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TIPOLOGIA ARGUMENTATIVA 

Questões Polêmicas – A força da Opinião 

Polêmica: é um conteúdo onde se debatem ideias acerca de um tema que esteja em alta na sociedade. 

É uma discussão “rica” em conhecimento e apontamentos que geram divergências críticas, 

contrapontos e opiniões diferentes. Uma questão polêmica é sempre uma frase curta que pode ser uma 

afirmação ou uma pergunta. Essa frase deve levar o leitor a várias interpretações, deixando – o a 

tributar uma discussão que, quase sempre é divergente a de outra pessoa. 

 

EXEMPLOS DE QUESTÕES POLÊMICAS: 

➢ A sociedade tem o direito de tirar a vida de um criminoso? 

➢ A organização de grandes eventos esportivos no país, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, 

mina recursos que deveriam ser utilizados em ações mais relevantes e estratégicas para o 

desenvolvimento do país? 

➢ O trabalho infantil pode ser tratado como um auxílio para a família? 

 

CARACTERÍSTICAS DA QUESTÃO POLÊMICA: 

•  Controversa: ideias opostas/contrárias à do outro. São opiniões divergentes.  

•  Subjacência: que fica implícito (escondido). 

•  Convergência: que segue numa mesma linha de direção. 

• Aberta: polêmicas que podem ser discutidas com intenções claras e rápidas. 

• Fechada: polêmicas que abrem discussão sobre temas mais centralizados em assuntos do cotidiano. 

PARA VOCÊ PENSAR UM POUCO... TEMAS QUE PODEM SERVIR COMO POLÊMICA: 
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1 – Toda polêmica é causada: 

a) A partir de uma discussão por meio de um só tema. 

b) A partir de uma análise de certo tema que percorre na sociedade com certa decisão. 

c) A partir da análise e ideias de temas que sejam coerentes ao que a sociedade esteja passando. 

d) A partir da ideia de uma pessoa. 

 

2 – A polêmica é, antes de mais nada: 

a) Uma opinião.   

b) Uma discussão.  

     c) Uma apresentação.  

     d) Uma questão social.  

 

3 – Para se polemizar um tema é preciso: 

a) Contextualiza - lo dentro de uma proposta.   

     b) Entender sobre o que se fala.    

     c) Conhecê-lo para se expressar sobre.   

d) Apenas falar sobre ele.  

 

4– Qual, entre as frases a seguir, pode ser considerada uma questão polêmica? 

a) O Sol é muito quente.  

      b) O Aborto é um ato que demanda sérias consequências.   

      c) A Leitura é um ato de inteligência.    

      d) Mulheres precisam e devem ter lugar na sociedade política.  

 

5 -  Assinale a alternativa que, mesmo sendo polêmica é um fato considerado. 

a) Fumar se torna uma dependência, portanto, mata quem consome.    

b) Há formas certas e erradas de falar o português. 

c) A venda de armas para cidadãos sem antecedentes criminais deve continuar sendo permitida no 

Brasil. 

d) A presença de policiais resolve o problema da violência nas escolas. 

Gratos pela atenção! 

Professores Josias, Mireli e Nora 


