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FOCO NA REDAÇÃO



ASSUNTO , TEMA E TESE

•COMENTÁRIOS EXERCÍCIOS p. 14/15



b) As mídias, em geral, tem influenciado 
significativamente o comportamento 
econômico da classe média brasileira nos 
últimos anos.



b) As mídias, em geral, têm influenciado 
significativamente o comportamento 
econômico da classe média brasileira nos 
últimos anos.

Tema: A influência da mídia sobre a classe 
média brasileira.
* teor crítico 

Não seja 
taxativo.

Faça 
delimitações.



c) Devido a independência do aluno de
seus mentores no ensino a distancia, é
necessário que haja uma maior
organização do estudante em relação a
seus materiais didáticos.



c) Devido à independência do aluno em
relação a seus mentores no ensino a
distância, é necessário que haja maior
organização do estudante em relação a
seus materiais didáticos.

Tema: A questão da educação a distância



d) É possível afirma que a população
brasileira está em um processo de
envelhecimento, visto que a uma vida
saudável e o aumento da expectativa de
vida têm contribuindo nesse processo.



d) A população brasileira está em processo
de envelhecimento. Isso se evidencia pelo
aumento da expectativa da vida,
consequência, principalmente, do estilo de
vida mais saudável que alguns idosos têm
buscado praticar.

TEMA: Inversão da pirâmide etária no Brasil



e) É possível afirmar que a policia militar
está empenhada em diminuir os casos de
violência entre torcidas nos estádios
brasileiros, visto que...



e) A Polícia Militar está empenhada em
diminuir os casos de violência entre
torcidas nos estádios brasileiros, visto
que...

Tema: violência nos estádios de futebol



f) Nos últimos anos, as indústrias vêm 
produzindo uma grande quantidade de 
livros digitais. Isso evidencia...



Nos últimos anos, as indústrias vêm
produzindo uma grande quantidade de livros
digitais. Isso significa...

Tema: A adesão aos livros digitais; Tecnologia
da educação; Educação a distância ou
semelhante.

Atenção! Trecho apresenta apenas uma informação/constatação. 
É necessário acrescentar um comentário de teor crítico.



g) É possível afirmar que as coletas
seletivas que estão acontecendo em
Pernambuco é de suma importância pois



g) As coletas seletivas realizadas em
Pernambuco são de suma importância
para a preservação do meio ambiente,
pois...

Tema: Preservação do meio ambiente;
Descarte de lixo



h) Com o crescimento das instituições de 
ensino a distância no Brasil, é preciso uma 
organização do material didático, tendo em 
vista... 



h) Com o crescimento das instituições de
ensino a distância no Brasil, é preciso maior
organização do material didático, tendo em
vista...

TEMA: Tecnologia da educação, educação a 
distância ou semelhante.



i) No que se refere ao aumento da
qualidade de vida dos idosos no Brasil, é
possível perceber que esse é o fator
principal para as atuais mudanças nos
planos de previdência social.



i) No que se refere ao aumento da
qualidade de vida dos idosos no Brasil, é
possível perceber que esse fenômeno
representa o fator principal para as
atuais mudanças nos planos de
previdência social.

Tema: A inversão da pirâmide etária no Brasil 
ou semelhante.



j) É possível afirmar que a violência nos
estádios brasileiros é cada vez mais
preocupante e recorrente. Nesse sentido
o Estado interveio com medidas de
prevenção como a proibição de bebidas
alcoólicas nos locais dos jogos.



j) É possível afirmar que a violência nos estádios
brasileiros é cada vez mais preocupante e
recorrente. Isso exige maior intervenção do
Estado com medidas de prevenção, como a
proibição de bebidas alcoólicas nos locais dos
jogos.

Tema: Violência nos Estádios de Futebol,
Violência no esporte ou semelhante.



COMPETÊNCIA III

Selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de 
vista.



PROJETO DE TEXTO = COERÊNCIA  + PLAUSIBILIDADE 

• Seleção de argumentos.
• Relação de sentido entre as partes do texto.
• Organização das ideias: progressão temática 
(ordem lógica).
• Desenvolvimento dos argumentos



Selecionar – Entre as várias informações
possíveis, escolha a que melhor contribua
para a defesa do seu posicionamento.

APROFUNDANDO



Relacionar – Não apresente os dados de
forma aleatória. Refere-se tanto à relação
entre elementos do texto (tópico frasal do
parágrafo e introdução) como relação entre
as ideias apresentadas (ex.:
passado/presente; Brasil/mundo).



Organizar – Ao apresentar os dados
selecionados, deve haver o cuidado com a
posição: tese na introdução, argumentos nos
desenvolvimento e retomada das ideias na
conclusão.



Interpretar – É imprescindível ir além da 
simples reprodução das ideias 
selecionadas para a sua argumentação. 



INCOERÊNCIA

•coerência externa:  a relação de verdade entre o 
que o candidato diz no texto e a realidade do 
mundo. 

•coerência interna: relaciona-se ao  fato de o 
candidato apresentar fatos ou exemplo 
relacionando-os uns aos outros ou ao próprio 
projeto de texto, de forma articulada. 



Organização dos parágrafos de desenvolvimento

Período 1: tópico frasal – retomada de elemento da 
introdução.

Período 2: desenvolvimento - informações, dados, 
exemplos, citações que comprovem o período 1.

Período 3: interpretação (autoria) - comentário crítico 
diante do que foi exposto no período 2. 



O livro ‘‘Capitães da Areia’’, de Jorge Amado, retrata o drama de crianças que, além de
morarem na rua, enfrentam os estigmas de uma sociedade opressiva do início do século XX. A
questão social da população em situação de rua, no Brasil, é pouco debatida. Dessa maneira, é
primordial analisar a falta de engajamento social e a baixa atuação do Estado nesse impasse.

Convém ressaltar, de início, que a população brasileira deve lutar para que o respeito à
dignidade, proposta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, também seja uma realidade
para a pessoa em situação de rua. Sob esse prisma, uma sociedade que não reconhece a
vulnerabilidade – assim como a invisibilidade – que esse segmento marginalizado sofre, colabora
para a ocorrência de abuso e violência. Prova disso é a Chacina da Candelária, em 1993, em que
policiais militares mataram oito jovens moradores de rua. Tal fato, certamente, evidencia a
necessidade do engajamento social como um dos mecanismos para diminuir o entrave.



NIVEIS DE DESEMPENHO



RESUMINDO

• Apresentação clara da tese e seleção dos argumentos 
que a sustentam;
• encadeamento das ideias, de modo que cada 
parágrafo apresente informações coerentes com o que 
foi apresentado anteriormente, sem repetições ou 
saltos temáticos;
• desenvolvimento dessas ideias por meio da 
explicitação, explicação ou exemplificação das 
informações, fatos e opiniões, de modo a justificar, 
para o leitor, o ponto de vista escolhido. 



O que se deve fazer 

• Selecione as ideias mais pertinentes para a 
defesa do seu ponto de vista e organize-as em 
uma estrutura coerente para usá-las no 
desenvolvimento.

•Defina uma ordem que possibilite ao leitor 
acompanhar o seu raciocínio facilmente. Isso 
leva a uma progressão textual fluente e 
articulada com o projeto do texto. 



• Desenvolva todas as informações, fatos e
opiniões e de modo articulado com as outras
ideias apresentadas.

•Observe a introdução e a conclusão e veja
se há coerência entre o início e o fim.

•Deixe clara a marca de autoria, demonstre 
com suas palavras a relevância da ideia 
selecionada para a defesa do seu ponto de 
vista.



FOCO NAS LINGUAGENS



Estratégias de construção de texto

• LINGUAGEM FIGURADA

Procura da Poesia

[...]
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra

(Carlos Drummond de Andrade) 



FIGURAS DE LINGUAGEM 

São recursos da Língua Portuguesa que 
criam novos significados para as 
expressões, ao trabalhar com o sentido 
conotativo em vez do literal.



DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO





FIGURAS DE LINGUAGEM 

•Figuras de som (fonologia)

•Figuras de construção (sintaxe)

•Figuras de palavras (morfologia)

•Figuras de pensamento (semântica)



Figuras de som

• Cacofonia

A junção de duas palavras (as últimas sílabas de uma + as sílabas 
iniciais da outra) pode tornar o som diferente e criar um novo 
significado. Ex.: “eu beijei a boca dela“ (cadela).

• Onomatopeia

É um recurso utilizado com o objetivo de reproduzir um barulho, som 
ou ruído. Ex.: “Passa, tempo, tic-tac / Tic-tac, passa, hora / Chega logo, 
tic-tac / Tic-tac, e vai-te embora” (O Relógio — Vinícius de Moraes)



Figuras de som
• Aliteração

Repetição do som de uma consoante na mesma frase. É usada para dar 
ênfase ao texto e para criar trava-línguas. Ela tem a sonoridade como base, o 
que ajuda a ditar o ritmo. Ex.: “O rato roeu a roupa do rei de Roma”.

• Assonância

Repetição ordenada de sons vocálicos idênticos. Ex.: “Sou um mulato nato
no sentido lato.”(Caetano Veloso)

• Paronomásia

Aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos.
“Com tais premissas ele sem dúvida leva-nos às primícias” (Padre António 
Vieira)



Figuras de palavras

• Comparação

Confronta dois elementos distintos a fim de lhes destacar semelhanças. Ex.: Meu pai é forte como um 
touro.

• Metáfora

Emprego de um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade 
entre o sentido próprio e o sentido figurado. Uma comparação em que o conectivo comparativo fica 
subentendido. Ex.: “Meu pai é um touro”.

• Metonímia

Transposição de significado, ou seja, uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser usada 
com outro significado. Não há comparação, mas alguma relação lógica entre os termos. 

Ex.: Sócrates tomou as mortes. (O efeito é a morte, a causa é o veneno);

Não tinha teto em que se abrigasse (teto em lugar de casa = parte pelo todo)



Figuras de palavras

• Catacrese
Por falta de um termo específico para designar um conceito, torna-se outro 
por empréstimo. Ex.: O pé da mesa estava quebrado.

• Antonomásia ou perífrase
Substituição de um nome por uma expressão que o identifique com 
facilidade. Ex.: O Rei do Futebol (em vez de Pelé).

• Sinestesia
Mescla, numa expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos do 
sentido. Ex.: “Como era áspero o aroma daquela fruta exótica” (Giuliano 
Fratin)



Figuras de pensamento

• Antítese: consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se 
opõem pelo sentido. Ex.: “Eu vi a cara da morte, e ela estava viva”. (Cazuza)

• Ironia: é a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, 
obtendo-se, com isso, efeito crítico ou humorístico. Ex.: “A excelente Dona 
Inácia era mestra na arte de judiar de crianças.”

• Eufemismo: consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. 
Ex.: Seu Jurandir partiu desta para uma melhor. (em vez de ele morreu)



Figuras de pensamento

• Hipérbole: trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática. Ex.: Estava morrendo 
de fome. (em vez de estava com muita fome)

• Prosopopeia ou personificação: consiste em atribuir a seres inanimados predicativos 
que são próprios de seres animados. Ex.: “Devagar as janelas olham…” (Carlos 
Drummond de Andrade)

• Gradação ou clímax: é a apresentação de ideias em progressão ascendente (clímax) ou 
descendente (anticlímax). Ex.: “O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula 
do milionário.” (Olavo Bilac)

• Apóstrofe: consiste na interpelação enfática a alguém (ou alguma coisa personificada) 
com função emotiva. Ex.: “Dizei-me vós, Senhor Deus!” (Castro Alves)



Figuras de construção

• Elipse: consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo 
contexto. Ex.:“Na sala, apenas quatro ou cinco convidados.” (omissão 
de havia)

• Zeugma: consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. Ex.: 
Ela come pizza; eu, carne. (omissão de como)

• Polissíndeto: consiste na repetição de conectivos ligando termos da 
oração ou elementos do período. Ex.: “No aconchego do claustro, na 
paciência e no sossego, trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!” com 
calma sem sofrer” (Olavo Bilac)



Figuras de construção

• Inversão: consiste na mudança da ordem natural dos termos na frase.
Ex.: “Do que a terra mais garrida / Teus risonhos, lindos campos têm mais 
flores” (Osório Duque Estrada, em Hino Nacional Brasileiro)

• Silepse: consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o 
que se subentende, com o que está implícito. 

- silepse de gênero
Vossa Excelência está preocupado.

- silepse de número
Os Lusíadas glorificou nossa literatura.

- silepse de pessoa
“O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer 
essa coisinha verde e mole que se derrete na boca.”



Figuras de construção

• Anacoluto: consiste em deixar um termo solto na frase. Normalmente, isso ocorre porque se 
inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra.
“Olha, eu, até de longe, com os olhos fechados, o senhor não me engana.”(Guimarães Rosa) .

• Pleonasmo: consiste numa redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem.
“A mim me parece que o senhor me engana.” (Miguel de Cervantes)

• Anáfora: consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases.

“ Olha a voz que me resta

Olha a veia que salta

Olha a gota que falta.” (Chico Buarque)



EM DIA COM A GRAMÁTICA



SINAIS DE PONTUAÇÃO



Estrutura sintática

- Termos da oração: sujeito, predicado, complementos, adjuntos, 
predicativo.

- Ordem direta 

Sujeito          verbo           complemento          adjunto

- Ordem indireta

Alteração na sequência lógica dos termos (ordem direta)



Ponto

• Finalização de frases declarativas, conclusão de um raciocínio e em 
abreviações.

• Exemplos:

- Não sei que horas irei para a faculdade.

- Hoje não haverá aula. Segunda-feira retornaremos.

-Abreviação de palavras: Sr.; adj.; obs.



Ponto de Interrogação (?)

Formulação de perguntas diretas.

Exemplos:

- Qual o melhor caminho para chegar no aeroporto?



Ponto de exclamação 

Utilizado na finalização de frases que expressem algum tipo de emoção 
(surpresa, irritação, alegria, tristeza, medo, etc.) e em frases 
imperativas.

Exemplos:

- Que terrível!

- Nossa, que delícia!

- Jure!



Vírgula
- Separar termos de mesma função sintática. Ex.: Professores, alunos, coordenadores 

e diretores estão em quarentean.

- Isolar expressões explicativas. Ex.: Faça um bolo de chocolate, ou melhor, de 
chocolate e morangos.

- Isolar vocativo:. Ex.: Junior, vá ao mercado comprar um kg de feijão.

- Isolar aposto. Ex.: Carlos, meu sobrinho mais velho, passou na faculdade de direito.

- Separar o nome do lugar na indicação de datas. Ex.: Caruaru, 03 de abril de 2020

- Separar adjunto adverbial intercalado/deslocado  Ex.: Você, quase sempre, deixa a 
toalha na cama./Quase sempre, você deixa a toalha na cama.



Virgulas 

• Entre orações

- Orações subordinadas adjetivas explicativas. Ex.: Os professores, que 
decidiram adotar a quarentena, gravaram suas aulas.

- Orações subordinadas adverbiais. Ex.: Quando a professora entrou na sala, 
todos aplaudiram.

- Orações intercaladas. Ex.: Ficou doente, creio eu, por conta da chuva de 
ontem.

- Orações coordenadas. Ex.: Cheguei, pedi silêncio, aguardei alguns minutos 
e iniciei a aula.



Ponto e vírgula

O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma 
frase e para separar uma relação de elementos.
Exemplos:
- Para preparar um pudim é preciso os seguintes ingredientes:
3 ovos;
1 lata de leite condensado;
1 lata de leite;
1/2 colher de farinha de trigo;

- Vinham no mesmo ônibus Maria, minha mãe; João, meu pai; Aninha, minha 
irmã; e José, meu primo.



Parênteses 

Os parênteses são usados para isolar palavras, podendo até mesmo 
substituir a vírgula ou o travessão.

Exemplos:

Marcos Oliveira nasceu na cidade de Guarulhos (1987).

Em uma linda tarde primaveril (meu caçula era um bebê nessa época), 
ele veio nos visitar pela última vez.

Cadastro de Pessoa Física (CPF)



Reticências

As reticências são utilizadas para representar que o sentido do texto vai 
além do que está expresso na frase.

Exemplos:

Carlos gosta de comer salgadinhos, biscoitos, iogurtes, bolos….

Não sei… Preciso pensar no assunto.



Aspas

As aspas são utilizadas como forma de enfatizar algo e como indicativo 
para citação direta.

Exemplos:

Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o “bom”.

Durante a reportagem, o entrevistado afirmou: “Não tenho culpa se já 
estava combinado que eu não participaria do jogo.”



Travessão

O Travessão é utilizado para indiciar discurso direto, assim como para 
substituir parênteses ou dupla vírgula.

Exemplos:

Muito descontrolada, Paula gritou com o marido: — Por favor, não faça 
isso agora!

Maria – funcionária da prefeitura – aconselhou-me que fizesse assim.



Dois-pontos 

O sinal dois-pontos é utilizado para iniciar fala de personagens, 
anteceder enumerações ou até mesmo para dar sequência de palavras 
que exemplificam informações anteriores.

Exemplo:

Ela gritou: – Vá embora!

Esse é o problema dessa geração: tem liberdade, mas não tem 
responsabilidade.


