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Missão da MC: Expor culturalmente a comunidade de Paraisópolis, ressaltando potencialidades, 
valorizando as práticas pedagógicas e culturais das escolas, organizações socioeducativas e artistas. 

SIMULADO DE REDAÇÃO - REGULAMENTO 

I – OBJETIVO 

O Simulado de Redação da XVI Mostra Cultural de Paraisópolis tem o objetivo de estimular a leitura e 

produção de textos por alunos da nossa comunidade, “aquecendo as turbinas” para o ENEM 2021. 

Busca  fazê-los refletir sobre assuntos importantes de nosso dia a dia ligados ao tema da Mostra Cultural 

2021: “Reinventar um Novo Mundo”.  As redações são corrigidas por profissionais especializados, 

usando os mesmos critérios da banca de correção do ENEM. 

II – HABILITAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 

A oportunidade de realizar de forma remota um simulado de redação nos moldes do ENEM está sendo 

oferecida aos alunos das escolas particulares gratuitas da comunidade. Poderão realizar a prova 

estudantes do Ensino Médio (1o/2o/3o anos), regularmente matriculados em 2021 nas escolas parceiras 

da Mostra Cultural de Paraisópolis nesta iniciativa. O tema (com os respectivos textos motivadores) será 

disponibilizado aos alunos as 17h na data previamente acordada com a escola. As  redações serão 

redigidas pelos candidatos em formulário Google Form. Recomenda-se que o candidato reserve 90 min 

para a elaboração da prova simulando condições do ENEM. Entretanto, reconhecendo eventuais 

dificuldades de conectividade local, ele poderá enviar a redação até 23h59min do mesmo dia. Dúvidas 

sobre a operacionalização do simulado poderão ser encaminhadas para 

mostracultural@paraisopolis.org 

 III – INSCRIÇÕES 

Os candidatos preencherão um questionário sócio econômico disponibilizado via link, similar ao 

questionário do ENEM. Ao final do preenchimento (~10 min) o candidato receberá do sistema seu 

número individual de inscrição, que deverá ser anotado e transcrito na folha da prova; será a única 

forma de identificação de trabalho e autor.  

V – REQUISITOS PARA A REDAÇÃO 

A REDAÇÃO deverá atender aos seguintes requisitos: 

a. ser redigida em português na forma de um texto dissertativo-argumentativo 

b. estar relacionada ao subtema estabelecido conforme cláusulas I e II; 

c. ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa escrita; 

d. ser composta por um texto de 7 (min) a 30 (max) linhas que corresponde ao mínimo de 80 

palavras e ao máximo de 400 palavras; 

e. ser individual, não sendo aceita a co-autoria; 

f. não conter assinatura ou qualquer identificação do candidato, exceto seu número de inscrição. 

VI DEVOLUTIVAS 

Até 26/jul/21 através dos gestores das escolas, cada aluno participante receberá um “boletim 

eletrônico” contendo a nota da redação e a atribuição de pontuação para cada competência do ENEM. 

Para o gestor da escola será disponibilizada a informação dos resultados do conjunto de seus alunos.  

VII – COMISSÃO JULGADORA  

A Comissão Julgadora será composta por especialistas da área de Códigos e Linguagens, definidos 

exclusivamente pela organização do concurso.  

Paraisópolis, São Paulo, 2/jun/21 

mailto:mostracultural@paraisopolis.org

