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01. 

 PRIMEIRO PARÁGRAFO

 Apresentação do Tema: No Brasil, as declarações de cunho intolerante, na Internet, têm ganhado destaque.
 Contextualização e Tese: Em face disso, os discursos de ódio virtuais são um abuso de liberdade expressiva individual e um fator 

agravante da discriminação das vanguardas de minorias, o que evidencia estratégias que rompam paradigmas preconceituosos e 
estimulem o respeito à diversidade cultural.

 Elementos coesivos do parágrafo: em face disso, e, que.

 SEGUNDO PARÁGRAFO

 Argumentos em defesa do ponto de vista: o aluno usa seus conhecimentos de outras áreas(literatura) por meio da interpretação 
do livro Vigiar e Punir, além de promover uma excelente correlação entre seu pensamento e o descrito no livro, fato que configura 
autoria textual.

 Repertório sociocultural produtivo: comparação entre sua ideia e a ideia de Foucault.
 Estratégias argumentativas: comparação, exemplificação, citação.
 Elementos coesivos do parágrafo: com efeito, nessa perspectiva, e, desse modo, pois.

 TERCEIRO PARÁGRAFO

 Argumentos em defesa do ponto de vista: as escolas e famílias pouco abordam essa problemática e mostram um caráter 
discriminatório sobre tal.

 Repertório sociocultural produtivo: sociologia, aspectos contemporâneos.
 Estratégias argumentativas: adição de ideias, comparação, relação causa/consequência.
 Elementos coesivos do parágrafo: isso, nesse contexto, e, em relação, que.

 QUARTO PARÁGRAFO

 Retomada da Tese: é preciso minimizar o discurso de ódio na Internet.
 Intervenção (o que fazer?): exigir algum tipo de identificação documental dos usuários/união entre escola e família.
 Agentes (quem vai fazer?): mídia, escola, família.
 Detalhamento (como será feito?): mesmo preservando a identidade destes, ao se postar um comentário, de modo a evitar um 

completo anonimato/ por meio da assistência pedagógica e da discussão em sala de aula, como forma de amenizar o preconceito e 
o discurso de ódio.

 Elementos coesivos do parágrafo: destarte, para isso, ademais, e, por meio, como.

02. Segundo Einstein, criador da Teoria da Relatividade, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, pois, enquanto este é 
limitado, a imaginação dá volta ao mundo.

03. 

A) O estrangeiro que havia acabado de chegar seguiu a moça através dos corredores. 
B) Todos os interessados no prêmio, escritores, professores e ensaístas, receberam o regulamento do concurso. 
C) O chefe da tribo avistou os dois vultos que avançavam; imaginou ver a sombra de uma árvore solitária que vinha alongando-se pelo 

vale fora. 
D) O diretor da empresa XT, convocado por telegrama, compareceu à sede da empresa, para conhecer as novas medidas relativas a 

aposentadoria. 

04. É fundamental que as autoridades e os conservacionistas lutem para preservar a classe média.

05. A preservação natural da classe média brasileira evitaria coisas constrangedoras como a recente reunião da classe realizada em São 
Paulo. A essa reunião, de vários pontos do Brasil, compareceram dezessete pessoas.
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