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MATRIZ DE REDAÇÃO [ENEM]
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COMPETÊNCIA I

ESTRUTURA SINTÁTICA

DESVIOS

Construção de orações de períodos de seu texto;
paralelismos (semânticos, sintáticos e lexicais);
progressão temática (fluência textual);
concordância;
regência/crase;
colocação pronominal.

Convenção ortográfica;
adequação vocabular;
pontuação;
acentuação.
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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 [C1]
sobre o tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de
dados na internet”, 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.
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COMPETÊNCIA I

ATENÇÃO!

Para se chegar à nota máxima (200), no nível 5 dessa
competência, serão admitidos, no máximo, dois desvios
(de naturezas diferentes) e uma falha sintática.
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COMPETÊNCIA II

TEMA

TIPO TEXTUAL

Abordagem do tema;
adequação à tipologia textual (argumentativa);

Estrutura [introdução, argumentação e conclusão] –
texto em prosa;

adequação vocabular;
defesa do tema [argumentação consistente e

articulada ao tema]: exemplos, citações, dados,
etc.]

REPERTÓRIO  Conjunto de informações [conhecimentos 
adquiridos, experiências vividas] que contribuirão 
para a construção da argumentação.
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COMPETÊNCIA II

ATENÇÃO!

Tangenciamento: abordagem incompleta (parcial) do tema – pode indicar
ou AUSÊNCIA ou DEFICIÊNCIA de conhecimento, ou ainda dificuldade na
COMPREENSÃO e INTERPRETAÇÃO daquele;

Digressão: desvio de assunto.
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COMPETÊNCIA III

Seleção, relação e organização dos argumentos mais adequados [com
clareza e estratégia – COMO e O QUE MOBILIZA];
interpretação e desenvolvimento dos argumentos [efetiva defesa do
ponto de vista];
analisa o projeto de texto [esquema prévio de organização que
antecede a escritura da redação] e a defesa [por meio de
argumentação coesa e consistente/fundamentada] de um ponto de
vista;
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COMPETÊNCIA IV

COESÃO 
REFERENCIAL

COESÃO 
SEQUENCIAL

 PARALELISMOS (SINTÁTICOS, SEMÂNTICOS E 
LEXICAIS);

ORAÇÕES SUBORDINADAS;
OPERADORES ARGUMENTATIVOS: CONJUÇÕES, 

PREPOSIÇÕES, PALAVRAS DENOTATIVAS e 
ADVÉRBIOS.

 FORMAS GRAMATICAIS
 FORMAS LEXICAIS
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COMPETÊNCIA IV

ATENÇÃO!

A fim de atingir o nível máximo nessa competência, não pode
haver nenhuma inadequação quanto ao uso de elementos
coesivos [presença expressiva de elementos coesivos inter e
intraparágrafos, raras repetições e ausência de inadequações].
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COMPETÊNCIA V

PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO

RESPEITO AOS 
DIREITOS HUMANOS

 Dignidade humana;
 igualdade de direitos;
 reconhecimento e valorização das diferenças e 

diversidades;
 laicidade do Estado;
 democracia na educação;
 transversalidade, vivência e globalidade;
 sustentabilidade socioambiental.

 Ação [providência];
 agente [quem vai fazer];
 modo/meio [por meio de quê];
 efeito [finalidade/resultado esperado];
 detalhamento [em, pelo menos uma das propostas

deve haver todos os elementos citados].
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COMPETÊNCIA V

ATENÇÃO!

A fim de atingir o nível máximo nessa competência, a
CONCLUSÃO deve apresentar (em pelo menos uma das
propostas), impreterivelmente, estes cinco elementos:

AÇÃO + AGENTE + MODO/MEIO + EFEITO + DETALHAMENTO

13



COMPETÊNCIA V
ATENÇÃO!

DOCUMENTOS COM FORÇA DE LEI [DIREITOS HUMANOS]

Constituição da República Federativa do Brasil, seguindo as Diretrizes para
Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012);

Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Carta da ONU;
Declaração de Durban.
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A Prova de Redação do Enem, além de apresentar textos
motivadores e a Proposta de Redação, traz as instruções para a
redação. Entre essas instruções, encontram-se também as
situações que levam o texto à nota zero. Observe-as:
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COMO SERÁ ATRIBUÍDA A NOTA 
ZERO À REDAÇÃO?
[CARTILHA DO PARTICIPANTE 2019]
• Fuga total ao tema;
• não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
• extensão de até 7 (sete) linhas;
• apenas cópia integral de texto(s) motivador(es) e/ou da

Proposta de Redação e/ou de textos motivadores apresentados
no Caderno de Questões;

• impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação
(tais como números ou sinais gráficos fora do texto);

• parte deliberadamente desconectada do tema proposto;
• assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente

designado para a assinatura do participante;
• texto integralmente em língua estrangeira; e
• folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na

folha de rascunho.

Acesse A cartilha 2019 pelo link:
http://inep.gov.br/documents/186968/484421/A+r
eda%C3%A7%C3%A3o+no+Enem+2019+%E2%80%
93+Cartilha+do+Participante/4820677e-3b9a-4c7b-
9c1d-091fa8ae7370?version=1.0&download=true. 
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ANULAÇÃO DA CV

ATENÇÃO!

IMPORTANTE!

Caso haja desrespeito aos direitos humanos por parte do
candidato, somente a COMPETÊNCIA V terá sua nota zerada.
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PAINEL DE QUATRO TEXTOS
QUE SERVIRÃO DE BASE PARA
QUE VOCÊ MONTE O SEU
PLANO [ESQUEMA] TEXTUAL.

NENHUM DESSES
TEXTOS PODE SER
COPIADO!!!

IMPORTANTE
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C1

C4 C3

C5
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TEXTO NOTA 1000

“Black Mirror” é uma série americana que retrata a influência da
tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus
episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá
eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons
que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias
atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações
de acordo com a atividade “online” do cidadão. Por isso, torna-se
necessário o debate acerca da manipulação comportamental do
usuário pelo controle de dados na internet.

REPERTÓRIO (cinema 
– séries)

TESE
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Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de
comunicação ocorre de maneira, cada vez mais, precoce.
Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016,
apenas 35% dos entrevistados, que apresentavam idade
igual ou superior a 10 anos, nunca haviam utilizado a
internet. Isso acontece porque desde cedo a criança tem
contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da
disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza
cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um
perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e
produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o
uso da internet torna-se uma imposição viciosa para
relações socioeconômicas.

ARGUMENTO 1

DADO 
CONCRETO

CAUSA

CONSEQUÊNCIA

ARGUMENTO DE 
AUTORIDADE
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Em segundo lugar, o ser humano perde sua
capacidade de escolha. Conforme o conceito de
“Mortificação do Eu”, do sociólogo Erving Goffman, é
possível entender o que ocorre na internet que induz o
indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito
afirma que, por influência de fatores coercitivos, o
cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a
uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o
usuário, sem perceber, é induzido a entrar em
determinados sites devido a um “bombardeio” de
propagandas que aparece em seu dispositivo
conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade
de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual.

ARGUMENTO 2

REPERTÓRIO 
(SOCIOLOGIA)

CAUSA

CONSEQUÊNCIA

DADOS 
CONCRETOS
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Com o intuito de amenizar essa problemática, o
Congresso Nacional deve formular leis que limitem esse
assédio comercial realizado por empresas privadas, por
meio de direitos e punições aos que descumprirem, a fim de
acabar com essa imposição midiática. As escolas, em
parceria com as famílias, devem inserir a discussão sobre
esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no
estudantil,por intermédio de palestrantes, com a
participação de psicólogos e especialistas, que debatam
acerca de como agir “online”, com o objetivo de desenvolver,
desde a infância, a capacidade de utilizar a tecnologia a seu
favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará
realidade.

AGENTE 1

MEIO 1

AÇÃO 1

EFEITO 1

AGENTE 2

AÇÃO 2

MEIO 2

EFEITO 2
Proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada, à discussão
desenvolvida no texto e fundamentada nos direitos humanos.

D
D
E
T
A
L
H
A
M
E
N
T
O
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PROVÁVEIS TEMAS 
[ENEM 2019]
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 EIXO TEMÁTICO MEIO AMBIENTE: resíduos sólidos e responsabilidade social,
crise hídrica e desastres ambientais.
 EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO: evasão escolar, analfabetismo, leitura, bullying, educação

sexual, educação da população indígena, militarização das escolas e educação domiciliar
(Homeschooling).

 EIXO TEMÁTICO SAÚDE: epidemias, gravidez na adolescência, ISTS, doação de sangue,
doação de órgãos, automedicação, autismo, obesidade infantil, consumo de cigarro, de
bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas;

 EIXO TEMÁTICO CULTURA: preservação do patrimônio cultural brasileiro e preconceito
linguístico.

 EIXO TEMÁTICO VIOLÊNCIA: pedofilia (violência sexual infantil),urbana, contra minorias
(idoso, índios, homoafetivos ), delinquência juvenil (redução da maioridade penal), nas
escolas, no trânsito.

 EIXO TEMÁTICO TRABALHO: desemprego, tecnologia e mercado de trabalho, trabalho
análogo à escravidão, empreendedorismo.
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Esquema Básico da Dissertação

TEMA + TESE [ideia principal] + argumento 1 +
argumento 2 (esboço desses argumentos)
Desenvolvimento do Argumento 1 [estratégias
argumentativas]
Desenvolvimento do Argumento 2 [estratégias
argumentativas]
Reafirmação do tema + proposta de intervenção [2
propostas: 1 para o desenvolvimento 1; outra para o
desenvolvimento 2]

1º parágrafo

2º parágrafo

3º parágrafo

4º parágrafo

Introdução

D
e

s
e

n
v

.

Conclusão
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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e
com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma
padrão da língua portuguesa sobre o tema Idosos no Brasil do
Século XXI: Negligenciados ou Valorizados?, 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.
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Política Nacional do Idoso é um
marco para essa faixa etária

O envelhecimento populacional é um fenômeno global. O
Ministério da Saúde diz que o Brasil tinha a quinta maior população
idosa do mundo em 2016. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), chegou a 29,6 milhões o número de pessoas acima
dos 60 anos de idade.

Para a professora Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues, da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, a política
pública para os idosos no Brasil é uma das melhores, mas ainda é
preciso buscar novas conquistas. Segundo ela, o grande marco é a
Política Nacional do Idoso, de 1994.

A professora ainda fala sobre os impactos econômicos e sociais do
envelhecimento. Uma das medidas são os projetos sociais, que são
procurados por idosos e que podem minimizar a sensação de solidão
para essa população.

TEXTO 1

Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/politica-nacional-do-idoso-e-um-marco-para-essa-
faixa-etaria/. Acesso em: 15 out. 2019.
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TEXTO 2

SAIBA COMO 
PERCEBER 

QUANDO UM IDOSO 
É VÍTIMA DE MAUS 

TRATOS

Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/saude-e-
ciencia/saiba-como-perceber-quando-um-idoso-vitima-de-
maus-tratos-23742211.html. Acesso em: 10 out. 2019.
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As gerações mais velhas estão se adaptando às novas tecnologias, tanto no 
uso das redes sociais quanto em conhecimentos básicos de informática aprendidos em cursos 

gratuitos de universidades
A inclusão digital já se tornou parte da rotina de pessoas em todos os lugares mundo – passa-se

cada vez menos tempo “desconectado” e utiliza-se os recursos digitais para a realização de muitas
ações e tarefas. Em uma época na qual a “internet das coisas” é realidade cada vez mais frequente,
aqueles que não se adaptam se tornam “analfabetos digitais”, praticamente excluídos da sociedade
contemporânea.

Nesse contexto, como ficam os mais velhos? É característico das gerações mais antigas não
apresentarem tanto conhecimento em relação a isso. A partir de certa faixa etária, muitas pessoas não
ficam a par de todas as funcionalidades digitais e essa parcela aumenta juntamente com a idade.
Entretanto, a terceira idade vem mostrando que não quer ficar de fora desse mundo novo.

Uma pesquisa do IBGE comprova que, ao contrário do que se imagina, os idosos usam cada vez
mais a internet. Em cinco anos, o número de pessoas acima de 60 anos que acessam a rede mais que
dobrou: eram 5,7% em 2008, superados pelos 12,6% em 2013 (...).
Disponível em: http://reporterunesp.jor.br/2016/04/06/inclusao-digital-na-terceira-idade-aumenta-no-brasil-nos-ultimos-5-anos/. Acesso em: 15 out. 2019
(adaptado).

TEXTO 3
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TEXTO 4

GILMAR. Agressão contra idosos. Disponível em: http://blogabcdohumor.blogspot.com. Acesso em: 15 out. 2019
(adaptado).
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A preocupação com o envelhecimento sempre foi constante no mundo. Nas
sociedades mais antigas, ser velho era sinônimo de sabedoria, de exemplo, de
confiança e de respeito. Hoje, segundo afirmou Simone de Beauvoir em A velhice
(1970), o idoso é uma espécie de objeto incômodo, inútil e desprezível. Vive-se um
paradoxo, uma inversão de valores em decorrência, sobretudo, da revolução técnico-
científica, a partir da qual, passa-se a julgar o homem pela sua capacidade de produção
e, ao idoso, resta um lugar de exclusão e de marginalização, por ser entendida a fase
como improdutiva e decadente. Aliado a essa problemática há o preconceito da
sociedade, em especial das famílias, devido ao despreparo para lidar econômica e
psicologicamente com o aumento da expectativa de vida no Brasil, agravando ainda
mais a situação dos anciãos.
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Em primeira análise, vê-se que, com a revolução técnico-científica, o idoso foi
relegado ao esquecimento, não só por ser considerado “ultrapassado”, mas também
por não possuir, pelo menos como deveria, a chamada alfabetização digital. Nesse
âmbito, tal situação mostra-se como um contrassenso, posto que, para o filósofo John
Locke, se o ser humano é o resultado de suas experiências, as gerações mais antigas
deveriam ser, de fato, mais valorizadas. Dito isso, ocorre que muitos idosos não estão
familiarizados com os produtos tecnológicos (smartphones e tablets, por exemplo), por
julgarem, muitas vezes, a irrelevância desses recursos na vida deles, o que comprova a
ineficiência das políticas públicas do governo que, por pouco atenderem às
expectativas, ocasionam um analfabetismo informacional dos idosos. Essa premissa
assemelha-se à ideia do filósofo Bauman, segundo o qual "na era da informação, a
invisibilidade é equivalente à morte", pontuando que a exclusão ao acesso à internet,
deixa o indivíduo à margem da sociedade.
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Um outro ponto relevante é o modo como a sociedade e as próprias famílias lidam com o
idoso. O aumento da expectativa de vida da população, fruto dos avanços da tecnologia e da
medicina, é considerado uma conquista pela sociedade. Em contrapartida, cresce a parcela de
idosos, implicando mudanças no perfil das demandas por políticas públicas, pressionando o
Estado, a sociedade e a família de diferentes formas. Segundo dados do Ministério da Saúde, o
Brasil, em 2016, tinha a quinta maior população idosa do mundo; em 2030, esse número
ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), chegou a 29,6 milhões o número de pessoas acima dos 60 anos de idade.
Nesse ínterim, a família, devido à carência econômica e, muitas vezes, à ausência de estrutura
emocional para lidar com o idoso, doente ou não, submete-o ao esquecimento, o que o faz
sofrer por causa da solidão, do desdém, sem contar com outra sorte de abusos físicos e
psicológicos aos quais muitos estão expostos. Não raro, há notícias veiculadas nas mídias sobre
golpes, maus-tratos, negligência dentro do próprio seio familiar, ambiente no qual se esperaria
o acolhimento dos senis. Somado a isso, há ainda a escassez de programas sociais que atendam
às crescentes demandas dos mais experientes.
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Para resolver tantos problemas e garantir uma velhice tranquila a quem tanto já contribuiu
para o país, é mister, quanto à garantia das políticas sociais, que o Estado preste atendimento à
pessoa idosa, tal qual asseguram as legislações vigentes. A fim de incluir essa parcela como
devido, o governo deve promover programas de assistência, por meio da continuidade de
serviços como implantação de lares para idosos em situação de abandono, programa de
atividades que os estimulem quanto às modernas tecnologias da comunicação e da informação
– especialmente as digitais -, criação de empregos e, sobretudo, assegurar leis mais severas
para quem age com negligência ou abuso em relação aos senis. À sociedade e à família, assiste
acolher e proteger o idoso contra as vulnerabilidades as quais se encontra exposto, tratando-o
com o devido respeito e consideração. Para que isso ocorra, há a necessidade de que a escola,
em parceria com a família, promovam palestras aos jovens visando a conscientizá-los acerca da
valorização da senilidade. Além disso, o governo, junto à imprensa, deve implementar
campanhas de valorização da terceira idade a fim de conscientizar o público em geral. Só assim,
a realidade exposta na obra de Beauvoir será, de fato, uma página passada.
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RECADINHO 
DO

Rumo à nota 
1000, Bebês!

...quem senta e estuda!!!!
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