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Texto de opinião 
 
 
     O texto de opinião tem por objetivo apresentar a opinião, o ponto de vista, 

ou as ideias do autor sobre um determinado assunto ou acontecimento. Por 

isso, nele são frequentes expressões como: Eu penso que... , Eu acho que..., 

Em minha opinião... 

 

     Você vai ler a seguir um exemplo de um texto de opinião: 

 

 

Cachorro ou gato? 

 

     Ter um animal de estimação é o desejo de muitas crianças e adultos, mas, 

em minha opinião, ter um cachorro é muito melhor do que ter um gato. 

    Os cachorros participam muito mais da vida dos seus donos, fazem festa 

quando eles chegam, demonstrando amor e carinho. Além disso, gostam de 

passear e podem ser bem treinados. 

     Os gatos são diferentes. Em geral não brincam muito, são mais reservados 

e apegados ao ambiente em que vivem. Por isso, não têm o costume de 

passear com os donos, como os cachorros. 

    Enfim, os cachorros são companhias mais agradáveis. São carinhosos e 

mais amigos dos seus donos do que os gatos. 

 

    

      O planejamento para a execução do seu texto sobre o assunto “Animais 

devem participar de apresentações circenses”, dizendo seu ponto de vista 

em relação a essa questão, e dando as razões sobre sua opinião, já está 

pronto. Agora é o momento de iniciar sua produção textual. 

 

      

     Instruções: 

 

     - Escreva o texto em dois parágrafos. 

     -  No 1º parágrafo, exponha o assunto e a sua opinião sobre ele. 
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     - No 2º parágrafo, apresente uma ou mais justificativas para sua opinião. 

 

 

     Importante: 

 

     - Dê um título ao seu texto. 

     - Procure ser claro e objetivo. 

     - Não se esqueça das letras maiúsculas e da pontuação. 

     - Escreva até o final da linha. 

     - Faça a separação de sílabas quando necessário. 

     - Verifique se as palavras foram escritas corretamente; se houver duvida,        

consulte um dicionário. 

     - Guarde seu texto em uma pasta. 

 


