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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) /45min (NOITE)

• DISCIPLINA: REDAÇÃO

• CONTEÚDO: AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA 1

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E 

SLIDES
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TIPOS DE ARGUMENTOS



Por que escrever ‘certo’ é essencial?

• A relevância do texto não depende apenas do seu grau de informatividade.

• Não adianta ter a saída perfeita para uma situação, se você não consegue se expressar 
com clareza, se não é capaz de se fazer entender perfeitamente. Por isso, o bom uso 
da língua é o maior aliado de um texto valioso.

• E uma coisa é fato: na língua escrita, a norma culta é a variante de prestígio. Na 
prática, isso significa que um texto bem escrito é valorizado, ao passo que um texto 
cheio de errinhos e inconsistências pode fazer o leitor torcer o nariz e desconfiar das 
competências do autor.

• Não ganhar a confiança do leitor é apenas a primeira consequência dos erros, e a 
segunda é ainda mais preocupante: é muito pouco possível que alguém compartilhe e 
ajude a propagar um texto criticável. Isso é péssimo em qualquer circunstância!
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COMPETÊNCIA 1: DEMONSTRAR DOMÍNIO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA.
VALOR: 200 PONTOS

Nível 0: Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. DESCONHECIMENTO 
TOTAL 

Nível 1: Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, 
com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita.    

PRECÁRIO

Nível 2: Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos 
desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. INSUFICIENTE

Nível 3: Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de 
registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. MEDIANO

Nível 4: Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, 
com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. BOM

Nível 5: Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de 
registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e 
quando não caracterizem reincidência. EXCELENTE

MATRIZ DE REFERÊNCIA DA COMPETÊNCIA 1 – REDAÇÃO ENEM 
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 A primeira competência da Matriz de Referência do Enem avalia o domínio que os 
participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal 
da Língua Portuguesa. 

 Essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma-padrão e deve levar em consideração que 
o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico e a 
gramática quanto a fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma 
construção sintática ruim ou boa. 

 Uma das primeiras questões que devem ser consideradas na avaliação da Competência I é 
que a escrita formal da Língua Portuguesa pressupõe um conjunto de regras e convenções 
estabelecidas ao longo do tempo. 

 É importante enfatizar que aqui estamos tratando da escrita formal, uma vez que é a escrita 
mais adequada a textos dissertativo-argumentativos, e que a exigência de utilizar essa 
escrita fica explícita para os participantes já na proposta de redação.

QUE DIZ O MANUAL DOS CORRETORES SOBRE A AVALIAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA?



O QUE DIZ A PROPOSTA DE REDAÇÃO SOBRE ESSA COMPETÊNCIA?
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 Ao analisarmos as redações, devemos nos atentar aos seguintes aspectos: a estrutura 
sintática (ORGANIZAÇÃO DA FRASE; ORAÇÃO; PERÍODO) e a presença de desvios 
(MORFOLÓGICO, SINTÁTICO, ORTOGRÁFICO).

 Com relação à ESTRUTURA SINTÁTICA, devemos observar de que forma o participante 
constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se 
contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. 

 Já no que diz respeito aos DESVIOS, estes são determinados pelo que preconiza a gramática 
normativa . (...) há outros dois tipos de gramática: a internalizada, ou seja, aquela que 
permite a qualquer falante do português reconhecer frases formadas em Língua Portuguesa 
e também produzir frases que são reconhecíveis por outros falantes; e a descritiva, aquela 
baseada no que os falantes de fato produzem no uso cotidiano da língua. 

 Por esse motivo, é fundamental que avaliemos os textos dos participantes do Enem a partir 
do que vem se ensinando ao longo dos anos de formação escolar dos estudantes, de acordo 
com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas em termos de regras 
ortográficas e gramaticais, bem como com a adequação de escolha de registro e de escolha 
vocabular. 

O QUE VAI SER OBSERVADO PELOS CORRETORES?
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Existem três gramáticas na Língua Portuguesa:

Gramática normativa = conjunto de regras que devem ser seguidas.
Obrigação: assemelha-se à lei jurídica: “é o que deve ser.”
Expressão das pessoas cultas -regras baseadas apenas na modalidade escrita -critério 
literário -norma culta ou variante padrão ou dialeto padrão.

Gramática descritiva = conjunto de regras que são seguidas.
Busca pelas regularidades da língua: assemelha-se à lei da natureza: “é o que é”.
Regularidades -não existem línguas uniformes -o critério não é apenas literário.

Gramática internalizada = conjunto de regras que o falante domina.
É a língua em situações de uso pelo falante: são conhecimentos/usos linguísticos dos 
falantes, com regras implícitas (sem que se tenha consciência delas, muitas vezes).



COMO OS ERROS 
SERÃO NOTIFICADOS?

•Ao longo deste material, nos 
exemplos e nas análises das 
redações, utilizaremos algumas 
indicações gráficas conforme a 
legenda abaixo:
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Num cenário com milhões de redações a serem corrigidas, são vários os DESVIOS que 
aparecem na  COMPETÊNCIA 1, vejamos os mais ocorridos:

1) Participante APRESENTA mais DIFICULDADE COM A GRAFIA DAS PALAVRAS, COM AS 
REGRAS DE CONCORDÂNCIA previstas pela norma-padrão e/ou COM O USO DO ACENTO 
INDICATIVO DE CRASE. No entanto, ele consegue formar períodos completos e 
corretamente estruturados, sem falhas na estrutura sintática, mesmo que esta não 
apresente uma elaboração mais refinada; 
EXEMPLOS:
1 – ERRO DE ORTOGRAFIA: “ATENÇÃO, ESTA OBRA NÃO SE RESPONÇABELISA POR QUAL 
QUER DANOS QUE AJA NAS VIATURAS JUNTO A OBRA”.
2 – ERRO DE CONCORDÂNCIA: “NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR TECIDO QUE 
DESBOTEM, ESGARCEM OU ENCOLHAM NA LAVAGEM”.
3 – ERRO DE REGÊNCIA:  A PIZZA HUT PRETENDE RECRUTAR PARA A EQUIPE DO SEU 
RESTAURANTE DE ALBUFEIRA ENTREGADORES DE PIZZAS AO DOMICILIO.

OS ERROS MAIS RECORRENTES NA REDAÇÃO – COMPETÊNCIA 1
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1 – ERRO DE ORTOGRAFIA: “ATENÇÃO, ESTA OBRA NÃO SE RESPONÇABELISA POR QUAL 
QUER DANOS QUE AJA NAS VIATURAS JUNTO A OBRA”.
R: Essa frase ficaria correta se escrita desta maneira: ATENÇÃO, ESTA OBRA NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS QUE HAJA NAS VIATURAS JUNTO À OBRA.

2 – ERRO DE CONCORDÂNCIA: “NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR TECIDO QUE 
DESBOTEM, ESGARCEM OU ENCOLHAM NA LAVAGEM”.
R: Essa frase ficaria correta se escrita desta maneira: POR TECIDO QUE DESBOTE, ESGARCE 
OU ENCOLHA NA LAVAGEM.

3 – ERRO DE REGÊNCIA:  A PIZZA HUT PRETENDE RECRUTAR PARA A EQUIPE DO SEU 
RESTAURANTE DE ALBUFEIRA ENTREGADORES DE PIZZAS AO DOMICÍLIO.
R: Essa frase ficaria correta se escrita desta maneira: ENTREGADORES DE PIZZA EM 
DOMICÍLIO.

CORREÇÃO
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2) Participante não tem facilidade para FORMAR PERÍODOS COM UMA PONTUAÇÃO 
CORRETAMENTE EMPREGADA, o que poderá comprometer a fluidez da leitura de seu texto, 
embora consiga grafar as palavras e acentuá-las segundo as regras de convenção da escrita; 

ERRO OU AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO PODEM DEIXAR AS FRASES HILÁRIAS! 

1 – É PROIBIDO NESTE LOCAL FUMAR ANIMAIS SEM CAMISAS

2 – FILHA ESQUECI DE TE FALAR, NÃO BEBA SÓ SUCO.

3 – VENDO MENINAS, ACEITO CARTÃO!

MAS TAMBÉM PODEM CAUSAR PREJUÍZO!

4 – “DEIXO MEUS BENS A MINHA IRMÃ NÃO A MEU SOBRINHO JAMAIS SERÁ PAGA A CONTA DO 
PADEIRO NADA DOU AOS POBRES.”

OS ERROS MAIS RECORRENTES NA REDAÇÃO – COMPETÊNCIA 1
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As frases poderiam estar assim pontuadas!
1 – É PROIBIDO NESTE LOCAL FUMAR ANIMAIS SEM CAMISAS
R. É PROIBIDO NESTE LOCAL FUMAR; ANIMAIS  E SEM CAMISAS.

2 – FILHA ESQUECI DE TE FALAR, NÃO BEBA SÓ SUCO.
R. FILHA, ESQUECI DE TE FALAR, NÃO BEBA: SÓ SUCO.

3 – VENDO MENINAS, ACEITO CARTÃO!
R. VENDO, MENINAS, ACEITO CARTÃO!

4 – “DEIXO MEUS BENS A MINHA IRMÃ NÃO A MEU SOBRINHO JAMAIS SERÁ PAGA A CONTA 
DO PADEIRO NADA DOU AOS POBRES.”
R. DEIXO MEUS BENS A MINHA IRMÃ? NÃO! A MEU SOBRINHO? JAMAIS! SERÁ PAGA A 
CONTA DO PADEIRO? NADA! DOU AOS POBRES.

CORREÇÃO
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