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Vídeo

Quais são as dúvidas mais frequentes 
que me perguntam em sala de aula ou 
que me enviam pelo site e pelas redes 

sociais?



Vídeo 1



Vídeo

Como começar a sua redação?

Como desenvolver?

Como concluir?



Vídeo 1



Vamos falar da quinta competência 
do Enem



Competência 5

Elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, respeitando os 

Direitos Humanos.



Vídeo

Como concluir bem?









Não se esqueça!!!

A proposta deve ser detalhada e 
viável.



O que você acha deste exemplo corrigido 
pelo Inep no Enem do ano passado?

Por tudo isso, seria necessário informar 
as pessoas para que o preconceito 
contra os religiosos acabasse de vez. 
Elas deveriam ser impedidas de ter uma 
mentalidade errada quanto a isso, pois a 
religião não mede o nível cultural das 
pessoas.



Por tudo isso, seria necessário 
informar as pessoas para que o 
preconceito contra os religiosos 
acabasse de vez. Elas deveriam ser 
impedidas de ter uma mentalidade 
errada quanto a isso, pois a religião 
não mede o nível cultural das 
pessoas.

Quais são as falhas?



Por tudo isso, seria necessário 
informar as pessoas para que o 
preconceito contra os religiosos 
acabasse de vez. Elas deveriam ser 
impedidas de ter uma mentalidade 
errada quanto a isso, pois a religião 
não mede o nível cultural das 
pessoas.

Verbos no Futuro do Pretérito 



Por tudo isso, é necessário informar 
as pessoas para que o preconceito 
contra os religiosos acabe de vez. 
Elas devem ser impedidas de ter 
uma mentalidade errada quanto a 
isso, pois a religião não mede o 
nível cultural das pessoas.

Melhorou!!!👍



Por tudo isso, seria necessário 
informar as pessoas para que o 
preconceito contra os religiosos 
acabasse de vez. Elas deveriam ser 
impedidas de ter uma mentalidade 
errada quanto a isso, pois a religião 
não mede o nível cultural das 
pessoas.

Falhas:



Por tudo isso, seria necessário 
informar as pessoas para que o 
preconceito contra os religiosos 
acabasse de vez. Elas deveriam ser 
impedidas de ter uma mentalidade 
errada quanto a isso, pois a religião 
não mede o nível cultural das 
pessoas.

Propostas vagas:



Lembre-se: não se devem apresentar 
propostas genéricas demais ou 
típicas do senso comum, como dizer 
que o governo precisa "fazer alguma 
coisa" ou que as pessoas "precisam 
se conscientizar" de algo.... 



Como evitar propostas vagas:

Por que meios? 
Palestras, 

campanhas educativas, 
esclarecimentos 

através da mídia...

Detalhe suas soluções!



NÃO SE ESQUEÇA!!!

Apresente a solução DETALHADA, não 
utópica  e voltada ao desenvolvimento: 

Quem fará?
O que será feito?
Como será feito?

Com que objetivo?



Quem?
O quê?
Como?

Para quê?



Por tudo isso, seria necessário 
informar as pessoas para que o 
preconceito contra os religiosos 
acabasse de vez. Elas deveriam ser 
impedidas de ter uma mentalidade 
errada quanto a isso, pois a religião 
não mede o nível cultural das 
pessoas.

Falhas:



Por tudo isso, seria necessário 
informar as pessoas para que o 
preconceito contra os religiosos 
acabasse de vez. Elas deveriam ser 
impedidas de ter uma mentalidade 
errada quanto a isso, pois a religião 
não mede o nível cultural das 
pessoas.

Utopia



Quanto às propostas de solução, elas 
não devem ser "utópicas", ou seja, 
não dá para propor que os países 
desenvolvidos simplesmente aceitem 
dividir suas riquezas com os países 
pobres para acabar com a miséria no 
mundo.

Fuja das Utopias!!!



Função dos Ministérios

Atenção!

O bom uso dessas 
informações pode validar um 

DOC em sua redação.











Sua solução deve estar 
conectada ao problema 

desenvolvido.

Tente descobrir as teses 
(problemas desenvolvidos) 

desta conclusão:



Visto isso, faz-se necessário corrigir a tese 1 e a tese 2. 
Para isso, é preciso que o Poder Público promova palestras 
em locais públicos nas cidades brasileiras a fim de 
esclarecer a população sobre os dispositivos legais 
existentes que protegem a mulher, aumentando, desse 
modo, o número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que 
as escolas, junto com a equipe de psicólogos, promovam 
campanhas, palestras, peças teatrais, etc. , que 
desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes 
para que, a longo prazo, o machismo na sociedade 
brasileira seja findado. Somado a isso, a população pode 
pressionar a mídia através das redes sociais, por exemplo, 
para que ela passe a propagar a equidade entre gêneros e 
pare de disseminar o machismo na sociedade.



Visto isso, faz-se necessário corrigir a tese 1 e a tese 2. 
Para isso, é preciso que o Poder Público promova palestras 
em locais públicos nas cidades brasileiras a fim de 
esclarecer a população sobre os dispositivos legais 
existentes que protegem a mulher, aumentando, desse 
modo, o número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que 
as escolas, junto com a equipe de psicólogos, promovam 
campanhas, palestras, peças teatrais, etc. , que 
desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes 
para que, a longo prazo, o machismo na sociedade 
brasileira seja findado. Somado a isso, a população pode 
pressionar a mídia através das redes sociais, por exemplo, 
para que ela passe a propagar a equidade entre gêneros e 
pare de disseminar o machismo na sociedade.



Visto isso, faz-se necessário corrigir a tese 1 e a tese 2. 
Para isso, é preciso que o Poder Público promova palestras 
em locais públicos nas cidades brasileiras a fim de 
esclarecer a população sobre os dispositivos legais 
existentes que protegem a mulher, aumentando, desse 
modo, o número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que 
as escolas, junto com a equipe de psicólogos, promovam 
campanhas, palestras, peças teatrais, etc. , que 
desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes 
para que, a longo prazo, o machismo na sociedade 
brasileira seja findado. Somado a isso, a população pode 
pressionar a mídia através das redes sociais, por exemplo, 
para que ela passe a propagar a equidade entre gêneros e 
pare de disseminar o machismo na sociedade.



Visto isso, faz-se necessário corrigir a tese 1 e a tese 2. 
Para isso, é preciso que o Poder Público promova palestras 
em locais públicos nas cidades brasileiras a fim de 
esclarecer a população sobre os dispositivos legais 
existentes que protegem a mulher, aumentando, desse 
modo, o número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que 
as escolas, junto com a equipe de psicólogos, promovam 
campanhas, palestras, peças teatrais, etc. , que 
desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes 
para que, a longo prazo, o machismo na sociedade 
brasileira seja findado. Somado a isso, a população pode 
pressionar a mídia através das redes sociais, por exemplo, 
para que ela passe a propagar a equidade entre gêneros e 
pare de disseminar o machismo na sociedade.



Visto isso, faz-se necessário corrigir o desconhecimento 
sobre a lei e o machismo. Para isso, é preciso que o 
Poder Público promova palestras em locais públicos nas 
cidades brasileiras a fim de esclarecer a população sobre 
os dispositivos legais existentes que protegem a mulher, 
aumentando, desse modo, o número de denúncias. Aliado a 
isso, é preciso que as escolas, junto com a equipe de 
psicólogos, promovam campanhas, palestras, peças 
teatrais, etc. , que desestimulem o machismo entre crianças 
e adolescentes para que, a longo prazo, o machismo na 
sociedade brasileira seja findado. Somado a isso, a 
população pode pressionar a mídia através das redes 
sociais, por exemplo, para que ela passe a propagar a 
equidade entre gêneros e pare de disseminar o machismo 
na sociedade.



Você observou os conectivos 
presentes no parágrafo?



Visto isso, faz-se necessário corrigir a tese 1 e a tese 2. 
Para isso, é preciso que o Poder Público promova palestras 
em locais públicos nas cidades brasileiras a fim de 
esclarecer a população sobre os dispositivos legais 
existentes que protegem a mulher, aumentando, desse 
modo, o número de denúncias. Aliado a isso, é preciso que 
as escolas, junto com a equipe de psicólogos, promovam 
campanhas, palestras, peças teatrais, etc. , que 
desestimulem o machismo entre crianças e adolescentes 
para que, a longo prazo, o machismo na sociedade 
brasileira seja findado. Somado a isso, a população pode 
pressionar a mídia através das redes sociais, por exemplo, 
para que ela passe a propagar a equidade entre gêneros e 
pare de disseminar o machismo na sociedade.



O que teremos na próxima 
semana???

🧐

Simulado!!!
👏👏👏

Não se esqueça de 
sua caneta preta!!!



Traga a sua doação!!!



Conclusão 
no

Primeiro Semestre



Falhas Comuns:

1- Ausência de proposta: competência zerada; 

2- Presença de proposta, porém ...



2.1- ...ela é desconectada.  

Em 2013, o Enem apresentou como proposta os impactos da 
Lei Seca. Digamos que o aluno defendeu que a ineficiência 
da Lei se deu em razão da pouca fiscalização. A solução é 

considerada desconectada quando o aluno sugere, por 
exemplo, que a mídia tem que apresentar mais campanhas 
que sensibilizem as pessoas do quanto é perigoso dirigir 

alcoolizado. 



2.2-...ela é utópica  

Exemplo - Juventude e Drogas 

Causa - fácil acesso às drogas em razão da 
facilidade da entrada pelas desassistidas 

fronteiras.
Solução - construção de um muro.



2.3- ...ela é vaga.  

A solução é até conectada ao problema 
desenvolvido, mas pouco detalhada. É importante 

que o aluno diga quem deve ser o agente da 
solução (governo, sociedade, ONGs, mídia...), 
quais meios devem ser usados (denúncias, 
fiscalização, maior rigor na aplicação da lei, 

campanhas...)



Exemplos de propostas vagas e ineficientes:

Não escreva apenas "fortalecer a educação",  
"ampliar o direito da mulher" ou  "combater a 
corrupção". Nem pense em "é preciso que a 

população se conscientize" ou "é preciso que a 
mudança ocorra"... 



2.4-...ela é pessimista.  

Ser indiferente, utilizando expressões do tipo 
“não adianta fazermos nada”, “não há soluções 

para o  problema” ou “infelizmente as coisas 
nunca vão mudar”, certamente vão lhe 

prejudicar 



Dica especial:  

Não use verbos no futuro do pretérito. 

Exemplos:  O governo deveria... Uma boa 
solução seria...



NÃO SE ESQUEÇA!!!

Apresente a solução DETALHADA, não 
utópica  e voltada ao desenvolvimento: 

Quem fará?
O que será feito?
Como será feito?

Com que objetivo?



Quem?
O quê?
Como?

Para quê?



E o que desrespeita os 
Direitos Humanos?



1- Ferir o direito à vida

Qualquer argumento que envolva a morte, ou 
proponha a morte do próximo como solução para 

um problema não é uma opção para o Enem. 
Discursos que envolvam extermínio, genocídio, 

morte ou tortura ferem um dos principais Direitos 
Humanos, que é o direito à vida.



2 - Fazer discursos de exclusão

Qualquer ideia que alimente a desigualdade e a 
exclusão sociais também não será tolerada. 
Propor fechar fronteiras para refugiados ou 

separar as diferentes classes sociais são dois 
argumentos que podem render um zero na 

redação. 



3 - Atacar as minorias

Tudo que reforce qualquer tipo de 
segregação, seja de gênero, etnia ou de 

minorias, será mal vista pela banca 
corretora. Espera-se que o aluno utilize 

discursos relacionados com integração e 
união.


