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OS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
RESUMO
O autor deverá presentar o conteúdo de forma sintética, destacando
as informações essenciais do conteúdo de um livro, artigo,
argumento, etc. Um resumo exige análise e interpretação do
conteúdo para que sejam transmitidas as ideias mais importantes.
Pode ser indicativo, informativo ou crítico (com opiniões críticas do
autor).

DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento é descrito como o momento no qual tomam
lugar os conflitos e situações a serem resolvidos no texto. É a parte
mais extensa da redação, pois é onde são expostos todos os
argumentos que ajudam a afirmar o ponto de vista proposto pelo
redator no texto.

INTRODUÇÃO
Um texto breve para anteceder a obra escrita, com o objetivo de
apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido
e de que forma será apresentado ao longo do trabalho.

OBJETIVOS
Significa o fim que se deseja atingir, a meta que se pretende
alcançar ou o que é relativo ao objeto, Qual a pretensão do texto?

METODOLOGIA
Também conhecida por metodologia científica, onde o autor
explicará todo o conjunto de métodos utilizados e os meios que
serão utilizados desde o princípio do trabalho até a conclusão
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CONCLUSÕES
É o ato de finalizar ou concluir uma ideia, processo, texto, trabalho
e demais atividades que requerem um término para uma
sequência de etapas. Deve apresentar um desfecho para todo o
assunto que foi discutido ao longo do desenvolvimento do texto.

BIBLIOGRAFIA
É a listagem das fontes de consulta empregadas na pesquisa de
determinado tema para elaboração de um trabalho. O objetivo de uma
bibliografia é documentar o trabalho, mostrando que as opiniões que
constam no trabalho são sustentadas pelas fontes consultadas.
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