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Ministério da Educação usou as redes sociais para divulgar 'spoiler' 
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Nesta terça-feira (5), O Ministério da Educação (MEC) surpreendeu os candidatos 

que farão a versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, nos 

dias 17 e 24 de janeiro, ao divulgar uma dica do tema de redação nos Stories do 

Instagram. 

No dia anterior, o MEC havia deixado uma caixa de perguntas na rede social para 

que estudantes mandassem as principais dúvidas sobre a prova. E como era de se 

esperar, os candidatos logo pediram para saber qual seria o tema da redação do 

Enem 2020 – informação proibida de ser divulgada antes do início das provas, para 

garantir a igualdade entre os participantes. Mesmo “sem spoiler”, eles prometeram 

uma “dicazinha”. 

A publicação feita pelo Ministério destacou a importância da competência 4 do 

manual de correção da redação do Enem, que avalia se o candidato demonstra 

conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da 

argumentação do texto. Em seguida, outra postagem ressaltou os investimentos 

feitos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 

na formação de professores. Ou seja, ao que tudo indica, o tema da redação desta 

edição da prova está relacionado à educação.     
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Seguem duas propostas para que você possa praticar a sua Produção textual. Lembre-

se de que o texto deverá ser dissertativo! 

 

Proposta 1 –  

o GUIA apresenta um panorama da alfabetização no Brasil que, por conta da pandemia 

e ensino remoto, enfrenta desafios ainda maiores. Segundo dados da Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio) ...  

 

Segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua 

Educação 2019, divulgada pelo IBGE, existem 11 milhões de analfabetos no país.  

 

Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/enem-mec-e-inep-dao-

pistas-do-tema-de-redacao/ 

 

Proposta 2 –  

 

Uma das grandes apostas de tema para a redação 2020 são os efeitos do tabagismo 

na saúde, sobretudo devido ao uso de cigarro eletrônico por muitos jovens no Brasil.  

“É um tema extremamente relevante. Entre todos os analisados nas redes sociais do 

MEC e Inep, no meu ponto de vista, esse é o mais possível de estar na prova porque 

se relaciona também com a covid-19”...  

 

Leia mais em: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/enem-mec-e-inep-dao-

pistas-do-tema-de-redacao/ 

 


