


Vamos falar das principais falhas 
do nosso simulado.



A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “Como diminuir o número de mortes 
no trânsito brasileiro?”, 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.



Vamos falar da primeira competência 
do Enem



Competência 1

Demonstrar domínio da norma culta da 
língua escrita.



Vídeo 

Competência 1





Competência 1

1-D i fe renc ie a moda l idade ora l da 
modalidade escrita;
2- Diferencie a norma coloquial da norma 
culta da língua;
3- Atenção à ortografia e às normas 
gramaticais;
4- Cuide da estética geral do texto e respeite 
o número de linhas. 



Competência 1

1-D i fe renc ie a moda l idade ora l da 
modalidade escrita.



Competência 1

2- Diferencie a norma coloquial da norma 
culta da língua.



2- ..."botar" a vida em risco...

1- ...a realização de concursos 
públicos "bancados" pelo Primeiro 
Setor...

Linguagem Coloquial
Exemplos:

3- ...insistem em "quebrar" essas leis...



..."mexem no bolso"...



..."aperta no bolso"...



Competência 1

3- Atenção à ortografia e às normas 
gramaticais.



Ditado

• 1- MACIÇA
• 2- ADOLESCÊNCIA 
• 3- SUSCETÍVEL
• 4- DESNÍVEL
• 5- INGESTÃO
• 6- ÁLCOOL
• 7- ALCOÓLICO
• 8- ESTATUS
• 9- ACESSÍVEL
• 10- TRAGÉDIA



Ditado

• 1- BLITZES*
• 2- CONSCIÊNCIA
• 3- INTUITO
• 4- PROPÍCIO
• 5- CÂMERA
• 6- SONOLÊNCIA
• 7- CIDADÃOS*
• 8- ÓBITO
• 9- ATRAVÉS
• 10- TRÂNSITO*



Muita gente com preguiça pra acentuar

• 1- VÍTIMA

• 2- NÚMERO

• 3- ÍNDICE

• 4- POSSÍVEL

• 5- DIFÍCIL



Descuido com a crase, com a concordância, com 
as maiúsculas e com a grafia das siglas.

•  Lei Seca
•  Ministério da Saúde
•  Governo
•  Poder Legislativo
•  Polícia Rodoviária Federal (PRF)

• OMS



Divisão Silábica



Caneta azul, lápis, corretivo...



Competência 1

4- Cuide da estética geral do texto e respeite 
o número de linhas. 



Margem direita 
Rasuras 

Legibilidade



Vamos falar da segunda 
competência do Enem



Competência 2

Compreender a proposta de redação e 
aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais do texto. 



Competência 2

1- Compreender a proposta (atenção às 
pegadinhas);
2- DOC (use áreas diferentes);
3- A estrutura dissertativa.



Competência 2

1- Compreender a proposta (atenção às 
pegadinhas).



“Como diminuir o número de mortes no trânsito brasileiro?”

Compreendeu a proposta!



“Como diminuir o número de mortes no trânsito brasileiro?”

Compreendeu a proposta!



“Como diminuir o número de mortes no trânsito brasileiro?”

Compreendeu a proposta!



“Como diminuir o número de mortes no trânsito brasileiro?”

Não compreendeu a proposta!



“Como diminuir o número de mortes no trânsito brasileiro?”

Não compreendeu a proposta!



Competência 2

2- DOC (use áreas diferentes)



DOC Falho



DOC Falho



DOC Falho



DOC Falho



Competência 3

Selec ionar, re lac ionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de 
vista.



Parágrafo apenas expositivo (4)



Parágrafo apenas expositivo (4)



Parágrafo apenas expositivo (4)



Parágrafo apenas expositivo (4)



Argumentação Técnica Falha (ATF)



Argumentação Técnica Falha (ATF)



Argumentação Técnica Plástica (ATP)



Argumentação Técnica Plástica (ATP)



Fuga ao Tema



Fuga ao Tema



Fuga ao Tema



Competência 4

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



Ausência de articulador;

Repetições desnecessárias;

Conclusão sem retomada de tese;

Articulador inadequado: onde, etc



Articulador inadequado



Articulador inadequado



Articulador inadequado



Conclusão sem retomada de tese



Conclusão sem retomada de tese



Conclusão sem retomada de tese

Ausência de articulador



Conclusão sem retomada de tese



Conclusão sem retomada de tese

Ausência de articulador



Conclusão sem retomada de tese



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Repetições desnecessárias



Ausência de articulador



Competência 5

Elaborar proposta de solução para o 
problema abordado, mostrando respeito aos 
valores humanos e considerando a 
diversidade sociocultural.



Proposta incompleta

Solução que já existe



Proposta incompleta



Proposta incompleta



Proposta incompleta



Proposta incompleta



Solução que já existe



Solução que já existe



Solução que já existe



Desrespeitar os 
Direitos Humanos não zera a redação,

MAS...



Vídeo 

Outubro 2018 
Projeto Globo Educação





E o que desrespeita os 
Direitos Humanos?



1- Ferir o direito à vida

Qualquer argumento que envolva a morte, ou 
proponha a morte do próximo como solução para 

um problema não é uma opção para o Enem. 
Discursos que envolvam extermínio, genocídio, 

morte ou tortura ferem um dos principais Direitos 
Humanos, que é o direito à vida.



2 - Fazer discursos de exclusão

Qualquer ideia que alimente a desigualdade e a 
exclusão sociais também não será tolerada. 
Propor fechar fronteiras para refugiados ou 

separar as diferentes classes sociais são dois 
argumentos que podem render um zero na 

redação. 



3 - Atacar as minorias

Tudo que reforce qualquer tipo de 
segregação, seja de gênero, etnia ou de 

minorias, será mal vista pela banca 
corretora. Espera-se que o aluno utilize 

discursos relacionados com integração e 
união.


