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50 DICAS PARA FAZER UMA REDAÇÃO. 
 

 
 
Na maioria das vezes tiramos uma nota baixa na prova de 
Redação porque simplesmente cometemos uma série de erros 
gramaticais, às vezes, são alguns erros bobos que até 
pensamos: “nossa! Eu errei isso?” Por isso sempre devemos 
esta atentos na hora de escrever qualquer texto e depois que 
escrever fazer outra leitura conferindo se fez alguma coisa 
errada antes de passar para a folha oficial. Isto é uma regra 
básica que muitos já sabem, mas que às vezes não fazemos e 
perdemos algum ponto por bobeira.  
 
A Finalidade deste livro digital é contribuir para que sua 
redação melhore! 
 
Lembre-se sempre que em nossa vida não existe outra forma 
de melhorarmos em qualquer área, se não for pelo exercício e 
prática do exercitado. Traduzindo no popular, não adianta 
você receber dicas, comprar livros, cursos, se você não 
praticar o que aprende.  

Desejo a você um excelente estudo e estou aqui para lhe 
ajudar no que for preciso, quero ajudar você na conquista de 
seus melhores sonhos. 

 

 

 

 

Professor Matheus Gustavo 
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1) Abreviações: 

Escreva as palavras por extenso. As abreviações são 
consideradas incorretas. Portanto, não use 
abreviações quando no corpo do texto de sua 
redação. 

ERRADO CORRETO 

P/, c/, tá, pra, qdo Para, com, está, para, 
quando 

Edif. , pop. Edifício, população 

Fone, cine. Telefone, cinema 

 

2) Acentos 

Coloque-os com clareza e corretamente, não simples 
traços displicentes (em pé ou deitados). O acento 
grave, levemente voltado para a esquerda; o agudo, 
levemente inclinado para a direita. 

Tanto o acento grave, quanto o agudo e o circunflexo, 
devem ser colocados bem próximos das respectivas 
letras e bem centralizados (e não distantes e de lado). 

 

3) Alfabeto 

Procure não inovar, por sua conta, o alfabeto da 
língua portuguesa, a ponto de tornar sua letra 
praticamente irreconhecível. Não precisa ter uma 
letra linda, mas precisa ter uma letra legível. 

 

4) Ambiguidade ou anfibologia 

Evite frases ambíguas (confusas) ou de duplo sentido. 
Ocorrem em consequência da má pontuação ou da má 
colocação das palavras. 
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Frases ambíguas 

Corrija as 
expressões grifadas 

para 

 
Ou 

Alice saiu com sua 
irmã. 

a irmã dela . a irmã de uma 
amiga. 

Vi José beijando 
sua namorada. 

a namorada dele a namorada de um 
amigo 

Um ladrão foi preso 
em sua casa. 

na casa dele. na casa da vítima. 

João ficou com 
Mariana em sua 
casa. 

na casa dela. na casa dele. 

Pintaram o quarto 
da casa em que 
durmo. 

no qual durmo. na qual durmo. 

 

5) Aposto 

Use o aposto, explicação sobre um termo ou 
expressão da frase, quando, ao mesmo tempo em que 
caracterizar, você pretender explicar a própria atitude 
da personagem. 
 
Mariana, enfurecida, arremessou o valioso colar no 
rio. 

O estudo do Romeno, língua neolatina como o 
português, pode ser bastante facilitado com o uso de 
uma gramática comparativa. 

 

6) Argumentar 

Não comece a redação com períodos longos. Exponha 
logo suas ideias. 
Os argumentos do desenvolvimento da redação 
devem surpreender o leitor. Suas ideias precisam ser 
saborosas para atrair sua atenção. 
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Dê sua opinião, argumentando. Não use expressões 
como eu acho, eu penso, para mim ou quem sabe, pois 
denotam imprecisão em suas ponderações. É preciso 
mostrar conhecimento e domínio sobre o tema que 
está escrevendo. 

 

7) Aspas 

Vêm entre aspas 
 
Os estrangeirismos (as palavras estrangeiras): 
“Pizzaria”, “show”, “vídeo game”. 

As citações que não sejam de sua autoria: 

“A essência do conhecimento consiste em aplica-lo, 
uma vez possuído.” Confúcio. 

Observação: As citações, quando não colocadas entre 
aspas, constituem plágio, o que é errado e desonesto. 
Plagiar, segundo o dicionário do Aurélio, é “assinar ou 
apresentar como seu, obra artística ou científica de 
outrem” (de outro autor). 

 

8) Aspecto Visual 

Observe: Qualidade da letra, margem, espaços entre 
as palavras, legibilidade, limpeza, pontuação, 
facilidade de leitura, 
parágrafos, entre outros pontos em que sua letra fique 
legível para todos. 

 

9) Avaliação 
 

A autocrítica pode ser essencial quando se deseja 
melhorar 
o texto. 
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Avalie o texto. Verifique se as frases soam bem, se não 
contêm cacófatos ou rimas. Começou bem a redação 
e 
terminou-a melhor ainda? 
Se possível leia até duas vezes o rascunho de sua 
redação, antes de passar para a folha oficial. 

 

10)Estrangeirismo 
 

Evite a utilização de palavras ou construções 

estranhas à língua 

portuguesa. 

 

11)Bate-papo 

Evite a projeção de bate-papo, ou seja, escrever com 

estilo coloquial numa redação. 

A Guerra do Iraque foi duramente criticada, vai daí 

que os americanos tiveram abalado seu conceito de 

democracia. 

A expressão “vai daí que” é da fala coloquial, devendo 

ser substituída por uma construção mais adequada: 

A Guerra do Iraque foi duramente criticada e, em 

função de sua postura, os americanos tiveram abalado 

seu conceito de democracia. 

Ele repetia tudo o que dizia, que nem um papagaio de 

madame. 

A palavra adequada é como; “que nem” desmerece o 

texto em que está inserido, a não ser que represente a 

fala popular da personagem. 
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12)Branco 

Sim, isso pode acontecer! 

Em caso de dar branco, procure relaxar e tente 

escrever algo que esteja dentro do assunto e com um 

mínimo de sentido. 

 

13)CACOFONIA OU CACÓFATO 

É o encontro de sílabas que formam palavras de 

sentido ridículo ou obsceno, com a produção de som 

desagradável. 

ORAÇÕES COM 
CACOFONIA OU 

CACÓFATO 

 
ESCREVA-AS ASSIM 

Meu coração por ti gela. Meu coração gela por ti. 

Vou-me já para casa. Já estou indo para casa. 

O noivo beijou a boca 
dela. 

O noivo beijou-a na boca. 

Nunca gaste dinheiro com 
bobagens. 

Jamais gaste dinheiro 
com 
bobagens. 

 

 

14)Caligrafia 

Escreva com capricho e nitidez, procurando tornar 

sua grafia clara, uniforme e bem legível. Se tiver a 

grafia ruim, faça de tudo para melhorá-la, porque 

uma redação escrita com capricho e grafia bonita 

impressiona favoravelmente. 

Não invente traços novos nas letras e não enfeite 
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demais as maiúsculas , pois o leitor do texto pode não 

compreender o que você está escrevendo. 

 

15)Característico 

Observe os seres no que têm de mais característico. 

Procure traduzir essas impressões ou os fatos sem se 

alongar em considerações desnecessárias, que nada 

acrescentem de importante à cena ou ao fato. 

Ombros curvados, cabelos escuros que o pente mal 

vira, passos arrastados – um homem ainda moço, 

levando consigo a carga de uma pesada e infeliz vida. 

Em um canto, calada, estava Maria, com seus grandes 

olhos negros, cabelos que caíam em cascata pelos 

ombros, dona de uma beleza intrigante e misteriosa. 

Para ela tudo era novo e assustador. 

 

16)Clareza 

Redija de forma clara e sempre que possível com 

frases curtas.  

Escreva com toda a simplicidade e clareza, sem 

embolar o assunto. 

Ser claro é ser coerente, conciso, não se 

contradizer. São inimigos da clareza: a desobediência 

às normas da língua, os períodos longos e o 

vocabulário difícil, rebuscado ou impreciso. 

O segredo está em não deixar nada subentendido, 

nem imaginar que o leitor sabe o que se quer dizer. 

Evidencie todo o conteúdo da escrita. Lembre-se de 

que está desenvolvendo ideias, narrando um fato. O 

mais importante é fazer-se entender. 
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TEXTOS 
EMBOLADOS / CONFUSOS 

CORREÇÃO 

Participei de um campeonato 
tirei segundo lugar em ping-
pong e ganhei medalha de 
prata. 

Participei de um campeonato de 
“ping-pong”, no qual tirei 
segundo lugar, tendo ganhado 
uma medalha de prata. NOTA: 
“Pingpong”, entre aspas, por 
ser estrangeirismo. 

Comemoramos o aniversário de 
meu pai que foi uma surpresa 
para ele, fizemos um churrasco. 
 

Comemoramos o aniversário de 
meu pai e, como surpresa para 
ele, fizemos-lhe um churrasco 
com muitas bebidas. 

 

17)Coerência 

A coerência entre todas as partes do texto é fator 

primordial para se escrever bem. É necessário que 

elas formem um todo, ou seja, que estabeleçam uma 

ordem para as ideias se completem e formem o corpo 

da narrativa. Explique, mostre as causas e as 

consequências. 

Em muitas redações fica patente a falta de coerência. 

O candidato apresenta um argumento e o contradiz 

mais adiante. As ideias contidas no texto devem estar 

interligadas de maneira lógica. O vestibulando não 

pode expor uma opinião no início do texto e desmenti-

la no final. 

Deve-se ter cuidado redobrado para não se cometer 

esse tipo de erro. 

Em vestibular da FUVEST, o candidato saiu-se com a 

seguinte frase: “...a palidez do sol tropical refletia nas 

águas do rio Amazonas”. Convenhamos que o sol 
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tropical possa ser acusado de muitas coisas, menos 

de palidez. 

O riso provocado pela leitura do texto poético é 

derivado de um caso de incoerência no uso da 

imagem. 

 

18)Coesão 

A falta de coesão provoca a redundância. Fica-se 

dando voltas num assunto, sem acrescentar-lhe nada 

de novo. É típico de quem não tem informação 

suficiente para compor o texto. 

 

Em lugar de: Comprei sorvetes. Dei os sorvetes a 

meus filhos. 

Deve-se usar: Comprei sorvetes. Dei-os a meus filhos. 

 

19)Colisão 

É a sequência desagradável de consoantes ou sílabas 

idênticas. 

ORAÇÕES COM COLISÃO REDAÇÃO MELHOR 

Jorge já jantou. Jorge acabou de jantar. 

O rato roeu a roupa da 
rainha. 

O rato roeu os nobres 
tecidos que compunham os 
trajes da rainha. 
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20)Coloquialismo 

Uso da língua na forma como é escrita, ou seja, é uma 

armadilha para o aluno o emprego de termos 

coloquiais, gíria e jargão. Expressões coloquiais só 

são aceitas na 

reprodução de diálogos. Isso não significa que o texto 

tenha de ser empolado, de difícil entendimento. 

 

21)Concisão 

Elimine palavras ou expressões desnecessárias. 

Escreva com clareza e, na medida do possível, diga 

muito com poucas palavras. 

Concisão, clareza, coesão e elegância: palavras-

chaves que 

definem um texto competente num exame vestibular. 

Seja claro, preciso, direto, objetivo e conciso. Use 

frases curtas e evite intercalações excessivas ou 

ordens inversas desnecessárias. 

EM VEZ DE: EMPREGUE: 

. ...neste momento nós 
acreditamos.  

...acreditamos 

Travar uma discussão. Discutir. 
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22)Coordenação 

Coordene suas ideias como se estivesse contanto uma 

história: o seu texto deve ter início (introdução), meio 

 (desenvolvimento) e fim (conclusão). 

 

23)Embromação 

É o famoso “encher linguiça”. Cuidado, não fique 

fazendo isso. 

Utilizando palavras vazias, retornando 

constantemente no mesmo assunto. Veja um simples 

exemplo: 

 

“A vida, única e exclusivamente, é tão complexa que, 

apesar de tudo, não obstante o que possam dizer, 

torna-se altamente problemática, essa nossa querida 

vida serena e unificada.” 

 

 

24)Ênfase 

Chame a atenção para o assunto com palavras fortes, 

cheias de significado, principalmente no início da 

narrativa. 

Use o mesmo recurso para destacar trechos 

importantes. 

Uma boa conclusão é essencial para mostrar a 

importância 

do assunto escolhido. Remeter o leitor à ideia inicial é 

uma 

boa maneira de fechar o texto. 
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25)Conjunção 

Seja cauteloso ao utilizar as conjunções: como, 

entretanto, 

no entanto, porém. Quase sempre são dispensáveis. 

Evite o exagero desses conectivos para evitar a 

repetição e para não alongar períodos. 

 

26)Número de linhas 

Respeite e fique atento ao número mínimo de linhas 

que será permitido em seu texto. 

 

27)Eu acho 

Não utilize a expressão: “Eu acho” em seu texto. 

 

28)Atenção ao tema proposto 

Leia com bastante atenção o tema que será proposto 

para você. Tenha cuidado para não “fugir” do tema 

principal. 

 

29)Pontuação 

Fique atento em sua pontuação que também está 

sendo avaliada. 
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30)Concordância 

Cuidado para não cometer erros gramaticais, como de 

concordância. 

Lembre-se de que o verbo sempre concordará com o 

sujeito e os nomes devem estar concordando entre si. 

ERRADO CERTO 

Falta cinco alunos. Faltam cinco alunos. 

Fazem dez dias que 
não chove. 

Faz dez dias que não 
chove. (Fazer quando 
exprime tempo, é 
impessoal.) 

Minhas férias começou. Minhas férias começaram. 
(plural, com plural, isto é, 
férias concordando com 
começaram). 

Os meninos saltavam 
descalço sobre as 
poças d´água da rua. 

Os meninos saltavam 
descalços sobre as poças 
d´água da rua. 
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10 Dicas simples do que NÃO FAZER em 
uma REDAÇÃO 

 
31 – Fuga do tema 
 
Fugir ao tema solicitado pela prova é motivo para 
invalidar o texto, a FUVEST, por exemplo, informa em 
seu manual de candidatos que a fuga completa ao 
tema anula a redação. Veja o exemplo abaixo sobre 
esse ato. A proposta pedia uma dissertação sobre a 
utilização de animais em experimentos científicos, 
porém o candidato dissertou sobre o uso dos animais 
no trabalho e em ambientes de entretenimento. 
 
“Desde a colonização os animais estiveram ao lado da 
população, sendo utilizado como tração em transporte 
inicialmente na cana-de-açúcar e depois da mineração 
para o litoral do país, ao mesmo tempo serviu para a 
diversão como em touradas ou rinhas de galos, o que 
é mais comum no Brasil.” 
 
32 – Uso de gírias 
Utilizar gírias é aceitável em situações de 
comunicação informal no dia a dia com amigos e 
colegas. Em alguns textos narrativos também é aceita 
nos diálogos entre alguns personagens. Mas, em 
dissertações, artigos de opinião ou carta 
argumentativa usar gírias é algo que não cabe, pois é 
inadequado, uma vez que esses gêneros pedem uma 
linguagem formal. 
 
33 – Gênero textual diferente do solicitado 
Adotar o gênero textual solicitado na prova é de suma 
importância para não “zerar” e este é considerado um 
dos erros mais cometidos pelos estudantes. Por 
exemplo, a proposta pede uma dissertação e o 
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candidato faz um poema ou crônica. A característica 
pertinente da dissertação é a defesa de uma tese por 
meio de argumentos lógicos e convincentes. 
No exemplo abaixo a proposta pedia uma narração 
sobre personagens que se deslocariam de um país a 
outro em função dos movimentos migratórios, porém o 
candidato expôs suas ideias através da dissertação do 
tema. 
 
“Quando pensamos na palavra „fronteira‟ é quase 
inevitável relacioná-la ao limite geográfico de uma 
região. Porém, se analisarmos esse termo com mais 
cautela, veremos que ele possui um significado muito 
mais amplo do que apenas o de „divisa‟.” 
 
34 – Linguagem rebuscada (escrever muitas palavras 
difíceis) 
Os candidatos devem evitar uma sofisticação artificial 
no texto escrito, pois o vestibular exige que a 
linguagem utilizada seja cabível a alguém que concluiu 
o ensino médio. Rui Barbosa certa vez proferiu as 
seguintes palavras a um ladrão que ousava entrar em 
sua residência para roubar-lhe algumas galinhas: 
 
“Se é para zombares da minha elevada prosopopeia 
de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha 
bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga, e o 
farei com tal ímpeto que te reduzirei à quinquagésima 
potência que o vulgo denomina nada.” 
 
O ladrão ficou sem saber se poderia ou não roubar as 
galinhas pois não conseguiu compreender a 
linguagem rebuscada do jurista, não sabemos se toda 
essa história é verídica, mas sabemos que se você 
dificultar muito a escrita, você pode perder alguns 
pontos importantes. 
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35 – Deslizes de ortografia e concordância 
Na prova de redação espera-se que o candidato 
corresponda às expectativas de conhecimentos e 
opiniões adequados para quem concluiu o ensino 
médio, portanto, deve ter a capacidade de demonstrar 
isso através da escrita clara, concisa e coerente, de 
modo que seus argumentos sejam pertinentes. 
 
36 – Letra ilegível 
Escrever legível é de suma importância para a 
estética textual, do mesmo modo que colabora para a 
organização e compreensão do texto. Errou uma 
palavra? Risque-a e continue escrevendo. 
 
37 – Clichês e frases feitas 
Devem ser evitadas a todo custo, pois não trazem 
informações novas e costumam revelar falta de 
criatividade por parte do emissor. Em uma redação, 
espera-se que o candidato utilize o vasto vocabulário 
da língua portuguesa para expressar suas ideias, de 
maneira que evite frases feitas como: “fechar com 
chave de ouro”, “chave para a felicidade”, “o tiro saiu 
pela culatra”, “dar a volta por cima” “desde os 
primórdios da humanidade”, entre outros. 
 
38 – Gerúndio 
Não fique escrevendo (nem falando) no gerúndio. 
Você vai estar deixando seu texto pobre e estar 
causando ambiguidade, com certeza você vai estar 
deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com 
a sensação de que as coisas ainda estão 
acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, 
tenho certeza que você vai estar prestando atenção e 
vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar 
entendendo e vão estar pensando em não estar 
falando desta maneira irritante. 
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39 – Deixar a redação para o final 
Não é preciso começar pela redação, mas NÃO DEIXE 
para o final, pois EM ÚLTIMO CASO, se seu tempo 
estiver acabando, será mais fácil “chutar” as questões 
da prova objetiva. 
 
40 – Evite repetição 
Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai 
ficar uma palavra repetitiva. A repetição de palavra 
vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o 
texto onde a palavra se encontra repetida. 
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10 DICAS BEM HUMORADAS 
 
41. Deve evitar ao máx. a utiliz. de abrev., etc. 

42. É desnecessário fazer-se empregar de um estilo 

de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática 

advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo. 

43. Anule aliterações altamente abusivas. 

44. não esqueça as maiúsculas no inicio das frases. 

45. Evite lugares-comuns como o diabo foge da cruz. 

46. O uso de parêntesis (mesmo quando for relevante) 

é desnecessário. 

47. Estrangeirismos estão out; palavras de origem 

portuguesa estão in. 

48. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, 

sacou??...então valeu! 

49. Palavras de baixo calão podem transformar o seu 

texto numa m... 

50. Nunca generalize: generalizar é um erro em todas 

as situações. 
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EXEMPLOS DE ESTRUTURA DE UMA 

REDAÇÃO: 
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Link de vídeos interessantes para seu 
aprendizado: 

 

10 Dicas do que não fazer em uma redação:  
https://www.youtube.com/watch?v=y0ktq7YvrHs 

 

  Como começar uma redação:
https://www.youtube.com/watch?v=Wm6fWCL9ZQ8 

 
Desenvolvimento e Conclusão:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZVJdrr4ctz0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0ktq7YvrHs
https://www.youtube.com/watch?v=Wm6fWCL9ZQ8
https://www.youtube.com/watch?v=ZVJdrr4ctz0
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