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  De acordo com a utilização, os meios de 
comunicação podem promover o 
desenvolvimento do indivíduo, a coesão e o 
progresso dos países bem como a compreensão e 
a paz internacionais, apresentando a cada povo 
uma imagem mais autêntica e mais completa da 
vida dos outros povos, ou então tornar-se o novo 
ópio das massas, provocar a degradação de 
valores e passar a ser um instrumento de 
dominação cultural. (Documento da Unesco, 1976) 

Leia o parágrafo abaixo: 



  De acordo com a utilização, os meios de 
comunicação podem (1) promover o 
desenvolvimento do indivíduo, (2) a coesão e o 
progresso dos países bem como (3) a 
compreensão e a paz internacionais, 
apresentando a cada povo uma imagem mais 
autêntica e mais completa da vida dos outros 
povos, ou então tornar-se (1) o novo ópio das 
massas, (2) provocar a degradação de valores e 
(3) passar a ser um instrumento de dominação 
cultural. (Documento da Unesco, 1976) 

Releia o parágrafo: 



Meios de comunicação ................... Assunto 

 

 

                  podem.................................   Possibilidade 

 

 

benefícios       OU    prejuízos ........   Alternativas 

 

de acordo com modo de utilização .. Condição 

Plano das idéias do parágrafo 



O que é um parágrafo? 

• Uma unidade de informação construída a partir 
de uma idéia-núcleo, que chamamos de tópico 
frasal. 

• Por isso, um parágrafo NUNCA deve ser 
constituído de uma idéia isolada, nem, tão 
pouco, somar diferentes idéias.  

• Essa idéia-núcleo é o ponto de partida para o 
desenvolvimento do parágrafo. 

 



Observe os parágrafos abaixo: 

• 1. Amor significa muito mais do que elogios 
ou presentes. Amor é dedicação, 
companheirismo e confiança. Amor, é, mais 
do que tudo, fidelidade ao outro, é um 
importante fator de crescimento pessoal. 



Analisando a construção do parágrafo 

• 2. Os institutos de pesquisa já chegaram a 
uma estatística aterradora: em 1999, em cada 
dez acidentes de trânsito, oito resultarão em 
vítimas fatais. Resultado assustador quando 
sabemos que, a cada dia, aumenta o número 
de veículos circulando pelas ruas e estradas.  



Analisando a construção de parágrafos 

• 3. Uma coisa é escrever como poeta, outra 
como historiador: a literatura permite que o 
escritor narre fatos ou acontecimentos 
independentemente de corresponderem ou 
não à realidade; o historiador, ao contrário, 
deve manter-se fiel ao ocorrido, evitando 
acrescentar ou omitir a verdade do que quer 
que seja. 



Analisando a construção de parágrafos  

• 4. Quando uma motocicleta não quer 
funcionar, não se deve atribuir o pecado à sua 
aborrecida conduta. O seu dono procurará 
descobrir qual a falha para consertá-la. 
Homem algum trata uma motocicleta tão 
estupidamente como trata um outro ser 
humano. 



Tipos de desenvolvimento da idéia-
núcleo 

• Há diferentes modos de desenvolver o tópico 
frasal: 

• 1. Resposta a pergunta 

 O que fazer para conseguir uma boa 
colocação no concurso vestibular? Não há 
uma resposta, mas várias, segundo os 
especialistas no assunto. Uma delas é nunca 
acumular os assuntos para estudar; outra é 
redigir para cada um desses assuntos, fichas-
resumo. 



Tipos de desenvolvimento da idéia-
núcleo 

• 2. Enumeração de detalhes (tempo e espaço) 

 Os jornais continuam dando ampla cobertura 
ao assalto do Banco do Brasil. Os assaltantes, 
em número de cinco, entraram na agência 
fingindo-se de clientes, burlaram a vigilância e 
saquearam o cofre forte do banco. Na saída, 
levaram uma mulher grávida como refém. 



Tipos de desenvolvimento da idéia-
núcleo 

• 3. Paralelo ou contraste 

 Diferentemente da maioria dos candidatos 
aprovados em primeiro lugar em outros 
vestibulares, Maurício de Souza afirmou 
nunca ter deixado de usufruir seus finais de 
semana durante todo o ano em que se 
preparou para o concurso. Viajou, namorou, 
assistiu a filmes, enfim viveu normalmente 
como qualquer outro jovem da sua idade. 



Tipos de desenvolvimento da idéia-
núcleo 

• 4. Esclarecimento, ilustração ou 
exemplificação 

 Os regimes autoritários têm verdadeira 
aversão aos escritores. Ainda hoje, na véspera 
do terceiro milênio, agridem com mão de 
ferro jornalistas e escritores, impedindo-os de 
manifestarem-se contrários ao poder 
ditatorial. 



Tipos de desenvolvimento da idéia-
núcleo 

• 5. Relação causa/efeito 

 Nem todos os candidatos ao vestibular 
chegam, adequadamente preparados, ao dia 
da prova. Alguns deixam para estudar apenas 
na véspera do concurso; outros, estudam 
tanto e de forma indisciplinada que acabam 
prejudicados por conta do estresse .                                         



RESUMINDO: 

• TIPOS DE PARÁGRAFO: 

– 1. Resposta a pergunta; 

– 2. Enumeração de detalhes (tempo e espaço) ; 

– 3. Paralelo ou contraste; 

– 4. Esclarecimento, ilustração ou exemplificação; 

– 5. Relação causa/efeito. 



Exemplos de parágrafos 

– Nunca se promoveu tanto a bebida 

alcoólica na televisão como hoje. 

Novelas, propagandas, shows de 

realidade: as pessoas bebem talvez como 

uma forma de não enfrentarem os seus 

problemas. Dessa maneira, esses 

programas acabam influenciando jovens 

e crianças de uma faixa etária de quatro a 

dezessete anos: em torno de trinta por 
cento da audiência total. 



  O absurdo da medicina acaba de 
acontecer.  O médico russo que 
abusava sexualmente de crianças e 
adolescentes foi preso. Ele usava 
sedativo para deixar moças e 
rapazes incapazes de reagir aos seus 
atos de abuso. Tudo foi 
documentado por ele mesmo, 
através de gravações em vídeo, que 
acabaram sendo usadas, como 
prova, para a sua detenção. 



    Pneus, garrafas e vasos com água, 

entre outros, contribuem para o 

aumento da proliferação da dengue, 

que já matou muita gente nesses 

últimos meses com a dengue 

hemorrágica. Entretanto, o governo 

não toma providências adequadas 

para acabar com essa epidemia e, 

não satisfeito, ainda coloca a culpa 
no mosquito. 



   Riqueza, poder, ibope, candidatura, 
suspeitas, fraudes. Essa é a candidata 
show do P.F.L., Roseana Sarney, que, a 
cada dia, traz uma surpresa para esse 
público brasileiro; começou como a 
candidata de um partido muito forte, foi 
subindo o seu Ibope e entrou na briga 
presidencialista. Entretanto, descobriram-
se várias fraudes envolvendo ela e seu 
marido, muito dinheiro ilícito. 
Conseqüência: seus índices de intenção 
de voto diminuíram. Agora, é só esperar o 
novo capítulo “Roseana Sarney”.  



   A vida de um dos grandes 
cantores e compositores da música 
popular brasileira chega, em breve, 
às telas de cinema. O filme Nelson 
Gonçalves,  rodado em preto e 
branco, é uma homenagem do 
diretor Elizeu Ewald a esse 
excepcional artista;  será 
interpretado por Alexandre Borges e 
Julia Lemmertz e promete ser 
sucesso de bilheterias. 



  Parece difícil de acreditar, mas 
Deus é clubber. Na verdade, o que 
está acontecendo é que a nova moda 
entre os evangélicos é o Drum’n 
Bass do Senhor. Casas noturnas que 
só tocam música gospel e não 
vendem entorpecentes estão 
aparecendo cada vez mais em São 
Paulo. Pelo visto, Jesus está mais 
moderno e, quem sabe, pode ser 
mais um adepto de piercings e 
tatuagens... 



   Stella, Caetano, Kleber, Adriana. 
Muitos personagens fazem a alegria de 
pessoas que, por volta das dez horas 
da noite, largam o que estiverem 
fazendo para assistir o tão " famoso" 
Big Brother Brasil. Apesar disto, a 
maioria dessas pessoas diz que o 
programa é cansativo, sem criatividade, 
isto é, " um saco". Assim, o Big Brother 
Brasil possui, ao mesmo tempo, 
telespectadores que o amam e que o 
odeiam, embora continuem sendo 
sempre telespectadores. 



   Ar condicionado, chuveiro elétrico, 
televisão, etc. Todos esses 
eletrodomésticos, a partir do dia 
primeiro de março, podem ser usados 
sem limitações, pois o governo liberou, 
após nove meses de economia, as 
multas e apagões. Entretanto, isso vai 
acarretar sérios problemas, pois 
algumas pessoas vão extrapolar. Dessa 
forma o Brasil vai ter que economizar 
cada vez mais. 

 



   Calma, paciência, preparação, 

pontualidade, responsabilidade, 

experiência... Esses são alguns dos 

requisitos para se fazer uma boa prova no 

vestibular. Entretanto, nem todos os inscritos 

têm o controle desses critérios e acabam às 

vezes fora da lista por décimos. Dessa forma, 

observamos "vestibulandos" ficando de fora 

da zona de classificação mesmo tendo, 

muitas vezes, capacidade de ocupar o lugar 

de pico do concurso resultado de sua falta de 

confiança. 



  Presidência, José Sarney, Roseana, 
Maranhão... É só o que se fala na mídia, 
principalmente na Rede Globo quando o 
assunto são as corridas para as eleições 
presidenciais. Entretanto, há quem discorde 
da sua candidatura, mostrando a verdadeira 
face do estado de Roseana, o Maranhão, 
que possui índices menores que os da África, 
dizendo assim que ela não têm competência 
de governar um país do tamanho do Brasil. 
Dessa forma, os brasileiros é que tem de 
julgar mais julgar e escolher o melhor 
candidato para governar nosso país. 



  Febre, dor de cabeça e náuseas. É 
irônico ver uma pandemia como a dengue 
num ano de eleição, já que nesse período, o 
país começa a trabalhar, pois os políticos 
querem ser votados. Entretanto, nesse ano 
de eleição ainda não se viu nada de especial 
para acabar com essa doença, pelo fato de 
muitos partidos não terem candidatos 
definidos para a presidência. Dessa forma, 
não se faz nada até que o candidato do atual 
governo seja escolhido, portanto é cada um 
por si. 

 



  Globo, SBT, MTV e outras 

emissoras de cultura inútil. São formas 

da pessoa ver o que acontece em 

qualquer esquina. Entretanto, podemos 

ver novas tecnologias, raramente um 

programa que não fale " baixarias" etc. 

Dessa forma vemos que essa 

alternativa de mídia traz diversos 

males, porém com alguns pontos que 
podem servir para informação. 



   Cursos, estudos em excesso, ânsia 

e preocupação. Esse pontos trazem 

sérios problemas aos vestibulandos. 

Entretanto, alguns estudantes, por se 

diferenciaram dos outros, conseguem 

facilmente pular esse obstáculo. Dessa 

forma, não adianta só fazer cursinho e 

estudar bastante, é preciso arranjar 

uma tática pessoal para passar no 

vestibular. 



  EUA, Afeganistaão, cristianismo, 

islamismo, Bin Laden, George Busch. 

Alguns elementos que compõem essa 

guerra do "bem" contra o "mal". 

Entretanto, quem é o bem e quem é o 

mal? Quem tem o direito de julgar e 

matar? Dessa forma, a postura bélica 

de George Busch contra o Afeganistão 

é tão, ou mais, terrorista quanto os 

aviões-bomba usados por Bin Laden. 



   “Está decidido. Se os aliados e orixás 
não reverterem a tendência à cassação, o 
senador Antonio Carlos Magalhães renunciará 
a seu mandato nesta semana e tomará o avião 
de volta para a Bahia”. 

  (In: Pronto para renúncia, Veja, 23 de maio 
de 2001, p. 46) 



   Relegado durante muito tempo 
na cozinha brasileira ao secundário papel 
de temperar saladas e regar bacalhoada, 
o azeite de oliva está ampliando seu 
espaço até nas mesas mais renitentes. 

(In: A sofisticação das saladas, Veja, 23 de maio 
de 2001, p. 71) 



  Como se pode reproduzir num jogo de 
videogame o mais sutil dos movimentos, o do ser 
humano? Só há uma fórmula consagrada, a de 
congelar o gesto no máximo de imagens na menor 
fração de tempo possível. Protagonista de um game 
que leva seu nome, a maior estrela do golfe, o 
americano Tiger Woods, submeteu-se a uma sessão 
de captação de imagens, que serviram de base para a 
recriação realista de seu modo de jogar. 

(In: Movimento congelado, Veja, 23 de maio de 2001, p. 94) 



   Ao falar na história das 
artes plásticas, muita gente 
atribui às aquarelas um lugar de 
figurante. Nada mais injusto. Em 
vários momentos, as aquarelas 
tiveram papel de destaque.(Veja, 
23 de maio de 2001) 



Crise da imprevidência 
 DP, 23/03/01 

  Aconteceu com a energia o mesmo que 
com as prisões, as Febens, os morros cariocas. 
Ante o sinal amarelo, as autoridades do setor 
elétrico fizeram o papel de avestruz. Fecharam 
os olhos para o problema. Na última década, 
não faltaram alertas das Imprensa e de 
técnicos para a ameaça de colapso no 
suprimento de energia. Sem investimentos 
suficientes em geração e transmissão, a crise 
foi adiada graças à recessão econômica e à 
generosidade das chuvas. 



O ônus da imprudência 
DP, 5/05/01 

   Não poderia ter sido mais 
drástico o racionamento adotado pela 
Agência Nacional de Energia (Aneel) para 
vigorar a partir de 1o de junho. Um 
sistema de apuração indicará o limite 
disponível para uso de cada consumidor. 
A base de cálculo tomará como 
referência quilowatts anteriormente 
gastos seguidos de cota redutora. 



De bem com as emoções 
Lia Bock 

   Muito certo estava o rei Roberto Carlos ao 
cantar: “O importante é que emoções eu vivi”. Depois 
de décadas apostando que a tecnologia era a chave 
para a cura de males do corpo, a ciência pisa no freio e 
começa a comprovar que as emoções e os sentimento 
estão diretamente ligados à saúde. Nos Estados 
Unidos, berço de algumas da mais importantes 
pesquisas médicas, a comunidade científica está 
convencida de que o estado de espírito conta pontos 
valiosos para o tratamento de pacientes. A tese é 
sustentada pela hematologista Esther Sternberg, do 
National Institute of Mental Health, em Maryland. (...) 
Isto é, 1667, 12/09/2001, p. 68. 



AIDS: agora na 3a. Idade 
Celina Côrtes 

   A Aids avança sobre a terceira idade (cerca 
de 60 anos). Uma década atrás, a frase soaria surreal, 
mas hoje é bem realista. Dos 34 novos casos que 
apareceram de 18 de julho a 23 de agosto no Hospital 
Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, 10% 
estão nessa faixa etária. “Há dias em que o 
ambulatório fica parecendo uma geriatria”, afirma o 
infectologista Rogério Motta, que há 12 anos trabalha 
com pacientes soropositivos. “No início da década de 
90 era uma raridade aparecer algum idoso”, diz o 
médico clínico Fernando Ferry.(Isto é, 1667, 
12/09/2001, p. 76) 



O bug do Euro 
Célia Chaim 

  Ele chegou de verdade, em papel-moeda, e 
deslanchou, a partir de segunda-feira 3, o verdadeiro 
bug do milênio: o euro, moeda comum de 12 países da 
Europa, apresentado oficialmente em Frankfurt no dia 
30 de agosto por Wim Duisenberg, presidente do 
Banco Central Europeu (BCE), acaba de acionar a 
maior operação de troca de moedas da história das 
finanças, envolvendo milhares de veículos especiais 
que já estão distribuindo aos bancos moedas e células 
que entrarão em circulação em 1o de janeiro de 2002. 
(...) (Isto é, 1667, 12/09/2001, p.84) 



Somos todos racistas? 

Kátia Mello  
  Não poderia ser diferente. A Terceira Conferência da 

ONU contra o racismo, a Discriminação, a Xenofobia e a 
Intolerância, realizada em Durban, na África do Sul, 
revelou-se um caldeirão de polêmicas e ficou refém de 
um conflito regional, aquele que há décadas opõe árabes 
e israelenses no Oriente Médio e há um ano vem se 
radicalizando perigosamente. Foram mais de 17 mil 
pessoas de 153 países que,  entre os dias 31 de agosto e 7 
de setembro, tentaram discutir os mais controversos 
temas, desde a implantação de políticas de ação 
afirmativa para beneficiar minorias étnicas ou raciais 
discriminadas até ações compensatórias para países que 
sofreram com o colonialismo e a escravidão. (...) (Isto é, 
1667, 12/09/2001, p. 88) 



RESUMINDO: 

• TIPOS DE PARÁGRAFO: 

– 1. Resposta a pergunta; 

– 2. Enumeração de detalhes (tempo e espaço) ; 

– 3. Paralelo ou contraste; 

– 4. Esclarecimento, ilustração ou exemplificação; 

– 5. Relação causa/efeito. 



Desenvolvendo o tópico frasal: possibilidades. 

 

Perguntando: 

 

  A tecnologia que 
nos cerca torna a vida 
moderna é fácil? Os 
defensores das máquinas 
tentariam responder um 
otimista sim a essa 
pergunta.  Mas,  podemos 
concordar com eles? 

 

Afirmando: 

  Nunca se utilizou tanto 
a  tecnologia como nos 
dias de hoje. Praticamente, 
em todas as atividades, 
máquinas são utilizadas para  
facilitar nossas vidas. Isso 
poderia levar-nos a pensar que 
a vida moderna vem se 
tornando mais fácil nas últimas 
décadas.  



Exercícios 

1. Dê o desenvolvimento dos tópicos frasais abaixo: 

 

a) Viver, nos dias de hoje, é tarefa difícil? 

B) Nunca se utilizou tanto a tecnologia como nos dias 
de hoje, mas será que a vida tornou-se mais fácil 
por isso ? 

C) A vida moderna se caracteriza a partir da utilização 
massiva da tecnologia. 

D) São três as características dos tempos modernos: 
o uso da tecnologia; a busca pelo progresso; a 
ausência de emoção na  vida das pessoas.  



Tipo de questão – UFRN 1999 

• Reúna os quatro períodos simples abaixo, 
formando um só período composto. Para 
tanto observe as seguintes orientações: 

– organize as orações numa ordem lógica; 

– empregue conectivos adequados, conforme as 
determinações entre parênteses; 

– faça as adaptações (morfológicas e/ou sintáticas 
necessárias -; 

– não omita nem acrescente qualquer informação. 



• As emissoras de TV investem, cada vez mais, em 
programas apelativos (considere essa oração como 
sendo a principal); 

• Os programas apelativos garantem elevados índices 
de audiência (essa oração deve iniciar o período, 
estabelecendo, com a principal, relação de 
finalidade); 

• Os programas apelativos são considerados 
eticamente condenáveis (essa oração deve ligar-se à 
principal, estabelecendo relação de concessão); 

• Os programas apelativos expõem, de modo 
mesquinho, as chagas e mazelas sociais (essa oração 
deve finalizar o período, estabelecendo relação de 
causa com a anterior) 



Questão discursiva 
Covest 2000 

 

Segunda fase: 

• A vida é curta. Curta! 

A) Reescreva o trecho substituindo as 
palavras sublinhadas por sinônimos. 

 

B) Reúna os períodos utilizando elemento 
conectivo adequado. 



Questão discursiva – Covest 2001 

  Junte as informações abaixo em um só período. 
Faça as devidas alterações, utilize a pontuação 
adequada e mantenha seu sentido original. 

1. O edifício da antiga boate Chanteclair vai ser novo 
espaço cultural. 

2. A reinauguração do edifício está prevista para 
abril de 2002. 

3. O prédio deverá ocupar uma área de 3.500 m2. 

4. O prédio terá salas de cinema e casa de 
espetáculos. 



Comentário 

• A questão pede que os quatro 
períodos sejam unidos em um só. 
Não foi especificado se simples 
ou composto (por coordenação, 
subordinação ou misto), por essa 
razão há maior liberdade na 
elaboração da resposta. 



Opção 1 

  O edifício da antiga boate 
Chanteclair, cuja inauguração está 
prevista para 2002, vai ser um novo 
espaço cultural (,) que deverá ocupar 
uma área de 3.500 m2, terá salas de 
cinema e casa de espetáculo.  



Opção 2 

  O edifício da antiga boate 
Chanteclair, cuja reinauguração 
está prevista para 2002, vai ser 
um novo espaço cultural, porque 
o prédio, que deverá ocupar uma 
área de 3.500 m2, terá salas de 
cinema e casa de espetáculos. 



Opção 3 

  O edifício da antiga boate 
Chanteclair, cuja reinaguração 
está prevista para abril de 2.002, 
vai ser um novo espaço cultural 
(,) que deverá ocupar uma área 
de 3.500 m2 com (ou contendo) 
salas de cinema e casa de 
espetáculo. 



Opção 4 

  Com inauguração prevista 
para 2.002, o edifício da antiga 
boate Chanteclair, de área de 
3.500 m2, vai ser um novo 
espaço cultural com (ou 
contendo) salas de cinema e 
casa de espetáculos. 



Opção 5 

  A reinauguração do edifício da 
antiga boate Chanteclair, 
prevista para abril de 2.002, com 
área de 3.500 m2, terá salas de 
cinema e casa de espetáculos, 
portanto vai ser um novo espaço 
cultural. 



 



UFAL 

O papel da imagem na época contemporânea: 
com que força ela atua sobre as pessoas? Que 
poderes cria? 




