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Como Melhorar as suas Competências



Saiba escolher as suas teses!!!

Para melhorar,  
além da Competência 2,  

a Redação inteira…



Tese que responsabiliza o Estado 

Ausência do Estado 
 Omissão do Estado 
Descaso do Estado 

Ineficiência do Estado 
Negligência do Estado



Negligência Midiática



Cuidado com 

Desigualdade Social  
Falta de Humanidade



Tese: Falhas Educacionais



Justifique e OPINE 

A Educação oferecida é 

CONTEUDISTA 

DESCONECTADA DO MERCADO DE 
TRABALHO 



Garanta um bom DOC



Pensou na solução? 

Se a Educação oferecida é 

CONTEUDISTA 
e/ou 

DESCONECTADA DO MERCADO DE TRABALHO 

Novo Ensino Médio 



Para Melhorar a Competência 3



Para Melhorar a Competência 3

Existem elementos que podem potencializar a sua 
argumentação, como é o caso das palavras com 

juízo de valor.  
Quais palavras poderosas você costuma utilizar 

em sua redação?



Deixe sua argumentação mais poderosa usando  
 palavras assim:



Para Melhorar a Competência 3

Primordial  
Fundamental  

Crucial 
Imprescindível  
Determinante



Para Melhorar a Competência 3

Lamentável  
Trágico  

Assustador  
Absurdo 

Assombroso 



Para Melhorar a Competência 4



Para Melhorar a Competência 4

Atenção para NÃO 



Para Melhorar a Competência 4

Evite Repetições!



Substitua POPULAÇÃO por…



Substitua POPULAÇÃO por…

Indivíduos 
 Cidadãos 
Pessoas 
 Público 

 Sociedade 
 Corpo Social



Substitua PROBLEMA por…



Substitua PROBLEMA por…

Empecilho 
Obstáculo 
Dificuldade 

Questão



Substitua GOVERNO por…



Substitua GOVERNO por…

Máquina pública  
Gestão pública 

Administração do país  
Administração pública 

Estado



Substitua SOCIEDADE por…



Substitua SOCIEDADE por…

Coletividade 
Corpo Social 
Corpo Civil 

 Tecido Social



Substitua EDUCAÇÃO por…



Substitua EDUCAÇÃO por…

Formação escolar 
Ensino 

Instrução  
Sistema educacional



Para Melhorar a Competência 5



Para Melhorar a Competência 5

Entenda o que faz cada um dos três poderes 
e não erre mais na sua redação.



Quem elabora as leis



Quem administra as leis



Quem aplica as leis
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Lixo eletrônico e seus impactos socioambientais
 26/9/22



Tema:  

Lixo eletrônico e seus impactos socioambientais 



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 Lixo eletrônico e seus 
impactos socioambientais, 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.









https://youtu.be/52pfRQawboA

Você sabe o que é “logística reversa”?
E o que isso tem a ver com o lixo eletrônico?

Assista ao vídeo!



Problemas causados pelo descarte inadequado 

- Esse descarte é feito quando o equipamento 
apresenta defeito ou se torna obsoleto (ultrapassado). 
O problema ocorre quando esse material é descartado 

no meio ambiente. Como esses equipamentos 
possuem substâncias químicas (chumbo, cádmio, 

mercúrio, berílio, etc.) em suas composições, podem 
provocar contaminação de solo e água.



Problemas causados pelo descarte inadequado 

- Além do contaminar o meio ambiente, essas 
substâncias químicas podem provocar doenças graves 
em pessoas que coletam produtos em lixões, terrenos 

baldios ou na rua. 

- Esses equipamentos são compostos também por 
grande quantidade de plástico, metais e vidro. Esses 

materiais demoram muito tempo para se decompor no 
solo. 

Fonte: Programa Ambiental das Nações Unidas 



7 motivos para você reciclar seu lixo eletrônico agora

https://bhrecicla.com.br/blog/post/7-motivos-para-voce-reciclar-seu-lixo-eletronico-agora

Fonte:



Tendo em vista a alta geração de resíduos pela sociedade, motivos 
para reciclar é o que não falta, especialmente se tratando de e-lixo. 
Os equipamentos eletrônicos estão cada vez mais presentes na nossa 
vida e isso aliado ao problema da obsolescência programada, faz com 
que todo ano nós troquemos de celular ou computador, descartando os 
antigos. 
A prova disso é um dado fornecido pela Anatel, para uma pesquisa feita 
pela F-Secure, que diz que 35% dos brasileiros trocam de celular todo 
ano. 
Como resultado disso o Brasil é o líder de produção de lixo eletrônico 
na América Latina. Essa informação foi constatada por um estudo da 
Global e-Waste Monitor, conduzido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). 
Segundo esta pesquisa, o Brasil produz 1,5mil toneladas de lixo 
eletrônico a cada ano, e desse montante apenas 3% é enviado para a 
reciclagem. 
Esses números são alarmantes e por si só já é um motivo para reciclar 
os materiais eletrônicos, mas vamos te dar mais 7 para te convencer!

https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/pesquisa-indica-que-35-dos-brasileiros-trocam-de-celular-todo-ano/29615#:~:text=No%20Brasil%2C%20que%20possui%20256,%25
https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/pesquisa-indica-que-35-dos-brasileiros-trocam-de-celular-todo-ano/29615#:~:text=No%20Brasil%2C%20que%20possui%20256,%25
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/09/brasil-e-o-lider-de-producao-de-lixo-eletronico-na-america-latina.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/09/brasil-e-o-lider-de-producao-de-lixo-eletronico-na-america-latina.ghtml



