
 
 

 

 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 

portuguesa sobre o tema A AUSÊNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESPAÇOS 

PÚBLICOS AGLOMERADOS NO BRASIL, apresentando proposta de intervenção social que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 

“No início eu achei que tudo aquilo fosse menos trágico do que foi.” 
Gustavo Cadore, 38, sobrevivente da tragédia ocorrida na Boate Kiss, em 2013 

 

TEXTO I   

No dia 17 de dezembro de 1961, ocorria, em Niterói, o maior incêndio da história, que deixou 

centenas de mortos. Oficialmente, morreram 503 pessoas na tragédia, mas o número estimado 

seria maior. E cerca de 70% desse total eram crianças, que morreram queimadas, asfixiadas ou 

pisoteadas. Entre os feridos, muitos deles ficaram desfigurados e alguns até mutilados. Apesar dos 

mais de três mil espectadores, o Gran Circo Norte-Americano não tinha saídas de emergência. 

Além da saída para os artistas, tapada por uma cortina, havia apenas mais uma área de escape, 

que estava obstruída por grades de ferro.  
 

Disponível em: <https://acervo.oglobo.globo.com> 

  

 

TEXTO II 

As placas de saída de emergência estão entre as mais importantes sinalizações a serem 

implantadas em edificações de ocupação residencial, comercial ou fabril, por facilitarem o 

escoamento das pessoas em situações de risco iminente, como incêndio ou desabamento. A 

sinalização cumpre sua finalidade, ao mostrar a imagem de uma pessoa saindo pela porta, e uma 

flecha com a direção a ser seguida. Essa simples composição leva à identificação fácil e rápida do 

caminho, condição essencial para aumentar as chances de uma saída ordenada. Cumpre salientar 

que as placas devem seguir a padronização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Para tal, precisam ser dispostas de forma a fazer indicação continuada das rotas de fuga.Isso, por 

meio de setas indicativas, instaladas no sentido das saídas. Quanto às demais especificações, 

devem ter formato retangular, fundo verde e pictograma fotoluminescente. 

 

Disponível em: <http://blog.skyfire.com.br/>. 
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TEXTO III  

 

LEI Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017 

 

I. Estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a 

desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, atendendo ao disposto 

no inciso 

XX do art. 21. 

(...) 

IV. Caracteriza a prevenção de incêndios e desastres como condição para a execução de projetos 

artísticos, culturais, esportivos, científicos e outros que envolvam incentivos fiscais da União; 

V. Prevê responsabilidades para os órgãos de fiscalização do exercício das profissões das áreas 

de engenharia e de arquitetura, na forma que especifica. 

 

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/>.  


