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01. Identifique nestas conclusões os elementos válidos que faltam para a proposta de intervenção ficar 

completa. 
 

a) Logo, é preciso erradicar o comportamento preconceituoso contra os homossexuais. Para isso, a escola 
deve abordar temas que tratam da diversidade. É necessário informar os alunos sobre os diferentes 

relacionamentos pessoais, inclusive, sobre os homoafetivos. Além disso, o governo poderia incluir essa 
temática como obrigatótria nos currículos escolar. O poder público pode ainda criar uma legislação que 
criminalize atos homofóbicos para punir os agressores e intimidar outros em potencial. 

 

b) Portanto, é necessário aumentar a quantidade de voluntários no Brasil. Para isso, as ONGs devem 
divulgar o trabalho voluntário já realizado no País, por meio de propagandas veiculadas na mídia, 
como na televisão e nas redes sociais. Essas propagandas devem mostrar as diferentes atuações dos 
voluntários- como professores ensinando algum esporte ou ensinando conteúdos escolares a crianças 
carentes- e a satisfação dos trabalhadores voluntários. 

 
c) Portanto, é preciso, ao menos, diminuir a quantidade de crianças obesas no Brasil. Para isso, as 

escolas devem ensinar os alunos a adotarem hábitos mais saudáveis de alimentação por meio de 
várias disciplinas.  Além disso, as cantinas escolares devem oferecer apenas lanches saudáveis e evitar 
a oferta de frituras e guloseimas. Essa medida é importante para que crianças e jovens possam 
internalizar hábitos alimentícios saudáveis no cotidiano.  

 
02. Escreva o detalhamento  destas conclusões para que elas fiquem completas: 

a) Tema: Enem 2017: desafios para a formação educacional dos surdos 

Portanto, é importante adotar estratégia para superar esses desafios. Para isso, o Ministério da 
Educação deve promover a inclusão de surdos nas escolas, por meio da obrigatoriedade do ensino de 
libras e, por meio de parcerias com ONG’s, deve criar materiais didáticos destinados aos deficientes, 
com a finalidade de facilitar o entendimento dos surdos nas salas de aula e tornar possível a inserção 
destes no mercado de trabalho formal. 

 

b) Tema: os desafios do jovem para se escolher uma profissão 
Portanto, é necessário adotar medida para modificar essa realidade. Para isso, as escolas, em         
parceria com as universidades, devem informar o aluno a respeito das profissões. Isso pode ser feito 
por meio de mostras de profissões.  Essa proposta tem a finalidade de orientar o jovem no processo de 
escolha de uma profissão. 

 

c) Tema: O trote presente nas universidades 

Portanto, para que essa realidade violenta e humilhante seja alterada, é necessário que as 
universidades mudem a estratégia de trotes em suas instituições. Isso pode ser feito por meio da 
adoção dos chamados “trotes solidários”. Essa proposta tem como finalidade apresentar alternativa 
para as atividades de recepção que danificam a integridade física e psicológica dos calouros. 

 


