
 
 

1. CONTEÚDO 
Texto argumentativo - editorial 
 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 
Segue o texto conceitual. 
 
3. FORMA DE AVALIAÇÃO:  

 

- Durante o período de recuperação o aluno realizará uma lista com exercícios de revisão que terá o valor 
máximo de 2,0. A lista deverá ser realizada e entregue no dia da prova de REC para o aplicador; 
 
- Os alunos participarão de plantões de dúvidas agendados pela coordenação, se necessário. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação. 
 
 
 
4. Lista de exercícios: 
A atividade de redação será a nota da recuperação; portanto, faça com capricho seguindo as 
orientações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: Fazer com que o aluno escreva textos argumentativos, expondo seu ponto de vista 

acerca de um determinado assunto. 
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                                   Texto Editorial 
 

O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas. Diferente 
dos outros textos que compõem um jornal, de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. 
Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os 
editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal, ou seja, Política, 
Economia, Cultura, Esporte, Turismo, País, Cidade, Classificados, entre outros. 
Os textos são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não 
recebem a assinatura do autor. No geral, eles apresentam a opinião do meio de comunicação (revista, 
jornal, rádio, etc.). 
Tanto nos jornais como nas revistas podemos encontrar os editoriais intitulados como “Carta ao Leitor” ou 
“Carta do Editor”. 

 
Como fazer um editorial? 

Para produzir um editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos que serão abordados no meio 
de comunicação. Feito isso, faça uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para 
o público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão 
proposto. 
 
Estrutura 
Por ser um texto dissertativo-argumentativo, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em três 
partes principais: 
Introdução: exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura 

Desenvolvimento: momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta 

Conclusão: finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe 

Exemplo 
 
Editorial de jornal 
 
Protestos no Brasil e a Crise Econômica 
Desde o ano passado nos deparamos com as diversas manifestações que se espalham pelas capitais e 
cidades do país. Todas elas demostram a insatisfação dos brasileiros com a política, economia e os 
problemas sociais no geral. 
O que mais ouvimos no café, no supermercado, nas paragens de ônibus ou mesmo no trânsito são frases 
do tipo: “Aonde vamos parar”, “Isso é culpa do PT”, “Estamos afundando” “O preço das coisas aumentam 
e nosso salário nunca”. 
Essa frases proferidas pelos mais diversos tipos de brasileiros nos indicam que a insatisfação e a crise 
econômica cresce cada vez mais no país, e os que tem possibilidades (mínima parcela) estão deixando o 
Brasil para terem vidas melhores longe da nação verde e amarelo. 
Mas será que essa é a solução? Vale ressaltar que muitos dos que deixam o país tem conhecimentos 
superficiais sobre a política e a economia e, na maioria das vezes, são os mais preconceituosos com os 
nortistas e nordestinos. 
Sabemos que a chave para a solução dos problemas instaurados no país, de ordem social, política e 
econômica tem somente uma alternativa: o investimento em políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento educativo no país, sobretudo da implementação de disciplinas que abordem as questões 
sobre diversidade, pluralidade e gênero. 
Mas isso é somente a ponta do iceberg. Ou seja, a solução não é deixar o país, mas lutar para a melhoria 
do nosso Brasil, que se deparou com o iceberg e quer mudar o curso. A frase “salve-se quem puder” deve 
ser mudada para “salvemos o nosso país todos juntos”. 
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Equipe Folhetim de Minas 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO: 
 
Faça um Editorial sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. 
 
Segue uma notícia para ajudá-lo a elaborar seu editorial. Você também deve utilizar as informações 
obtidas na aula multidisciplinar que participou no colégio.  
 
 
 
 
Barragem se rompe em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte 
Moradores da cidade tiveram que deixar suas casas 
Uma barragem da mineradora Vale se romperam nesta sexta-feira (25), em Brumadinho, na região 
metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A lama invadiu a cidade, e alguns moradores 
precisaram deixar suas residências, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros informou que 
cerca de 200 pessoas estão desaparecidas. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento ocorreu na região do córrego do Feijão, na altura do km 50 
da rodovia MG-040. Um helicóptero da corporação sobrevoa a região. 
Moradores de Brumadinho acompanham resgate e procuram familiares após rompimento de barragem 
 
O parque de Inhotim teve que evacuar mais de mil pessoas às pressas, com medo de que a lama 
proveniente da ruptura da barragem atingisse o parque.  
Com 14 hectares de visitação, o parque, localizado no próprio município de Brumadinho, conta com um 
dos mais importantes acervos de arte contemporânea do país, além de uma coleção de espécies raras de 
todos os continentes. 
A mineradora informou ainda que ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens. "A 
prioridade total da Vale, neste momento, é preservar e proteger a vida de empregados e de integrantes da 
comunidade", disse. 
"A equipe do núcleo de prevenção e atendimento a emergências ambientais do Ibama já está no local em 
conjunto com servidores da Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Minas Gerais. A preocupação 
inicial do governo federal é com o resgate de vítimas, atendimento à região e a proteção de pontos de 
captação de água", afirmou o Ministério do Meio Ambiente. 

 
 
Bombeiros estão na região para avaliar os estragosCorpo de Bombeiros 
MG / Reprodução 
A prefeitura da cidade publicou um alerta, nas redes sociais, 
solicitando que a população não fique perto do leito do Rio 
Paraopeba. Ainda não há informações sobre vítimas. 
Segundo site oficial da Vale, a chamada Barragem I - Mina Córrego 
do Feijão é utilizada para disposição de rejeitos da mineração.   
Disponível:https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/barr
agem-se-rompe-em-brumadinho-na-regiao-metropolitana-de-belo-
horizonte-cjrc8pjxy00ct01nywzo5dw3z.html Acesso em 17/03/2019. 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/minas-gerais/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/rompimento-de-barragem-em-brumadinho-deixa-cerca-de-200-desaparecidos-dizem-bombeiros-cjrcf58ef00fc01ny7diiffdv.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/rompimento-de-barragem-em-brumadinho-deixa-cerca-de-200-desaparecidos-dizem-bombeiros-cjrcf58ef00fc01ny7diiffdv.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/moradores-de-brumadinho-acompanham-resgate-e-procuram-familiares-apos-rompimento-de-barragem-cjrcbl2pt004001rurc19iwy4.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/barragem-se-rompe-em-brumadinho-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte-cjrc8pjxy00ct01nywzo5dw3z.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/barragem-se-rompe-em-brumadinho-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte-cjrc8pjxy00ct01nywzo5dw3z.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2019/01/barragem-se-rompe-em-brumadinho-na-regiao-metropolitana-de-belo-horizonte-cjrc8pjxy00ct01nywzo5dw3z.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


