


O parágrafo lido apresenta uma estrutura típica de um parágrafo de
desenvolvimento: retomada da tese, comprovação da tese por meio
de estratégias argumentativas e conclusão. Identifique tais partes.

21

Verificação de aprendizagem



Conclusão

No último parágrafo do texto são, geralmente, apresentadas as propostas de
intervenção, ou seja, as medidas para solucionar o problema apresentado
no tema. Assim, o parágrafo deve ser organizado, preferencialmente, em
três partes:

REAFIRMAÇÃO DA TESE
+

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
+

CONCLUSÃO
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03. Analise o parágrafo de conclusão de um texto nota mil no Enem
2015 e, posteriormente, identifique a adequação do parágrafo à
estrutura padrão. Além disso, avalie as propostas de intervenção
apresentadas.

23



A fim de garantir, portanto, a equidade na garantia de direitos à população,
são necessárias transformações na sociedade brasileira. O Ministério da
Educação, primeiramente, deve inserir à matriz curricular estudantil debates e
estudos antropológicos acerca do processo de formação do país, de modo a
valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da
identidade brasileira. Ademais, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social
a realização de palestras, sarais e exposições que exaltem a importância do
respeito à diversidade religiosa do Brasil. Por fim, cabe às Secretarias de
Segurança Pública a criação de delegacias especializadas na investigação de
crimes que envolvam a intolerância religiosa, de modo a intensificar o
combate a tal preconceito. Afinal, somente com a cooperação entre Estado e
sociedade será possível lutar contra a intolerância, um mal que ameaça o
Brasil.
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Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua
portuguesa sobre o tema A OBESIDADE INFANTIL EM QUESTÃO NO
BRASIL apresentando experiência ou proposta de ação social efetiva.
Selecione, organize, relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
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01. Elabore um parágrafo de INTRODUÇÃO
sobre o tema: DESAFIOS PARA GARANTIA
DOS DIREITOS DA MULHER NA ATUAL
SOCIEDADE BRASILEIRA.


