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Atividade extra
A vida da notícia e a argumentação em textos de opinião

Texto para os itens 1 e 2 -  Equívocos e contradições

O debate sobre “redução da maioridade penal”, por ser um tema novo no Brasil, está patinando em dois equí-

vocos: tanto os que são a favor quanto os contrários reagem pressupondo que adolescentes seriam julgados como 

adultos e cumpririam penas em penitenciárias de adultos. Não é assim que funciona na maioria dos países com idade 

penal abaixo dos 18 anos.

Portanto, não se trata exatamente de reduzir a maioridade penal de 18 anos, mas de introduzir a responsabili-

dade criminal abaixo dessa idade, e para autores de crimes violentos, que seriam julgados por tribunal específico, com 

direito e defesa, e a eventual pena seria cumprida numa instituição juvenil, mantendo-se a assistência socioeducativa 

prestada atualmente.

Outro equívoco, ou falácia, é dos oponentes da mudança: criticam a responsabilidade penal como se fosse ex-

tinguir as demais ações já existentes. Óbvio que seria um complemento. Da mesma forma que as causas da violência 

urbana são várias, também são múltiplas as soluções, inclusive no âmbito penal. 

 TÉRCIO, Jason. O globo, 12/06/2013, p. 21. Adaptado.

Questão 1

A estratégia argumentativa empregada no texto para defender a tese de que há contradições quanto ao posi-

cionamento sobre a maioridade penal é que 

a. os que são contra reduzir a maioridade penal continuam a julgar aqueles que têm idade abaixo de 18 anos 

como crianças que precisam ser socializadas e jamais punidas.    

b. os que são a favor e os que são contra essa ideia supõem que os infratores seriam submetidos a julgamen-

tos exatamente como aos de adultos. 
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c. os contrários e os favoráveis à mudança da maioridade penal consideram que haverá uma transformação 

radical no tratamento dos adolescentes.

d. a maioridade penal aos 18 anos é um direito intocável do menor, impossível de mudar, portanto essa re-

dução não deve entrar em discussão.

Questão 2

Por que esse texto é considerado um artigo de opinião?

Questão 3

O tempo verbal mais frequente nesse texto é o

a. futuro do pretérito do indicativo

b. imperfeito do subjuntivo

c. presente do indicativo

d. imperativo afirmativo
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Gabarito

Questão 1

A      B     C    D

Questão 2

Comentário: Porque não expõe os fatos deforma isenta, mas defende uma opinião, apresentando argumentos 

para sustentá-la.

Questão 3

A      B     C    D




