
Atividade 
Observe as palavras destacadas nos trechos abaixo retirados do texto. Qual a 

função dessas palavras na argumentação do texto?  
 
“Aos domingos, lançou a Sessão Desenho, também com um pacote de animações. 

No entanto, este aumento de espaço só tem sido possível porque a emissora tem 
abusado da reprise de desenhos.” 
 

“Nada contra estas animações, muito pelo contrário. Mas não seria o caso de trazer 
coisas novas?”  
 

“Isso leva a distorções estranhas, já que alguns desenhos são exibidos em todos os 
horários, enquanto outros ficam engavetados.” 

 
“Estreias recentes aconteceram, como as novas séries do Ben 10 e As Meninas 

Superpoderosas. Além disso, estrearam novos episódios de séries como Jovens Titãs em 
Ação. Isso é bom. Mas pouco para um canal que dedica tantas horas ao conteúdo 
infantil.” 
 

“Ou seja, continua sendo sempre louvável o SBT dispensar tanta atenção aos 
pequenos. Mas poderia haver um maior cuidado na escolha dos conteúdos exibidos.” 
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