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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

ATIVIDADE DE ESCRITA – CONSTRUÇÃO DE UM PARÁGRAFO 

 

Questões a respeito de produção textual – parágrafo: 

 

1. Leia o parágrafo a seguir: 

 

 “Embora a população brasileira seja muito otimista e trabalhadora, mostra-se 

muito desacreditada com as frequentes denúncias de corrupção exibidas em todos os 

meios de comunicação do país diariamente.”  

 

a) Do ponto de vista estrutural, há um aspecto que deve ser evitado na construção de 

um parágrafo. Justifique.   

 

 

 

b) Do ponto de vista semântico, o que um parágrafo deve ter para ser bem-sucedido? 

Comente. 

 

 

c) De forma resumida, diga em uma frase o que o parágrafo quer transmitir: 

 

 

 

d) Sempre que mudamos um assunto, devemos fazer um novo parágrafo? Por quê?.  

 

 

 

e) Quais são os três tipos principais de parágrafos em um texto dissertativo? 
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Geralmente, podemos começar a escrever um parágrafo da seguinte maneira: 

 

a) Fazemos uma afirmação ou negação incluindo o assunto proposto. 

b) A partir dessa frase, utilizamos exemplos para justificar o porquê dessa nossa 

afirmação (ou negação) sobre determinado assunto.  

 

LEIA O PARÁGRAFO QUE ABORDA O USO EXCESSIVO DOS JOVENS PELA TECNOLOGIA 

 

O Uso Exagerado da Tecnologia pelos Jovens no Brasil 

 

Ultimamente, é fácil perceber que os jovens utilizam excessivamente a 

tecnologia. Nas ruas, percebemos muitos deles andando sempre conectados com fones 

indicando que, na outra ponta desse fio, há um celular ou algum aparelho eletrônico 

provavelmente ligado à internet. A tecnologia está tão presente na vida dos 

adolescentes, que até, em sala de aula, dividem a atenção entre o aprendizado e a 

distração oferecida pelo mundo virtual.  

 

 

     Observação: A partir do que foi afirmado inicialmente (Ultimamente, é fácil 

perceber que os jovens utilizam excessivamente a tecnologia), foram utilizados 

exemplos para justificar essa frase e conseguir construir um parágrafo de forma 

coerente.  Agora é com você! 

 

 

Leia a frase afirmativa e continue a escrita com exemplos para justificá-la.  

Entretanto, notamos que os jovens prejudicam-se na sua vida pessoal e social 

devido ao uso exagerado da tecnologia.______________________________________  
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