
Expectativa de resposta  

1. Qual é a proposta apresentada pelo primeiro deputado? Por que ele 
propõe isso?   
O deputado afirma que vai utilizar todos os “instrumentos” para que o 
projeto que traz mudanças na lei dos agrotóxicos não avance, porque, 
segundo ele, é a vontade do povo brasileiro, assim como é a vontade dos 
agricultores. Dessa forma, ele propõe aos membros da comissão 
responsável pelo projeto escutar a opinião dos agricultores e a população. 
Para defender o impedimento do avanço do projeto, ele cita um estudo 
da Embrapa que aponta para o aumento do custo de produção, além dos 
problemas ambientais que são gerados pelo uso dos agrotóxicos, como a 
contaminação de mananciais. Também, ele coloca em evidência a 
possibilidade de perda do mercado internacional e do aumento de 
doenças relacionadas ao consumo de alimentos com agrotóxicos.  

2. O segundo deputado defende o quê? 
O segundo deputado propõe mais divulgação sobre as implicações do uso 
de agrotóxicos pela Embrapa, deixando subentendido que a população 
não está bem informada sobre os aspectos técnicos do projeto. Ele 
defende as modificações na lei, pois, segundo ele, essas modificações 
trarão modernização para o Brasil através da análise mais rápida de 
novas moléculas. 

3. A linguagem utilizada pelos deputados foi adequada ao contexto?  
Sim, pois seguiu esses critérios, além dos expositores demonstrarem 
pouco grau de intimidade com os ouvintes.  

4. As informações foram apresentadas de forma organizada? 
O primeiro deputado foi mais claro e conciso na sua exposição, deixando 
evidente o seu posicionamento e o objetivo da sua apresentação, que, no 
caso, era chamar atenção da comissão da lei para a opinião da população, 
bem como afirmar que utilizará todos os mecanismos disponíveis para 
barrar o avanço do projeto. Para isso, ele trouxe uma série de motivos 
para que o projeto seja barrado. Já o outro deputado deixou claro o seu 
posicionamento, porém não trouxe de forma organizada os argumentos 
para defender a posição, apesar de esclarecer alguns pontos da lei. Além 
disso, não obedeceu o tempo destinado a ele, deixando a fala sem 
conclusão.  

5. Com base na fala dos deputados, qual é o objetivo principal de uma 
apresentação de proposta oral?  
O objeto de uma exposição de proposta oral é apresentar uma proposta 
fundamentada de maneira organizada sobre determinado assunto.  


