
 

 

Conteúdos de Redação por Livro 

Aquecimento:  

Cap.1 – Critérios de Correção da Redação. 

1.1) Critérios de correção da redação ENEM; 

1.2) Critérios de correção da redação UFRGS; 

1.3) A importância da leitura para a construção do texto dissertativo-

argumentativo; 

1.4) Temas ENEM nos últimos anos (2010 a 2020); Temas UFRGS nos últimos anos (2010 a 2020). 

Cap.2 – Assunto, Tema, Ponto de Vista e Tese. 

2.1) Assunto; 

2.2) Tema; 
2.3) Ponto de Vista; 
2.4) Tese. 

2.5) Exercícios de Identificação. 
 

Cap.3 – A dissertação argumentativa. 

3.1) Definição; 

3.2) Esquema dialético; 
3.3) Organização do texto dissertativo argumentativo. 
3.4) Exercícios. 

 

Cap.4 – Linguagem dissertativa. 

4.1) Substantivos abstratos; 
4.2) O verbo na frase dissertativa; 

4.3) Impessoalidade e coerência linguística; 
4.4) Possibilidade e certeza. 
 

Cap.5 – A persuasão: recurso essencial para o texto dissertativo. 

5.1) Argumentação e persuasão; 
5.2) Recursos argumentativos; 
5.3) A construção de parágrafos argumentativos. 

 

Cap.6 – Estrutura dissertativa: a introdução e seus tipos. 

6.1) A introdução para o ENEM e para UFRGS; 
6.2) A introdução e seus tipos; 

6.3) A introdução e os recursos coesivos; 
6.4) A construção da introdução. 
 

Cap.7 – Estrutura dissertativa: o desenvolvimento e seus tipos. 

7.1) O desenvolvimento para o ENEM e para UFRGS; 
7.2) O desenvolvimento e seus tipos; 
7.3) O desenvolvimento e os recursos coesivos; 

7.4) A construção do desenvolvimento. 
 

Cap.8 – Estrutura dissertativa: a conclusão, a proposta de intervenção e seus tipos. 

8.1) A conclusão para a UFRGS; 

8.2) A proposta de intervenção para o ENEM; 
8.3) A conclusão, a proposta de intervenção e os seus recursos coesivos; 
8.4) A construção da conclusão e da proposta de intervenção. 

 



 

 

Integral 

Cap.1 – Quem não lê, não pensa: a importância da leitura para construção textual. 

1.1) Ler para poder escrever de maneira dissertativa. 
1.2) Ler nas entrelinhas; 

1.3) Ler para poder argumentar; 
1.4) O que ler para se dar bem no vestibular? 
1.5) Exercícios. 

 
Cap. 2 – A redação e suas particularidades. 
2.1) A redação ENEM; 

2.2) A redação UFRGS; 
2.3) Exercícios. 
 

Cap. 3 – O parágrafo dissertativo argumentativo e sua estrutura. 
3.1) Tópico frasal; 
3.2) Parágrafo introdutório; 

3.3) Parágrafo de desenvolvimento; 
3.4) Parágrafo antítese; 

3.5) Parágrafo conclusivo: a retomada da tese e a proposta de intervenção. 
3.6) Exercícios. 
 

Cap. 4 – Gêneros textuais da dissertação e suas particularidades. 
4.1) Editorial; 
4.2) Artigo de Opinião e a preferência UFRGS; 

4.3) Discurso; 
4.4) Comentário do leitor; 
4.5) Carta argumentativa. 

 
Cap.5 – A eficiência na utilização dos textos de apoio e o tema. 
5.1) O tema e as palavras-chave; 

5.2) A análise e o uso eficiente dos textos de apoio na construção da dissertação; 
5.3) A UFRGS e a resposta ao artigo de opinião. 
5.4) Exercícios. 

 
Cap.6 – A base introdutória e a sua construção. 

6.1) Os tipos de introdução; 
6.2) Há diferença entre a introdução ENEM e a introdução UFRGS? 
6.3) Exercícios. 

 
Cap.7 – A argumentação, persuasão e desenvolvimento. 
7.1) Os tipos de argumentação e desenvolvimento; 

7.2) Senso Comum e bom senso. 
7.3) Uso do repertório sociocultural. 
7.4) Persuadir sempre. Como fazê-lo? 7.5) Exercícios. 

 
Cap.8 – A proposta de intervenção: solução articulada e solução detalhada. 
8.1) A proposta de intervenção e o uso exclusivo para o ENEM; 

8.2) Solução detalhada; 
8.3) Solução articulada;  8.4) Exercícios. 
 

Cap. 9 – A retomada da tese e do primeiro desenvolvimento. 
9.1) A conclusão UFRGS. 
9.2) Exercícios. 

 
Cap. 10 – A redação no vestibular: análise de redações ENEM e UFRGS. 

10.1) Redações nota 1000; 
10.2) Redações com nota zero; 
10.3) Redações nota 25; 

10.4) redações nota zero. 10.5) Exercícios. 
 
 



 

 

Aprofundamento: 

Cap.1 – A coesão e coerência no texto 
dissertativo argumentativo. 
 

1.1) Elementos coesivos. 
1.2) A coerência. 
1.3) Exercícios. 

 
Cap.2 – As competências dissertativas ENEM. 
2.1) As cinco competências ENEM; 

2.2) A redação zerada. 
2.3) Exercícios. 
 

Cap.3 – As competências dissertativas UFRGS. 
3.1) Os critérios exigidos pela banca UFRGS; 
3.2) A redação zerada. 

3.3) Exercícios. 
 
Cap. 4 – A construção da redação nota 1000. 

4.1) Qual o problema? 
4.2) Por que se trata de um problema? 

4.3) Quais as causas para tal problema? 
4.4) Há alguma solução? 
4.5) Como e por que colocar tal solução em prática? 

4.6) Como essa proposta pode, de fato, resolver o 
problema? 
 

Cap. 5 – A construção da redação nota 25. 
5.1) A estrutura dissertativa UFRGS; 
5.2) O artigo de opinião: a crítica do vestibulando. 

5.3) Exercício. 
 
Cap. 6 - Quem não lê, não pensa: a importância 

da leitura para construção textual. 
6.1) Ler para poder escrever de maneira 
dissertativa. 

6.2) Ler nas entrelinhas; 
6.3) Ler para poder argumentar; 

6.4) O que ler para se dar bem no vestibular? 
6.5) Exercícios. 
 

Cap.7 - A base introdutória e a sua construção. 
7.1) Os tipos de introdução; 
7.2) Há diferença entre a introdução ENEM e a 

introdução UFRGS? 
7.3) Exercícios. 
 

Cap.8 - Estrutura dissertativa: o 
desenvolvimento e seus tipos. 
8.1) O desenvolvimento para o ENEM e para UFRGS; 

8.2) O desenvolvimento e seus tipos; 
8.3) O desenvolvimento e os recursos coesivos; 
8.4) A construção do desenvolvimento. 

 
Cap. 9 - A proposta de intervenção: solução 
articulada e solução detalhada. 

9.1) A proposta de intervenção e o uso exclusivo para o 
ENEM; 
9.2) Solução detalhada; 

9.3) Solução articulada; 
9.4) Exercícios. 
 

Cap. 10 - A retomada da tese e do primeiro 
desenvolvimento. 
10.1) A conclusão UFRGS. 

10.2) Exercícios. 
 

Cap. 11 – Análise de redações ENEM e UFRGS: 
fatos e uso do repertório sociocultural. 
11.1) Análise das melhores redações ENEM nos últimos 

anos; 
11.2) Análise das melhores redações UFRGS nos 
últimos anos. 

11.3) As piores redações ENEM e UFRGS. 
11.4) Exercícios. 
 

Cap.12 – A redação UFRGS e sua diversidade 
temática. 
12.1) A redação UFRGS e os artigos de opinião; 

12.2) A redação UFRGS e os dados estatísticos; 
12.3) A redação UFRGS e a Literatura. 
12.4) Exercícios. 

 
Cap. 13 – A redação UFRGS e o uso da primeira 

pessoa do singular. 
13.1) O uso do eu e o uso do nós; 
13.2) A impessoalidade no texto UFRGS. 

13.3) Exercícios. 
 
Cap.14 – A redação UFRGS e a reflexão 

subjetiva. 
14.1) O subjetivismo e as temáticas possíveis. 
14.2) Exercícios. 

 


