




Prof.: Antenor Fortes



►RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO
- LISO (REL): Síntese de Lipídios e Desintoxicação Celular
- RUGOSO (RER): Síntese de Proteínas

►COMPLEXO GOLGIENSE
- Secreção Celular e Síntese: Polissacarídios; Parede Celular; Lisossomos e
Acrossoma (espermatozoide)
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O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa
de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia.
Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na
abundância e características morfológicas dos componentes

celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos
a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja
selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais
elevado, dentre as cinco esquematizadas na figura.

QUESTÃO 1 (C4H14)
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Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

QUESTÃO 1 (C4H14)
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Companhias que fabricam jeans usam cloro para o
clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias
ambientalmente mais seguras como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas
chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de
peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e
selecionaram as sobreviventes para produção dessas enzimas.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado).

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva

A) reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.
B) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.
C) elevar a capacidade de clareamento dos jeans.
D) aumentar a resistência do jeans a peróxidos.
E) associar ação bactericida ao clareamento.

QUESTÃO 2 (C3H10) 
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Corredores ecológicos visam mitigar os
efeitos da fragmentação dos ecossistemas
promovendo a ligação entre diferentes
áreas, com o objetivo de proporcionar o
deslocamento de animais, a dispersão de
sementes e o aumento da cobertura
vegetal. São instituídos com base em
informações como estudos sobre o
deslocamento de espécies, sua área de
vida (área necessária para o suprimento de
suas necessidades vitais e reprodutivas) e a
distribuição de suas populações.

Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 30 nov. 
2017 (adaptado).

QUESTÃO 3 (C3H10) 
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Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva
porque

A) propicia o fluxo gênico.
B) intensifica o manejo de espécies.
C) amplia o processo de ocupação humana.
D) aumenta o número de indivíduos nas populações.
E) favorece a formação de ilhas de proteção integral.

QUESTÃO 3 (C3H10) 
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Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento.

Um deles, a holometabolia (desenvolvimento completo), é constituído pelas fases de

ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitat. Os

insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de

espécies conhecidas.

QUESTÃO 4 (C4H14) 
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Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies
em razão da

A) proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis.
B) produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos.
C) exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da
vida.
D) ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento
do adulto.
E) utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do
organismo.

QUESTÃO 4 (C4H14) 
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ANFÍBIOS, OS PRIMEIROS DESBRAVADORES DA TERRA FIRME

NÃO FOI UMA OCUPAÇÃO 
DEFINITIVA!!!

● Pele fina e úmida (respiração cutânea)

● Fecundação externa

● Desenvolvimento indireto

● Ovo sem casca e sem anexos 

embrionários
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RÉPTEIS, UMA OCUPAÇÃO DEFINITIVA!!!

ADAPTAÇÕES!!!

● Pele densamente queratinizada 
(pulmões desenvolvidos)

● Fecundação interna

● Desenvolvimento direto

● Ovo com casca e anexos 

embrionários
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AS EXCRETAS NITROGENADAS

AMÔNIA
ANIMAIS AMONIOTÉLICOS

UREIA
ANIMAIS UREOTÉLICOS

ÁC. ÚRICO
ANIMAIS URICOTÉLICOS

● PEIXES ÓSSEOS

● LARVA DE ANFÍBIOS

● PEIXES 

CARTILAGINOSOS

● ANFÍBIOS ADULTOS

● MAMÍFEROS

● RÉPTEIS

● AVES

AUMENTA A TOXICIDADE E SOLUBILIDADE
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O deserto é um bioma que se localiza em regiões de
pouca umidade. A fauna é, predominantemente, composta por animais
roedores, aves, répteis e artrópodes.

Uma adaptação, associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos
citados é o(a)

A) existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme.
B) eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada.
C) desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca.
D) capacidade de controlar a temperatura corporal.
E) respiração realizada por pulmões foliáceos.

QUESTÃO 5 (C4H16) 
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O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre
outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para
economia de água metabólica.
Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas

A) circulatórios, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário.
B) excretórios, em razão de incapacidade renal de processar níveis elevados de urina.
C) digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito
diluídos.
D) locomotores, em razão de incapacidade óssea de sustentar um animal mais
pesado.
E) respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas
gasosas.

QUESTÃO 6 (C4H16) 
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Observe o esquema que ilustra duas situações no 
ambiente marinho.

Qual é o processo responsável
pela diminuição da concentração
de oxigênio no lado B do
esquema?

A) Lixiviação.
B) Eutrofização.
C) Volatilização.
D) Fermentação.
E) Bioacumulação.

QUESTÃO 7 (C3H10) 
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EUTROFIZAÇÃO
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1. ↑ matéria orgânica (esgoto)

2. ↑ bactérias AERÓBIAS (↑ DBO)

3. ↓ O2 (morte de peixes por asfixia)

4. ↑ nutrientes minerais (P e N)

5. ↑ multiplicação de algas

6. Decomposição Anaeróbia

EUTROFIZAÇÃO
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Resposta da questão 1: [D]

O pesquisador deve escolher a linhagem IV. As células especializadas na produção de hormônios proteicos 

devem possuir grande quantidade de mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso abundante, além de 

nucléolo desenvolvido e eucromatina ativa. 

Resposta da questão 2: [A]

As enzimas peroxidases produzidas pelas leveduras geneticamente modificadas degradam os peróxidos 

utilizados no clareamento dos tecidos, reduzindo a carga de poluentes que seriam lançados nos cursos 

d’água. 

Resposta da questão 3: [A]

Os corredores ecológicos facilitam o fluxo gênico entre populações, aumentando a variabilidade genética e a 

capacidades de adaptação ao ambiente. 

Resposta da questão 4: [C]

Em insetos holometábolos, as fases de larva e adultos ocupam nichos ecológicos diferentes. Dessa forma, 

fica reduzida a competição intraespecífica e aumentada a chance de adaptação ao meio e formação de 

novas espécies. 

GABARITO COMENTADO
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Resposta da questão 5: [B]

A eliminação de excretas nitrogenados de forma concentrada é uma estratégia que auxilia a sobrevivência de 

animais que habitam regiões com restrição hídrica. 

Resposta da questão 6: [E]

Os anfíbios apresentam uma importante respiração cutânea, razão pela qual devem ter a pele fina, 

permeável, úmida e desprovida de anexos de queratina, os quais dificultariam as trocas gasosas. 

Resposta da questão 7: [B]

A eutrofização é o enriquecimento das águas com nutrientes. Caso os nutrientes sejam orgânicos, haverá 

intensificação da decomposição aeróbica, com maior demanda bioquímica pelo oxigênio dissolvido na água, 

como se observa no lado B da figura. 
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Raio X do ENEM - 2009 a 2019

Análise 
combinatória •25 questões

Probabilidades •47 questões
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Princípio Multiplicativo PFC
e

“exigente” “einterseção”

Princípio aditivo ou

“ounião”
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Suponha que para ir da parte norte de

uma cidade à parte sul é necessário passar por uma ilha. A ilha está

ligada à parte norte por 3 pontes de pistas duplas e, à parte sul, por 2

pontes, também de pistas duplas. Na ilha, há conexões de pistas

duplas, ligando todas as pontes de acesso à ilha de forma que uma

pessoa possa transitar livremente de uma parte à outra por essas

pontes. Considerando essa descrição e que Ângelo esteja na parte

norte da cidade, Heitor esteja na ilha e que Vitória esteja na parte sul,

de quantas maneiras distintas, Heitor sai da ilha, visita Ângelo, volta

para ilha, visita Vitória e volta para ilha, sem passar 2 vezes pela

mesma ponte?

A) 5 B) 6 C) 12 D) 24 E) 36

1. (C1-H2) – WF/2018
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ILHA SULNORTE
Ângelo Heitor Vitória

3 2 2 1

A

B

C

D

E

. . .

12
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Permutação simples 

Pn = n!

(n = p)

Permutação com repetição

...!!!

!,...,,

 cba

n
P cba

n

Trocar de posição
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Em um campeonato de futebol amador

de pontos corridos, do qual participam 10 times, cada um desses times

joga duas vezes com cada adversário, o que totaliza exatas 18

partidas para cada. Considerando-se que o time vencedor do

campeonato venceu 13 partidas e empatou 5, é correto afirmar que a

quantidade de maneiras possíveis para que esses resultados ocorram

dentro do campeonato é.

A) superior a 4.000 e inferior a 6.000.

B) superior a 6.000 e inferior a 8.000.

C) superior a 8.000.

D) inferior a 2.000.

E) superior a 2.000 e inferior a 4.000.

2. (C1-H2) – WF/2019
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18 Partidas 13 Vitórias 5 Empates

E V E V V V
...

2
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Arranjo (n > p) Combinação (n > p)

 !
!

pn

n
A p

n
  !!

!

pnp

n
C p

n


A ordem importa A ordem NÃO importa
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A ANVISA, com objetivo de realizar a

regulação de um novo medicamento, efetua as análises laboratoriais

necessárias. Essas análises são assistidas por um grupo de 4 dos seus

8 técnicos farmacêuticos. Desses técnicos, 3 possuem cargo de chefia

de equipe e por isso não trabalham juntos. Nessa situação,

considerando que em cada uma das equipes participa sempre apenas

um dos três técnicos farmacêuticos chefes, então a quantidade de

equipes distintas com 4 técnicos farmacêuticos que poderão ser

formadas é

A) 24. B) 30. C) 56. D) 336. E) 1680.

3. (C1-H2) – WF/2019
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8 técnicos
3 são chefes

5 são urêa seca

chefe

3

=10

=30
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Certa pizzaria oferece aos clientes

cinco tipos de cobertura (presunto, calabresa, frango, cebola e

azeitona) para serem acrescentadas ao queijo. Os clientes

podem escolher uma, duas ou três coberturas. João quer

cebola em sua pizza, mas ainda não decidiu se colocará, ou

não, outras coberturas. Considerando-se essas informações,

de quantos modos distintos João poderá "montar" sua pizza?

A) 17 B) 15 C) 13 D) 11 E) 9

4. (C1-H2) – WF/2017
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Uma cobertura

Cebola
1 = 1

Duas coberturas

Cebola
1 4. = 4

Três coberturas

Cebola

1

2,4C =
2

34 
6=

1 + 4 + 6 

Uma ou Duas ou Três

= 11
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Na probabilidade 
também acontece

e = multiplicação
ou = adição 

PROBABILIDADE

tralEspaçoAmos

Evento
AP )(

Deve ocorrer

Pode ocorrer

)()()()( AeBPBPAPAouBP 
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Na equipe de matemática do Pré-Enem

Seduc, trabalham 10 professores: 5 do sexo feminino e 5 do sexo

masculino. O coordenador de matemática deseja presentear dois

professores. Para o sorteio dispõe-se 10 fichas numeradas de 1 a 10, e

cada mulher receberá uma ficha numerada de 1 a 5, enquanto que cada

homem receberá uma numerada de 6 a 10. Se, para o sorteio, as fichas

das mulheres forem colocadas em uma urna M e as dos homens em uma

urna H, então, ao sortear-se uma ficha de cada urna, a probabilidade de

que em pelo menos uma delas esteja marcado um número ímpar é de

A) 24% B) 38%. C) 52%. D) 68%. E) 76%.

5. (C7-H28) – WF/2019
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Na equipe de matemática do Pré-Enem

Seduc, trabalham 10 professores: 5 do sexo feminino e 5 do sexo

masculino. O coordenador de matemática deseja presentear dois

professores. Para o sorteio dispõe-se 10 fichas numeradas de 1 a 10, e

cada mulher receberá uma ficha numerada de 1 a 5, enquanto que cada

homem receberá uma numerada de 6 a 10. Se, para o sorteio, as fichas

das mulheres forem colocadas em uma urna M e as dos homens em uma

urna H, então, ao sortear-se uma ficha de cada urna, a probabilidade de

que em pelo menos uma delas esteja marcado um número ímpar é de

A) 24% B) 38%. C) 52%. D) 68%. E) 76%.

5. (C7-H28) – WF/2019
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Urna M Urna H

{1, 2, 3, 4, 5} {6, 7, 8, 9, 10}

Não aparecer ímpar em nenhuma das urnas

Par Pare

. . 100 =24%

Pelo menos uma das urnas ser ímpar 

100% - 24% =76%
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No dia 7 de setembro,

tradicionalmente, o Pré-Enem Seduc promove sua gincana

cultural. Uma das disputas, consiste em um determinado jogo

tal que, a cada rodada há sempre um único vencedor. João

integrante da Equipe A, Heitor integrante da Equipe B e

Wagner, participante convidado, não faz parte de nenhuma

das duas equipes. Os três disputaram quatro rodadas

consecutivas e independentes uma das outras. Pelo

retrospecto dos jogadores, sabe-se que, a cada rodada, a

probabilidade de João ganhar é; 1/2 e a probabilidade de
Heitor ganhar é 1/3.

6. (C7-H28) – WF/2018
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De acordo com as informações, pode-se calcular que

a probabilidade de João ganhar duas das quatro

rodadas e Heitor e Wagner ganharem uma rodada

cada um, é de:

A) 1/6 B) 1/9 C) 1/18 D) 1/36 E) 1/72

6. (C7-H28) – WF/2018
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J       H       W

3 2 1

J      J       H       W
X            X                  X

1ª     2ª       3ª         4ª

Permutando as jogadas
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 Graduado em Ciências Contábeis pela UESPI e 
Licenciado em Matemática pela UFPI. 
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 15 anos de experiência na preparação para os 
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Linguagens,
Códigos e suas 

Tecnologias

Prof.ª Nereyda Áurea



LINGUAGENS

C3
Linguagem corporal

C1
Tecnologias da comunicação 

e da informação

Recursos expressivos

C2
Línguas estrangeiras 

modernas(LEM)

C9
Função e impacto 

social das TICS

C8
Variedades linguísticas

C7
Gêneros textuais

Recursos verbais e não-

verbais

C6
Funções da linguagem

C5
Texto literário

C4
Arte
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ASSUNTO 1: INTERPRETAÇÃO  – RECURSOS VERBAIS E NÃO - VERBAIS

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista

sobre as diferentes linguagens e suas manifestações

específicas

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros,

recursos verbais e não-verbais utilizados com a finalidade

de criar e mudar comportamentos e hábitos.

47



INTERPRETANDO TEXTOS VERBO-IMAGÉTICOS

FAZER PERGUNTAS

UTILIZAR O 

ENUNCIADO DA 

QUESTÃO

CONTEXTUALIZAR
NÃO IGNORAR OS 

DETALHES

IMAGENS

EXPLICITAR  

IMPLÍCITOS

CONHECIMENTO

DE 

MUNDO
POLISSEMIA

INFERIR

INTERTEXTUALIDADE

ASSUNTO 1: INTERPRETAÇÃO  – RECURSOS VERBAIS E NÃO - VERBAIS
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ASSUNTO 1: INTERPRETAÇÃO  – RECURSOS VERBAIS E NÃO - VERBAIS
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INTERPRETANDO TEXTOS VERBO-IMAGÉTICOS

QUEBRA DE 

EXPECTATIVA

GERAR HUMOR

CRÍTICA

https://tirasarmandinho.tumblr.com/

RECURSOS 

VERBAIS E NÃO-

VERBAIS
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https://tirasarmandinho.tumblr.com/


IMAGEM VISTA 

DE CIMA

VERBO 

NO IMPERATIVO

ESTAR NA MESMA 

SITUAÇÃO

EMPATIA

Disponível em: www.acnur.org. Acesso em: 11. dez. 2018.

ASSUNTO 1: INTERPRETAÇÃO  – RECURSOS VERBAIS E NÃO - VERBAIS

ENEM – 2019  

TEXTO PUBLICITÁRIO
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A imagem da caneta de tinta vermelha,

associada às frases do cartaz, é utilizada na

campanha para mostrar ao possível doador

que

A) a doação de sangue faz bem à saúde.

B) a linha da vida é fina como o traço de

caneta.

C) a atitude de doar sangue é muito

importante.

D) a caneta vermelha representa a atitude

do doador.

E) a reserva do banco de sangue está

chegando ao fim.

C7 H21  QUESTÃO 01 (ENEM PPL 2019)
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A imagem da caneta de tinta vermelha,

associada às frases do cartaz, é utilizada na

campanha para mostrar ao possível doador

que

A) a doação de sangue faz bem à saúde.

B) a linha da vida é fina como o traço de

caneta.

C) a atitude de doar sangue é muito

importante.

D) a caneta vermelha representa a atitude

do doador.

E) a reserva do banco de sangue está

chegando ao fim.

C7 H21  QUESTÃO 01 (ENEM PPL 2019)                     
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ASSUNTO 2: FUNÇÕES DA LINGUAGEM

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade

pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.

H19 - Analisar a função da linguagem predominante

nos textos em situações específicas de interlocução.
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ASSUNTO 2: FUNÇÕES DA LINGUAGEM
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https://tirasarmandinho.tumblr.com/

ASSUNTO 2: FUNÇÕES DA LINGUAGEM

https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/25 56

https://tirasarmandinho.tumblr.com/
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2020/03/25


https://redacaonocafe.wordpress.com/2012/02/09

https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/funcao-fatica.htm

ASSUNTO 2: FUNÇÕES DA LINGUAGEM
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O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização on-line,

compartilhamento ou download (sob licença Creative Commons), 44 mil imagens de

obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a

história da arte.

Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções on-line

de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo

público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à

arte on-line, mais visitas pessoais acontecerão aos museus.

A coleção está disponível em seis categorias: paisagens urbanas,

impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível

pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em

alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o

download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta

localizada do lado inferior direito da imagem.

Disponível em: www.revistabula.com.

Acesso em: 5 dez. 2018 (adaptado).

QUESTÃO 02 (ENEM 2019) C6 H19 
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A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por

A) evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador

de arte.

B) convencer o leitor a fazer o acesso on-line, levando-o a conhecer as obras

de arte.

C) informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como

acessá-las.

D) estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download

das obras de arte.

E) enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de

visualização on-line.

QUESTÃO 02 (ENEM 2019)

59



A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por

A) evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador

de arte.

B) convencer o leitor a fazer o acesso on-line, levando-o a conhecer as obras

de arte.

C) informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como

acessá-las.

D) estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das

obras de arte.

E) enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de

visualização on-line.

LINGUAGEM DENOTATIVA

QUESTÃO 02 (ENEM 2019)
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ASSUNTO 3:TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO

Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto

das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social,

no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos

científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos

processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar.

H28 – Reconhecer a função e o impacto social das

diferentes tecnologias da comunicação e informação.
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INCLUSÃO -
EXCLUSÃO

IMPACTO/FUNÇÃO
SOCIAL

RELACIONAMENTOS CIBERBULLYNG

LINGUAGEM DA 
INTERNET

REDES SOCIAS

FACILIDADES

GÊNEROS 
DIGITAIS

CONHECIMENTO DE 
MUNDO

FAKE NEWS

ASSUNTO 3:TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO
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Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso em: 20 mar. 2014.
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De acordo com esse infográfico, as redes sociais

estimulam diferentes comportamentos dos usuários que

revelam

A) exposição exagerada dos indivíduos.

B) comicidade ingênua dos usuários.

C) engajamento social das pessoas.

D) disfarce do sujeito por meio de avatares.

E) autocrítica dos internautas.

QUESTÃO 03 (ENEM 2019)
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De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam

diferentes comportamentos dos usuários que revelam

A) exposição exagerada dos indivíduos.

B) comicidade ingênua dos usuários.

C) engajamento social das pessoas.

D) disfarce do sujeito por meio de avatares.

E) autocrítica dos internautas.

IRONIA

COMPORTAMENTOS EXAGERADOS 

E INCOERENTES 
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SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES...

NO PIAUÍ É ASSIM...

“TE 

INTOCA!”

“FIQUE DENDI 

CASA!”
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@nereydaurea

Nereyda Áurea
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• É natural de Ipiranga do Piauí, mas morou em

Teresina quase trinta anos.

• Licenciada em Letras/Português pela UESPI;

• Pós-graduada em Linguística Aplicada ao

Ensino de Língua Portuguesa;

• Professora de Língua Portuguesa e Literatura

das escolas da rede privada em Teresina

durante 14 anos;

• Supervisora do Programa Maranhão

Profissional em Timon-MA – 2013 a 2015;

• Atualmente é Professora de Língua Portuguesa

do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Piauí – IFPI – Campus Oeiras.

NEREYDA ÁUREA
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Prof. Ageu Junior



 Redação Enem:

Temas dissertativos de caráter social, político, cultural ou
ambiental para que o concludente do ensino médio
estabeleça uma tese, sustente essa premissa com
argumentos e repertório interdisciplinar e ofereça uma
proposta de intervenção viável para eliminar ou reduzir uma
problemática.

ASPECTOS PRIMORDIAIS
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 Lógica do texto o “raciocínio cooperativo”:

 Cooperação/associação/intervenção/comprometimento/
engajamento entre o poder público e sociedade civil (às
vezes representados por um segmento específico da
administração pública ou da sociedade) para resolver ou
mitigar conflitos.
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 Se há um problema, ALGUÉM foi negligente, atuou de modo ineficaz,
insatisfatório; não investiu suficientemente em algo; não se
comprometeu de modo substancial para a formação de uma cultura/
paradigma cultural/mentalidade capaz de enfrentar determinado
problema.

 Lógica do texto o “raciocínio cooperativo”:
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 Quem é esse Alguém?

 Poder público/administração pública/Estado/Governo
(ministérios/secretarias/agências reguladoras) ...

 Sociedade civil: núcleos familiares, instituições de ensino
(escolas ou universidades), setores da imprensa, ONGs,
cidadãos em geral.
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 Justamente desse entendimento básico, dessa pressuposição de
que há problemas e de que algo precisa ser feito para resolvê-lo
ou, pelo menos, amenizá-lo, surgem as teses de opinião
contundente (utilizadas para temas polêmicos de “sim” ou “não”);
culpabilidade (responsabilização de pilares sociais/definições de
causa) ou sugestão antecipada (topicalização interventiva).

 Quem é esse Alguém?
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Comando da proposta Palavras chaves

Paráfrase (reescrita com outras palavras)

Estratégia introdutória: afirmação / perguntas/ contraste
de ideias / alusão interdisciplinar.

Tese: o que eu vou defender? Eu parto de que princípio?

INTRODUÇÃO
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Gestação

- No contexto adolescente
- Antes da maioridade
- Na fase inicial da juventude entre os 12

e os 18 anos incompletos, conforme o
ECA.

- Na sociedade brasileira
- No convívio social brasileiro
- No contexto brasileiro
- Na contemporaneidade 

brasileira

- Consequências
- Implicações
- Desdobramentos
- Impactos
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introdução por afirmação
tese de culpabilidade ou responsabilização

Quadro
Contexto
Panorama

Perspectiva 

explicita
atesta
torna evidente a

apresenta
mostra
revela
expõe

No Brasil, mesmo com a criação de campanhas de conscientização
a nível nacional para a redução da gravidez na fase antes da
maioridade, é visível que esse mecanismo governamental não surtiu
o efeito esperado, já que o número de gestações precoces só
aumento no país, o que traz sérias consequências a esse público.
Esse cenário social exibe a ineficiência de ações políticas no que se
refere à ampliação de informação, bem como à precária educação
fornecida pelas instituições formadoras de opinião.

INTRODUÇÃO 1
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introdução por afirmação
tese de culpabilidade ou responsabilização

atesta
exibe

demonstra
explicita

torna evidente a

Na sociedade brasileira, é notório que há, nos últimos anos, um
aumento significativo de gestações na fase inicial da juventude,
entre os 12 e os 18 anos incompletos, conforme o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), trazendo impactos para a vida
desses jovens. Esse cenário comprometedor comprova a deficiência
das instituições formadoras de opinião em oferecer esclarecimento
sobre a gravidez precoce e a ausência do Poder Público acerca desse
problema grave.

INTRODUÇÃO 2
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solicita
pede
demanda
necessita

carece
determina

introdução por afirmação
tese de sugestão antecipada

complexa
adversa

comprometedora

No panorama brasileiro, um dos grandes empecilhos que carecem
de serem melhor discutidos e superados é a gravidez precoce, assim
como os seus desdobramentos sociais. Esse quadro desafiador
requer da gestão pública um desempenho mais efetivo em políticas
de prevenção, bem como o contorno do tabu que a temática
representa para a sociedade civil, a fim de garantir condições de
saúde adequadas e cidadania às famílias afetadas, além de cautela
aos jovens.

INTRODUÇÃO 3
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A personagem Clara dos Anjos, da obra homônima de Lima
Barreto, vive o drama da gravidez na adolescência, pois foi
abandonada pelo namorado e sofre por conta de sua situação social:
era pobre e mulata. Nesse contexto, o livro, mesmo que do século
passado, exibe um panorama adverso que ainda assola a realidade
brasileira, já que a gravidez entre adolescentes, com
desdobramentos complexos, é recorrente. Em prol de modificar essa
realidade contestável, torna-se urgente o reconhecimento dos vários
desafios que cercam esse problema, entre os quais se destacam a
pouca informação e a falta de investimento do Poder Público.

INTRODUÇÃO 4
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Desenvolvimento (geralmente dois parágrafos): Por que eu escolhi a tese que
acabei de citar?

• Credibilizar a tese; justificar o porquê da opinião favorável ou contrária que você acabou de

manifestar na introdução; o porquê da culpa que você acabou de atribuir normalmente a

dois pilares sociais ou o porquê de ter acabado de dizer que normalmente dois segmentos

precisam atuar diferentemente de como atuam para resolver ou mitigar um problema.

• Argumentação / defesa de ponto de vista;

DESENVOLVIMENTO
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• Repertório ilustrativo: LEGITIMAR, COMPROVAR, EXEMPLIFICAR, JUSTIFICAR opiniões ou

argumentos com base em informações históricas, sociológicas, filosóficas, jurídicas,

estatísticas, jornalísticas, científicas, literárias.

DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento (geralmente dois parágrafos): Por que eu escolhi a tese que
acabei de citar?
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De fato, embora o número de gravidez na adolescência tenha diminuído
nos últimos anos devido a medidas governamentais, a exemplo das
campanhas de conscientização dirigidas para jovens em condições mais
vulneráveis, verifica-se que o Poder Público ainda está muito distante do
cumprimento de seu dever preconizado no artigo 227 da Constituição
Federal de 1988, o qual garante, com absoluta prioridade, o direito à
saúde, à cultura e à educação, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência. Efetivamente, os altos índices de adolescentes grávidas,
revelados na última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2019,
registram, por exemplo, que a cada cinco bebês que nascem, um tem mãe
com idade entre 15 e 19 anos de idade, comprovam, inegavelmente,
que a máquina pública no país não desenvolve políticas sociais eficientes
de informação e esclarecimento adequadas para inibir esse entrave do
contexto de várias famílias.

DESENVOLVIMENTO 1
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Acresça-se, ainda, que a família e a escola são também partes
responsáveis nessa questão. Nesse contexto, é comum se deparar com
muitos adolescentes que não sabem, de forma correta, utilizar os métodos
contraceptivos, fato esse que revela a displicência dessas instituições no
que se refere à abordagem de temas vinculados à questão sexual,
tendo em vista que alguns pais, calcados em uma mentalidade retrógrada,
pensam que, ao falar sobre sexo, irão influenciar seus filhos a o
praticarem precocemente. Esse descompromisso tanto da família quanto
da escola contribui para a prática de relações sexuais sem proteção, o que
acarreta, além de gravidez, que gera uma maior evasão escolar, pois esse
acontecimento é repleto de julgamento social, crescente aumento de
proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Logo, enquanto as
implicações da gestação na adolescência não forem tratadas com diálogos
recorrentes nos lares e nas escolas , o Brasil ainda reproduzirá o enredo
literário de Lima Barreto.

DESENVOLVIMENTO 2
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Elementos fundamentais:

1.Agente interventivo: Quem?

2.Ação: O que fazer?

3.Meio/Modo: Como fazer? Por meio de que medidas?

4.Detalhamento (explicação / especificação / exemplificação /orações

adjetivas / adjuntos adverbiais de assunto, de modo / interação com outros

agentes)

5.Finalidade / Implicações / Efeito / Intuito / Objetivo.

CONCLUSÃO
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Legenda

Agente

Ação

Meio

Detalhamento

Finalidade

Portanto, o Governo Federal, responsável pela administração do país,
por meio de mutirões com médicos e psicólogos, os quais possuem a
formação para orientar sobre o tema, deve intensificar mais investimentos
em campanhas de conscientização, principalmente em áreas periféricas,
com a finalidade de proteger os jovens brasileiros. Ademais, a escola, em
parceria com a família, deve inserir uma disciplina de educação sexual,
mas também promover reuniões por intermédio da participação de
profissionais capacitados, como sexólogos, para esclarecer todas as
dúvidas dos pais sobre como prevenir tal problema, a fim de unir a
comunidade para barrar a gravidez na adolescência. Assim, a realidade de
Clara ficará apenas no contexto da literatura.

CONCLUSÃO
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