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Aula Especial



FOCO NA REDAÇÃO



COMPETÊNCIA 01- Demonstrar domínio da modalidade escrita formal
da Língua Portuguesa.

Verifique:

• Pequenas orações ou expressões que podem ser retiradas sem qualquer

dano ao significado;

• recorrência de preciosismo e/ou rebuscamento;

• explicações genéricas;

• repetição de termos de mesmo conteúdo;

• excesso de verbos no gerúndio;

• pronome relativo “que” de modo excessivo.

Solicitamos o pagamento das mensalidades nas datas aprazadas, no dito carnê, colaborando destarte para a 

manutenção precípua deste sodalício na orientação e assistência dos seus associados.

Solicitamos o pagamento das mensalidades até as datas de vencimento constantes do carnê.

IMPORTANTE: EVITE A PROLIXIDADE!



O que fazer para que seu texto não seja prolixo?

• Evite as inversões sintáticas pedantes e artificiais;

• Escolha a simplicidade no uso da linguagem, dispensando expressões

preciosas e rebuscadas somente para impressionar.

• Seja objetivo e direto. Nada de expressões redundantes, nem palavras

desnecessárias.



Dúvidas comuns em relação à Competência I

• Letra cursiva ou de imprensa?

• Rasura tira ponto?

• Qual é o procedimento correto caso seja cometido algum
erro no texto definitivo?

• "A caza casa era grande".

• "As ideias eram muito boas foram bem elaboradas
e, porisso, por isso, mereceram elogios".

• Escrevi o nome de um autor errado. E agora?

• Como grafar palavras estrangeiras?



Hora de Praticar

a) A vida na Terra poderia ser uma vida mais tranquila, uma vida mais pacífica e 
sossegada.

A vida na Terra poderia ser mais tranquila.

b) A importância da Mata Atlântica é inquestionável, precisamos dela para vivermos 
melhor, para respirarmos melhor, para nos alimentarmos melhor, afinal, ela é um dos 
pulmões da Terra e, portanto, é fundamental para nossa sobrevivência.

A importância da Mata Atlântica é inquestionável, afinal, ela é um dos pulmões da 
Terra e, portanto, é fundamental para nossa sobrevivência. 

c) Este é o menino que sugeriu que seria melhor que fizéssemos um mutirão que 
abrangesse todo o setor, para que todos tivessem a oportunidade de contribuir.

Este é o menino, o qual sugeriu que o mutirão fosse realizado em todo o setor.



COMPETÊNCIA 02- 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.



NÍVEIS DE DESEMPENHO



1. COMPREENSÃO DA PROPOSTA DE REDAÇÃO

Leia a frase temática e os textos de apoio com bastante atenção. Identifique com clareza o recorte temático e

o direcionamento indicado pelos textos de apoio.

• sublinhe as palavras-chave do tema;

• relacione termos que possam substitui-la, como sinônimos, hipônimos e hiperônimos;

• escreva, ao lado dos textos da coletânea, a ideia principal de cada um.

FUGA TOTAL AO TEMA

Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema quando nem o assunto mais amplo nem o tema

proposto são desenvolvidos.

Exemplo:

No Enem de 2018, cujo tema foi Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na

internet, recebeu a rubrica fuga ao tema a redação estruturada integralmente em assunto não solicitado, ou

seja, qualquer encaminhamento que não tratou do tema ou, pelo menos, de assunto a ele relacionado – ou

seja, a abordagem exclusiva de assuntos sem relação com qualquer elemento ligado ao universo da internet.



No Enem 2018, foi configurado como tangenciamento ao tema o encaminhamento que tratou apenas de

assunto a ele relacionado, por exemplo, internet ou elemento do universo da internet (rede, browser,

navegador, plataforma virtual, sites, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, hackers, haters, trolls, fake news

etc.); a manipulação do comportamento do usuário na e/ou pela internet, sem menção ao controle de

dados; controle de dados na internet, sem menção à manipulação do comportamento do usuário.

TANGENCIAR O TEMA

Abordagem parcial baseada somente no assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em

segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto.

2. TIPO TEXTUAL

O texto dissertativo-argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre 

determinado assunto.

Argumentativo porque defende uma tese, uma opinião; e dissertativo porque utiliza explicações para 

justificá-la.



3. REPERTÓRIO

Entende-se por repertório as informações reunidas no texto para comprovar o ponto de

vista do autor.

• Repertório pessoal (não aconselhável) - Está relacionado às experiências
próprias da vida de cada indivíduo, que muitos candidatos querem usar como
exemplo para validar sua tese. Apesar de a tese até poder ser válida e o argumento
até combinar com ele, a experiência particular não deve ser ponto de partida para
comprovar nenhum posicionamento argumentativo.

Exemplo:

É possível afirmar que a economia do Brasil tem melhorado nos últimos anos.
Isso se evidencia pelo meu pai, que recentemente conquistou a compra da sua primeira
casa própria como da minha tia, que recebeu já o terceiro aumento de salário em seu
emprego.



3. REPERTÓRIO

• Repertório dos textos motivadores (perigoso) - A cópia é desconsiderado pela
banca. Em caso de paráfrase, só haverá uma boa pontuação se na argumentação o
candidato não se restringir às ideias do texto de apoio. Desse modo, a qualidade
dos seus argumentos está ligada à apresentação de novos dados relacionados ao
tema da redação.

Orientações da Cartilha do Participante 2019:

• Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque elas
foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema.

• Não copie trechos dos textos motivadores. A recorrência de cópia é avaliada
negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa



3. REPERTÓRIO

• Repertório sociocultural (aconselhável) - Informações validadas pelas diversas
áreas de conhecimento como História, Filosofia, Biologia, Sociologia, Física,
Literatura e outros. Música, filmes e séries também podem contribuir para um bom
texto, mas procure utilizar esses conteúdos na introdução, ao contextualizar o tema.

Exemplo (trecho redação nota 1000 - 2018 )

“A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de
tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Em
consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade
como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar
habituados à convivência com o diferente. Todavia, a filtragem de informações
efetivada pelas redes digitais inibe o contato do usuário com conteúdos que
divergem dos seus pontos de vista, uma vez que os algoritmos utilizados
favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta.”



FOCO NAS LINGUAGENS



LINGUAGEM NÃO VERBAL E MISTA 
Exercícios (p. 20 a 22)



1. Nos quadrinhos, o uso simultâneo das linguagens
verbal e não verbal contribui para a construção de
sentidos do texto. Na tira do cartunista argentino
Quino, utilizam-se recursos gráficos que lembram o
cinema. A associação com a linguagem artística do
cinema, que lida com o movimento e com o
instrumento da câmera, é garantida pelo
procedimento do cartunista demonstrado a seguir:

a) ressaltar o trabalho com a vassoura para
sugerir ação.

b) ampliar a imagem da mulher para indicar
aproximação.

c) destacar a figura da cadeira para indiciar sua
importância.

d) apresentar a sombra dos personagens para
sugerir veracidade.

Gabarito: letra B



2. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que:

a) A linguagem verbal é o elemento principal para o

entendimento da tirinha.

b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a

compreensão da tirinha.

c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não

verbal colabora para o entendimento da tirinha.

d) A sequência cronológica dos fatos relatados nas

imagens não influencia na compreensão da tirinha.

Gabarito: letra C



3. Gráficos são exemplos de utilização simultânea das

linguagens verbal e não verbal. É preciso analisar as duas

ocorrências para a compreensão do texto. Nos gráficos, os

elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais

para o entendimento total da mensagem transmitida. No

gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não

verbal têm como intenção mostrar ao leitor que

a) O número de casamentos entre pessoas acima de 60

anos diminuiu em um período de cinco anos.

b) O número de pessoas acima de 60 anos que estão

inseridas no mercado de trabalho é

proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas

que se casam nessa faixa etária.

c) Apresenta dados para o leitor que comprovam o

aumento no número de casamentos entre pessoas

acima de 60 anos, assim como o aumento da

inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado

de trabalho.

d) Apresenta a preocupação com a diminuição no

número de casamentos entre pessoas de várias

faixas etárias da população brasileira, assim como a

dificuldade dessas pessoas para conseguir emprego
no mercado de trabalho.

Gabarito: letra C



Essa propaganda foi criada para uma campanha de

conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras

que compõem a imagem indicam que a

a) violência contra a mulher está aumentando.

b) agressão à mulher acontece de forma física e verbal.

c) violência contra a mulher é praticada por homens.

d) agressão à mulher é um fenômeno mundial.

e) violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico.

4.

Disponível em: www.sasia.org.br. Acesso em: 30 maio 2016.
Gabarito: letra  B      



5. Os signos visuais, como meios de

comunicação, são classificados em

categorias de acordo com seus

significados. A categoria

denominada indício corresponde

aos signos visuais que têm origem

em formas ou situações naturais ou

casuais, as quais, devido à

ocorrência em circunstâncias

idênticas, muitas vezes repetidas,

indicam algo e adquirem significado.

Por exemplo, nuvens negras

indicam tempestade. Com base

nesse conceito, escolha a opção

que representa um signo da

categoria dos indícios. Gabarito: letra B



6. Através da linguagem não verbal, o artista

gráfico polonês Pawla Kuczynskiego aborda a

triste realidade do trabalho infantil. O artista

gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em

1976 e recebeu diversos prêmios por suas

ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho

infantil, Kuczynskiego usa sua arte para

a) difundir a origem de marcantes

diferenças sociais.

b) estabelecer uma postura proativa da

sociedade.

c) provocar a reflexão sobre essa realidade.

d) propor alternativas para solucionar esse

problema.

e) retratar como a questão é enfrentada em

vários países do mundo.
KUCZYNSKIEGO, P. Ilustração, 2008. Disponível em: http://capu.pl. Acesso em: 3 ago.

2012.

Gabarito: letra C 



7. A linguagem não verbal pode

produzir efeitos interessantes,

dispensando assim o uso da palavra. O

cartum faz uma crítica social. A figura

destacada está em oposição às outras

e representa a

a) opressão das minorias sociais.

b) carência de recursos 

tecnológicos.

c) falta de liberdade de expressão.

d) defesa da qualificação 

profissional.

e) reação ao controle do 

pensamento coletivo.

Cartum de Caulos, disponível em www.caulos.com

Gabarito: letra E 

http://www.caulos.com/


8. Considerando a relação entre a linguagem

verbal e a linguagem não verbal para a

compreensão da charge, não é adequado afirmar

que:

a) O texto está criticando o assaltante e está

dando apoio ao deputado por estar sendo

assaltado.

b) O texto critica os escândalos de corrupção,

desvio de dinheiro, no âmbito da

administração pública.

c) O texto critica a postura desonesta de

certos políticos que lesam a população ao

fazerem mau uso do dinheiro público.

d) O texto aponta para o fato de que certos

políticos lesam a população ao usarem em

suas vidas particulares dinheiro público

indevido.

e) O texto compara o ato (de assaltar) de um

assaltante qualquer ao ato de alguns

políticos também lesarem a população.

Disponível em: https://patologiapolitica.wordpress.com/2011/07/08/charge-saberviver/. Acesso

em: 15 ago. 2016.

Gabarito: letra A 



09. Considerando que as pessoas não se comunicam apenas pela voz ou pela escrita, quanto à linguagem

corporal, a comunicação ocorre por meio de

a) Palavras.

b) Voz.

c) Gestos.

d) Linguagem verbal.

e) Audição.

Gabarito: letra C



10. No texto, o humor é instaurado pela

a) linguagem não verbal, que é a 

única responsável pela produção 

de sentidos no texto.

b) linguagem verbal e não verbal, 

que, juntas, se responsabilizam 

pelo sentido do texto.

c) linguagem verbal, que detalhada 

e de modo exclusivo, resume os 

sentidos produzidos pelo texto.

d) linguagem não verbal que se 

sobrepõe à verbal, dispensando a 

primeira na produção de 

sentidos.

Disponível em: <htttp://aprendaescrever.blogspot.com.br/2016/-3/charge-

sobreinfluencia-da -midia.html>. Acesso em: 21 ado. 2017.Gabarito: letra B 



EM DIA COM A GRAMÁTICA



1. SÍLABA

A. CLASSIFICAÇÃO

• QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS

• Monossílabas quando possuem apenas uma sílaba. É o

caso de “fé”, “dó” e “dor”.

• Dissílabas quando contam com duas sílabas. Podemos

exemplificar com: “por-ta” e “ga-lo”,

• Trissílabas quando possuem três sílabas, como: “bo-ni-ta”,

“ba-ba-do” e “pi-ca-da”.

• Polissílabas quando possuem quatro sílabas ou mais.

Acontece com: “fer-ra-men-ta” e “ca-a-tin-ga”.



1. SÍLABA

A. CLASSIFICAÇÃO

• QUANTO À SÍLABA TÔNICA

• Para fazer a classificação de sílaba tônica de uma palavra,

precisamos identificar qual é a sua sílaba tônica. Então:

• quando ela é a última sílaba do termo, trata-se de uma

palavra oxítona. É o caso, por exemplo, de “café”, “pará”,

“vasculhar”;

• quando se trata da penúltima sílaba, essa palavra é

uma paroxítona. Acontece com, por exemplo, “tomate”,

“porta”, “pipoca”, “pipa”, “perna”;

• por último, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a

palavra é uma proparoxítona. Exemplos: “mágica”, “bíblico”,

“bárbaro”, “anêmona”.



Divisão silábica

• Não se separam:

• Ditongos e tritongos. Ex.: lín-gua; Pa-ra-guai.

• Encontros consonontais no início da palavra. Ex.: psi-co-lo-gia; mne-mônico.

• Dígrafos: lh, nh, ch, qu, gu. Ex.: a-gu-lha; ma-nhã

• São separados:

• Hiatos. Ex.: do-a-ção; sa-ú-de.

• Dígrafos compostos por rr, ss, sc e xc . Ex.: car-ro; pis-ci-na, ex-ce-ção.

• Encontros consonontais no interior da palavra.

• Ex.: cap-tar, in-tac-to, fic-ção

• Casos especiais:

• Prefixos (sub, ab, ad, trans, dis, cis, des, ex, inter, hiper).

1. Quando depois dos prefixos vem uma consoante, ficam inteiros, formando sílaba sozinhos, na separação.

• Ex.: sub–ter-râ-neo, ab–di-car, ad–vo-ga-do, trans–por-te, dis–tra-tar, cis–pla-ti-no, des–te-mi-

do, ex–te-ri-or…

2. Quando, porém, esses prefixos vêm seguidos de vogal, a última letra do prefixo fica na próxima sílaba,

formando sílaba com a vogal.

• Ex.: Su–bes-ta-ção, tran–sal-pi-no, hi–pe–ra-ti-vo, a–des-trar, di–sem-te-ri-a, ci–sal-pi-no, de–sa-ce-

le-rar…



Como fazer translineação corretamente?

A regra geral é marcar com um traço no final da linha (-) e continuá-la normalmente

em seguida. Porém, há 2 regrinhas específicas para que a translineação seja feita de

forma adequada:
• Vogal solitária - Não é correto deixar uma vogal sozinha no final da linha ou no início da

linha seguinte.
• Utilização do hífen - Palavras escritas com hífen, quando separadas no local da inserção do

hífen, devem ser marcadas com dois traços: um traço ao final da linha e outro no início da
linha seguinte.

3. Para os prefixos inter, hiper e super, que são dissílabos, a regra vale para a segunda sílaba.

• Ex.: hi-per–mer-ca-do, su-per–mu-lher, in-te-ra-ção, hi-pe-ra-ti-vo



QUIZ

1. O item abaixo que apresenta falha na separação de sílabas é:

a) trans-o-ce-â-ni-co;

b) cor-rup-te-la;

c) sub-li-nhar;

d) pneu-má-ti-co;

e) e-co-no-mi-a. 

Gabarito A

2. Assinale a alternativa em que as sílabas de todas as palavras estão separadas corretamente. 

a) fi-ngem, no-rte, con-fu-nde.

b) ex- pres- são, lín-gua, fo-ra.

c) ali-men-tar, vi-vos, ga-mbá.

d) qu-an-do, a-ta-ca-dos, i-sso

Gabarito B

3. As palavras a seguir apresentam o mesmo número de sílabas, EXCETO:

a) gratuito;

b) silencio;

c) insensível;

d) melodia 

Gabarito A



QUIZ

4. Há ERRO na separação silábica da palavra:
a) a-ver-me-lha-do;
b) pi-co-lé;
c) Ro-ra-i-ma;
d) nu-tri-ti-vo;
e) sil-ves-tre. 
Gabarito C

5. O termo que se enquadra na mesma justificativa de tênis, quanto à tonicidade, é:
a) enfatizar;
b) acabar;
c) Natal;
d) consumismo;
e) espiritual. 
Gabarito D



VAMOS USAR A ESCRITA PARA MUDAR O MUNDO,
PELO MENOS O NOSSO!



TEMA DA SEMANA

O IMPACTO DAS PANDEMIAS NAS RELAÇÕES SOCIAIS











Qual a diferença entre surto, endemia, epidemia e pandemia?

Surto: ocorre quando há um aumento repentino do número de casos de uma doença
em uma região específica.

Epidemia: quando acontece um aumento considerável do número de casos de
determinada doença em diversas regiões no mesmo país.

Endemia: aqui, a questão não é quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica
quando acontece com muita frequência apenas em um local específico – não atingindo
outras comunidades. Existem as chamadas áreas endêmicas: no caso do Brasil, por
exemplo, é possível citar a febre amarela na Amazônia.

Pandemia: em uma escala de gravidade, a pandemia é o caso mais delicado. Ela se
caracteriza por uma epidemia que se espalha por diversas regiões do planeta.

Fonte: Guia do Estudante. 



Epidemias na história
O Brasil já passou por situações parecidas em outras epidemias? Como
políticos reagiram? Como a população reagiu?

A Revolta da Vacina: Rio de Janeiro; anos 1900; epidemias de varíola, febre
amarela e até peste negra.
Para contornar a situação exigiu uma campanha obrigatória de vacinação da
varíola liderada pelo médico Oswaldo Cruz, que incluiu a invasão de casas pela
polícia e por agentes sanitários.
Na época, praticamente tudo exigia um comprovante de vacinação: arrumar
emprego, viajar, casar e conseguir matrícula na escola. Pobres eram vistos
como culpados pelas epidemias.
O que hoje é cientificamente comprovado e uma política pública eficaz para
prevenir doenças, na época a vacina foi tratada de outra forma. Deu no que
deu: a revolta popular sacudiu a cidade.



A gripe espanhola: 1918.

O navio Demerara saiu da Inglaterra em setembro daquele ano com
passageiros carregando o vírus da doença, o que acabou deixando milhões de
mortos pelo mundo.
No Brasil, a pandemia chegou a matar mais de 35 mil pessoas. Entretanto, as
autoridades de saúde estimaram que o número de mortos pudesse ser bem
maior por conta da lotação dos cemitérios da cidade. Muitas pessoas
morreram sem obituário ou sequer entraram para as estatísticas da capital
amazonense. A doença foi tão severa que vitimou até o Presidente da
República, Rodrigues Alves, em 1919.
Foram fechadas escolas, estabelecimentos comerciais, cinemas, cabarés,
bares, festas populares e partidas esportivas foram proibidas, tudo isso para
evitar a aglomeração de pessoas. Foram meses em que a vida social limitou-se
ao máximo.



“O medo cega, são palavras certas. Já
éramos cegos no momento em que
cegamos, o medo nos cegou. O medo nos
fará continuar cegos.”

“ A responsabilidade de ter olhos quando os 
outros os perderam”

Fazendo um link com a literatura

“ Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.”



Temos diante de nós mais uma oportunidade para questionar
nosso modo de vida predatório centrado no consumo, que nos
impõe velocidade, prontidão e falta de reflexão. Que o
recolhimento nos mostre o essencial.

Outro olhar do COVID-19 

"Sim, há medo.
Sim, existe isolamento.
Sim, há compras de pânico.
Sim, há doença.
Sim, existe até a morte.
Mas,



Dizem que em Wuhan depois de tantos anos de barulho
Você pode ouvir os pássaros novamente.
Dizem que depois de apenas algumas semanas de silêncio
O céu não está mais cheio de fumaça
Mas azul e cinza e claro.
Dizem que nas ruas de Assis
As pessoas estão cantando umas para as outras através dos quarteirões 
vazios
Mantendo as janelas abertas
para que aqueles que estão sozinhos
possam ouvir os sons das famílias ao seu redor.
Dizem que um hotel no oeste da Irlanda
Está oferecendo refeições gratuitas e entrega em domicílio.



Hoje uma jovem que eu conheço está ocupada espalhando panfletos 
com o número dela pelo bairro
Para que os idosos possam ter alguém para chamar.
Hoje Igrejas, Sinagogas, Mesquitas e Templos estão se preparando para 
receber e abrigar os sem-teto, os doentes, os cansados
Em todo o mundo, as pessoas estão desacelerando e refletindo
Em todo o mundo, as pessoas estão olhando para seus vizinhos de uma 
nova maneira
Em todo o mundo, as pessoas estão acordando para uma nova realidade



Quão grande somos realmente.
Quão pouco controle realmente temos.
Para o que realmente importa.
Amar.
Então oremos e lembremos que
Sim, há medo.
Mas não precisa haver ódio.
Sim, existe isolamento.
Mas não precisa haver solidão.
Sim, há compras de pânico.
Mas não precisa haver maldade.
Sim, há doença.
Mas não tem que haver doença da alma
Sim, existe até a morte.
Mas sempre pode haver um renascimento do amor.



Acorde com as escolhas que você faz sobre como viver agora.
Hoje respire.
Ouça, por trás dos ruídos que fabricam seu pânico
Os pássaros estão cantando novamente
O céu está clareando,
A primavera está chegando,
E sempre somos envolvidos pelo amor.
Abra as janelas da sua alma
E embora você não possa tocar ninguém através das ruas vazias.
Cante." 

Pe. Richard Hendrick, OFM - Ordem Franciscana da Imaculada Conceição. 13 
de março de 2020



Por hoje é só...


