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Competência 4

Demonstrar conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção 
da argumentação.



Descuidos com a Competência 4



Uso Inadequado dos Conectivos: 
o Mau Uso dos Demonstrativos.



Falha no uso do demonstrativo 



Uso perfeito do demonstrativo



Uso de Demonstrativos

Fernando Pessoa escreveu ESTA frase: 
"Minha pátria é a língua portuguesa".

Situação no texto



Uso de Demonstrativos

"Minha pátria é a língua portuguesa". 
ESSA frase é de Fernando Pessoa.

Situação no texto



Uso de Demonstrativos

Macetes!!! 
👏👏👏 

ESTE ---> FUTURO 

ESSE ---> PASSADO 



Uso Inadequado dos Conectivos: 
o Mau Uso do Mesmo.



Falha no uso do MESMO



O MESMO !!! 









O MESMO !!! 

Mesmo = Próprio 
Ele mesmo cometeu o crime.



O MESMO !!! 

Mesmo = Realmente 
Ele não irá à festa mesmo.



O MESMO !!! 

Mesmo = Embora 
Mesmo que ele falte, a festa será boa.



Uso Inadequado dos Conectivos



Falha no uso de DENTRE



DENTRE # ENTRE



Falha no uso de DENTRE



Articulador inadequado

a) Portanto, mesmo com uma má sinalização e 
uma pouca fiscalização da polícia, é preciso 
mudanças.



Corrigindo o articulador inadequado

a) Portanto, já que a má sinalização e a pouca 
fiscalização da polícia são as principais 
responsáveis, é preciso mudanças.



Articulador inadequado

b) Portanto, apesar da insuficiência da mobilidade urbana e da 
péssima infraestrutura nas estradas, o Detran deve solicitar que 
o governo implemente políticas tanto em um melhor 
investimento nos transportes públicos para uma mobilidade 
urbana efetiva, como na conclusão de obras e asfaltamento nas 
estradas que possuam riscos de acidentes.



b) Portanto, em razão da insuficiência da mobilidade urbana e 
da péssima infraestrutura nas estradas, o Detran deve solicitar 
que o Governo implemente políticas tanto para um melhor 
investimento nos transportes públicos a fim de uma mobilidade 
urbana efetiva, quanto para a conclusão de obras e 
asfaltamento nas estradas que possuam riscos de acidentes.

Corrigindo o articulador inadequado



Articulador inadequado



Corrigindo o articulador inadequado



Articulador inadequado na abertura do D2





Repetições Desnecessárias 



Repetições desnecessárias

        De antemão, a falta de atenção é uma das 
maiores causas das mortes no trânsito. Segundo a 
PRF, mais de 30% das mortes no trânsito são 
causados pela falta de atenção. 



Evitando as repetições desnecessárias

        De antemão, a falta de atenção é uma das 
maiores causas das mortes no trânsito. Segundo a 
PRF, mais de 30% desses óbitos são provocados pela 
distração ao volante.



Período incompleto com 
oração iniciando com gerúndio 



Oração iniciada por gerúndio 



Oração iniciada por gerúndio 



Conclusão sem Retomada 
 de Teses



Conclusão sem retomada de tese



Conclusão sem retomada de tese



Conclusão sem retomada de tese

Ausência de articulador



Ausência de articulador



Semana que vem… 

SIMULADO!


