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Falhas na proposta de intervenção 

A Conclusão da Redação Parte 3



Vídeo

Como concluir bem?





Vamos continuar a falar da quinta 
competência do Enem



Competência 5

Elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, respeitando os 

Direitos Humanos.



Falhas Comuns:



Falhas Comuns: 

1- Ausência de proposta:  
competência zerada;



Falhas Comuns: 

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. Esse agente não deve ser vago como 
Governo, sociedade, ONGs, mídia... Além disso, 
aponte os meios que devem ser usados 
(denúncias, fiscalização, maior rigor na aplicação 
da lei, campanhas...) de forma detalhada.



Exemplos de propostas vagas e ineficientes: 

"fortalecer a educação",   
"ampliar o direito da mulher", 
"combater a corrupção", 
"é preciso que a população se conscientize", 
"é preciso que uma mudança ocorra"... 



2.4-...ela é pessimista.  

Não seja indiferente, utilizando expressões  
como: 
“não adianta fazermos nada”,  
“não há soluções para o  problema”, 
“infelizmente as coisas nunca vão mudar”. 



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?



Descuidos a serem evitados:



:
1. Agentes inexistentes (Sugerir, como agentes, o 
Ministério dos Esportes, das Cidades, ou da 
F a z e n d a , o u d a C u l t u r a ) , v a g o s o u 
inadequados(Propor que o Governo Federal 
aumente o número de creches);
2. Ações desconectadas, ineficientes, utópicas, 
ou que ferem os Direitos Humanos;
3. Solução enfraquecida por antecipação no 
desenvolvimento;
4. Conclusão sem DOC.

Descuidos a serem evitados



Exemplos das Falhas



Descuido: não apresentar agentes específicos.



Descuido: antecipar solução no desenvolvimento.



Descuidos: retomada clichê, agente que não existe 
mais.



Vamos analisar algumas conclusões 



Conclusão simples, completa, maravilhosa.



Introdução



Descuido: passagens incompletas e agentes...

Conclusão que valida o DOC da Introdução 


