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PROPOSTA DE REDAÇÃO PARA AS TURMAS DE 3º ANO E PRÉ-
VESTIBULAR 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO UFU SM 02 – CADERNO DE ABRIL 
 
SITUAÇÃO A:  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos 
sobre o tema, produza um RELATO em que seja abordado o que 
seria uma “boa morte” para você. 
 
SITUAÇÃO B:  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos 
sobre o tema, redija um EDITORIAL sobre os principais tabus 
que atrapalham o saudável e necessário debate sobre a morte 
do qual a maioria das pessoas é tão carente.  
 
SITUAÇÃO C:  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos 
sobre o tema, como um profissional de saúde redija uma CARTA 
ABERTA a ser publicada em uma rede social sobre a 
necessidade de se discutir acerca da morte como um processo 
natural da vida, e não como um fato a ser negado.   
 
INTENSIVO 
Além da proposta de redação UFU, a turma Intensivo também 
pode optar pelo tema de redação ENEM SEMANA 02 de ABRIL. 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema “A importância da educação 
financeira para jovens brasileiros”, 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. 
 
 
OBSERVAÇÃO -3º ANO 

 
Podem optar pelo tema ENEM SEMANA 2 de ABRIL – A 
importância da educação financeira para jovens brasileiros 
 
Ou pela  SITUAÇÃO B da proposta de UFU – EDITORIAL 
 
SITUAÇÃO B:  
Com base no texto apresentado e nos seus conhecimentos 
sobre o tema, redija um EDITORIAL sobre os principais tabus 
que atrapalham o saudável e necessário debate sobre a morte 
do qual a maioria das pessoas é tão carente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


