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Produção de Texto 3ºAno EM- Prof ª -Simone 

Atividades para sexta-feira (24 de abril de 2020). 

Estes exercícios sobre a redação no Enem vão treiná-lo (a) para uma 

das mais importantes provas do Exame Nacional do Ensino Médio. 

 
(UDESC – 2008) 
1) Identifique a ordem em que os períodos devem aparecer, para que constituam um texto 

coeso e coerente. (Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 

2008, p. 86.) 

I. Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado 

com a higiene. 

II. As técnicas se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor 

qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem 

que já não se quer mais. 

III. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora 

de marinheiro. 

IV. Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de 

rebeldia de um estilo de vida marginal. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta em que os períodos devem aparecer. 

a) II, I, III, IV 

b) IV, II, III, I 

c) IV, I, II, III 

d) III, I, IV, II 

e) I, III, II, IV 

2) São características da dissertação argumentativa do Enem: 

a) Defesa de uma tese por meio da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em 

torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Na dissertação 

argumentativa, deve haver uma proposta de intervenção, e não apenas uma conclusão. Na 

proposta de intervenção, deve haver uma solução para o problema a partir dos pontos 

abordados em sua redação. 



b) Os eventos são organizados cronologicamente, com uma estrutura que privilegia os 

verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos que se referem à 

primeira ou à terceira pessoa. Presença de enunciados que sugerem ação e novos estados. 

c) Predominância de caracterizações objetivas (físicas, concretas) e subjetivas (dependem 

do ponto de vista de quem as descreve) e uso de adjetivos. Os tipos de verbos mais comuns 

na estrutura do texto são os verbos de ligação. 

d) Tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva. Um dos recursos 

linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, típicos 

de uma atitude coercitiva. 

3) Sobre a proposta de intervenção na redação do Enem, é correto afirmar, exceto: 

a) Para elaborar uma proposta de intervenção conforme a matriz de referência da prova 

de redação, é importante que você não confunda a proposta com uma simples conclusão 

do texto: ao final da exposição das ideias, é indispensável que você mostre aos corretores 

propostas coerentes e viáveis para o problema sugerido no tema, caso contrário, sua 

pontuação ficará seriamente prejudicada 

b) Na dissertação-argumentativa do Enem, o candidato precisa defender uma ideia e 

justificá-la por meio de argumentos consistentes. É preciso, também, criar uma proposta 

de intervenção para o problema seguindo os mesmos moldes da conclusão de um texto. 

c) Intervir significa atuar diretamente, agindo ou decidindo, e emitir, expor opinião. 

Sendo assim, na proposta de intervenção, é preciso que o candidato apresente soluções 

exequíveis para o problema. É indispensável que as propostas apresentadas sejam 

coerentes e viáveis. 

d) A proposta de intervenção deve estar relacionada com os argumentos expostos e deve 

ser muito bem detalhada, mostrando assim que você se preocupou com sua elaboração e 

aplicabilidade. Além disso, vale ressaltar que, nos textos dissertativos argumentativos, 

não vale ficar em cima do muro ou ser indiferente, é preciso intervir! 

 

 

 

Qualquer dúvida estou à disposição  


