
 Natal, 05 de abril de 2011 



PROVA DE REDAÇÃO 



A prova de redação apresenta uma proposta de construção textual: uma CARTA ABERTA. Com a finalidade de 

auxiliá-lo(a) na compreensão prévia da temática em foco, apresenta-se uma coletânea constituída de um cartaz e 

dois fragmentos de textos retirados de fontes diversas. 

 

COLETÂNEA 

 

Texto 1  

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 

do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência 

contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de 

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar.  

 

Artigo da Lei n. 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 16 out. 2010. 

 

CONTINUA... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA... 



A violência contra a mulher tem sido, por um lado, objeto de reflexões de diversos estudiosos e, por 

outro, alvo de ações implementadas por órgãos governamentais e não governamentais no intuito de 

denunciar e erradicar esse crime.  

 

Neste segundo semestre de 2010, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está desenvolvendo uma 

campanha publicitária nacional com o objetivo de promover a aplicabilidade da Lei Maria da 

Penha tanto por parte dos órgãos Judiciários como pela sociedade. Com o slogan “Violência contra a 

mulher não tem desculpa, tem Lei”, filmes, cartazes, banners e outras peças de propaganda estão 

sendo veiculados por diversos meios de comunicação. O CNJ está fazendo a sua parte. Você também 

deve fazer a sua. 

 

CONTINUA... 



PROPOSTA DE REDAÇÃO  

Escreva uma CARTA ABERTA à sociedade natalense com o intuito de convencê-la a 

participar dessa campanha e a não se calar diante das diversas formas de violência 

praticadas contra a mulher. 

 

INSTRUÇÕES  
Sua carta deverá, obrigatoriamente, atender às seguintes exigências:  

 ser redigida no espaço destinado ao texto definitivo;  
apresentar argumentos que fundamentem o seu ponto de vista;  
ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;  
não ser escrita em versos;  
conter, no mínimo, 20 linhas (corpo do texto);  
ser assinada com UM dos seguintes pseudônimos: Um cidadão brasileiro ou Uma cidadã brasileira.  

 
Será atribuída nota zero à redação em qualquer um dos seguintes casos:  

fuga ao tema ou à proposta;  
carta composta apenas de cópia de fragmentos da coletânea de textos;  
letra ilegível;  
identificação do candidato (nome ou assinatura);  
carta escrita em versos.  



 Adequação ao tema  

 

Adequação ao gênero  

 

Constituição da autoria  

 

Adequação à modalidade escrita padrão  

 

Controle da coesão e da coerência   



Adequação ao tema 
  

 Abordar o tema em foco  

Adequação ao 
gênero   

Revelar, de modo facilmente depreensível, a intenção 
comunicativa determinada  
 
Apresentar argumentos consistentes e estratégias de 
convencimento os quais atendam à intenção comunicativa  
 
Manter, ao longo do texto e de modo facilmente depreensível, a 
orientação argumentativa eleita  
 
Atender às configurações estilístico-composicionais mais 
frequentes do gênero (elementos paratextuais – como título, 
assinatura, data e local – e textuais propriamente ditos)  
 
Construir, de modo facilmente depreensível, uma imagem do 
interlocutor   



Constituição da 
autoria  

 
Revelar-se, na construção do texto, como um sujeito-autor que 
defende seu posicionamento e tenta não só convencer o 
interlocutor a denunciar um crime mas também o instiga a uma 
tomada de posição  
 
Gerenciar, de forma bem articulada, a inserção de todas as vozes 
alheias   
 

 Adequação à 
modalidade escrita 
padrão   

 Usar, de modo excelente, os recursos linguísticos (em âmbito 
ortográfico, morfológico, sintático, semântico, estilístico e 
pragmático), demonstrando competência no manejo da 
modalidade escrita 



 
Controle da coesão 
e da coerência   

Revelar domínio excelente no emprego do sistema de pontuação  
 
Adequar, de modo excelente, o registro de linguagem ao 
interlocutor, de modo a valorizar o tipo de interação estabelecido  
 
Utilizar-se, de modo excelente, dos mecanismos coesivos 
(organizadores e marcadores textuais, marcadores de 
responsabilidade enunciativa e conectores argumentativos 
propriamente ditos)  
 
Estabelecer, de modo excelente, a progressão textual e sinalizá-la 
com os mecanismos linguístico-discursivos adequados  
 
Construir, de modo excelente, os parágrafos como unidades 
funcionais do texto e os períodos como unidades estruturais 
determinadas pelas convenções da tradição gramatical 



Atribuiu-se nota ZERO ao texto em qualquer uma das condições seguintes:  

 

1. Não abordar o tema.  

2. Não manifestar uma intenção comunicativa.  

3. Não manifestar um ponto de vista nem argumentos que o sustentem.  

4. Redigir o texto em versos.  

5. Compor o texto recorrendo exclusivamente à copia de fragmentos da coletânea.  

6. Revelar uma total falta de controle da modalidade escrita em seus diversos aspectos.  
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NOTA NA PROVA
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NOTAS DA 

REDAÇÃO 

Nº de 

candidatos 
(%) 

0,00 (zero)         211 1,2 

0,01 - 0,25         1377 7,6 

0,26 - 0,50         10534 57,9 

0,51 - 0,75         5579 30,7 

0,76 - 1,00         501 2,8 

MÉDIA:          0,47 

Total de candidatos 18.202 

Nota média na prova (%) 47,0% 


