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A prova de redação do Enem exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo sobre 
questões sociais, políticas, científicas e culturais.

Texto dissertativo – argumentativo
O texto dissertativo-argumentativo é organizado na defesa de um ponto de vista sobre determina-
do assunto. Por isso, denominado de argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é 
dissertativo porque se utiliza de comprovações para justificá-la.

A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo-argumentativo se 
combinar dois princípios de estruturação: 

I – Apresentar uma TESE, ou seja, uma opinião e desenvolver justificativas para comprovar essa 
tese.

II – Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os 
argumentos utilizados. ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos utilizados para desen-
volver os argumentos, de modo a convencer o leitor, como:

•	 exemplos;

•	 dados estatísticos;

•	 pesquisas;

•	 fatos comprováveis;

•	 citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto;

•	  alusões históricas; e

•	  comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos.

 Unidade Escolar:  
Nome do Aluno:  
Professor:    

EXERCÍCIO
L I S T A  D E

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2017/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf


ASSUNTO: sobre o que se escreve. Geralmente é composto por uma palavra ou uma expressão.

Ex.:  Trânsito, epidemia, obesidade, violência...                                                                                                                      

TEMA: trata-se de uma situação-problema. Tal situação é proveniente de um ASSUNTO. O TEMA 
do Enem é geralmente composto por uma frase direta.

Ex.: Os impactos da violência no trânsito no Brasil.

A persistência dos casos de epidemias no Brasil.

Obesidade infantil em questão no Brasil.

A crise na segurança pública no Brasil.

TESE: é a OPINIÃO do autor acerca do tema.

Ex.: A obesidade infantil ocorre devido a muitos fatores, entre eles, a má alimentação e o seden-
tarismo.

Ex.: As recorrentes epidemias no Brasil ocorrem devido a muitas causas, entre elas, a negligên-
cia do governo e o descaso da população.

ARGUMENTO: tem como finalidade defender, COMPROVAR a TESE.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: tem como finalidade SOLUCIONAR a situação-problema apre-
sentada no tema.

Ex.: O Ministério da Educação, por meio das secretarias estaduais e municipais, deve ampliar a 
carga-horária de educação física nas escolas públicas e particulares, assim como promover junto 
às prefeituras a ampliação das quadras poliesportivas com a finalidade de melhor combater o se-
dentarismo entre as crianças.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

 A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos 
ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema “Desafios para o combate da violência nas escolas brasileiras“ apresen-
tando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de um ponto de vista, apresentando 
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. 
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