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EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA 

 

 

 

MANUAL DO ALUNO 

Unidade 4 — Os Maias 

«A Corneta do Diabo» 

p. 234 

 

1. Redija um texto expositivo (exposição sobre um tema) bem estruturado, com duzentas (200) 

a trezentas (300) palavras, em que explique o conceito de meios de comunicação social (mass 

media) e caracterize três dessas formas de comunicação. 

Realize uma investigação prévia sobre o tema, prepare notas de leitura e planifique o texto. 

Ao redigir a composição, identifique as fontes utilizadas (em rodapé ou numa bibliografia) e 

cite-as corretamente. Reveja o texto no fim. 

 

 

 

 

 

 

PLANO DO TEXTO 
 

 

Introdução: 

O conceito de meios de comunicação social. 

 

Desenvolvimento: 

1. A imprensa escrita; exemplos. 

2. A televisão; exemplos de tipos de programas televisivos. 

3. A Internet; exemplos de áreas de informação que circulam na Internet. 

 

Conclusão: 

Na época contemporânea, os meios de comunicação social tornaram-se órgãos fundamentais 

na vida em sociedade. 
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TEXTO 
 

 

«Meios de comunicação social» (ou mass media) é a designação dada ao «conjunto de 

meios de difusão da informação»1 em grande escala. Entre os elementos que compõem este 

conjunto estão a rádio, a imprensa escrita, a televisão e a Internet. 

Sendo o mais antigo destes meios de comunicação, a imprensa escrita é essencialmente 

constituída por jornais e revistas — como O Público ou a Visão —, que usam a palavra escrita e 

a fotografia e têm como suporte o papel. Tradicionalmente, a imprensa escrita é, pois, dedicada 

à informação jornalística2. Ainda assim, embora se trate de publicações de natureza 

eminentemente informativa, nelas encontramos também artigos de opinião, publicidade e 

outros tipos de texto. 

Por seu lado, a televisão foi o meio de comunicação que dominou o mundo da informação 

na segunda metade do século XX. A novidade e o apelo consistiam, sobretudo, em juntar a 

linguagem verbal à imagem e ao som, o que assegurou a sua popularidade e o seu interesse. 

Além de ser usada no trabalho jornalístico, a televisão colocou-se ao serviço do entretenimento, 

transmitindo filmes, séries e outros tipos de programas. 

Já na viragem do século passado para o nosso, irrompe com grande força a Internet. Trata-

se de um sistema que consiste numa rede informática que liga computadores e dispositivos 

eletrónicos em todo o mundo. Os dados partilhados na rede circulam num espaço virtual. Este 

meio de comunicação permite-nos ter acesso rápido a uma elevadíssima quantidade de 

informação e a inúmeros conteúdos de diferentes tipos: jornalísticos, comerciais, de 

entretenimento, etc. A Internet tornou-se rapidamente uma poderosa ferramenta de partilha e 

acesso à informação. 

Podemos concluir que os meios de comunicação social se tornaram órgãos fundamentais 

na vida em sociedade. Permitem ter acesso à informação necessária para trabalharmos, para 

nos divertirmos e para vivermos em comunidade3. 

 
1 Szymaniak et alii, 2000: 54. 

2 «Meios de Comunicação Social», s.d. 

3 Rodrigues, 2001: 149-152. 
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«Meios de comunicação social» (ou mass media) é a designação dada ao 

«conjunto de meios de difusão da informação»1 em grande escala. Entre os 

elementos que compõem este conjunto estão a rádio, a imprensa escrita, a televisão 

e a Internet. 

Sendo o mais antigo destes meios de comunicação, a imprensa escrita é 

essencialmente constituída por jornais e revistas — como O Público ou a Visão —, 

que usam a palavra escrita e a fotografia e têm como suporte o papel. 

Tradicionalmente, a imprensa escrita é, pois, dedicada à informação jornalística2. 

Ainda assim, embora se trate de publicações de natureza eminentemente 

informativa, nelas encontramos também artigos de opinião, publicidade e outros 

tipos de texto. 

Por seu lado, a televisão foi o meio de comunicação que dominou o mundo da 

informação na segunda metade do século XX. A novidade e o apelo consistiam, 

sobretudo, em juntar a linguagem verbal à imagem e ao som, o que assegurou a sua 

popularidade e o seu interesse. Além de ser usada no trabalho jornalístico, a 

televisão colocou-se ao serviço do entretenimento, transmitindo filmes, séries e 

outros tipos de programas. 

Já na viragem do século passado para o nosso, irrompe com grande força a 

Internet. Trata-se de um sistema que consiste numa rede informática que liga 

computadores e dispositivos eletrónicos em todo o mundo. Os dados partilhados na 

rede circulam num espaço virtual. Este meio de comunicação permite-nos ter acesso 

rápido a uma elevadíssima quantidade de informação e a inúmeros conteúdos de 

diferentes tipos: jornalísticos, comerciais, de entretenimento, etc. A Internet 

tornou-se rapidamente uma poderosa ferramenta de partilha e acesso à 

informação. 

Podemos concluir que os meios de comunicação social se tornaram órgãos 

fundamentais na vida em sociedade. Permitem ter acesso à informação necessária 

para trabalharmos, para nos divertirmos e para vivermos em comunidade3. 

Introdução 

(Citação) 

 

 

Desenvolvimento 

(exemplo) 

1. A imprensa escrita 

 

 

 

 

2. A televisão. 

 

 

 

(exemplo) 

 

3. A Internet. 
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Conclusão 

 

 

 


