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PROPOSTA DE REDAÇÃO PARA AS TURMAS EXTENSIVO, INTENSIVO E 
MED 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO UFU SM 01 – CADERNO DE ABRIL 
Orientações UFU. 
  
Leia com atenção todas as instruções.   
A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.   
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá 

deixar claro o aspecto da situação que você pretende abordar. 
Escreva o título no lugar apropriado na folha de prova.   

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, 
no lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA.   

E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. 
na folha de prova.   

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.   
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação. 
 
 
ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema e ao gênero que escolheu, sua redação será 
penalizada.  
  
Leia com atenção o texto abaixo.  
 
Quatro em cada dez desempregados vivem de "bicos" 
Praticamente quatro em cada dez desempregados têm recorrido ao 
trabalho informal para se sustentar e quase 30% tem parte das 
despesas pagas pela família e amigos.  
Serviços gerais (19%), revenda de produtos (14%) e venda de comida 
(13%) são as áreas que concentram os "bicos", aponta pesquisa sobre o 
perfil dos desempregados da CNDL/SPC Brasil. A enquete ouviu em 
dezembro último 604 desempregados, com mais de 18 anos, de todas 
as classes sociais em 27 capitais.  
Muitas vezes esse trabalho informal pode virar a porta de saída do 
desemprego ou do subemprego e a volta à atividade remunerada, mas 
agora como empreendedor. Em fevereiro deste ano, 140 mil pessoas se 
inscreveram nos cursos gratuitos a distância oferecidos pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Foi um 
recorde histórico para o mês, que normalmente tem procura fraca. Em 
relação a fevereiro de 2019, o aumento da demanda por cursos foi de 
51%.  
Em janeiro a demanda pelos cursos a distância, com aulas ministradas 
por meio de tutoriais, tinha avançado 23% na comparação anual, com a 
marca inédita de 163 mil inscritos. Os mais procurados foram gestão 
financeira, marketing digital, boas práticas nos serviços de alimentação, 
aprendendo a empreender e gestão de pessoas.  
"A maior demanda por cursos pode ter sido provocada por pessoas 
tirando projetos da gaveta para tentar empreender, a fim de reverter o 
desemprego ou o subemprego", diz Enio Pinto, gerente nacional do 
Sebrae de relacionamento com o cliente.  
O executivo conta que o maior interesse das pessoas para empreender 
ficou nítido também em dois indicadores do Sebrae que atingiram 
marcas recordes em 2019 em 47 anos de funcionamento do serviço. No 
ano passado, 2,5 milhões de CPFs (Cadastro de Pessoas Físicas) 
procuraram a entidade para saber como abrir um negócio próprio e um 
milhão de pessoas se matricularam em cursos a distância. "Os 
candidatos a empreendedores estão procurando se profissionalizar 
porque o mercado está mais competitivo."  
Desempregado há sete meses, desde que perdeu o emprego de 
motorista numa construtora onde trabalhava há seis meses, Alessandro 
Soares da Silva, de 39 anos, fez dois cursos de qualificação a distância. 
Um de segurança para trabalhar com eletricidade e outro para 
executar serviços em áreas de grande altura. Pelos dois cursos, feitos 
em janeiro e fevereiro, ele desembolsou R$ 300. O dinheiro saiu da 
última rescisão.  
Silva tem ensino médio completo e é técnico de segurança do trabalho. 
No momento faz bicos em obra, nas áreas de elétrica, pintura e 

hidráulica, enquanto a vaga com carteira assinada na área de 
manutenção predial que ele procura não chega. Com os bicos, ele tira 
R$ 1.500 por mês, muito menos do que ganhava quando estava 
empregado: de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil.  
"Os cursos de qualificação ajudam bastante, já consegui algumas 
entrevistas por causa disso", diz o desempregado. No momento, Silva 
diz que não tem nenhuma oportunidade engatilhada. Ele conta que 
chegou a ser chamado para uma vaga, mas não deu certo. É que o local 
de trabalho era totalmente fora de mão de onde ele mora, na Zona 
Norte, e a empresa pagava apenas uma condução. Por isso, não 
compensava.  
Silva tem planos de fazer mais um curso, de refrigeração. Mas ele diz 
que está à procura de um treinamento de graça. "Difícil achar curso 
gratuito e quando existem as vagas disponíveis são incompatíveis com 
o horário oferecido porque tenho de fazer bicos para viver."  
Hélio Rocha de Barros, 28 anos, foi contratado como temporário e sem 
registro para executar serviços de logística na Black Friday e faz 20 dias 
que foi dispensado. Antes disso, trabalhou durante nove meses na área 
de logística e foi demitido em 2018 num corte que houve na empresa. 
"Implantaram um novo sistema e o trabalho que eu fazia eles não 
precisavam mais."  
Casado e pai de um filho, Barros tem ensino médio completo, mas 
nenhum curso de qualificação no currículo. "Estou tentando estudar 
inglês, mas está difícil encontrar um curso gratuito", diz o 
desempregado. Ele conta que descobriu que existe um programa 
bilíngue oferecido pela Prefeitura. Fez a inscrição e no momento tem 
estudado sozinho. "Já perdi oportunidades por não ter inglês no 
currículo, sem qualificação está difícil", reclama.  
Enquanto procura uma vaga na área de logística, Barros ajuda a mulher 
que é autônoma e faz doces para vender. No momento ele consegue se 
manter desta forma e com os bicos. Quando estava empregado, tirava 
entre R$ 1.300 e R$ 1.400 por mês. Hoje Barros procura uma vaga na 
área de logística ou como operador de loja. "Mas o que pedirem para 
eu fazer eu topo."  
O desempregado reserva três dias na semana para entregar currículos. 
Ainda não foi chamado para entrevistas. "Este ano está meio devagar." 
Ele acredita que, além da conjuntura mais difícil, a falta de qualificação 
para ocupar determinados cargos atrapalha. "Há uma superoferta de 
currículos nas agências", diz.  
Disponível em: https://www.terra.com.br/economia/quatro-em-cada-dez-desempregados-

vivem-debicos,ba1127f02a387cdb52630f8adceb2925qwymy2i2.html 

 
SITUAÇÃO A: 
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o 
tema, redija um RELATO no qual mostre uma dificuldade cujo indivíduo 
que perdeu o emprego enfrentou por não conseguir se inserir no 
mercado de trabalho de forma rápida. 
 
SITUAÇÃO B:  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o 
tema, redija um TEXTO DE OPINIÃO a respeito das causas do 
crescimento do trabalho informal no Brasil nos últimos anos. 
 
SITUAÇÃO C:  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos sobre o 
tema, redija um EDITORIAL sobre os desdobramentos do desemprego 
para além das questões econômicas. O que estar desempregado 
significa na sociedade brasileira? Para os amigos? Para a autoestima do 
indivíduo? 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO ENEM SEMANA 01 – SOMENTE PARA O 
EXTENSIVO 
 A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, faça um texto 
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 
sobre o tema A persistência da cultura do assédio no Brasil, 
apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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