


5 – Primeira pessoa do singular
No texto dissertativo-argumentativo, é necessário escrever na terceira pessoa do singular.
“Eu penso”, “eu acho”, “na minha opinião” e “no meu ponto de vista” devem ser evitados,
pois fogem da impessoalidade característica do gênero textual.

6 – Gírias e expressões da oralidade
A primeira competência da Redação Enem avalia a capacidade dos candidatos de demonstrar
seu domínio sobre a norma padrão da língua portuguesa. Desta maneira, o candidato deve
evitar expressões típicas da língua falada, registros de oralidade de gírias como “né”, “daí”,
“tipo assim”, “tá ligado”.

Além disso, cabe destacar que também é preciso evitar o uso de abreviações da internet,
como “vc”, “cmg” “tb”, “q”, “pq”, “qdo”, “pra”. Use sempre as palavras por extenso.
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7 – Erros ortográficos e morfossintáticos

Todos sabemos que estes erros devem ser evitados a todo custo, pois ganham a
antipatia do corretor na mesma hora.
Mas como evitá-los?
Com muita leitura em um momento anterior ao exame, e com muita atenção dos
autores para os recursos utilizados e para a forma e o tom com que escrevem.
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Alguns erros ortográficos mais comuns são:

“concientização” no lugar de “conscientização”;
“pretencioso” no lugar de “pretensioso”;
“compreenssão” no lugar de “compreensão”;
“beneficiente” no lugar de “beneficente”.

Alguns erros de morfossintaxe:
“ O povo vão...” no lugar de “o povo vai...”
“tinha trago” no lugar de “tinha trazido...”
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8 – Uso incorreto das palavras “mal” e “mau”, “por que, por quê, porque e porquê”,
“onde e aonde”, “mas e mais”, entre outras.

MAU OU MAL

Mau – é um adjetivo contrário de BOM.
EX: Era um garoto mau. Era um garoto bom.

Mal – é advérbio, contrário de BEM.
EX: Estava de mal com as amigas. Estava de bem com as amigas.
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POR QUE, POR QUÊ, PORQUE OU PORQUÊ

Por que – Inicia frases interrogativas diretas.
EX: Por que você saiu?

Por quê – Finaliza frases interrogativas diretas.
EX: Você saiu por quê?

Porque – é usado para dar explicação.
EX: Saí porque estava com fome.

Porquê – é usado para substituir as palavras “MOTIVO” OU “RAZÃO”
EX: Quero saber o porquê dessa desordem.
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