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Nunca pare de 
sonhar
Gonzaguinha

Ontem um menino que 
brincava me falou

Hoje é semente do amanhã
Para não ter medo que este 
tempo vai passar
Não se desespere e nem 
pare de sonhar
Nunca se entregue, nasça 
sempre com as manhãs
Deixe a luz do sol brilhar 
no céu do seu olhar
Fé na vida, fé no homem, fé 
no que virá
Nós podemos tudo, nós 
podemos mais
Vamos lá fazer o que será



FOCO NA REDAÇÃO



COMPETÊNCIA V

ELABORAR PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
PARA O PROBLEMA ABORDADO, 

RESPEITANDO OS DIREITOS HUMANOS



PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

• RELACIONADA AO TEMA/TESE

• COMPLETA (5 ELEMENTOS)

• DIREITOS HUMANOS



ELEMENTOS DA PROPOSTA

• O quê? AÇÃO.

• Quem? AGENTE

• Como? MODO/MEIO

• Qual? EFEITO

• Informação adicional? DETALHAMENTO



Marcas linguísticas

• AÇÃO - deve, precisa, cabe, pode; “é preciso”, “é necessário”, “é 
imprescindível” etc.

• AGENTE - frases nominais e substantivos.

• MODO/MEIO - expressões como: por meio de, a partir de, mediante a, 
com, e verbos no gerúndio.

• EFEITO - expressões com:  para, para que, a fim de, de modo a; verbos 
como: objetivar e visar (em geral, no gerúndio).

• DETALHAMENTO – em geral, exemplificações e explicações: como, tais 
como, por exemplo, etc.; trechos intercalados/destacados entre vírgulas 
ou travessões.



EXEMPLO
Portanto, para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema 

educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova 

cursos de Libras para os professores, por meio de oficinas de especialização à noite – horário livre para 

a maioria dos profissionais – de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas 

para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar 

propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagens 

nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando à maior inclusão. 



ATENÇÃO!

Constatar a falta de uma ação ou de um projeto 
ainda não é suficiente para configurar uma 
proposta de intervenção; 

apresentar estruturas que não permitam ter 
certeza de que você está propondo de fato uma 
intervenção também não. 



DIREITOS HUMANOS

• Dignidade humana.
• Igualdade de direitos.
• Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades.
• Laicidade do Estado.
• Democracia na educação.
• Transversalidade, vivência e globalidade.
• Sustentabilidade socioambiental.



EXEMPLOS

ENEM 2017

• “Este grupo tem que ir para escolas especiais, tIrando assim o contato dele com a
sociedade”.

• “Surdos devem ter apenas o ensino básico, devem ser aposentados, não podem
ter direito de estudar em uma universidade, não são pessoas normais, não podem
trabalhar”.

• “A melhor decisão a ser tomada é o sacrifÍcio logo após a descoberta da 
‘maldição’, evitando o sofrimento de todas as partes e mantendo a sociedade no 
rumo da evolução”. 



EXEMPLOS

ENEM 2018 

• “Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado 
qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos 
dados no comportamento desses usuários.”.

• “…temos que aprimorar uma lei, pois quem publicar notícias fake será preso ou 
taxado com multas rescisórias, e também será excluído da sociedade.”.

• “No Brasil as leis são ‘frágeis’, deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que 
fazem mal para outras pessoas. Quando digo punir, quero dizer deixá-lo preso 
sem direitos!”. 



DÚVIDAS FREQUENTES

• É necessário apresentar mais de uma proposta?

•Pena de morte e prisão perpétua são consideradas 
ações válidas

• É obrigatória a apresentação da proposta só no último 
parágrafo? 



NIVEIS DE DESEMPENHO



FOCO NAS LINGUAGENS



VARIAÇÃO LINGUÍSTICA



Tipos de variações linguísticas 

1 – VARIAÇÕES DIACRÔNICAS, OU HISTÓRICAS;

2 – VARIAÇÕES DIATÓPICAS, DE NATUREZA GEOGRÁFICA, REGIONAL, 

OU DIALETAL;

3 – VARIAÇÕES DISTRÁTICAS, DE NATUREZA SOCIAL OU CULTURAL;

4 – VARIAÇÕES DIAFÁSICAS, DE NATUREZA SITUACIONAL OU 

EXPRESSIVA;



Variação diacrônica (histórica)



EXEMPLO

“(…) Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando perrengue,
mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir à botica para aviar a
receita, de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a
phtysica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham
assombrações, os meninos lombrigas, asthma os gatos, os homens
portavam ceroulas, botinas e capa-de-goma, a casimira tinha de ser
superior e mesmo X.P.T.O. London, não havia fotógrafos, mas retratistas
(…)”

(Trecho da crônica Antigamente, de Carlos Drummond de Andrade)



Variação diatópica (geográfica, regional)



EXEMPLO

A Feira de Caruaru, de Luiz Gonzaga:

“A Feira de Caruaru, / Faz gosto a gente vê. / De tudo que há no
mundo, / Nela tem pra vendê, / Na feira de Caruaru. (…) Tem loiça, tem
ferro véio, / Sorvete de raspa que faz jaú, / Gelada, cardo de cana, /
Fruta de paima e mandacaru. / Bunecos de Vitalino, / Que são
cunhecidos inté no Sul, / De tudo que há no mundo, / Tem na Feira de
Caruaru”



Variação diastrática (social, sociocultural)



Variação diafásica (situacional, expressiva)



Preconceito linguístico

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/medico-debocha-de-paciente-
na-internet-nao-existe-peleumonia.html

http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/07/medico-debocha-de-paciente-na-internet-nao-existe-peleumonia.html


EM DIA COM A GRAMÁTICA



CONCORDÂNCIA NOMINAL



Regra geral da concordância nominal

O adjetivo, o artigo, o numeral adjetivo e o pronome adjetivo concordam em 
gênero e número com o substantivo a que se refere.

• O menino estudioso fez o vestibular. (Gênero masculino);

• A menina estudiosa passou na prova. (Gênero feminino);

• Os meninos estudiosos fizeram o vestibular. (Plural);

• As meninas estudiosas passaram na prova. (Plural)



Casos especiais

1. Um único adjetivo referindo-se a mais de um substantivo 

a) O adjetivo vem antes dos substantivos: a concordância será feita 
obrigatoriamente com o mais próximo.

Ex.: Comprei as velhas gramáticas e manuais de que precisava para 
uma pesquisa.

Tive má ideia e pensamento.



Casos especiais

b)  O adjetivo vem depois dos substantivos

Ex.: Encontramos o pai e o filho preocupado.

Encontramos o pai e o filho preocupados.

OBS.: 

Ao se optar pela concordância no plural, caso um dos substantivos seja masculino, 
o adjetivo deve ir para o masculino plural.

Ex.: Encontrei a mulher e o homem preocupados.

Deve-se concordar com o substantivo mais próximo quando o sentido exige 

Ex.: Eu comprei frango e carne bovina. (bovino refere-se apenas à carne) 



Casos especiais

2. Um único substantivo determinado por 
mais de um adjetivo. 

- Estudava o idioma francês, o inglês e o
italiano.

- Estudava os idiomas francês, inglês e 
italiano.



Casos especiais

3. As expressões é bom / é necessário / é 
proibido 

Ex.: Água mineral é bom.

A água mineral é boa



Casos especiais

4. Mesmo, próprio, só, extra, junto, quite, 
leso, obrigado, anexo e incluso 

Ex.: As mulheres vivem acusando a si 
próprias.
As crianças ficaram sós. (= sozinhas)



Casos especiais

5. Caro, barato, bastante, meio, junto
Ex.: A gasolina não custa caro, nem 
barato. (advérbio) 
As carnes estão cada vez mais caras, mas as 
bebidas continuam baratas. (adjetivo)



Casos especiais

6. substantivos que se tornam adjetivos pelo 
contexto
Ex.: Fizeram duas festas monstro anteontem 
na zona sul da cidade.

Existem muitas empresas fantasma por aqui.

Nossos times conquistaram vitórias relâmpago no 
fim do campeonato. 



Casos especiais

7. menos, alerta, pseudo, a olhos vistos

Ex.: Havia menos gente na feira hoje.

Os policiais estão alerta.

O que mais se vê hoje em dia são os 
pseudoartistas.

Nosso dinheiro desaparece a olhos 
vistos.



Casos especiais

8. Pronomes de tratamento

Ex.: Vossa Excelência não precisa incomodar-
se com seus problemas.



FIM


