairros, dentre outros);

 escritos em 1ª ou 3ª pessoa do plural;
 presença de verbos no presente do indicativo e de pronomes de tratamento 

formais;
 linguagem clara, objetiva, direta e formal [deve obedecer às regras propostas pela 

gramática normativa da língua portuguesa]. 
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ESTRUTURA DO ABAIXO-ASSINADO

* VOCATIVO – Trata-se de um espaço no qual deverá constar o nome do 
destinatário e/ou o cargo, seguido do pronome de tratamento adequado;

* CORPO DO TEXTO – Parte que apresenta a exposição dos argumentos 
propriamente ditos, acompanhados das respectivas solicitações que os 
justifiquem;

* LOCAL, DATA E ASSINATURA DOS SOLICITANTES – Junto às assinaturas, é 
possível conter dados pessoais, tais como o documento de identidade, 
endereço, entre outros.



7

VOCATIVO

CO
RP

O
 D

O
 T

EX
TO

LOCAL / DATA 

ASSINATURA DOS SOLICITANTES



8

ABAIXO-ASSINADO VIRTUAL
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ABAIXO-ASSINADO CONTRA O USO DE DINHEIRO PÚBLICO NA 
COPA DO MUNDO

À Excelentíssima  Senhora Dilma Rousseff
Presidente da República do Brasil

       Nós, abaixo assinados, cidadãos brasileiros manifestamos nosso 
repúdio com o uso de dinheiro público, seja ele em qualquer esfera 
para a construção de novos estádios visando a COPA de 2014.
      Apoiamos a iniciativa para que todos estes recursos devam ser 
utilizados na educação, saúde e demais áreas onde o Estado não 
pode se fazer presente.
      Como cidadãos, firmamos o propósito de estabelecer como 
conduta para darmos nossos votos aqueles candidatos cujas 
iniciativas apóiem esta idéia e contamos com a firmeza dos seus 
propósitos para que a COPA de 2014 não seja a copa da 
CORRUPÇÃO.

São Paulo-SP, 15 de agosto de 2013.
Atenciosamente,

Francisca Sonally Melo dos Santos
Leonardo Trajano Ferreira
Katyana Mylena Silveira R. Lima
Hamana Oliveira Queiroz
Francinete Maria Paiva Medica
Patrícia Ravena B. de Menezes
Marcos Fabio Rego Ciraulo
Rosangela Freitas de Souza
Emmanuel Albuquerque de Souza
Anamélia Vitorino de Araújo
Denise Fernandes Ribeiro Crispim
Erika Fernanda de Souza Silva
Angélica Larissa Silva Batista
Marinaldo Lucas da Silva Junior
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1. [D12] Ao redigir um documento a ser enviado a uma autoridade, tal como o gênero 
abaixo-assinado,  é necessário empregar o pronome de tratamento adequado. 
Assinale a opção em que a relação estabelecida entre as colunas não está de acordo 
com a normatização do emprego dos pronomes de tratamento. 

A. Vossa Excelência / presidente da República.
B. Vossa Magnificência / reitor de universidade.
C. Vossa Senhoria / senhor José da Silva.
D. Vossa Excelência / desembargador.
E. Vossa Senhoria / presidente do Supremo Tribunal Federal.
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2. [D13] Acerca do abaixo-assinado, infere-se que

A. o público-alvo pode ser qualquer cidadão comum.

B. o vocativo corresponde ao nome do locutor.

C. no corpo do texto haverá a exposição do problema, prescindindo de 

uma argumentação convincente que a justifique.

D. dispensa formalidade por ser um gênero básico do dia a dia.

E. possui finalidade, sobretudo, descritiva.
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3. [D1]

Senhor José Tenório da Silva, Diretor da E.E.E.F.M. Euclides Mouzinho dos Santos,

       Nós, abaixo assinados, alunos desta escola, pedimos esclarecimentos a respeito da 
falta de merenda, tendo em vista que há algum tempo não temos tido o fornecimento do 
lanche. 

Sabemos que os recursos destinados à merenda são poucos e insuficientes, mas 
sabemos também que eles existem e que temos direito à alimentação na escola, mesmo 
que não seja todos os dias. 

Por isso, pedimos providências a Vossa Senhoria a respeito deste problema.

Algodão de Jandaíra, 24 de agosto de 2016.
Atenciosamente,
Lívia da Silva Freire Dias, 1º ANO
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3. [D1] Com base exposto, conclui-se que se trata de um texto

A. sem nenhuma formalidade e cheio de vícios de linguagem e desvios 
quanto à norma gramatical.

B. relativo à notícia divulgada na internet, denunciado o diretor Tenório 
pela falta de merenda na escola.

C. que acusa claramente uma única pessoa pela falta de merenda na 
escola.

D. cujo gênero é o abaixo-assinado, pedindo mais  recursos destinados à 
merenda dos alunos.

E. com a função de tentar resolver um problema do interesse da nação.
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 4. [D12] Ao redigir um abaixo-assinado, um cidadão utilizou a seguinte 
construção:

“Aproveitamos o ensejo para reafirmar a V.Sa. nossos protestos de estima e 
apreço.”

Em um abaixo-assinado, essa construção faz parte

A. do desfecho, mas essa redação é considerada em desuso.
B. da introdução, e a redação é considerada de uso corrente.
C. do cabeçalho, e a redação é considerada de uso corrente.
D. da identificação, mas essa redação é considerada em desuso.
E. do desfecho, mas não deveria ter sido usada porque não segue à língua 

culta.
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 5. [Profa. Flávia Leda] [D14] ABAIXO-ASSINADO EM PROL DE TESTES PARA O 
CORONAVÍRUS

Excelentíssimo Sr. João Aquino, Prefeito desta cidade,

    Nós, cidadãos abaixo assinados, moradores desta cidade, vimos solicitar à Vossa Excelência 
 esclarecimentos acerca da falta de testes para a Covid-19, doença provocada pelo 
Coronavírus, tendo em vista que há um nítido aumento de casos suspeitos, motivo de 
preocupação para nós, habitantes. 

Somos cientes de que a Prefeitura dispõe de recursos suficientes para a compra desses 
testes e que V. Exa., como responsável por zelar por nossa saúde e segurança, não medirá 
esforços para tal aquisição.
      Assim, despedimo-nos, certos de que as providências cabíveis serão tomadas por V. Exa. 

Flores do Cerrado, 30 de abril de 2020.
Atenciosamente,
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5. [Profa. Flávia Leda] [D14] O texto lido é um abaixo-assinado que solicita algo do 
interesse coletivo a um prefeito. Para justificar a solicitação, empregam-se vários 
argumentos, dentre os quais observam-se fatos e opiniões. O trecho que apresenta uma 
clara opinião é:

A. esclarecimentos acerca da falta de testes para a Covid-19, doença provocada pelo 

Coronavírus (...).

B. ...há um nítido aumento de casos suspeitos...

C. Somos cientes de que a Prefeitura dispõe de recursos suficientes para a compra 

desses testes...

D. ...V. Exa., como responsável por zelar por nossa saúde e segurança, não medirá 

esforços para tal aquisição.
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Em uma comunidade, os moradores resolver se unir para resolver um problema 
relacionado a saneamento básico. Assim, para haver uma possibilidade de resolução 
do problema, eles devem produzir um(a)

A. memorando.
B. relatório.
C. uma portaria.
D. procuração.
E. abaixo-assinado.
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