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Competências do ENEM - o que focalizar



Por que saber defender uma opinião é 
importante?

Saber defender uma opinião é algo bastante importante atualmente, já que somos 

solicitados a ter opinião sobre tudo. De uma discussão de Facebook a um 

processo seletivo a uma vaga de emprego, somos convocados a ter opinião e a 

levantarmos argumentos para defendê-la. 

O concurso de redação é uma oportunidade de colocar em prática a habilidade de 

argumentar.



O que está em jogo na avaliação do ENEM?

A avaliação de Redação do ENEM é um momento em que o jovem demonstra 

para a sociedade que está apto a participar da sociedade como um cidadão que 

tem opinião e sabe defendê-la.

A seguir, veremos pontos importantes sobre a prova de Redação. Esses pontos 

foram retirados da cartilha do participante do ENEM 2018 e servem como guia 

para as aulas de redação no Ensino Médio.



Nota zero





C1 - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da LP

Em relação à construção sintática, você deve estruturar as orações e os períodos de seu texto sempre 
buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. Quanto aos 
desvios, você deve estar atento aos seguintes aspectos: 

• Convenções da escrita: acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen e uso de letras 
maiúsculas e minúsculas. 
• Gramaticais: concordância verbal e nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e 
nominal, colocação pronominal, pontuação e paralelismo. 
• Escolha de registro: adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro 
informal e/ou de marcas de oralidade. 
• Escolha vocabular: emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são 
usadas em seu sentido correto e são apropriadas para o texto.





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 

dissertativo-argumentativo em prosa







Fuga ao tema



Não atendimento ao tipo





C3 - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista

• O que é projeto de texto? 

Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que 

se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no 

texto. É nele que são definidos quais argumentos serão mobilizados para a 

defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem 

para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e 

coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à Competência 3 é 

aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou 

seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem 

está escrevendo para defender seu ponto de vista.  





Competência 4

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 

construção da argumentação - elementos coesivos.









Competência 5

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os 

direitos humanos



A proposta de intervenção também deve refletir os conhecimentos de mundo de 

quem a redige e, quando muito bem elaborada, deve conter não apenas a 

exposição da ação interventiva sugerida, mas também o ator social competente 

para executá-la, de acordo com o âmbito da ação escolhida: individual, familiar, 

comunitário, social, político, governamental e mundial. Além disso, a proposta de 

intervenção deve conter o meio de execução da ação e o seu possível efeito, bem 

como algum outro detalhamento. Ao redigir seu texto, evite propostas vagas ou 

muito genéricas; busque ações mais concretas, mais específicas ao tema e 

consistentes com o desenvolvimento de suas ideias. Antes de elaborar sua 

proposta, procure responder às seguintes perguntas: o que é possível apresentar 

como proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema? Quem

deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual efeito ela pode alcançar? 

Resumindo: seu texto será avaliado, portanto, com base na composição e no 

detalhamento da proposta que você apresentar.







Exemplo de proposta de intervenção



Referências

Cartilha do Participante ENEM 2018

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2018/manual_de_redacao_do_enem_2018.pdf


Temas da prova em 22/mai/19

Diurno: “Penso, sinto e transformo Paraisópolis: uso das calçadas como espaço 

de transição entre o espaço público e o privado”

Noturno: “Penso, sinto e transformo Paraisópolis: os bailes funk como 

limitadores à liberdade individual”



Tema diurno Tema noturno


