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Conteúdo 1. O parágrafo argumentativo. 

2. Estratégias argumentativas. 

3. Artigo de opinião. 

Referência para estudos Capítulo 2 – apostila Bernoulli – volume 1. 

Exercícios e anotações do caderno de Redação. 

 

PROPOSTA 1 

Produção de um Artigo de Opinião 

Texto I 

 A ampliação da presença do jovem na esfera pública encontra desafios nas duas pontas do processo. 

Se por um lado é necessário modificar a estrutura das instituições para que elas se tornem mais abertas 

para ouvir as demandas dos jovens, por outro é igualmente fundamental fazer a juventude se interessar por 

política e criar uma cultura de participação. 

https://observatoriosc.wordpress.com/2015/08/14/participacao-do-jovem-e-desafio-para-aprofundar-

democracia/ 

 

Texto II 

 Os adolescentes não desistiram do País nem do seu futuro: 84% confiam que as reformas poderiam 

melhorar a nação; mas ao mesmo tempo 63% deles nem sabem que o Congresso está debatendo uma 

reforma política.  Grande parcela da juventude continua de costas para a política.  (...) os políticos, de 

maneira inversamente proporcional, a trata cada vez com mais   desrespeito (não   preparando   seu   futuro   

por   meio   da   educação   de   qualidade   nem   estimulando   o   senso   de responsabilidade ou a 

cidadania globalizada). 

 Também os jovens estão desistindo dos políticos e dos partidos. Embora objetos centrais de uma 

polêmica interminável (redução da maioridade penal), cada vez participam menos das eleições:  apenas 

1.638.751 adolescentes com 16 e 17 anos votaram nas eleições de 2014 (contra 2.013.591 em 2008, 

2.391.352 em 2010). 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/203494959/juventude-decepcionada-brasil-e-dos-politicos-

velhos-e-velhaco 

Texto III 

 Em uma época em que uma luta pela sua própria bandeira, ao mesmo tempo em que é bombardeado 

por uma avalanche de notícias sobre escândalos e corrupção, o sentimento de amor ao Brasil parece ter 

entrado em crise –assim como a economia e a política.  Mas, para o professor do curso de História da 

https://observatoriosc.wordpress.com/2015/08/14/participacao-do-jovem-e-desafio-para-aprofundar-democracia/
https://observatoriosc.wordpress.com/2015/08/14/participacao-do-jovem-e-desafio-para-aprofundar-democracia/
https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/203494959/juventude-decepcionada-brasil-e-dos-politicos-velhos-e-velhaco
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Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), José Antônio Moraes do Nascimento, o patriotismo deve se 

sobrepor à decepção causada pelos escândalos. Segundo ele, patriotismo é um sentimento de 

pertencimento, de respeito e de entrega à nação. “É agir na defesa do interesse da maioria da população 

deste País. É defender o Estado de Direito e a Democracia, que representa a vontade da maioria”, define. 

 A demonstração, portanto, vai além do respeito aos símbolos nacionais. “Demonstra-se muito mais 

por meio da luta pelo País, da defesa das riquezas e dos bens dele e pelo efetivo combate à corrupção, 

usando os mesmos pesos e medidas para todos os cidadãos. Não basta respeitar os símbolos se, 

juntamente com isso, não vier o respeito para com a maioria dos cidadãos brasileiros”, afirma.  Nascimento 

observa que, embora as pessoas continuem valorizando o Brasil, os recentes escândalos políticos abalaram 

a esperança do povo. 

http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2017/09/06/102377o_amor_a_patria_sobrevive_o_patriotismo_

em_tempos_de_crise.html.php 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO 

 A partir do material de apoio e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija um Artigo de Opinião em que haja resposta para a pergunta-tema: “Patriotismo juvenil – um 

sentimento em extinção? ” 

 Ao redigir seu artigo de opinião fique atento(a) aos seguintes aspectos: 

1. Apresente argumentos relevantes e coerentes, que fundamentem seu ponto de vista. 

2. Obedeça às normas da língua-padrão.  

3. Dê um título e um subtítulo ao artigo. 

4. Seu texto terá no mínimo 15 e no máximo 25 linhas.  

5. Utilize ao menos duas estratégias argumentativas diferentes em seu texto. 

 

PROPOSTA 2 

PRODUÇÃO DE UM PARÁGRAFO ARGUMENTATIVO 

 Leia atentamente os textos a seguir. 

TEXTO I 

 “Nunca todo mundo dispôs de tantos meios de comunicações. Todo mundo pode pegar um pedaço 

de informação e compartilhar à vontade, no Facebook, WhatsApp, blog, Tumblr”, diz Edney “Interney” Souza, 

consultor de mídias sociais. “Temos uma propagação sofisticada em uma sociedade que não apura e que 

tende a acreditar em qualquer nota que tem a estrutura de uma notícia tradicional”, afirma. 

 “Essas informações falsas se espalham com rapidez, particularmente em torno de ‘breaking news’, 

quando há muitas novas informações circulando ao mesmo tempo e fica difícil identificar o que é verdade 

ou não”, diz Scott Lamb, vice-presidente do BuzzFeed, site especializado em notícias “virais”. 

 Empresas e figuras públicas podem ser prejudicadas por notícias infundadas. No ano passado, 

viralizou a história de que pedaços de rato haviam sido encontrados em uma garrafa de Coca-Cola. A 

empresa desmentiu em comunicado a história, que teve origem em uma matéria de televisão. A Justiça 

negou o pedido de indenização ao homem que teria encontrado o roedor por considerar que havia “fortes 

indícios de fraude”. 

http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2017/09/06/102377o_amor_a_patria_sobrevive_o_patriotismo_em_tempos_de_crise.html.php
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2017/09/06/102377o_amor_a_patria_sobrevive_o_patriotismo_em_tempos_de_crise.html.php


Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/blog/tira-duvidas-de-tecnologia/post/boatos-na-internet-sites-auxiliam-identificar-informacoes-

falsas-espalhadas-na-rede.html (Adaptado) 

TEXTO II 

 

Fonte: https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/a-maioria-dos-americanos-quando-vo-noticias-falsa 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um parágrafo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o 

tema: “Riscos de compartilhar mentiras e boatos na internet”. Selecione, organize e relacione, de forma 

coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO 

1. Seu texto terá no mínimo 10 e no máximo 12 linhas. 

2. O título é facultativo. 

3. Faça letra legível. 

5. A redação definitiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Lembre-se de usar os elementos coesivos (conectivos) ao longo da sua produção. 

 

PROPOSTA 3 

PRODUÇÃO DE UM PARÁGRAFO ARGUMENTATIVO 

 Leia atentamente os textos a seguir. 

TEXTO 1 

 

http://g1.globo.com/tecnologia/blog/tira-duvidas-de-tecnologia/post/boatos-na-internet-sites-auxiliam-identificar-informacoes-falsas-espalhadas-na-rede.html
http://g1.globo.com/tecnologia/blog/tira-duvidas-de-tecnologia/post/boatos-na-internet-sites-auxiliam-identificar-informacoes-falsas-espalhadas-na-rede.html
https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/a-maioria-dos-americanos-quando-vo-noticias-falsa


 A maior parte dos brasileiros já está na idade adulta. É que, a cada geração, nos tornamos 

um país mais velho por dois motivos: temos menos crianças em casa, então a base da pirâmide 

demográfica fica mais estreita. E, à medida que vivemos mais, essa ponta vai ficando mais larga. 

Essa figura já está se transformando no que os estudiosos chamam de “bala de canhão”. 

 Em 1960, o Brasil tinha pouco mais de 3 milhões de idosos. Em 2010, já eram quase 20 

milhões. Nesses 50 anos, ao mesmo tempo em que a população se urbanizou, a taxa de 

fecundidade caiu. De mais de seis filhos, em média, por mulher, para menos de dois. 

“Brasil envelhece e é preciso se preparar cada vez mais cedo”. G1, 02/01/2017. Disponível em: http://g1.globo.com/ jornal-

nacional/noticia/2017/01/brasil-envelhece-e-e-preciso-se-preparar-cada-vez-mais-cedo.html. Acesso: 09/04/2017 

TEXTO 2 

 Assistimos, por um lado, a uma socialização progressiva da gestão da velhice, durante 

muito tempo considerada como própria da esfera privada, familiar, uma questão de 

previdência individual ou de associações filantrópicas, ela se transforma numa questão 

pública. 

 Por outro lado, desse movimento de socialização não está ausente o que venho 

chamando de reprivatização, que transforma a velhice numa responsabilidade individual – e, 

nesses termos, ela poderia então desaparecer do nosso leque de preocupações sociais. 

DEBERT, Guita Grin. “Metamorfoses da velhice”, in: BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz  (org.). Agenda  

brasileira: temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 549 

 

TEXTO 3 

Disponível em: http://www.otempo.com.br/capa/brasil/ popula%C3%A7%C3%A3o-de-idosos-ser%C3%A1-o-triplo-em-2050-

1.351486. Acesso: 10/04/2017 



PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo 

de sua formação, redija um parágrafo argumentativo em modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa sobre o tema O envelhecimento da população brasileira. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PRODUÇÃO 

1. Seu texto terá no mínimo 12 e no máximo 15 linhas. 

2. O título é facultativo. 

3. Faça letra legível. 

5. A redação definitiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. 

5. Lembre-se de usar os elementos coesivos (conectivos) ao longo da sua produção. 

 


