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CONTEÚDO: REVISÃO

GÊNERO TEXTUAL: 
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1. Texto próprio para quem quer expor opiniões ou persuadir de alguma
coisa, no qual se emprega o abstrato (conceitos, ideias, concepções). Tipo
de texto que tem por objetivo influenciar o leitor/interlocutor com
posicionamentos elencados através de uma cuidadosa ordenação lógica.
Estamos falando da

A. descrição.
B. narração.
C. exposição.
D. injunção.
E. dissertação.
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2. "É comum, no Brasil, a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e
constitui crime.
Embora não exista ainda nas leis penais a definição do 'crime de tortura', torturar um
preso ou detido é abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais,
podendo qualificar-se como homicídio, quando a vítima da tortura vem a morrer.
Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais incompetentes,
incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a
confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade
humana, essa prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura
não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições.“

(Dalmo de Abreu Dallan)
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Esse trecho é uma dissertação que apresenta

A. Personagens individualizadas, movimentando-se em uma unidade de
espaço/tempo através de um pelo narrador.

B. ideias discutidas através de um encadeamento lógico de uma tese defendida
na exposição.

C. uma organização temporal com os acontecimentos denunciados durante o
texto.

D.uma denúncia contundente expressando várias ideias a serem repudiadas.
E. um texto persuasivo com uma linguagem conotativa voltada para o leitor.
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3. São características da dissertação

A. defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e
argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em
questão. nela, deve haver uma conclusão, e não apenas exposição de
argumentos favoráveis ou contrários sobre determinada ideia.

B. os eventos são organizados cronologicamente, com uma estrutura que
privilegia os verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a
eventos que se referem à primeira ou à terceira pessoa. presença de
enunciados que sugerem ação e novos estados.
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C. predominância de caracterizações objetivas (físicas, concretas) e subjetivas
(dependem do ponto de vista de quem as descreve) e uso de adjetivos. os
tipos de verbos mais comuns na estrutura do texto são os verbos de ligação.

D. tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva, sendo que um
dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos
verbos no imperativo, típicos de uma atitude coercitiva.


