
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Nas questões de Língua Portuguesa, os conhecimentos linguísticos são 

avaliados a partir da leitura de gêneros discursivos variados, envolvendo 

diferentes linguagens. Nesses itens a cobrança não refere somente à 

identificação de informações explícitas, mas também de informações implícitas, 

do estabelecimento de relações entre textos ou partes de textos, da identificação 

de tese e argumentos e efeitos de sentido diversos (humor, ironia, ambiguidade 

etc.).  

Os conteúdos que costumam ser os mais cobrados são: variação linguística; 

interpretação de textos (jornalísticos, propagandas, infográficos, tirinhas e 

literários); estratégias argumentativas do texto; intertextualidade; figuras de 

linguagem e coesão textual. Tais tópicos envolvem principalmente leitura e 

interpretação. Daí a importância de ler constantemente textos de diversas fontes 

confiáveis e diferentes assuntos. Essa prática não somente possibilitará uma 

bagagem de conteúdos e informação como também agilidade de leitura e 

raciocínios importantes para a prova como um todo. 

Nas questões de Literatura, é preciso observar que pode ser avaliada por meio 

da relação entre textos que não somente o literário, envolvendo diferentes 

disciplinas (Arte, História, Filosofia). Dificilmente são cobrados aspectos pontuais 

da Literatura, como datas, nomes de autores e obras e características de 

períodos literários. O que se exige é mais a análise, interpretação e compreensão 

sobre o uso de recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 

contextos artísticos e históricos. 

 

ENEM 2018 – Redação 

Antes da prova de redação é muito comum se observar um esforço de parte de 

vários cursinhos na busca pelo acerto do tema da redação, porém é mais 

recomendável focar a atenção na leitura de jornais e revistas de boa procedência 

para estar muito bem informado sobre o que ocorre no País e no mundo. Isso 

#FIQUEATENTO 



para ser capaz não somente de ler e compreender diversos textos, mas também 

relacioná-los, com capacidade analítica.  

Afinal, ler constantemente e se interessar pelos fatos relacionados à economia, 

política, direitos humanos, meio ambiente, educação, cultura etc. proporciona 

formação e fundamentos não somente para a prova de redação, mas também 

para resolver as demais avaliações do ENEM.   

Especificamente sobre o texto a ser produzido, é necessário respeitar o formato 

dissertativo-argumentativo, o qual requer uma introdução (apresentação do tema 

e o recorte que será feito, procurando expor a tese que será defendida no texto), 

um desenvolvimento (defesa da tese por meio de argumentos consistentes) e 

uma conclusão (retomada das ideias defendidas anteriormente e proposição de 

uma solução para o problema em questão). Também é importante observar que 

a correção é baseada em cinco competências (domínio da língua portuguesa, 

compreensão da proposta, seleção de argumentos, coesão e coerência e 

proposta de intervenção para a solução do problema).  

 

 


