


TIPO TEXTUAL: 

DESCRITORES:
 D8 Estabelecer relação entre a tese

e os argumentos oferecidos para
sustentá-la.
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 DEFENDE-SE UM PONTO DE VISTA EXPLICANDO OS MOTIVOSQUE O LEVARAM A
POSICIONAR-SE.

 DIZER OS PORQUÊS QUE SUSTENTAM SUA TESE.

Já que os valores morais da sociedade brasileira se encontram tão destroçados
(pelo menos no momento), é preciso buscar novas formas de
conter os distúrbios de nosso convívio humano e as ameaças à nossa já
precária coesão social. E já que nossa sociedade se mostra tão avessa à
punição pelo desrespeito à lei (pois a cada eleição perdoa tantos nas urnas),
façamo-la, de vez, cumprir a lei apenas mediante incentivos.
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 DADOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS DE PESQUISAS FEITAS POR ÓRGÃOS RECONHECIDOS.

 CITE A FONTE.

De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE, a pedido da agência de publicidade 141
SoHo Square, as mulheres das classes C e D são as que mais acreditam que o Brasil não
está bem, mas vai melhorar em 2009, com índices de 46% e 44%, respectivamente. Na
classe A, o percentual verificado foi de 41%.

Além disso, a pesquisa intitulada "O Sonho é maior que o medo - Panorama sobre o
comportamento de compra das mulheres brasileiras" apurou que 41% das mulheres da
classe C e 36% da D avaliam que a economia brasileira está sólida, mas vai sofrer o
impacto da crise.

4



 REFERE-SE A PESQUISAS ANTERIORES OU A OUTRO PESQUISADOR.
 CITE A FONTE DA CITAÇÃO.
 EMPREGUE PALAVRAS DE ALGUÉM RECONHECIDO E CONHECEDOR DA CAUSA.

 A produção científica brasileira subiu de 2006 para 2007 e representa 2,02% de todos os
artigos científicos publicados no mundo, mas esse conhecimento ainda não se traduz na
prática. Quando se analisa o registro de patentes nos Estados Unidos, o índice brasileiro é
próximo a zero.

 "O Brasil está muito atrás de outros países que até produzem menos artigos científicos.
Dificilmente um País que produz ciência não faz as duas coisas. Todos têm ciência e
patentes, mas não é o caso do Brasil", disse Jorge Guimarães, presidente da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes).
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