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Desvios competência 1

✓Livre-arbítrio: com hífen 

✓Etnia 

✓“Site”; “Gazeta do Povo”;

✓“Não tem direito algum” (nenhum)

✓ “...cuja a humanidade...”



Estado ou estado?

Quando nos referimos ao “Estado” 

instituição, este é grafado sempre com 

letra maiúscula.

Exemplo: “O Estado poderia oferecer 

oportunidades para criar seus filhos...”



Desvios competência 2

✓Texto zerado

- Muitas marcas de opinião, 

configurando resenha, artigo de 

opinião ou outro gênero 

argumentativo;

- Cópia de trechos do texto original.



Desvios competência 2

✓Marcas de opinião:

“O aborto é um assunto muito discutido 

por vários especialistas e não é de hoje.”



Desvios competência 2

✓Ideias ausentes no texto 

original/inferências:

“ ... para quem o aborto é a única opção, 

ou por causa da saúde da mãe ou do 

bebê.”

“...para acabar com o aborto dever-se-ia 

mostrar às mães que elas são amadas, 

ajudando a suportar este conflito...”



Desvios competência 3

Clichês, senso comum, frases prontas:

✓“O aborto hoje em dia...”

✓“... Opinião sobre o assunto aborto...”

✓“ Outra ideia central do texto é...”

✓Consciência de si mesmo;

✓“aborda sobre o tema”



Desvios competência 3

✓Durante o texto

✓Revista Gazeta do Povo

✓“... Opinião sobre o assunto aborto...”

✓“ Outra ideia central do texto é...”

✓Consciência de si mesmo;

✓“aborda sobre o tema”



Desvios competência 3

✓Fidelidade ao sentido e contexto do 

texto original:

“Algumas mulheres pensam que não 

existe outra saída... Mas a clínica de 

aborto Planned Parenthood acolhe essas 

mulheres e tenta mostrar para elas a 

importância da vida da criança.”



Decorre

Desenvolvimento 

de modo contínuo

Ex: Tudo decorreu 

como o planejado.

Acontecer; passar a 

existir: 

Ex: Não sei o que 

decorreu naquele 

momento. 

Discorre

Dissertar; 

expressar suas 

ideias através do 

discurso oral ou 

escrito. 

Ex: Discorreu acerca 

do movimento 

Hippie.



Desvios competência 4

✓FRASE FRAGMENTADA: 

“...cuja humanidade se baseia na ciência, 

que atesta o surgimento de um novo 

indivíduo.”

✓“... chegar a quaisquer extremos, desde

conceder dignidade maior a animais 

do que a recém-nascidos.”



Desvios competência 4

✓CONECTORES: 

“... chegar a quaisquer extremos, desde

conceder dignidade maior a animais do 

que a recém-nascidos.”

✓“...cuja a humanidade...”



Como fazer



1º PARÁGRAFO
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1º PARÁGRAFO





2º PARÁGRAFO
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2º PARÁGRAFO





3º PARÁGRAFO
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3º PARÁGRAFO





4º PARÁGRAFO
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5º PARÁGRAFO
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✓
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5º PARÁGRAFO
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PRESTE ATENÇÃO!
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