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O que é uma dissertação? 

  

É um tipo de escrita, muito pedida em provas e concursos em todo o Brasil. 

É simples e direto, um texto impessoal que defende uma ideia.  
Qual é sua estrutura? 

É bem simples, dividida em três partes, introdução, desenvolvimento e 

conclusão, respectivamente. 

Veja um esquema sobre como fazer uma redação dissertativa.  

  

Informações mínimas: podes optar por todos os parágrafos com 4 a 5 linhas se não 
ficares abaixo do número mínimo de linhas estipulado pela banca avaliadora. 

 

Características da dissertação 

O texto deve ter clareza, precisão, ser coerente, objetivo e deve estar em 
uma linguagem menos coloquial. Não deve haver abreviações, ambiguidade 

e deve ser um texto impessoal. 



O que NÃO fazer em uma dissertação 

Tudo citado abaixo pode fazer você perder pontos ou fazer com que sua 

redação será anulada. 
      Abreviações: Vc, tbm, tv, etc.. 

      1º pessoa: “Eu acho…” 
      Fugir do tema. 

      Letra ilegível. 

      Escrita a lápis. 
      Rasurar. 

      Texto sem título. 
      Escrever em forma de versos. 

      Não obedecer parágrafos e o número de linhas determinado.  
      Não seguir as instruções da redação. 

      Cópias do(s) texto(s) de motivação. 
      Se identificar: Escrever seu nome, fazer um desenho, um sinal, 

alguma coisa que te identifique. 
      Usar cores de canetas diferentes: Rosa, azul claro, verde, roxo.  

      Estrangeirismo: Palavras estrangeiras, como, por exemplo, “ok”.  
      Generalizar fatos: Todo mundo tem medo de morrer.  

 

 

Vídeo aulas 

Aula #1 Redação para Concursos Públicos e ENEM. https://youtu.be/GJBdsX5-
ZV4 

 
Aula #2 "Montando" uma Redação https://youtu.be/e1lbummsaJQ 

 
Aula # 3 Redação para 

concursos: http://www.youtube.com/watch?v=lXLH4V... 
 

Aula #4 - Introdução de Redações Elmo Fernandes46.518 visualizações 

 
PORTUGUÊS PARA CONCURSOS 2015 - Curso Completo de Redação - Prof. 

Elmo  

 

 

 

Sugestão de mapa mental para organizar as ideias: 

https://youtu.be/GJBdsX5-ZV4
https://youtu.be/GJBdsX5-ZV4
https://youtu.be/e1lbummsaJQ
http://www.youtube.com/watch?v=lXLH4VOJUYc
https://www.youtube.com/watch?v=VzuOd2RlMMo
https://www.youtube.com/watch?v=hlTlJ2Mob_o
https://www.youtube.com/watch?v=hlTlJ2Mob_o


 
  

 

 

 

Esquemas de organização do texto dissertativo: 

 

https://sites.google.com/site/enemchute/redacao/esquema/REDA%C3%87%C3%83O.jpg?attredirects=0


 

 

Esquema da dissertação causa e consequência – facilmente aplicável em qualquer 

assunto: 

 

 

 

 

 



Este é o esquema mais importante de todos e que deve ser utilizado em todos os 

tipos de redação: 



 

Exemplos de redação: 



 

Dissertação argumentativa: 

  

 

  



Modelo de Redação nota 1000 do ENEM 



 



 

Por dentro da redação Enem 2015 os tipos de conectivos 

 Ao elaborar uma redação, muitos estudantes se perguntam se estão empregando 

corretamente aspalavras conectoras em seu texto. O uso correto dessas palavras 

é fundamental para garantir coerência à redação, contribuindo para a qualidade e 

precisão daquilo que se escreve na prova. Confira a seguir os 13 tipos de 

conectivos mais usados em textos e entenda as suas respectivas funções: 

 

DECORAR E UTILIZAR SEMPRE O CONECTIVO ADEQUADO 

1- Adição 

Esses conectivos servem para dar a ideia de acréscimo. Exemplos: “e”, “nem”, 

“também”, “não só... mas também” 

 

2 - Alternância  

Esse conectivo passa a ideia de mudança. Exemplos: “ou...ou”, “quer...quer”, 

“seja...seja” 

 

3 - Causa 

Os conectivos que exprimem a ideia de causa servem para justificar determinada 

ocorrência. Exemplos: porque, já que, visto que, graças a, em virtude de. 

 

4 - Conclusão 

Usados normalmente para elaborar um desfecho a determinada ideia. Exemplos: 

logo, portanto, pois. 

 

5 - Condição 

Esse tipo de conjunção estabelece uma hipótese. Exemplos: se, caso, desde que, a 

não ser que, a menos que. 

 

6 - Comparação 

Como o próprio nome já diz, trata-se de conjunções utilizadas para comparar um 

objeto/pessoa/acontecimento ao outro. Exemplos: como, assim como. 

 

7- Conformidade 

http://noticias.universia.com.br/tag/reda%C3%A7%C3%A3o-enem-2015


Essas conjunções expressam a ideia de “estar de acordo com” alguma coisa ou 

pessoa. Exemplos: conforme, segundo. 

 

 

Dicas:  

LEIA DIARIAMENTE O EDITORIAL DA ZERO HORA OU DO DIÁRIO POPULAR – SÃO 

EXEMPLOS ÓTIMOS DE DISSERTAÇÃO 



 

TÉCNICAS PARA DOMINAR REDAÇÃO 

- FAÇA UMA REDAÇÃO POR SEMANA 

  - faça o rascunho e passe a limpo 

  - na semana seguinte revise para encontrares erros 



 

Redação se aprende fazendo e revisando 
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