
 

 

AULA ZERO DE REDAÇÃO 
 

 

Tipo textual: Dissertação  

 

Argumentativo x Expositivo 

Explicar a diferença e o tipo mais cobrado em 

concurso. 

 

Estrutura redacional: 

 

Tema ≠ Título 

Tema:  

• Assunto a ser desenvolvido; 

• Sempre leia como uma pergunta; 

• Respeite-o. 

Título:  

• Resume o texto desenvolvido de modo que 

chame atenção do leitor; 

• Se tiver verbo, que não é obrigatório, poderá 

usar pontuação;  

• Seja criativo; 

• Não faça perguntas; 

• Centralizado na primeira linha; 

• Use no máximo duas palavras. 

 

Dê exemplos de título de livro ou de novela 

relacionados com a temática apresentada em cada um. 

 

Parágrafos: 

• Recuo de 3cm; 

• No mínimo, 4 e, no máximo, 5 parágrafos; 

• Cada parágrafo deve ter de 5 a 7 linhas 

organizadas em frases objetivas (3 períodos); 

• Cada parágrafo na redação possui uma função: 

▪ Introdutório: o primeiro parágrafo conceitua 

o tema e apresenta uma tese; 

▪ Argumentativos: os dois ou três centrais que 

justificam a tese através de argumentos 

(apresentados em parágrafos diferentes); 

▪ Conclusivo: é um fechamento que acrescenta 

algo ao texto. Pode ser uma retomada da 

discussão, que não são repetições. É o 

espaço que se propõe a intervenção ou uma 

análise crítica. 

 

Estética do texto: 

• Parágrafos proporcionais; 

• Não pule linha; 

• Caso erre algo, trace uma linha no meio da 

palavra na direção horizontal e escreva o que 

se planeja a seguir; 

• Letra cursiva e legível (comente sobre o tamanho 

da letra e recomende, se for o caso, caderno de 

caligrafia); 

• Respeite as margens (texto justificado); 

 

Texto 

✓ Seja objetivo;  

✓ Escreva o texto em 3ªpessoa; 

 

 Cópia/plágio; 

 Citações e aspas; 

 Verbos e expressões subjetivas; 

 Expressões temporais; 

 Gerúndio. 

 

Linguagem  

• Norma culta da Língua Portuguesa; 

• Prefira a forma aportuguesada a estrangeiras; 

• Não é porque a palavra está no dicionário que ela é 

de norma culta; 

• Não use gírias. 

 

Obs: Para cada gênero textual, há uma linguagem a ser 

adotada. Por exemplo, receita, bilhete. 

Comente algumas palavras que eles usam na redação que 

não são formais. 

 

Translineação (separação silábica na troca de linha em 

um texto) 

• Vogais não podem estar sozinhas; 

• Palavras compostas com hífen; 

• Posição do hífen de translineação; 

• Palavras formadas a partir da translineação. 

 

Coerência: estabelece a lógica interna de um texto e cria 

uma linha de pensamento. 

 

Coesão: a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo 

com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação 

de significância. 

 

Falar melhor sobre coerência e coesão na próxima aula 

de redação. 

 

Atividade: Conceituar um tema do cotidiano deles.  


