
 
 
SIMULADO DE REDAÇÃO ENEM 
 
Proposta elaborada por: Prof. Ricardo Madureira 
 
Tema: Posse e porte de arma: desafios para a segurança pública no Brasil 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema acima, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. 
 
Texto I 
 
O porte de armas aumenta ou diminui a violência? 

 

Na dança de estatísticas sobre armas de fogo e criminalidade, cada um escolhe os dados que sustentam a própria opinião. 

 

O viés da confirmação (a tendência de valorizar e interpretar fatos e estatísticas de modo que confirmem a própria opinião) está atuando 

com toda a força nas discussões sobre mudanças no Estatuto do Desarmamento. Quem defende ou se opõe à medida, que facilitará a 

compra e o porte de armas, usa dados dos mais diversos sobre armas de fogo e violência. O complicado é que há uma dose de verdade 

mesmo nas afirmações mais divergentes. (...) 

É possível ainda que as armas de fogo tenham um efeito ambivalente – aumentem e ao mesmo tempo diminuam a violência. O maior 

porte de armas talvez faça crescer os casos de homicídio e suicídio, mas reduza a taxa de furto, latrocínio e violência contra a mulher. 

Nessa dança de estatísticas, cada um acredita no que quiser. Eu fico em cima do muro. O total de armas legalizadas não me parece um 

fator relevante para aumentar ou diminuir a violência em um país. O que determina a criminalidade é o império da lei. 

 
NARLOCH, Leandro. Extraído de https://veja.abril.com.br/blog/cacador-de-mitos/o-porte-de-armas-aumenta-ou-diminui-a-violencia) Acesso em 17/08/2018 

 
Texto II 
 
O uso de armas em outros países do mundo 

 

ARGENTINA – O cidadão se habilita a portar uma arma através de curso, prova e teste psicotécnico. A cada dois anos, a habilitação 

é renovada, com a realização do psicotécnico. A lei restringe bastante o uso. 

CANADÁ – Armas automáticas e semiautomáticas são proibidas. Para comprar uma arma, o cidadão precisa fazer um treinamento e 

apresentar um documento provando que o cônjuge concorda. 

ESTADOS UNIDOS – Os Estados são autônomos para legislar sobre o assunto. Em alguns deles, como Massachussets, a venda e o 

porte de armas são proibidos. (...) No entanto, na maioria, o uso e a venda de armamentos pessoais são permitidos (...). 

JAPÃO – A venda e o uso de armas são proibidos. 

REINO UNIDO – A venda e o porte de armas são proibidos. Apenas armamentos de caça podem ser vendidos e usados. A legislação 

relativa às armas de uso pessoal se tornou mais rigorosa a partir de 1996, quando Thomas Hamilton invadiu uma escola primária na 

cidade escocesa de Dunblane e assassinou 15 crianças e uma professora. Até mesmo a prática de tiro esportivo é proibida, e a equipe 

que representa o Reino Unido tem de treinar em países vizinhos. 

SUÍÇA – Não há restrições sobre a venda de armas. Todo reservista guarda em casa o armamento recebido do Exército. 

 
Extraído de http://noticias.terra.com.br/brasil/referendodesarmamento/interna/0,,OI689064-EI5475,00.html (acesso em 17/08/2018) 
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Texto III 
 

 
 

Extraído de: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/03/1242016-brasil-lidera-ranking-de-mortes-por-arma-de-fogo-aponta-

pesquisa.shtml (acesso em 17/08/2017) 

 

TEXTO IV 
 

 
 

Extraído de: https://www.heldermoura.com.br/charge-do-dia-a-violencia-na-paraiba-dos-tempos-republicanos (acesso em 

27/08/2018) 

 

ATENÇÃO  

 

* O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  

* O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  

* A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção.  

 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  

 

* desrespeitar os direitos humanos;  

* tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”;  

* fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;  

* apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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