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CONTEÚDO: Tipo dissertativo-argumentativo
 GÊNEROS TEXTUAIS: Crônica dissertativa

DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos

oferecidos para sustentá-la.



TEXTO DISSERTATIVO

ESTRUTURA

Introdução

Apresentação, de maneira generalizada, do problema, de
ponto de vista e de dois ou três argumentos.

3



Desenvolvimento

•1º§ - desenvolvimento do primeiro
argumento.

•2º§ - desenvolvimento do segundo
argumento.
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•Conclusão— quarto parágrafo:

Conclusão com retomada de tudo que foi dito
e proposta de intervenção para problema
abordado
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• Fuga total ao tema;

• não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

• texto com até 7 (sete) linhas;

• impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou
parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto;

• desrespeito aos direitos humanos; e

• folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha
de rascunho.
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• Ler atentamente a proposta, procurando entender o que o
examinador espera que seu texto apresente;

• pensar em seu ponto de vista acerca do tema;

• enumerar argumentos que justifiquem seu ponto de vista;

• escolher, dos argumentos enumerados, os que melhor servem à
discussão em questão;

• fazer um esquema do texto, planejando, parágrafo a parágrafo, tudo
que será discutido — é o momento de pensar na estrutura textual
que será utilizada, enfim, na organização de seu texto;
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• escrever o rascunho do texto;

• ler, com atenção, o rascunho colocando-se na posição de
leitor da dissertação para identificar os possíveis
problemas;

•passar a limpo seu texto (letras legíveis e não usar letras
de forma maiúsculas);

• corrigir erros da redação: passar um traço em cima da
palavra errada e reescrevê-la à frente.
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