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Produção de Texto 2º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para sexta-feira (08 de maio de 2020) 

A estrutura de um texto dissertativo-argumentativo apresenta três 
partes primordiais: introdução, desenvolvimento ou 
argumentação e conclusão. 

A introdução 

É a abertura do texto. Então, em poucas palavras, você precisa 
contextualizar o tema e preparar o leitor para os argumentos que 
serão apresentados posteriormente. Temos um texto bem bacana com 
ideias de como começar a redação. 

O desenvolvimento ou a argumentação 

Como os nomes sugerem, o candidato deve desenvolver o tema 
proposto de forma a convencer o leitor a respeito dos 
posicionamentos que foram elencados na introdução. Você pode 
entrar no assunto com expressões como “Com relação a…”, “Quanto 
a…” e “Acerca de…”. 

Lembre-se: é essencial defender coerentemente cada uma das ideias 
listadas para que seu texto não fique com buracos. Ou seja, só fale 
sobre aquilo que poderá argumentar ao longo da redação. É melhor 
falar menos e com mais propriedade do que tentar falar mais e não 
conseguir desenvolver o tema. Coesão também é essencial. 

A conclusão 

Para finalizar, você deve sintetizar as ideias expostas, reafirmando 
o tema e fazendo as observações finais. Você pode utilizar “Sendo 
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assim, …”, “Percebe-se, então, …” e “Os dados sugerem, portanto, …” 
como forma de iniciar o parágrafo de conclusão. Não esqueça 
de propor intervenções, ou seja, dar ideias de como o problema 
pode ser resolvido. É importante dar detalhes, como quem vai fazer 
a ação ou qual o efeito que se espera dela. 

 

Produzir um texto argumentativo com o tema  

Mercado de Trabalho 
Nesse caso, o estudante deve compreender as características do mercado de 
trabalho na atualidade desde a Inserção dos jovens, exclusão dos velhos e as 
novas tendências. 

 

Obs: Qualquer dúvida estou à disposição. 
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