


Vamos falar da quinta competência 
do Enem



Competência 5

Elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, respeitando os 

Direitos Humanos.



Vídeo 3





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.  

(Outro exemplo: caos do sistema penitenciário... 
superlotação...)



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?



O que zera a Redação do Enem?





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.
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Corrija!!!

Que nota você daria na 
competência V destas redações?
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Exemplo 2
Gravidez na Adolescência 

















Mais Exemplos
















