




• Pertinência - TRATAR DO TEMA COM EXATIDÃO

• Apreensão – ABSORVER O TEMA E TRANSFORMÁ-LO EM UMA TESE 
INTERESSANTE E ÚTIL

• Desenvolvimento do tema  - TER A CAPACIDADE DE CONSTRUIR UM 
TEXTO COM PROFUNDIDADE



PROJETO DE TEXTO
Introdução Desenvolvimento Conclusão

Mesmo esquema do ENEM Mesmo esquema do ENEM Não precisa colocar todos os
ELEMENTOS DO ENEM

TEMA
+

PROBLEMATIZAÇÃO
+

TESE

INTRODUZ A IDEIA
+ 

RECURSO ARGUMENTATIVO
+

CONCLUI A IDEIA

Não há necessidade de intervenção

ENTRETANTO

A intervenção mostra proatividade. 
Então, convém fazer uma intervenção.

- Não acrescente informações novas
(os RecArg devem ficar no desenvolv.)



MODALIDADE ESCRITA FORMAL

Nada de frases prontas

• Na incansável luta por status...

• Em meio à incessante busca por dinheiro... por fama... por reconhecimento... por
poder...

• A população precisa se conscientizar de que...😲

• É preciso pensar positivo, pois a esperança é a última que morre.

• Todo político no Brasil é corrupto.

• Para vencer na vida, é preciso...😲



MODALIDADE ESCRITA FORMAL

• Após desenvolvido o rascunho, VERIFICAR:

• 1) ACENTUAÇÃO - indústria     - industrial

• 2) GRAFIA - a fim de - exceção    - haja vista 

• 3) CONCORDÂNCIA

• 4) VÍRGULAS



SELEÇÃO DE IDEIAS = COMP. 3 DO ENEM

•PROJETO DE TEXTO E IDEIAS QUE 
MOSTRARÃO A BASE DO PONTO DE VISTA

Verifica-se a AUTORIA nesse quesito.











ARGUMENTOS EM DEFESA DO PONTO DE VISTA

• Os princípios do ENEM aqui se aplicam. O ARGUMENTO DEVE SER:

• PERTINENTE – relação com o tema

• PRODUTIVO – relação com a tese

• LEGITIMADO – mecanismos de comprovação de veracidade



MECANISMOS LINGUÍSTICOS DE CONSTRUÇÃO DA IDEIA
• MECANISMOS QUE INTRODUZEM PARÁGRAFOS

SEGUNDO PARÁGRAFO

• Nesse contexto, cabe salientar que...

• Nesse sentido, destaque-se que...

• TERCEIRO PARÁGRAFO

• Outrossim, ...

• Além do mais,...

• Ademais, ...

CONCLUSÃO

Portanto, é urgente que...

Urge, portanto, que...

Enfim, pode-se defender 
que...



MECANISMOS DE COESÃO ENTRE PERÍODOS



MECANISMOS DE COESÃO ENTRE PERÍODOS



MECANISMOS DE COESÃO ENTRE PERÍODOS



ZERO NA REDAÇÃO!





Gênero textual presente no MANUAL DO 
CANDIDATO UFGD

•Descrição 

•Narração / Crônica

•Exposição argumentativa / Manifesto

•Dissertação-argumentativa

• Instrucional



TEMA DE REDAÇÃO 2020



TEMA DE REDAÇÃO 2019

Considerando os motivadores apresentados e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija, em
Língua Portuguesa, um texto dissertativo-argumentativo de, no
mínimo, 15 e, no máximo, 30 linhas, sobre o tema “O Crescimento dos
Refugiados no Mundo”.

Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e informações para
constituição de seu texto. Este tipo de texto consiste na defesa de um
ponto de vista por meio de argumentos e explicações, pois é
dissertativo. Também, seu principal objetivo está na formação de
opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou
persuadir o interlocutor da mensagem, sendo assim um texto
argumentativo.



TEMA DE REDAÇÃO 2018



TEMA DE REDAÇÃO 2017

PROPOSTA ÚNICA: Considerando os motivadores apresentados e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação redija, 
em Língua Portuguesa, uma Crônica Argumentativa de 15 a 30 linhas 
sobre o tema 

“A SOLIDÃO EM UM REFERENCIAL MODERNO DA CONDIÇÃO E DA 
NATUREZA HUMANA”. 

Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e informações para 
constituição de seu texto. Utilize o espaço abaixo como rascunho.



PROPOSTA DE REDAÇÃO: CRÔNICA

ESCREVA UMA CRÔNICA ARGUMENTATIVA QUE TERMINE COM O
SEGUINTE PENSAMENTO DE LOUIS WYSE:

“OS HOMENS SÃO ENSINADOS A SE DESCULPAREM POR SUAS 
FRAQUEZAS; AS MULHERES, POR SUA FORÇA”











A cidade em que você vive passou por um sério problema que
afeta o MEIO AMBIENTE no âmbito urbano. Desenvolva um
manifesto dirigido a uma autoridade pública.

PROPOSTA DE REDAÇÃO: MANIFESTO



MANIFESTO CONTRA A INÉRCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE

(Tem que colocar esse cabeçalho)

Nós, participantes da ONG Linda Cuiabá, Limpa Cuiabá, desejamos nos

manifestar contra a ausência de iniciativa da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente da Cidade de.... quanto à questão do lixo urbano, nos seguintes

termos:

- Em recente levantamento, efetuado pelos membros de nossa equipe de

especialistas do Direito em Gestão Socioambiental, constatamos o descaso

e a falta de planejamento do Executivo Municipal no trato dos resíduos

urbanos, sejam eles comuns ou hospitalares.



- Os munícipes estão convivendo com situação de deposição de lixo comum

em aterros sanitários que não seguem as normas do Plano Diretor do

Município e isso tem acarretado inúmeros problemas: contaminação do

solo e dos lençóis freáticos, além de proliferação de vetores como ratos e

demais insetos, o que afeta diretamente a saúde da população.

- O quadro se agrava devido ao lançamento de lixo hospitalar no mesmo

espaço que o comum. Esse ato ofende a previsão da Lei 9605/1998, a qual

dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e

atividades lesivas ao meio ambiente. Nesse sentido, cabe destacar o nível

de contaminação a que os membros de cooperativas ou catadores estão

submetidos.



Frente a tais situações, vimos propor as seguintes medidas por parte da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

- Estudo minucioso com especialistas em Geologia, Engenharia Sanitária e

Ambiental, com a finalidade de determinar a melhor localização para o

descarte do lixo. Após essa etapa, promover a construção de aterros e

adequar a infraestrutura já existente nos famigerados “lixões”.

- Maior fiscalização, com uso das equipes de inteligência da Polícia Civil e

Militar, nas regiões em que há descarte clandestino de lixo como

denunciado pelo Jornal A Gazeta Popular, ou seja, Rua .........., no bairro

............; Rua ..........., bairro......, atrás do Ginásio..........; Estrada da

.............., na Rodovia................



- Aquisição de incinerador com capacidade para suprir a demanda de lixo

hospitalar para evitar situações de contaminação.

Respeitosamente, despedimo-nos e destacamos que usaremos todas os

artifícios democráticos, como manifestações nas ruas, no imprensa local

e em redes sociais, bem como os mecanismos legais para fazer com que

a Secretaria cumpra seu papel constitucional de zelar pelo Meio

Ambiente de nossa cidade que deve ser LIMPA para ser LINDA.

ONG Linda Cuiabá, Limpa Cuiabá

@suzanaluzredacao

www.suzanaluz.com.br




