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 Tema: Desenvolvimento sustentável  Redação: 03 

 

ANÁLISE GERAL 

01 Qualidade e uniformidade da letra.  

02 Correto uso da hifenização.  

03 Quantidade de parágrafos de acordo com o modelo dissertativo.  

04 Correto alinhamento em relação à margem.   

05 Correto grau de objetividade no decorrer do texto.  

06 Ausência de rasuras e correção de erros.  

07 Respeito ao número de linhas.  

INTRODUÇÃO 

O8 Quantidade de linhas.   

09 Objetividade.  

10 Síntese para conexão com o desenvolvimento.  

11 Períodos e conectores sequenciais.  

DESENVOLVIMENTO 

12 Períodos e conectores sequenciais.  

13 Separação clara das ideias por parágrafos.   

14 Conexão com a síntese da introdução.  

15 Progressão das ideias.  

16 Objetividade/Clareza das ideias.  

17 Senso crítico e fuga do senso comum.  

18 Conexão entre parágrafos.  

COESÃO, COERÊNCIA E ENCADEAMENTO DAS IDEIAS 

19 Variedade vocabular e não repetição exagerada de termos.  

20 Qualidade nas construções dos períodos.  

21 Uso de elementos conectores. (global)  

22 Fluência textual. (global)  

23 Encadeamento e progressão semântica. (global)  

NORMA CULTA 

24 Elementos de ortografia.  

25 Elementos de morfossintaxe.   

26 Elementos lógicos e semânticos.  

CONCLUSÃO 

27 Elementos conclusivos.   

28 Retomada e fechamento das ideias.  

29 Objetividade e linhas.  

30 Proposta de solução (quando for o caso)  

 



OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS 

Parte estrutural: 

Há um erro de hifenização na primeira linha: “pod”, enquanto a segunda linha começa com “eremos”. 

Linha 26: A hifenização está errada, a palavra “manter” se separa em “man-ter”.  

Em algumas linhas, o texto não está discorrido até a margem, como indicado em amarelo no anexo. 

A letra não está adequada, é preciso melhorar principalmente a letra b), lembre-se que 15% dos 

candidatos, aproximadamente, reprovam por falta de legibilidade na escrita. 

Introdução: 

A introdução está objetiva, o que é um ponto positivo, todavia não há conexão entre a síntese e o 
desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento: 

O desenvolvimento está desconectado da síntese apresentada na introdução, em se tratando desta banca, 

este critério é relevante, ademais, no terceiro parágrafo, as ideias estão generalizadas e dentro do senso 
comum, o que faz perder pontos quanto ao senso crítico em relação ao tema. 

No quarto parágrafo, houve a definição incorreta de desenvolvimento sustentável, este é um erro 

bastante grave. 

 

Coesão e Coerência: 

No parágrafo introdutório, evite a repetição de termos, você escreveu quatro vezes a palavra 
“sustentável”, busque sinônimos, referentes, deixe-o elíptico, etc. 

O uso do “aquele” é usado para retomar o primeiro termo na enumeração, a inversão prejudicou o 
sentido.  

O uso do “onde” não cabe para situação, apenas para lugares físicos ou virtuais. 

Na conclusão, você poderia ter quebrado em pelo menos dois períodos, isso ajuda na fluência do texto, 

o trecho ficou bastante corrido.  

Faltou apresentar a fonte dos dados apresentados na linha 16. 

 

Norma culta:  

Os erros estão destacados no outro PDF, mas uma dica importante é revisar o conteúdo de regência 
nominal, pois houve três erros quanto à colocação da crase. 

 

Conclusão: 

A conclusão está com o número correto de linhas, todavia a solução está genérica. O governo precisa agir, 
mas agir de que forma? 

 

Observações finais e dicas:  

O segundo parágrafo do texto estava bem construído, mas é preciso se atentar às dicas supracitadas.  

 

 

 

 



DIMENSÃO CONCEITUAL Pontuação 

Adequação ao tema - 5,00 --- 

C - Continuidade de ideias - 4,00 --- 

AR - Articulação de ideias - 4,00 --- 

PR - Progressão de ideias - 4,00 --- 

PA - Pertinência e relevância argumentativa - 5,00 --- 

SA - Suficiência argumentativa - 3,00 --- 

Total de Pontos  --- 

 

DIMENSÃO FORMAL Pontuação 

Coesão - 5,00 --- 

Morfossintaxe -  10,00 --- 

Pontuação - 5,00  --- 

Ortografia e Acentuação -  5,00 --- 

Total de Pontos ---  

  NOTA:  --- 

 

 


