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Título
Introdução
Desenvolvimento
Conclusão 



O segredo para se sair bem nessa etapa é estar atento ao 
enunciado da prova e/ou edital. O que ele diz sobre o 
título? Ou não diz nada? Há algumas possibilidades. 

  
Possibilidade 1 – o enunciado da prova pede para criar um 

título. 
Possibilidade 2 – O enunciado determina, isto é, impõe um 

título. 
Possibilidade 3 – O enunciado não diz NADA sobre o título.

Passo 1 – Título



Passo 2 – Introdução

A introdução apresenta a ideia central do texto. 
Essa apresentação é a soma do tema à tese. 

 A introdução dissertativa pode apresentar uma 
certeza, uma opinião, ou uma dúvida sobre o 

assunto . 
 A escolha dependerá de como você refletirá a 

respeito do tema. 



Passo 2 – Introdução

Vamos exercitar tomando, como exemplo, o 
tema Violência no Brasil. 

  
Reflita um pouco sobre a proposta. Depois, 

escolha apenas uma destas possibilidades de 
introdução e complete o raciocínio (isso 

garante o posicionamento do TEMA). Depois 
posicione sua TESE.



Passo 2 – Introdução

Possibilidade 1 – Certeza 
Há uma certeza que ninguém discute: a violência no 
Brasil... 
  
Paráfrases: 
É indiscutível: a violência no Brasil... 
De fato, a violência no Brasil... 
É inegável: a violência no Brasil... 



Passo 2 – Introdução

Possibilidade 2 – Opinião 
É opinião de significativa parcela da população que a 
violência no Brasil ... 
  
Paráfrase:  
Parte importante da sociedade tem o seguinte ponto de 
vista: a violência no Brasil...



Passo 2 – Introdução

Possibilidade 3 – Dúvida 
Será que já podemos considerar a violência no Brasil uma 
doença social incurável? 

Paráfrase: 
Há uma pergunta angustiante a responder: a violência, no 
Brasil... ?



Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas Socioproblemáticos 

Quanto ao conteúdo é no desenvolvimento onde são 
explicadas e expostas as ideias para defender a introdução. 

O leitor deve ser convencido da coerência e da 
credibilidade da tese inicial. Para isso, você deve recorrer a 
comparações, alusões históricas, exemplos, opiniões de 

especialistas, dados etc. 
  

Sugerimos, neste modelo básico, o desenvolvimento 
baseado na exposição de causa(s) e/ou consequência(s). 

Simples, mas muito eficiente.



Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas Socioproblemáticos 

Quanto ao conteúdo é no desenvolvimento onde são 
explicadas e expostas as ideias para defender a introdução. 

O leitor deve ser convencido da coerência e da 
credibilidade da tese inicial. Para isso, você deve recorrer a 
comparações, alusões históricas, exemplos, opiniões de 

especialistas, dados etc. 
  

Sugerimos, neste modelo básico, o desenvolvimento 
baseado na exposição de causa(s) e/ou consequência(s). 

Simples, mas muito eficiente.



Desenvolvimento – Causas 

Pergunte-se: por que ___(o tema)___ ocorre? Com a(s) 
resposta(s) em mente, complete. 

  
D1- A matriz do problema ...  

D2- Outro fator agravante...

Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas Socioproblemáticos 



Desenvolvimento – Consequência(s) 
  

Pergunte-se: o que decorre do ___(tema)___ ? Depois de 
refletir, dê continuidade ao seguinte texto. Observe que o 
elemento articulador que abre este parágrafo é essencial 

para a progressão textual. 
  

D1- A matriz do problema... 

D2- Os reflexos desse grave problema social se 
revelam...

Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas Socioproblemáticos 



Passo 4 – Conclusão

Escolha uma das possibilidades 
apresentadas a seguir e conclua seu 
texto, retomando a tese e apontando 
as soluções ou constatações finais. 
  
É assim que... 
Vê-se por isso que... 
Pode-se dizer que... 
Ninguém negará que... 
Portanto... 
Em suma... 
Todos concordam que... 
Somos de opinião que... 



Passo 4 – Conclusão

Seja realista. Veja qual tem sido a 
repercussão do tema na sociedade e, 

com base nisso, exponha uma 
solução prática que não se distancie 
do que você desenvolveu, ou seja, 
que evite a causa, ou causas que 

você apresentou.



Tema: Violência contra os animais

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA BÁSICA



Tema: Animais

Há uma certeza que ninguém discute: o artigo 32 da Lei 
de Crimes Ambientais não tem se mostrado suficiente para 
proteger nossos animais. As principais causas são a falta de 
informação e de divulgação do conteúdo da lei, além da 
omissão de parte da sociedade que não denuncia as 
maldades cometidas contra seres indefesos. 



Tema: Animais

Há uma certeza que ninguém discute: o artigo 32 da Lei 
de Crimes Ambientais não tem se mostrado suficiente para 
proteger nossos animais. As principais causas são a falta 
de informação e de divulgação do conteúdo da lei, além 
da omissão de parte da sociedade que não denuncia as 
maldades cometidas contra seres indefesos. 



Tema: Animais

A matriz  da covarde violência contra seres tão indefesos e 
inocentes tem a ver com o desconhecimento sobre a Lei de 
Crimes Ambientais e com a escassa divulgação sobre o seu 
conteúdo ...



Tema: Animais

Outro fator agravante é a absurda omissão de muitos 
cidadãos que não denunciam as maldades contra os 
animais... 



Tema: Animais

Portanto, já que o desconhecimento sobre a lei e a omissão 
social são causas da violência contra os animais, é preciso ... 



Tema: Animais

Portanto, já que o desconhecimento sobre a lei e a 
omissão social são causas da violência contra os 
animais, é preciso ... 



Tema: Animais

Portanto, já que o desconhecimento sobre a lei e a omissão 
social são causas da violência contra os animais, é 
preciso ... 



Tema: Idoso

É opinião de significativa parcela da população que, 
apesar das expressivas conquistas asseguradas pelo Estatuto 
do Idoso, a terceira idade ainda sofre violências no Brasil. Isso 
decorre principalmente do empobrecimento da população 
que tem forçado o convívio entre as gerações e tem, como 
consequências, o aumento no número de casos de violência 
social, psicológica e física contra a população idosa.



Tema: Idoso

É opinião de significativa parcela da população que, 
apesar das expressivas conquistas asseguradas pelo Estatuto 
do Idoso, a terceira idade ainda sofre violências no Brasil. 
Isso decorre principalmente do empobrecimento da 
população que tem forçado o convívio entre as 
gerações e tem, como consequência, o aumento no 
número de casos de violência social, psicológica e 
física contra a população idosa.



Tema: Idoso

A matriz  da absurda violência contra pessoas tão frágeis 
está diretamente relacionada à precária condição econômica 
da maioria da população que se vê forçada a estreitar o 
inevitável convívio de diferentes gerações... 



Tema: Idoso

Os reflexos desse “explosivo” convívio aparecem no 
número de casos domésticos de violência...



Tema: Idoso

Portanto, já que o empobrecimento da população é gerador 
de um convívio nada harmonioso entre jovens e idosos 
provocando a violência contra estes, é preciso ... 



Ditado

• 1- EXCESSIVO
• 2- EXCEÇÃO
• 3- NECESSÁRIO
• 4- INTENÇÃO
• 5- TRAZ
• 6- TRÁS
• 7- ANALISANDO
• 8- PARALISAÇÃO
• 9- INCONSEQUENTE

• 10- EXTRAORDINÁRIO




