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Como Inserir DOC na Conclusão



Vamos analisar 
DOCs em 

Conclusões.



Exemplo de DOC na 
ação proposta



Portanto, é inegável que a reformulação da economia e a 
recuperação da educação são grandes desafios a serem 
vencidos pós-pandemia. Faz-se necessário um plano de 
ação contingencial como o realizado nos EUA, onde o 
Banco Central americano injetará mecanismos de 
crédito para apoiar empresas e famílias em um esforço 
de diminuir o impacto econômico e minimizar as 
dificuldades. Além disso, o MEC deverá reestruturar 
políticas públicas educacionais que sejam inclusivas para 
os estudantes mais atingidos neste período e criar um ano 
letivo emergencial para os alunos que ficaram sem acesso 
às aulas do ano vigente. Assim, combateremos, com 
ferramentas adequadas, essas adversidades após uma 
crise epidêmica.



Exemplo de DOC 
retomado da 
Introdução 



Veja o início da Introdução: 

  “O Grito”, obra-prima do pintor Edvard 
Munch, simboliza a angústia do ser 
humano. Dessa forma, as distorções e a 
expressão do personagem, retratadas na 
pintura, revelam a dor e as dificuldades que a 
vida pode apresentar. Diante disso, o quadro 
em questão assimila-se intrinsecamente ao 
desespero vivenciado por pais cujos filhos 
desaparecem... 



DOC retomado da Introdução 
Sabendo disso, portanto, para aumentar a agilidade da 
resolução desses crimes, os veículos midiáticos, em 
parceria com o Governo Federal, devem transmitir, 
através de propagandas circulantes nos diversos meios de 
comunicação, as condutas requeridas frente a um caso de 
sumiço infantil. Destarte, a população saberá que não há 
a necessidade de oficializar a queixa, por exemplo, em 
uma delegacia especializada; podendo, na verdade, 
recorrer a qualquer delegação. Assim, junto a uma maior 
segurança pública e fiscalização das fronteiras, o 
combate ao desaparecimento de crianças será mais 
efetivo e menos “Gritos” serão dados por famílias 
brasileiras.



Início da Introdução  

Baseado na história da chegada dos espanhóis 
no território brasileiro, o filme “1492” retrata 
a condição de vida precária enfrentada pelos 
povos originários, sendo esses privados de 
direitos básicos, como a liberdade de religião. 
Infelizmente, essa prática parece atravessar as 
barreiras da ficção, uma vez que ainda são 
necessárias mudanças drásticas para garantir a 
qualidade de vida ao índio brasileiro...



DOC retomado da Introdução 
Sabendo disso, faz-se essencial a atuação do Governo para 
o combate à falta de inclusão do índio na educação e ao 
estereótipo. Cabe ao Ministério da Educação disponibilizar 
computadores com aulas, mapas mentais e apostilas 
simplificadas de maneira gratuita para a parcela de 
indivíduos que não dispõe de recursos. Além disso, é de 
extrema importância que o Ministério da Cidadania, em 
parceria com a Funai, elabore um espaço, em seus sites 
oficiais, destinados à divulgação de fotos, vídeos, artigos e 
palestras que visem explorar o conhecimento da cultura 
indígena. Dessa forma, busca-se garantir a qualidade de 
vida ao nativo brasileiro e superar os desafios retratados 
no filme “1492”.



Conclusão sem DOC 
X 

Conclusão com DOC



Conclusão sem DOC

Portanto, é preciso combater o preconceito e a desmotivação 
que comprometem a qualidade da longevidade dos 
“prateados”. Para isso, a mídia deve se unir às ONGs e, 
juntas, promoverem a conscientização por meio de 
campanhas que quebrem o preconceito. Ademais, a família 
precisa aumentar a motivação dos mais velhos, 
incentivando-os a sair de casa e tentar coisas novas para que 
eles não vivam afogados na melancolia. Assim, os idosos 
estarão um passo mais perto de viverem mais e, 
principalmente, melhor.



Conclusão com DOC
Portanto, é preciso combater o preconceito e a 
desmotivação que comprometem a qualidade da 
longevidade dos “prateados”. Para isso, o Quarto 
Poder deve se unir ao Terceiro Setor e, juntos, 
promoverem a conscientização por meio de 
campanhas que quebrem o preconceito. Ademais, a 
família precisa aumentar a motivação dos mais 
velhos, incentivando-os a sair de casa e tentar coisas 
novas para que eles não vivam afogados na 
melancolia. Assim, os idosos estarão um passo mais 
perto de viverem mais e, principalmente, melhor.



Conclusão sem DOC
Portanto, a superlotação e a falha na reeducação precisam 
ser solucionadas. Sendo assim, é importante que o 
Ministério Público aumente o número de vagas de trabalho 
na área da justiça, elevando a velocidade com que os casos 
são vistos, no intuito de diminuir a quantidade de presos 
sem julgamento. Além disso, o Ministério da Segurança 
Pública deve tornar obrigatória a realização de alguma 
forma de trabalho nos presídios, para reeducar os reclusos 
com a ideia de que eles são capazes de realizar algo 
produtivo, acabando com a necessidade de roubo. Desse 
modo, os dois maiores problemas das prisões brasileiras 
serão superados.  (Perdeu a oportunidade de uma retomada 
grandiosa de DOC)



Introdução 
No terceiro filme de Harry Potter, a ideia 
de prisão é bastante discutida. Nele, 
Azkaban é descrita como um lugar 
horrendo, desumano e cheio de problemas. 
Fora da ficção, esses conceitos também são 
usados para classificar os cárceres 
brasileiros, principalmente, por conta da 
superlotação e da falha na reeducação dos 
reclusos.    



Conclusão com DOC
Portanto, a superlotação e a falha na reeducação precisam 
ser solucionadas. Sendo assim, é importante que o 
Ministério Público aumente o número de vagas de trabalho 
na área da justiça, elevando a velocidade com que os casos 
são vistos, no intuito de diminuir a quantidade de presos 
sem julgamento. Além disso, o Ministério da Segurança 
Pública deve tornar obrigatória a realização de alguma 
forma de trabalho nos presídios, para reeducar os reclusos 
com a ideia de que eles são capazes de realizar algo 
produtivo, acabando com a necessidade de roubo. Desse 
modo, os dois maiores problemas das prisões brasileiras 
serão superados e poderemos torcer para que a realidade 
horrenda atual só apareça em filmes como os de Harry 
Potter.



Para usar sem abusar!!!

Citações como DOCs na Conclusão 









E lembre...



Não seja vago!!!



Não seja vago!!!



Mais uma conclusão 
maravilhosa




