
Caderno

Preencha 
agora!

 12/9/22
Quando o tema não é problema / Sem tema(simulado)

Quando o tema não é problema



Caderno

Preencha 
agora!

 19/9/22
SIMULADO SETEMBRO 2022



Quando o tema não é problema



Vamos começar não só 
mostrando uma introdução 
perfeita, mas uma redação 

inteirinha maravilhosa.





Observou que o tema não é 
um problema? 

Como garantir qualidade de 
vida ao índio brasileiro?



O que fazer?



Redação Nota Mil 

Tema: 
Como garantir qualidade de 

vida ao índio brasileiro?



Introdução:



Há anos, durante o processo de colonização, as condições 
de vida dos indígenas brasileiros foram bastante violadas 
visto que os colonizadores, interessados em explorar as 
terras recém-descobertas, impuseram, à força, a escravidão 
e os padrões culturais europeus a essa população. 
Atualmente, mesmo com a consolidação de leis 
responsáveis por protegerem esses indivíduos, seus 
direitos de origem, ainda, são desrespeitados. Dessa 
forma, a negligência do Estado e o corte de investimentos 
para suportes de saúde são dois graves impasses que 
precisam ser severamente combatidos a fim de garantir a 
qualidade de vida aos índios do país.  



Desenvolvimento 1:



Primeiramente, pode ser analisado que as questões 
indígenas, no Brasil, não são tratadas como prioridade 
pelo Estado, e isso ocorre, pois, além de representar uma 
minoria, esse grupo não tem, infelizmente, a sua 
importância cultural valorizada. No documentário “Ex-
pajé”, essa realidade é retratada, com clareza, ao abordar a 
destruição da tribo “Pater Sarui”, por falta de apoio e 
segurança estatal, após uma série de invasões de suas 
terras feitas por empresas e milícias ilegais de exploração. 
Fora das produções cinematográficas, esse triste fato se 
estende por várias comunidades de nativos espalhadas 
pelo país e prova o quanto a negligência do Estado 
prejudica os direitos e, consequentemente, a qualidade de 
vida dos índios.



Desenvolvimento 2:



Além disso, a escassez de assistência médica é outro grave 
transtorno que acomete à dignidade dos indígenas, e esse 
problema ocorre, principalmente, devido ao difícil acesso às 
tribos e à redução das ajudas financeiras governamentais 
destinadas para esses fins. Um exemplo disso pode ser 
observado com o veto do Presidente Jair Bolsonaro ao projeto de 
lei, elaborado pelo Congresso, que visava garantir, durante a 
pandemia da COVID-19, auxílio emergencial e apoio médico-
hospitalar, como leitos de UTI e respiradores, às comunidades de 
índios consideradas vulneráveis. Dessa forma, o percentual de 
mortos e contaminados pelo novo vírus entre os índios é alto e 
assustador. Essa realidade absurda e desumana prova o quanto os 
cortes de investimentos para suportes de saúde prejudicam a 
qualidade de vida dessa parcela da população.



Conclusão:



          Portanto, sabendo disso, cabe ao Greenpeace e à 
WWF Brasil elaborarem movimentos para pressionar a 
FUNAI a exigir, mais ativamente, do Poder Legislativo, 
políticas eficientes que garantam aos índios seus direitos 
fundamentais, como saúde, segurança e o acesso a terras 
demarcadas e reconhecidas pelo Estado. Essas mobilizações 
devem contar com o apoio dos meios de comunicação de 
massa, para publicarem campanhas, petições e curtos 
documentários sobre o tema, a fim de fortalecer essa ação 
com o apoio da população civil do país. Com essas e outras 
propostas de solução, a qualidade de vida dos indígenas 
brasileiros será garantida.



O que tem que ter na  
sua Introdução?



1- A apresentação do tema provando que 
você compreendeu a proposta da prova; 
2- Sua opinião sobre o tema em forma de 
teses argumentativas e 
3- O posicionamento de uma área de 
conhecimento mostrando que você tem 
repertório e sabe usá-lo.



Atenção às pegadinhas do TEMA

Exemplos:



1- Efeitos da implantação da Lei Seca no 
Brasil; 
2 - C a m i n h o s p a r a c o m b a t e r a 
intolerância religiosa no Brasil; 
3- Desafios para a formação educacional 
dos surdos no Brasil; 
4- Publicidade infantil em questão no 
Brasil



Uma das maiores pegadinhas é 
quando o tema não é um problema.

O trabalho na formação da dignidade 
humana 

2010

Democratização do acesso ao cinema no 
Brasil 
2019



Vamos supor que o tema esteja relacionado à 
“internet”. Algo como “Os avanços na 
sociedade decorrentes da Internet”. Então, 
você precisa começar a redação apresentando 
e s s e t e m a , c o n t e x t u a l i z a n d o - o e o 
apresentando de alguma forma. Veja alguns 
exemplos:



 “Os avanços na sociedade decorrentes da Internet”

1) “A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 

marcante da geração atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela”.

2) “A internet é o reflexo do avanço tecnológico promovido pelo homem, 

que transcende as barreiras físicas e passa a viver num universo virtual 

sem fronteiras e muito mais desenvolvido”.

3) “Assim como muitas invenções mudaram a história do homem, a internet 

oferece avanços e se revelou como o marco de uma nova geração e de 

uma nova cultura”.



Observe que há diversas maneiras de se 
apresentar o tema. Geralmente, a melhor 
estratégia é trabalhar com definições e com 
conceitos e, para tanto, basta se perguntar: o 
que é internet? Que avanços ela proporciona à 
sociedade? Pense em tudo o que você sabe a 
respeito do tema e procure o que você sabe de 
melhor dele. 



Vamos adotar o exemplo 1: 

“A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por 
ela.” 

E agora?

Depois de apresentar o tema, e percebendo que ele não é um 
problema, você deve  utilizar um conectivo de oposição a fim de 
problematizá-lo. Há vários caminhos. Um deles é escolher como teses 
um lado positivo e um lado negativo a respeito do tema. Outro caminho 
é eleger as causas ou os culpados principais de a sociedade não poder 
usufruir apenas do lado positivo. Exemplos:



A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela. 
Embora, indiscutivelmente, exista um lado positivo como a facilidade de ter 
acesso ao conhecimento e à informação; há um lado preocupante porque 
há sérios problemas de segurança que dão margem a extorsões e até 
sequestros.

A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela, 
como o encurtamento de distâncias e o acesso imediato a 
informações. Entretanto, por ser um espaço de anonimato, muitas 
pessoas são prejudicadas principalmente em razão da exposição 
demasiada de detalhes da vida pessoal e das fakenews.

Positivo X Negativo

Causas da Problematização 



E como desenvolver?



A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela. 
Embora, indiscutivelmente, exista um lado positivo como a facilidade de 
ter acesso ao conhecimento e à informação; há um lado preocupante 
porque há sérios problemas de segurança que dão margem a extorsões e 
até sequestros.

Tese 1 - D1

Positivo X Negativo



A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela. 
Embora, indiscutivelmente, exista um lado positivo como a facilidade de ter 
acesso ao conhecimento e à informação; há um lado preocupante 
porque há sérios problemas de segurança que dão margem a 
extorsões e até sequestros.

Tese 2 - D2

Positivo X Negativo



A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela, 
como o encurtamento de distâncias e o acesso imediato a informações. 
Entretanto, por ser um espaço de anonimato, muitas pessoas são 
prejudicadas principalmente em razão da exposição demasiada de 
detalhes da vida pessoal e das fakenews.

Causas da Problematização 

Tese 1 - D1



A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica 
marcante da cultura atual que usufrui dos avanços oferecidos por ela, 
como o encurtamento de distâncias e o acesso imediato a informações. 
Entretanto, por ser um espaço de anonimato, muitas pessoas são 
prejudicadas principalmente em razão da exposição demasiada de 
detalhes da vida pessoal e das fakenews.

Causas da Problematização 

Tese 2 - D2



Conseguiu entender?



O que você faria, então, com o 
tema do Enem de 2010?

O trabalho na formação da dignidade 
humana



Vamos lá?

Comece a redação apresentando o tema, 
contextualizando-o e o apresentando de 
alguma forma. O que você sabe sobre ele?



A Constituição do Brasil assegura que toda 
pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha 
de emprego e é óbvia a importância dessa 
garantia na formação da dignidade humana.

O trabalho na formação da dignidade humana



A Constituição do Brasil assegura que toda 
pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha 
de emprego e é óbvia a importância dessa 
garantia na formação da dignidade humana. 
Entretanto…

O trabalho na formação da dignidade humana



A Constituição do Brasil assegura que toda 
pessoa tem direito ao trabalho e à livre escolha 
de emprego e é óbvia a importância dessa 
garantia na formação da dignidade humana. 
Entretanto… e isso decorre principalmente…

O trabalho na formação da dignidade humana



Não temos tema 

PORQUE…







Orientações para o Simulado



Eu só quero que você chegue a esta tela...



A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema “                         “, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os Direitos 
Humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Tema do Simulado



Eu só quero que você chegue a essa tela 
quando tiver:

Material
Disposição 

Espaço 
Tempo



Material

Caderno
Caneta preta



1- Dê uma olhada em sua última redação
Observe as falhas apontadas

Comprometa-se a evitá-las no simulado

2- Que tal (re)ver as aulas
Como entender o tema

E 
Como aproveitar os textos de apoio 


