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TEXTO
24/04/2020
DISSERTATIVOARGUMENTATIVO

CORREÇÃO DA ATIVIDADE DE CASA
Leia o texto seguinte sugira um título coerente para ele.
É condenável a atitude que grande parte da sociedade
desempenha no que diz respeito à preservação do meio ambiente.
Apesar dos inúmeros desastres ecológicos que ocorrem com
demasiada frequência, a população continua “cega” e o pior é que essa
cegueira é por opção. (...)”
Disponível
em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativoargumentativo.htm. Acesso em: 3 abr. 2020.

SUGESTÃO: Respeito ao ambiente, respeito à vida
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Gênero/Tipo textual [DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
 DESCRITORES:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
 D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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TEMA REDAÇÃO ENEM 2018:
'Manipulação do comportamento do
usuário pelo controle de dados na internet'
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TEXTO NOTA 1000
A obra musical "Admirável Chip Novo", da cantora Pitty, retrata a
manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias, que findam por

influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende
a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na
internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes,

consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos
usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos, a fim do pleno
funcionamento da sociedade.
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Convém ressaltar, a princípio, o estabelecimento do comércio virtual e
sua contribuição para a continuidade da problemática. Quanto a esse fator, é

válido considerar a alta capacidade publicitária da web, bem como sua
consolidação enquanto espaço mercantil - possibilitador de compra e venda
de produtos. Sob esse aspecto, o célebre geógrafo, Milton Santos, afirma a
existência de relação entre o desenvolvimento técnico-científico e as
demandas da globalização, justificando, assim, a constante oferta de

conteúdos culturais e comerciais que podem ser adquiridos pelos usuários,
de modo a fortalecer o mercado mundial e o capitalismo.
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Paralelo a isso, a imperícia social vinculada ao déficit em letramento
digital fomenta a perpetuação do impasse. Nesse viés, as instituições
educacionais ainda não são eficazes na educação tecnológica, por não
contarem com estrutura profissional e material voltado ao tema. Ademais, a
formação de indivíduos vulneráveis possibilita a ação do mecanismo que
pode transformar comportamentos, tornando-os passíveis de alienação. Essa
conjuntura contraria o Estado proposto pelo filósofo John Locke assegurador de liberdade -, gerando falsa sensação de autonomia e expondo
internautas a um ambiente não transparente, em que decisões são
previamente programadas por outrem.
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Em suma, faz-se imprescindível a tomada de medidas atenuantes ao
entrave abordado. Posto isso, concerne ao Estado, mediante os Ministérios
da Educação e Ciência e Tecnologia, a criação de um plano educacional que
vise a elucidar a população quanto aos riscos da navegação na rede e à
necessidade de adaptação aos novos instrumentos digitais. Tal projeto
deve ser instrumentalizado na oferta de aparelhos tecnológicos às escolas,
para a promoção de palestras e aulas práticas sobre o uso da tecnologia,
mediadas por técnicos e professores da área, objetivando a qualificação
dos usuários e a prevenção de casos de manipulação de atitudes. Dessa
maneira, o Brasil poderá garantir a liberdade de seus cidadãos e o Estado
lockeano poderá ser consolidado."
Rylla Lídice Varela de Melo, 19 anos, de Ipanguaçu/RN
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TIPO DISSERTATIVOARGUMENTATIVO:
INTRODUÇÃO
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•TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO
É UM TEXTO EM QUE SE APRESENTA
UM PONTO DE VISTA SOBRE UM PROBLEMA E
ARGUMENTA, DIZ-SE O QUE PENSA E PORQUE
PENSA.

TESE – É A IDEIA QUE VOCÊ VAI DEFENDER NO SEU TEXTO. ELA DEVE
ESTAR RELACIONADA AO TEMA E APOIADA EM ARGUMENTOS AO LONGO
DA REDAÇÃO.
ARGUMENTOS – É A JUSTIFICATIVA PARA CONVENCER O LEITOR A
CONCORDAR COM A TESE DEFENDIDA. CADA ARGUMENTO DEVE
RESPONDER À PERGUNTA “POR QUÊ?” EM RELAÇÃO À TESE DEFENDIDA.
ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – SÃO RECURSOS UTILIZADOS PARA
DESENVOLVER OS ARGUMENTOS, DE MODO A CONVENCER O LEITOR,
COMO: EXEMPLOS; DADOS ESTATÍSTICOS; PESQUISAS; FATOS
COMPROVÁVEIS;
CITAÇÕES
OU
DEPOIMENTOS
DE
PESSOAS
ESPECIALIZADAS NO ASSUNTO;
ALUSÕES HISTÓRICAS E COMPARAÇÕES ENTRE FATOS, SITUAÇÕES,
ÉPOCAS OU LUGARES DISTINTOS.

TEXTO DISSERTATIVO
• Estrutura do texto dissertativo
Introdução — primeiro parágrafo:

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

•Desenvolvimento — segundo parágrafo:
desenvolvimento do primeiro argumento.

•Desenvolvimento — terceiro parágrafo:
desenvolvimento do segundo argumento.

•Conclusão — quarto parágrafo:
Conclusão com retomada de tudo que foi
dito e proposta de intervenção para problema
abordado

A revolução digital
Texto e papel. Parceiros de uma história de êxitos. Pareciam feitos um para o outro.
Disse “pareciam”, assim, com o verbo no passado, e já me explico: estão em processo de
separação.
Secular, a união não ruirá do dia para a noite. Mas o divórcio virá, certo como o pôr-dosol a cada fim de tarde.
O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita
parecia condicionada à produção de celulose.
Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação: o cristal líquido. Saem as
árvores. Entram as nuvens de elétrons.
A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto há apenas a impressão
de que, longe de enfraquecer, a ebulição digital tonifica a escrita.
E isso é bom. Quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma
sair por outro. Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma [...].
SOUZA, Josias de. A revolução digital. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 de maio de 1996. Caderno Brasil, p. 2.
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1. Sobre as características do texto dissertativo, infere-se que
A. suas principais características são contar uma história ou narrar algum
acontecimento, verídico ou não.
B. apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas
características através de uma linguagem clara e objetiva.
C. tem por finalidade instruir o leitor/interlocutor, por isso o predomínio dos verbos
no infinitivo.
D. trata-se de um texto da opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a
intenção de convencer o leitor.
E. seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou
acontecimento.
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1. Sobre as características do texto dissertativo, infere-se que
A. suas principais características são contar uma história ou narrar algum
acontecimento, verídico ou não.
B. apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas
características através de uma linguagem clara e objetiva.
C. tem por finalidade instruir o leitor/interlocutor, por isso o predomínio dos verbos
no infinitivo.
D. trata-se de um texto da opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a
intenção de convencer o leitor.
E. seu objetivo é explanar ou explicar um assunto, tema, coisa, situação ou
acontecimento.
COMENTÁRIO: O texto dissertativo-argumentativo é um texto
opinativo que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre
determinado tema. Quem o escreve fundamenta a sua tese por
meio de argumentos consistentes e convincentes.
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Não somos tão especiais
Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais,
ainda que em menor grau.
INTELIGÊNCIA
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria
das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio.
AMOR
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos,
que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ﬁcam de luto depois de sua
morte.
CONSCIÊNCIA
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos.
Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos outros. Ou seja, são conscientes.
CULTURA
O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de
aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura se não isso?
BURGIERMAN, D. Superinteressante, n.º 190, jul. 2003.
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2. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta
supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias
argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são
A.
B.
C.
D.
E.

deﬁnição e hierarquia.
exempliﬁcação e comparação.
causa e consequência.
ﬁnalidade e meios.
autoridade e modelo.
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2. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta
supremacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias
argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são
A.
B.
C.
D.
E.

deﬁnição e hierarquia.
exempliﬁcação e comparação.
causa e consequência.
ﬁnalidade e meios.
autoridade e modelo.
COMENTÁRIO: Ao enumerar as características humanas
e de outros animais, o autor usou estratégias de
exemplificação e comparação. A exemplificação ocorre
quando fatos que contribuem para justificar a tese são
apresentados; já no caso da comparação, há um
confronto entre duas realidades diferentes.
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Gênero/Tipo textual [DISSERTATIVO-CONTINUAÇÃO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
 DESCRITORES:
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D7 - Identificar a tese de um texto.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
22

Quais as razões para se atribuir nota 0 (zero) a uma dissertação?
• 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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LISTA DE PROCEDIMENTOS

• 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 desvios da redação: passar um traço em cima da
palavra inadequada e reescrevê-la à frente.

REDAÇÃO DO ENEM
COMPETÊNCIAS AVALIADAS
• COMPETÊNCIA 1: DEMONSTRAR DOMÍNIO DA MODALIDADE ESCRITA
FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA.
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O Brasil é considerado um país muito receptível à entrada de
estrangeiros. Desde quando os portugueses chegaram aqui,
várias etnias e culturas ajudaram a construír nossa nação. Mas
será que, hoje, aceitá-las facilmente é uma boa idéia?
Nosso país se desenvolveu muito nas últimas décadas, mais
ainda temos um longo caminho pela frente. Enfrentamos, ainda,
uma grande desigualdade social, e para conseguir melhorar isso,
precisamos freiar a imigração.
Ainda não estamos preparados para atender as necessidades
da população brasileira e imigrantes vindo tentar a vida aqui,
dificulta, em partes, nosso crescimento.

Em decorrência do grande números de imigrantes,
podemos no futuro ficarmos sucetíveis ao que acontece em
alguns países da Europa, ou seja, ao medo do estrangeiro,
xenofobia.
Portanto, precisamos compreender que para ajudar aos
outros precisamos primeiros nos estabilizar. Para isso, nossos
políticos precisam reformular nossas leis, tornado mais rígida
a entrada de imigrantes, e claro, ajudando o Brasil a se
desenvolver, para que no futuro possamos estar preparados
para novos integrantes.

AINDA NÃO ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO BRASILEIRA E IMIGRANTES VINDO
TENTAR A VIDA AQUI,Ø DIFICULTA, EM PARTES, NOSSO
CRESCIMENTO.
EM DECORRÊNCIA DO GRANDE NÚMEROS DE IMIGRANTES,
PODEMOS NO FUTURO FICARMOS SUCETÍVEIS AO QUE ACONTECE
EM ALGUNS PAÍSES DA EUROPA, OU SEJA, AO MEDO DO
ESTRANGEIRO, XENOFOBIA.
PORTANTO, PRECISAMOS COMPREENDER QUE PARA AJUDAR AOS
OUTROS 1PRECISAMOS PRIMEIROS NOS ESTABILIZAR. PARA ISSO,2
NOSSOS POLÍTICOS PRECISAM REFORMULAR NOSSAS LEIS, 3
TORNADO MAIS RÍGIDA A ENTRADA DE IMIGRANTES, E CLARO, 4
AJUDANDO O BRASIL A SE DESENVOLVER, PARA QUE NO FUTURO
POSSAMOS ESTAR PREPARADOS PARA NOVOS INTEGRANTES.
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O MOVIMENTO IMIGRATÓRIO PARA O BRASIL NO
SÉCULO XXI
Atualmente o Brasil tem se tornado um país cada
vez mais atraente para imigrantes de vários várias
nacionalidades.
Isto
se
deve
ao
fator
desenvolvimento, que tem acompanhado o país
frequentemente nos últimos anos e que caracteriza-o
como emergente.

Com uma economia ascendente, condições de
trabalho atrativas e uma entrada ilegal facilitada ao
país, o Brasil, tem cada vez mais sofrido com o
aumento extravazado do número de imigrantes em
seu território. Além disso, acontecimentos como o
terremoto que destruiu grande parte do Haiti e o
baixo IDH de países vizinhos. Também contribuem
significativamente para a ascensão do número de
imigrantes no país.

• Para uma intervenção significativa e apropriada para tal
questão, 1deve-se aplicar maiores investimentos para a
fiscalização de fronteiras e 2adotar uma política de
financiamentos para os países onde a imigração para o
Brasil tem sido maior que a dos demais. Através desses
financiamentos, seria possivel 2.1melhorar as condições
de vida e promover um crescimento econômico junto ao
Brasil nesses países, diminuindo assim a atração gerada
pelo Brasil aumentando a desses países em relação à
ação imigratória.

Texto para as questões 1 e 2.
Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a
quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus
usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de
dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa
abundância vem sendo restringida e as notícias, e produtos culturais vêm sendo
cada vez mais direcionados – uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a
informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento
de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais
crítico de enfrentamento.
Autora: Carolina Mendes Pereira – Dissertação NOTA 1000.
Tema: “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”
[ENEM 2018]
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 D7 - Identificar a tese de um texto.
1. A tese do texto pode ser identificada no seguinte fragmento:
A) Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de
informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários.
B) No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados
desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo
restringida e as notícias, e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados ...
C) (...) uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários.
D) Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de
dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento.
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 D7 - Identificar a tese de um texto.
1. A tese do texto pode ser identificada no seguinte fragmento:
A) Em sua canção “Pela Internet”, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de
informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários.
B) No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados
desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo
restringida e as notícias, e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados ...
C) (...) uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários.
D) Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de
dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento.
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 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

2. A parte da dissertação que contém a TESE é o(a)

A) introdução.
B) tópico-frasal.

C) desenvolvimento.
D) conclusão.
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 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

2. A parte da dissertação que contém a TESE é o(a)

A) introdução.
B) tópico-frasal.

C) desenvolvimento.
D) conclusão.
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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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Infere-se que esse trecho é uma dissertação que
A. apresenta, em todos os períodos, personagens individualizadas, movimentando-se num
espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de
orações subordinadas, que expressam sequência dos acontecimentos.
B. possui, em todos os períodos, substantivos abstratos, que representam as ideias discutidas,
bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico
da denúncia.
C. mostra uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos
denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações
subordinadas, que expressam o prolongamento das ideias repudiadas;
D. consegue fazer uma denúncia contundente, usando, entre outros recursos, a ênfase, por
meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a
predominância de orações coordenadas sindéticas, que expressam o prolongamento das
ideias repudiadas;
E. pretender construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa, construída sobre
metáforas e metonímias esparsas, bem como com a predominância de orações subordinadas,
próprias de uma linguagem formal, natural para esse contexto.
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Infere-se que esse trecho é uma dissertação que
A. apresenta, em todos os períodos, personagens individualizadas, movimentando-se num
espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de
orações subordinadas, que expressam sequência dos acontecimentos.
B. possui, em todos os períodos, substantivos abstratos, que representam as ideias discutidas,
bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico
da denúncia.
C. mostra uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos
denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações
subordinadas, que expressam o prolongamento das ideias repudiadas;
D. consegue fazer uma denúncia contundente, usando, entre outros recursos, a ênfase, por
meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a
predominância de orações coordenadas sindéticas, que expressam o prolongamento das
ideias repudiadas;
E. pretender construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa, construída sobre
metáforas e metonímias esparsas, bem como com a predominância de orações subordinadas,
próprias de uma linguagem formal, natural para esse contexto.
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Leia o texto seguinte e identifique a tese do autor.
“Desordem e progresso
É condenável a atitude que grande parte da sociedade desempenha no que diz
respeito à preservação do meio ambiente. Apesar dos inúmeros desastres
ecológicos que ocorrem com demasiada frequência, a população continua “cega” e
o pior é que essa cegueira é por opção. (...)”
Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/dissertacao-texto-dissertativo-argumentativo.htm. Acesso
em: 23 fev. 2019.
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 TEXTO DISSERTATIVO - CONTINUAÇÃO
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