REDAÇÃO
O que fazer para escrever bem?

Como iniciar? De que maneira finalizar? Uma boa redação precisa de quantos
parágrafos?
Tais indagações sempre aparecem durante a escrita de um texto, não é?
Convidamos você a apreciar algumas dicas para aprimorar a habilidade da escrita no
momento da Redação para o Exame de Seleção da UNIASSELVI.
 Dê preferência à voz ativa (VOZ ATIVA: sujeito + verbo + complementos. Exemplos: A
pequena menina nos contou a novidade com alegria no olhar; Meu pai estava
enraivecido; Paula e eu brincamos o dia todo).
 Seja direto.
 Escreva o que pretende de forma simples, sem redundâncias.
 Adeque a linguagem à situação.
 Não fuja do tema proposto.
 Organize frases curtas, assim se evitam problemas de coesão e coerência.
 Seja claro e objetivo.
 Evite repetições e gírias.
 Evite o uso de abreviaturas.
 Não esqueça: utiliza-se letra maiúscula no início de frases e em nomes próprios.
 Evite aliterações. (repetição de som idêntico ou semelhante).
 Evite clichês. (Expressão idiomática que, de tão utilizada, torna-se previsível).
 Não abuse dos estrangeirismos.
 Não utilize palavras de baixo calão.
 Utilize a pontuação de forma adequada.
 Nunca use siglas desconhecidas.
 Atente para a ortografia das palavras.
 Utilize linguagem formal.
 Evite expressões regionais.
 O uso de rimas em uma redação não é adequado.
 Evite rasurar seu texto.
 Respeite o limite de linhas estipulado.
Estas dicas devem ser sua prioridade no momento de redigir seu texto. Ao finalizar sua
redação, faça uma nova leitura.

Mas, como iniciar o texto?

O texto deve ser escrito e organizado em etapas, sendo elas: introdução, desenvolvimento e
conclusão. Acompanhe:
INTRODUÇÃO
Onde você deverá apresentar, delimitar e chamar a atenção do leitor para o assunto
do seu texto. Isso poderá ser feito por meio de uma afirmação, declaração, um
questionamento, entre outras maneiras. Lembre-se que uma introdução não deve ser muito
longa, pois pode desmotivar quem a lê.
DESENVOLVIMENTO
É a parte substancial e decisória de uma redação, onde as informações deverão ser
retomadas e argumentadas. Para tanto, o uso de conectores adequados (palavras que ligam as
orações, conferindo-lhes sentido) tornará seu texto coeso e coerente. Evite pormenores,
divagações, repetições e exemplos excessivos.
CONCLUSÃO
Como a introdução, o fim não deve ocupar uma grande parte do texto. Nesta parte,
você deve propor uma solução. Apesar de já tê-la indicado no desenvolvimento, a solução
agora adquire maior destaque. Evite avisar que vai concluir o texto utilizando expressões
como: “Em resumo” ou “Concluindo”.
Ao organizar seu texto dessa maneira, tenha certeza de que sua redação foi elaborada
com qualidade.

Dicas psicológicas para realizar uma boa redação
No dia anterior à redação:
•
•
•
•
•
•

Informe-se sobre as atualidades.
Tenha uma alimentação balanceada.
Mantenha pensamentos positivos.
Distraia-se.
Relaxe.
Durma-bem.

No dia da redação
•

Programa-se para sair antes do horário, para evitar atrasos.

•
•
•
•

No Polo de Apoio Presencial, o Articulador(a) o conduzirá para a sala em que será
aplicada a Redação. Fique atento!
Sente-se e relaxe.
Pense e visualize mentalmente antes de escrever.
Você é capaz! Acredite.
Boa redação!

