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• Alusão histórica

A alusão histórica é utilizada quando se quer explicar algo
do presente a partir de um ou mais fatos do passado. Serve
também para comparações com a realidade atual. A referência
histórica deve está de acordo com a tese defendida.
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• Depoimento de pessoas especializadas no assunto/ 
REPERTÓRIO

O depoimento de especialista é uma argumento por
autoridade, no entanto é preciso melhor relacioná-lo às demais
informações. Pode ser feito por meio da Literatura, da Filosofia, da
Sociologia, de série, de filme... A citação poderá ser apresentada de
forma DIRETA ou de forma INDIRETA. É preciso, também, identificar
o autor da citação, assim como a profissão que ele exerce.
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• Comparação

A comparação pode ser orientada para ressaltar as semelhanças
ou os contrastes. Tal comparação poderá ser feita entre períodos
históricos, lugares, gêneros, idades, teorias, fatos, dentre outras.
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A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema “A relação entre a responsabilidade
social e os resíduos sólidos no Brasil ” apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de um ponto de vista, apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos.
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O documentário “Lixo Extraordinário” retrata a problemática da
falta de responsabilidade a respeito do lixo no Brasil. Apesar de
ter sido filmado no início do século XX, pode-se perceber que o
descarte ainda é um grave problema a ser resolvido. Muitos são os
fatores que contribuem para esse problema no Brasil,entre eles, a
falta de efetivação das leis que regem a política de resíduos
sólidos no país, assim como o consumo exacerbado e a
necessidade de maior investimento em educação ambiental.
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