CONCURSO DE TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO:
MODELO ENEM
1 ESCLARECIMENTOS GERAIS
1.1 DEFINIÇÃO E FINALIDADE
O “Concurso de texto dissertativo-argumentativo: modelo ENEM” define-se como uma
simulação da prova de Redação do ENEM. O concurso é destinado àqueles que queiram testar
seus conhecimentos relacionados aos padrões textuais dissertativo-argumentativos exigidos
pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Coordenado e realizado pela Monitoria de
Redação do Campus Cubatão, a aplicação do simulado visa ajudar os alunos do ensino médio
do campus a compreender melhor o modelo do exame, visto que ele é a maior porta de entrada
para as universidades públicas do Brasil.
1.2 QUEM PODERÁ PARTICIPAR?
Qualquer aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-Campus
Cubatão matriculado regularmente em algum dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio
poderá participar da edição do simulado. Assim, as inscrições estarão abertas aos alunos do
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio (CTII) e do Curso Técnico em
Eventos Integrado ao Ensino Médio (CTEI) do IFSP Cubatão. Porém, é necessária a confirmação
da inscrição dos alunos pelo “Formulário de Inscrição”, o qual estará disponível na Internet. A
inscrição é inteiramente gratuita.
1.3 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser realizada através do link disponibilizado (clique aqui), entre os dias
09/09/2019 e 23/09/2019.
1.4 LOCAL DA PROVA
A prova será realizada no próprio espaço do Campus Cubatão. Não se definiu, contudo, qual
sala será disponibilizada, ficando a informação pendente até novo pronunciamento.
1.5 APLICAÇÃO
A aplicação das provas dar-se-á em duas sessões: a primeira será das 10h30min ao 12h

(voltada para os alunos do período vespertino) e a segunda, das 13h30min às 15h (voltada para
os alunos do período matutino). Nas duas aplicações, haverá um aplicador para conduzir o
andamento da prova e evitar o compartilhamento de informações entre os alunos. O aplicador
estará autorizado a eliminar do concurso e retirar a folha de redação de qualquer candidato que
for flagrado desobedecendo às normas do concurso. É importante ressaltar que os temas das
redações serão diferentes em cada aplicação.
1.6 DURAÇÃO E CONSULTA
O tempo máximo de prova será de 1h30min, não havendo tempo mínimo para saída do recinto
de prova. Não será permitida a consulta a qualquer material de estudo; o aluno deverá portar
como material somente caneta preta ou azul. OBS: o candidato poderá levar consigo o
rascunho da redação.
2 ESTRUTURA DA PROVA
A

prova

de

redação

exigirá

a

produção

de

um

texto em

prosa, do

tipo

dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política e
que está presente na realidade brasileira.
Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido
desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, o aluno deverá defender uma
tese - uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes,
estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. O texto deverá ser
redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. O candidato deverá
também elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no
desenvolvimento do texto, sendo indispensável o respeito aos direitos humanos. O valor da
nota da redação é de 1000 (mil) pontos.
2.1 CASOS DE NOTA ZERO
● Fuga ao tema;
● Letra totalmente ilegível;
● Não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa;
● Texto insuficiente: apresenta até 7 (sete) linhas, qualquer que seja o conteúdo.
ATENÇÃO: nessa contagem, são desconsideradas, para efeito de avaliação, as linhas

com cópia dos textos motivadores apresentados; Texto com impropérios (ofensas,
insultos, desacatos), desenhos e outras formas propositais de anulação; Parte de texto
deliberadamente desconectada com o tema proposto ou que desrespeita o Exame;
Pequenos

recados para a banca

avaliadora, por

exemplo, pedindo nota,

congratulando-se, agradecendo ou mesmo hostilizando o avaliador; Reflexões pessoais
sobre o próprio desempenho na prova; Trechos de outros textos, que têm a função de
desqualificar ou zombar do Exame (letras de música, receitas, hinos, dentre outros);
● Desrespeito aos direitos humanos.
2.2 INFORMAÇÕES ÚTEIS
● O tema de redação virá acompanhado, na proposta, de textos motivadores, os quais são
textos em linguagem verbal e não-verbal (imagem) que remetem ao tema proposto a
fim de ordenar a reflexão do aluno.
● O título é um elemento opcional e, se escrito, será considerado como linha preenchida.
● Caso o candidato ultrapasse as 30 linhas escritas, será descontado na pontuação final,
uma vez que o limite de linhas escritas permitido pelo ENEM é de 30 linhas;
● O aluno deverá colocar apenas o número do prontuário na folha de Redação.
3 CORREÇÃO E COMPETÊNCIAS
A correção das redações ocorrerá nos dias 29 e 30 de outubro. Se o número de participantes for
muito grande, a correção, outrossim, será feita no dia 31 de outubro. A banca corretora será
formada pela bolsista da Monitoria de Redação (Sarah Marley Pedral) e pela professora
orientadora do projeto Rosa Maria Micchi, sendo que ambas corrigirão a mesma redação. A
identificação do candidato, na folha de Redação, será apenas o número do prontuário, a fim de
promover a imparcialidade no julgamento das notas.
Pretende-se disponibilizar o dia 31 de outubro para atendimento ao público, a fim de esclarecer
dúvidas a respeito do tema e da correção. Os resultados e comentários serão divulgados pelo
correio eletrônico (e-mail) de cada participante até 01/11 (sexta-feira).
Com relação às competências de avaliação, serão levadas em conta as 5 (cinco) competências
consideradas pelo ENEM.
3.1 COMPETÊNCIA 1

Objetivo: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
3.2 COMPETÊNCIA 2
Objetivo: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
3.3 COMPETÊNCIA 3
Objetivo: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista.
3.4 COMPETÊNCIA 4
Objetivo: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação.
3.5 COMPETÊNCIA 5
Objetivo: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos
humanos.
4 PREMIAÇÃO
Os autores das 5 (cinco) redações consideradas como melhores pelos corretores serão
premiados de acordo com a colocação. Os cinco primeiros colocados receberão cheques-livro
nos valores de, respectivamente, R$ 100,00, R$ 80,00, R$ 60,00, R$40,00 e R$40,00.

