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Com base na leitura dos textos motivadores a seguir e nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, REDIJA um texto dissertativo-argumentativo usando a norma padrão da língua portuguesa,
posicionando-se sobre o tema: Ações individuais, mudanças coletivas.
TEXTO I

(Quino. Toda Mafalda. São Paulo, Martins Fontes, 2000.)

TEXTO II

Disponível em: <http://fabianocartunista.
blogspot.com.br>. Acesso em: 23 set. 2017.
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(Continuação – página 2)
TEXTO III

Disponível em: <https://www.google.com. br/search?q=charge>. Acesso em: 23 set. 2017.

ATENÇÃO: O texto solicitado avalia aspectos macro (progressão temática e a estrutura textual) e micro
estruturais (erros de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular). Quanto ao número de linhas, deve conter,
no mínimo, 15 linhas/ no máximo, 30 linhas, estar legível, coerente e coeso.
CRITÉRIOS
Observe se:
a)
abordou o temas dados, ou seja, o texto é adequado ao tema;
b)
o texto é dissertativo, ou seja, apresenta ponto de vista/opinião e argumentos;
c)
explicitou (claramente) sua opinião o tema escolhido;
d)
o texto se organiza em: introdução, desenvolvimento e conclusão;
1. na introdução, são apresentados o tema e posicionamento do autor;
2. no desenvolvimento, os argumentos apresentados foram:
suficientemente explorados e relacionados à tese do autor;
adequada e coerentemente ordenados;
3. o último parágrafo tem caráter conclusivo (um resumo das ideias apresentadas ou uma
retomada da tese exposta);
e)
o título é adequado e coerente;
f)
houve utilização adequada dos conectores;
g)
a linguagem utilizada é objetiva e o vocabulário, adequado ao tema e ao gênero textual;
h)
a pontuação é correta e contribui para a clareza do texto;
i)
a concordância, a grafia e a acentuação das palavras estão corretas.
Além dos critérios acima correlacionados, é importante ressaltar, ainda, que, ao escrever seu texto, estará
passível de ação rigorosa. Confira sete situações que podem zerar a sua nota:
– Fuga do tema
– Texto com menos linhas ou menos dos que os solicitados
– Desrespeito aos direitos humanos
– Redação em branco
– Desobediência à estrutura textual solicitada
– Linhas com plágio dos textos motivadores ou qualquer situação semelhante
– Linhas com palavras desconexas, impropérios e desenhos na folha de redação
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