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PRODUÇÃO DE TEXTO -3º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para sexta-feira (18 de dezembro de 2020). 

 

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA  

A fragilidade econômica dos países emergentes; 

. A única certeza é a incerteza; 

. Convivendo com a dúvida; 

. Sobrevivendo às crises; 

. Buscando esperanças em meio ao sofrimento; 

. Instabilidade psíquico-social; 

. A dívida social; 

. O desemprego; 

. A violência urbana; 

. A possível volta de um nacionalismo exacerbado como reação à fuga de 

dólares; 

. O movimento sem-terra e a violência no campo; 

. A falência do paradigma de fluxo irrestrito de capitais internacionais; 

. Transição econômica; 

. Encruzilhada política: opção por um Estado social-democrata enorme, 

esbanjador, paternalista e ineficiente ou por um Estado liberal-burguês 

pequeno, econômico, eficiente e ágil; 

. Ponto de inflexão global. 



Sim, tais temas têm alta probabilidade de cair nas provas de todo o Brasil. Leia 

tudo o que puder nos jornais e revistas sobre a recessão mundial, a fome no 

Nordeste, greves, fuga de capitais, etc. Assim você estará familiarizado com os 

assuntos mais prováveis. 

Fique, contudo, preparado: algumas bancas examinadoras seguem uma lógica 

acadêmica própria e, ao que parece, pouco ligam para o mundo real. Costumam 

propor temas filosóficos distantes do cotidiano dos candidatos e, por isso 

mesmo, difíceis de ser desenvolvidos. 

Para enfrentar esses temas mais pesados, leia livros básicos de filosofia para o 

segundo grau e intelectualize-se ao máximo. Não consigo imaginar prazer 

maior para um vestibulando do que ir bem numa redação quando a 

concorrência naufraga porque tudo o que faz é assistir a programas de baixo 

nível na TV. 

Fique calmo na hora da redação porque isso permite arejar melhor os 

pensamentos. É até normal ficar com uma certa raiva da banca examinadora 

quando esta propõe um tema alucinado, mas canalize essa energia para vingar-

se tirando nota dez... :-) 

 
 

Fonte: https://www.mundovestibular.com.br/estudos/portugues/possiveis-

temas-de-redacao/ 

 

 

Qualquer dúvida estou à disposição. 
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