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

• DISCIPLINA: REDAÇÃO

• CONTEÚDO: AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA 1 (CONT)

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E 

SLIDES
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• ANÁLISE DA COMPETÊNCIA 1
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OS ERROS MAIS RECORRENTES NA REDAÇÃO – COMPETÊNCIA 1

1. Assinale a alternativa correta quanto
à concordância do termo É NECESSÁRIO:

A) É necessário muita paciência para a
realização do estudo.

B) São necessárias folgas semanais.
C) É necessário a apresentação dos

documentos pessoais.
D) São necessários fazerem o checkout

para se hospedar.
E) É necessária a ingestão de dois litros

de água por dia.

2. Você sabe quando usar  “FAZ OU FAZEM”? 
Então descubra qual oração está correta:
A) Fazem nove meses que eu não vou ao 

cabeleireiro.
B) Fazem 40 minutos que ela foi para a casa 

da prima.
C) Faz muito barulho os alunos na aula de 

educação física.
D) O povo fazem de tudo para vender o voto 

nas eleições.
E) Faz mais de 20 dias que não chove em 

Teresina.
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ANÁLISE DA COMPETÊNCIA II

 Nesse módulo de aulas estudaremos as determinações da Matriz de Referência para Redação do
Enem sobre a Competência II, que trata de elementos essenciais da produção textual: O TEMA E O
TIPO DE TEXTO.

 Nesta Competência II o participante se apropria da proposta de redação — aplicando conceitos de
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente do texto
dissertativo-argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia
textual em prosa.

 Vale salientar que a Competência II exige bastante atenção, pois é a partir da abordagem do tema e
da adequação à tipologia textual que as outras Competências se orientam e se organizam, e,
principalmente, a NÃO ADEQUAÇÃO A ESSES DOIS ELEMENTOS PODE LEVAR À ANULAÇÃO DA
REDAÇÃO em casos de fuga temática ou de não atendimento à tipologia textual exigida.

 Nesse sentido, observamos que o propósito da Competência II considera SEMPRE esses dois
elementos: TEMA e TIPO DE TEXTO.
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O QUE DIZ A COMPETÊNCIA 2

Competência 2

O candidato deve Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias

áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto

dissertativo-argumentativo, em prosa.

Em síntese, observa-se nessa competência: TEMA x TIPO DE TEXTO.

Vejamos, como ela é avaliada:
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1) Compreender a proposta de Redação:

 Espera-se que o participante tenha capacidade de trabalhar, em seu texto, todos os
elementos da proposta.

• Ler o ENUNCIADO inicial;

• Compreender OS COMANDOS DA PROPOSTA de Redação (tudo o que deve ser feito

estará escrito na proposta);

• Compreender o TEMA (a respeito de que assunto deve escrever);

• Observar o EIXO E O RECORTE TEMÁTICOS (qual parte do tema precisa direcionar a

discussão);

• Atender a todas as ORIENTAÇÕES DA PROPOSTA de redação.

 Quando a proposta é abordada parcialmente, entende-se que o texto explora apenas o
assunto, não articulando a discussão à frase temática em sua amplitude.



A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM

1 - INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO: descreve as regras que devem ser obedecidas para não 
incorrer no candidato ser desclassificado.
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A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM

2 - PROPOSTA DE REDAÇÃO: é a apresentação do tema que deve ser dissertado.
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→

•Ler 👀 atentamente os textos motivadores (geralmente são 3, bastante sucintos);

•Sublinhar as informações que considera mais importantes para utilizá-las como fonte de

argumentação no texto;

•Abordar o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, deve

estar sintonizado à contextualização histórica (como era antigamente) e também

sintonizando à realidade do mundo contemporâneo (como está o tema na atualidade);

•Inserir no texto as informações que julgar mais relevantes com o objetivo de persuadir

o leitor a acatar seu ponto de vista;

•Problematizar o tema e refletir sobre causas e consequências a partir de

conhecimentos interdisciplinares, ou seja, saberes de diversas áreas das ciências,

sobretudo aquelas que compõem as grades curriculares das escolas (ciências da

natureza, ciências exatas e ciências humanas).

2) Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento:


