


Exercícios (gabarito no final) 
 
1. O texto dissertativo apresenta três partes essenciais: uma introdução, na qual é 
exposta a tese ou a ideia principal que resume o ponto de vista do autor sobre o tema; o 
desenvolvimento, constituído pelos parágrafos que explicam e fundamentam a tese; e a 
conclusão. O texto lido tem oito parágrafos; volte a ele e identifique: 
 
a) O parágrafo em que é feita a introdução do texto; 
b) Os parágrafos que constituem o desenvolvimento do texto; 
c) O(s) parágrafo(s)de conclusão. 

 
 
2. Releia o parágrafo em que é feita a introdução do texto. Qual é a tese defendida pelo 
autor? 
 

 
3. O desenvolvimento é formado pelos parágrafos que fundamentam a tese. Normalmente 
em cada parágrafo é apresentado e desenvolvido um argumento. Cada argumento pode ser 
desenvolvido por meio de procedimentos como: 
 

* comparação 
* exemplificação 
* apresentação de dados estatísticos 
* alusão histórica 
* oposição ou contraste 

* relação de causa e efeito 
* citação 
* definição. 
 

Reconheça no desenvolvimento do texto o parágrafo em que é feito o uso de: 
 

a) comparação: 
b) alusão histórica: 
c) citação: 
d) oposição ou contraste: 

e) definição: 
f) relação de causa e efeito: 
 
4. O texto dissertativo-argumentativo faz uso de dois tipos básicos de conclusão: a 
conclusão-resumo, que retoma as ideias do texto, e a conclusão-sugestão, em que são feitas 

propostas para a solução de problemas. Que tipo de conclusão o texto em estudo 
apresenta? 
 
 
 



5. Observe a linguagem do texto. 
 
a) Que tempo e modos verbais são predominantes? 
b) Qual é a variedade linguística empregada? 
c) A linguagem é predominantemente pessoal ou impessoal? Justifique sua resposta com 
base na pessoa do discurso, nas formas verbais e nos pronomes empregados. 
d) O texto revela maior preocupação com a expressividade, com a emotividade ou com a 
precisão das informações? 
 
 

6. Quais são as principais características de um texto dissertativo-argumentativo? 
Responda, levando em conta os seguintes critérios: finalidade do gênero, perfil dos 
interlocutores, suporte/veículo, tema, estrutura e linguagem. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



GABARITO 
 
1.  

 
a) O parágrafo em que é feita a introdução do texto; 
1º parágrafo 
 
b) Os parágrafos que constituem o desenvolvimento do texto; 
do 2º ao 7º parágrafo 
 

c) O(s) parágrafo(s)de conclusão. 
8º parágrafo 
 
2. Releia o parágrafo em que é feita a introdução do texto. Qual é a tese defendida pelo 
autor? 

  A amizade é uma das coisas mais importantes da vida das pessoas. 
 
3.  

Reconheça no desenvolvimento do texto o parágrafo em que é feito o uso de: 
 

a) comparação: 2° parágrafo. 
b) alusão histórica: 3° e 4° parágrafos. 
c) citação: 3° e 4° parágrafos. 
d) oposição ou contraste: 2° e 6° parágrafos. 
e) definição: 2°, 3° e 4° parágrafos. 

f) relação de causa e efeito: 7° parágrafo. 
 
4. Apresenta a conclusão-sugestiva: a candidata sugere que, assim como no passado a 
humanidade foi desafiada a cultivar a terra, hoje ela é desafiada a cultivar a amizade. 
 
5. Observe a linguagem do texto. 
 
a) Que tempo e modos verbais são predominantes? 
O tempo presente e o modo indicativo. 
 

b) Qual é a variedade linguística empregada? 
A variedade padrão. 
 
c) A linguagem é predominantemente pessoal ou impessoal? Justifique sua resposta com 
base na pessoa do discurso, nas formas verbais e nos pronomes empregados. 

A linguagem é impessoal, como comprova o uso predominante da 3ª pessoa no tratamento do 
assunto. 
d) O texto revela maior preocupação com a expressividade, com a emotividade ou com a 
precisão das informações? 
Com a precisão das informações. 



 

6. 

Explicar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto 
de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes. Autor: aluno, vestibulando, 
concursando; Destinatário: professor, examinador ou corretor de concurso. O suporte é o 
papel; eventualmente pode ser publicado revistas e sites. Sua estrutura apresenta três 
partes: ideia principal ou tese, desenvolvimento e conclusão. A linguagem tende à 
impessoalidade; são empregados verbos e pronomes na 3ª pessoa do singular; há predomínio 
da variedade padrão. 
 

 
 


