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CONCLUSÃO X PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO

1. Proposta de intervenção = ENEM

2. Conclusão do artigo de opinião = resumo do 
ponto de vista, compatível com a argumentação.



SUBTÍTULO / OLHO

Versão impressa x versão para vestibular



EXPRESSÕES INADEQUADAS/REPETIDAS

1. Atualmente / nos dias de hoje / 

2. Muitas vezes... Muitas vezes... Muitas vezes...;



a) “e etc” / “..., etc” / “etc ...”;

PLEONASMOS/REDUNDÂNCIAS



INCOERÊNCIA 

a) “Alguns desses transtornos são os alimentares, o 
consumismo, a violência e o início da 
sexualidade...”



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓A partir – S E P A R A D O 

✓Antissociais – JUNTO

✓Autoimagem; autoestima

✓prÓximo / vÍtima / midiÁticos – COM acento (proparoxítonas)

✓idEia – SEM acento (paroxítona terminada em ditongo 
crescente)

✓Mas – sem acento

✓Influenciado – sem acento / influÊncia – com acento



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓DistÚrbios – com acento

✓Crase 

✓“iPhone” ou iPhone

✓Hiperativo x imperativo

✓MÍdia – com acento 



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓Homossexualidade x homossexualismo

✓ASPAS/ITÁLICO: 

▪ Jornal Ciência e Cultura;

▪ “No filme Carrie, a Estranha...”



PORQUÊ

Quero saber o motivo/ a razão/ a causa de o senhor ter me dito que esse 
hotel não tinha pernilongo.

A forma porquê representa 
um substantivo. Significa "causa", 

"razão", "motivo" e normalmente surge 
acompanhada de palavra determinante 

(artigo, por exemplo).



POR QUÊ

Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê?

Será deselegante se você perguntar novamente por quê!

A forma por que/por quê é a sequência de 
uma preposição (por) e um pronome 

interrogativo (que). Equivale a "por qual razão", 
"por qual motivo“. Caso surja no final de uma 

frase, imediatamente antes de um ponto ou de 
reticências, a sequência deve ser grafada por 

quê, pois, devido à posição na frase, o 
monossílabo "que" passa a ser tônico.



POR QUE

Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa.
Estes são os direitos por que estamos lutando.

A forma por que é a sequência de 
uma preposição (por) e um pronome 

interrogativo (que). Equivale a "por qual 
razão", "por qual motivo“. Há casos em 

que por que representa a  
sequência preposição + pronome 

relativo, equivalendo a "pelo qual" (ou 
alguma de suas flexões (pela qual, pelos 

quais, pelas quais).



PORQUE

Vou ao supermercado porque não temos mais frutas.

Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar?

A forma porque é uma conjunção, 
equivalendo a pois, já que, uma vez que, 

como. Costuma ser utilizado em 
respostas, para explicação ou causa.
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GENERALIZAÇÕES 

a) “Sem dúvida, a mídia é a principal causadora 
de transtornos...”

b) “... os jovens, pois são facilmente 
influenciados pela mídia...”



PLEONASMOS/REDUNDÂNCIAS

a) Ato cometido;

b) “... faixa etária de idade...”

c) “Esse relato conta...”;

d) “Há muitos anos atrás...”

e) “Eu, na minha opinião..”



CONECTORES

a) “Acaba com o emocional da vítima, onde
muitas vezes não tem meios ou não procura 
ajuda...”



VÍRGULA



NÃO USE, NUNCA!





NÃO USE VÍRGULA 

Predicado

O padrão de beleza imposto pela mídia vem prejudicando muitos jovens.

Sujeito

Entre sujeito e predicado
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“Cerca de 45% dos casos, são registrados na região de 
grandes aglomerações...”



DAÍ VOCÊ SEPARA VERBO DE 

OBJETO COM VÍRGULA



NÃO USE VÍRGULA 

sacrifício O trabalho custou

Objeto 
Direto

Verbo transitivo 
direto e indireto

aos idealizadores.

Objeto 
indireto

Entre o verbo e seus objetos.
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NO INTERIOR DA 
ORAÇÃO





SIM, USE VÍRGULA 

Tivera pai, mãe, marido e dois filhos. 
(nesse exemplo a vírgula separa uma série de objetos diretos do 
verbo “ter”.)

Separar elementos que exercem a mesma função sintática.
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SIM, USE VÍRGULA 

Patrícia, a todos os seus irmãos, deu um presente de 
Natal; ao marido, apenas um beijo.

Para indicar que uma palavra, geralmente verbo, foi suprimida.

4





SIM, USE VÍRGULA 

E agora, meu marido,
aceito ou não o emprego?

Isolar vocativo.
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SIM, USE VÍRGULA 

Kellen, a professora, estava com fome.

Conheço, sim, o significado da maternidade.

Para isolar o aposto ou qualquer elemento de valor meramente 
explicativo.
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