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FOCO NA REDAÇÃO



COMPETÊNCIA IV

DEMONSTRAR CONHECIMENTO DOS 
MECANISMOS LINGUÍSTICOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA 
ARGUMENTAÇÃO



Relação entre as competências 3 e 4

• Competência 3, é avaliada a capacidade de o participante “selecionar, 
relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista.

• Competência 4 avalia o processo de coesão, como as partes do texto 
estão linguisticamente articuladas e os recursos mobilizados para 
isso.



NIVEIS DE DESEMPENHO



Coesão e coerência

Levantamos muito cedo. Fazia frio e a água havia congelado nas
torneiras. Até os animais, acostumados com baixas temperaturas,
permaneciam, preguiçosamente, em suas tocas. Apesar disso,
deixamos de fazer nossa caminhada matinal com as crianças.
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Coesão e coerência

• COESÃO É A LIGAÇÃO ENTRE PARTES DE UM TEXTO; 

• COERÊNCIA É A SEQUÊNCIA LÓGICA DAS IDEIAS DE UM TEXTO.



ATENÇÃO!

•Parágrafos

•Períodos

•Repetições



Tipos de coesão

•Coesão referencial

ANÁFORA

“No mercado de trabalho brasileiro, ainda hoje não há
total igualdade entre homens e mulheres: estas ainda
ganham menos do que aqueles em cargos
equivalentes.”



Tipos de coesão

•Coesão referencial

CATÁFORA

“Ele chamou-nos naquele momento. A nós todos que 
estávamos por perto. 



Tipos de coesão

•Coesão sequencial

Palavras ou locuções que são responsáveis pela
concatenação ou relação entre segmentos do texto.
São os conectores ou operadores argumentativos.

Por exemplo: visto que, até, ora, no entanto, contudo,
ou seja etc



https://studymaps.com.br/conectivos-para-sua-redacao-ficar-nota-mil/

https://studymaps.com.br/conectivos-para-sua-redacao-ficar-nota-mil/


ATENÇÃO!

Como evitar o “queísmo” - emprego excessivo do pronome “que:

1) A população de Caruaru, (que é) uma das maiores cidades de Pernambuco, já 
tem problemas de trânsito nas ruas.

2) o menino que estuda → o estudante

3) Os alunos disseram que sabem utilizar citações. → Os alunos disseram saber 
utilizar citações.

4) Os alunos exigem que o diretor seja demitido. → Os alunos exigem a demissão 
do diretor.



FOCO NAS LINGUAGENS



HISTÓRIA DA LINGUA PORTUGUESA

• As origens do português



HISTÓRIA DA LINGUA PORTUGUESA

Para aprender mais, assista ao documentário Vidas em 
Português

https://www.youtube.com/watch?v=JBmLzbjmhhg

https://www.youtube.com/watch?v=JBmLzbjmhhg




A implantação da língua portuguesa no Brasil

Desembarque de Cabral em Porto Seguro (1922), de Oscar Pereira da Silva



Influência indígena

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e9vqmFty1dg&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=e9vqmFty1dg&feature=emb_logo


Influência africana



O português brasileiro sofreu profundas
mudanças para chegar ao português que se
fala hoje. Entretanto, ainda está no processo
de construção de sua própria identidade.



Diferenças entre a língua portuguesa do Brasil 
e de Portugal



EM DIA COM A GRAMÁTICA



DESAFIO 

O QUE QUERO É UMA BICICLETA NÃO VIDEOGAME

DE JEITO NENHUM GOSTARIA DE UMA BOLA OFICIAL.



• Uma bicicleta:

O QUE QUERO É UMA BICICLETA, NÃO VIDEOGAME. DE JEITO NENHUM 
GOSTARIA DE UMA BOLA OFICIAL.



• Um videogame:

O QUE QUERO É UMA BICICLETA? NÃO, VIDEOGAME. DE JEITO 
NENHUM GOSTARIA DE UMA BOLA OFICIAL.



• Uma bola oficial.

O QUE QUERO É UMA BICICLETA? NÃO. VIDEOGAME?DE JEITO 
NENHUM. GOSTARIA DE UMA BOLA OFICIAL.



PRONOMES

É a palavra variável em gênero, número e pessoa
que representa ou acompanha o substantivo,
indicando-o como pessoa do discurso ou
situando-o no espaço e no tempo.



TIPOS DE PRONOMES

Possessivos

Pessoais

Interrogativos

Demonstrativos

indefinidos, 

Tratamento 

Relativos.



Pronomes Possessivos

1ª pessoa: meu, minha, meus, minhas

2ª pessoa: teu, tua, teus, tuas

3ª pessoa: seu, sua, seus, suas

4ª pessoa: nosso, nossa, nossos, nossas

5ª pessoa: vosso, vossa, vossos, vossas



Pronomes pessoais
Caso reto (sujeito) Caso oblíquo (objeto)

1ª pessoa: eu

2ª pessoa: tu

3ª pessoa: ele

4ª pessoa: nós

5ª pessoa: vós

6ª pessoa: eles

me, mim, comigo

te, ti, contigo

se, si, consigo, o, a, lhe

nos, conosco

vos, convosco

se, si, consigo, os, as, lhes



Pronomes Interrogativos

Os pronomes interrogativos são: que, quem, qual e quanto.

Variações:  quais / quantos / quantas



Pronomes demonstrativos

Este, esta, estes, estas, esses, essas, isto, isso, aquele, aquela, aqueles, 
aquelas e aquilo.

- contexto espacial

- contexto temporal

- discurso



Pronomes indefinidos

• variáveis: pouco, pouca, poucos, poucas, nenhum, nenhuma, 
nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas, algum, alguma, alguns, 
algumas, outro, outra, outros, outras, quanto, quanta, quantos, 
quantas, qualquer, quaisquer, qual, muito, muita, muitos, muitas, 
certo, certa, certos, certas, vário, vários, várias, tanto, tanta, tantos, 
tantas, um, uma, uns e umas.

• invariáveis:  tudo, nada, cada, quem, alguém, ninguém, algo e 
outrem.



Pronomes de tratamento

Você (V./VV): único pronome de tratamento utilizado em situações 
informais.

Senhor (es) e Senhora (s) (Sr, Sr.ª (singular) e Srs., Srª.s. [plural]): 
normalmente utilizado para conversar com pessoas mais velhas. 

Vossa Excelência (V. Ex.ª/V. Ex.ªs): utilizado para se dirigir a pessoas com alta 
autoridade como Presidente da República. 

Vossa Magnificência (V. Mag.ª/V. Mag.ªs): usado para falar com reitores de 
Universidades.



Pronomes de tratamento

Vossa Senhoria (V. S.ª/V. S.ªs): utilizado em correspondências e textos 
escritos.

Vossa Majestade (VM/VVMM): usado para Reis e Rainhas.

Vossa Alteza (V.A.(singular) e V.V.A. A. [plural]): utilizado para se dirigir a 
príncipes, princesas e duques.



Pronomes de tratamento

Vossa Santidade (V.S.): usado para o Papa.

Vossa Eminência (V. Ex.ª/V. Em.ªs): pronome usado para conversar com 
Cardeais.

Vossa Reverendíssima (V. Rev.m.ª/V. Rev.m.ªs): usado para sacerdotes e 
demais religiosos.



Pronomes relativos

• variáveis: cujo, cuja, cujos e cujas; quanto, quanta, quantos e quantas; 

o qual, os quais, a qual e as quais

• Invariáveis: que, quem, onde



COLOCAÇÃO PRONOMINAL

•PRÓCLISE

•MESÓCLISE 

•ÊNCLISE



FIM


