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Redação no TIM 1



Redação no TIM 1

• Que tipo de redação adotamos no TIM 1?

Descrição 
Denotativa

• Objetiva
• Clara e direta

Dissertação

• Reflexiva
• Propositiva



Descrição Denotativa

• Relato do que é observado ou estudado em
detalhes

• Linguagem sem metáforas ou sentidos
simbólicos

• Palavras são tomadas no seu sentido mais
exato

• Típica de textos técnicos e científicos

No TIM, ela predomina no 
DIAGNÓSTICO 



Dissertação

• Exposição de ideias em torno de um 
problema

• Discussão/argumentação a cerca de uma
problemática ou tema

• Formulam-se opiniões e recomendações

• Exige reflexão, seleção de ideias e 
pensamento lógico

No TIM, ela predomina no 
PLANEJAMENTO 



Um bom texto!

Coesão

Coerência

Correção



Coesão e coerência

Coesão

• Uso de elementos que 
estabelecem ligações 
entre palavras e frases, 
unindo diferentes partes 
de um texto.

• Garante a harmonia e 
fluidez.

Coerência

• Ligação lógica entre as 
ideias, garantindo a 
complementariedade 
delas e, portanto, um 
texto com sentido.

• Garante a 
interpretabilidade.



Coesão e coerência

Ex. Falta de coesão

Mensagem coerente mas 
SEM coesão:

“Pare de mexer nessa 
tinta. Vá já para o 
banheiro! Não toque em 
nada. Lave bem as mãos.”

Ex. Falta de coerência

Mensagem coesa mas 
SEM coerência:

“Aberto todos os dias, 
exceto sábado.”



Coerência entre parágrafos

Parágrafo 1

• Argumento 1
• Argumento 2

Parágrafo 2

• Argumento 1
• Argumento 2

Parágrafo 3

• Argumento 1
• Argumento 2

• Concentre ideias
diretamente
relacionadas em um 
mesmo parágrafo.

• Siga a lógica sequencial
para organizar
parágrafos entre si.



Frase – Oração - Período

• Frase
• Qualquer enunciado dotado de significação.

• Ex.: Socorro!

• Oração
• Frase que apresenta verbo ou locução verbal.

• Ex.: As festas juninas estão chegando

• Período
• Frase estruturada em oração ou orações.

• Ex.: Fui à livraria ontem. > Período simples

• Ex.: Fui à livraria ontem e comprei um livro. > Período composto

Fonte: Adaptado de Mazzarotto, L. F. (2000) Manual de Gramática. Pág. 316.



Coerência entre períodos

• Refere-se à associação e correlação entre ideias 
dentro do período composto.

• Exemplo correto:

• A bacia hidrográfica está localizada na região Norte do Estado 
e abrange uma área de 50 km2.

• Exemplo incorreto:

• A bacia hidrográfica está localizada na região Norte do Estado 
e o modelo digital de elevação foi obtido da SRTM (Shuttle
Radar Topographic Mission).



Dicas para clareza textual

Adotar
• Frases curtas

• Precisão nas palavras

• Palavras simples

• Texto direto ao ponto

• Frases com conexão entre 
ideias correlacionadas ou 
sequenciais

Evitar
• Frases longas

• Palavras ambíguas

• Palavras pouco conhecidas

• Texto prolixo (rodeios)

• Períodos compostos com 
ideias difusas ou pouco 
relacionadas

Fonte: Adaptado de Mazzarotto, L. F. (2000) Manual de Gramática.



Revisão de erros

• Concordância

• Regência

• Pontuação

• Ortografia

• Acentuação

• Coesão, coerência e 
concisão do texto

DICA PARA A VIDA:

Revise o seu texto antes 
de passá-lo para 

professores ou chefes!!!



Revisão de erros

Concordância 
(verbal/nominal):

• Concordância de gênero
e número entre verbo ou 
nome e demais elementos 
da frase.

• OBS: “nome” refere-se a 
substantivo, adjetivo ou 
advérbio)

Regência (verbal/nominal):

• Relação entre o verbo ou 
nome e seus complementos 
(ex.: preposições)

• Exemplos:

• Obedecer a...

• Medo de...

• Doutor em...



Confusões clássicas!

• a / Há

• há menos de / a menos
de

• em via de / em vias de

• afim / a fim de

• visar / visar a

• a princípio / em princípio

• cerca de/ acerca de / há
cerca de

• sessão / seção

• anexo / anexa

• mesmo / mesma / o 
mesmo

• se não / senão

• tem / têm

• em face de / face a

• porque / por que / 
porquê / por quê

Busque na 
INTERNET!



Uso da crase

Crase é a fusão da 
preposição a com os
artigos a(s)

ou com os pronomes
demonstrativos
aquele(s), aquela(s), 
aquilo

ou com os pronomes
relativos a qual, as quais

Regra básica:

Substitua o substantivo
feminino por um 
masculino.

Se houver necessidade de 
“ao”, então, no feminino
haverá crase.

Fonte: Adaptado de Mazzarotto, L. F. et al. (2001) Manual de Redação. Pág. 282-283.



Uso da crase – Regra básica

• Exemplo:

“Refiro-me à professora 
de matemática.”

Substituindo pelo masculino:

“Refiro-me ao professor 
de matemática.”

• Exemplo:

“Eu vou à escola.”

Substituindo pelo masculino:

“Eu vou ao centro.”

Fonte: Adaptado de Mazzarotto, L. F. et al. (2001) Manual de Redação. Pág. 282-283.

OBS: Verifique as demais regras 
em manuais de gramática.



Fonte: https://portugues.dicaseexercicios.com.br/uso-dos-porques/



haver / existir

Verbo “haver”

No sentido de suceder, 
acontecer, fazer, etc.:

• é impessoal, i.e., não
tem sujeito

• SEMPRE usado na 3a

pessoa do singular

Verbo “existir”, etc.

Existir, ocorrer, acontecer, 
suceder, realizar-se:

• são verbos pessoais

• têm sujeito e 
concordam com ele

Fonte: Adaptado de Mazzarotto, L. F. et al. (2001) Manual de Redação. Pág. 240.



haver / existir

Verbo “haver”

CORRETO:

“Na sala havia algumas
pessoas”

“Houve muitos acidentes”

“Não haverá exceções”

Verbo “existir”

CORRETO:

“Na sala existiam algumas
pessoas”

“Aconteceram muitos
acidentes”

“Não ocorrerão exceções”

Fonte: Adaptado de Mazzarotto, L. F. et al. (2001) Manual de Redação. Pág. 240.



Dicas adicionais preciosas!

• Sujeito e verbo não são 
separados por vírgula!

• CERTO: “O coeficiente 
de compacidade 
apresenta...”

• ERRADO: “O coeficiente 
de compacidade, 
apresenta...”

• Não unimos valores e 
unidades! Dê espaço!

• CERTO: 5 m/s

• ERRADO: 5m/s



Vícios de redação no TIM 1

“o mesmo”

“a mesma”
“Vale ressaltar 

que...”



Verificador de ortografia e gramática

• Menu do Word –
Ferramentas –
Ortografia e Gramática

• OBS: antes de tudo, 
definir o idioma de 
revisão como Português 
Brasileiro



Referência cruzada no Word

• Busque “Referências” no menu do Word

• Seleciona “Legendas” – “Inserir Legenda”

• Para citar o elemento, clique em “Referência 
Cruzada”



Software para referências
bibliográficas

Mendeley Link:

https://www.mendeley.com/download-
desktop/Windows/

Busque pelos vídeos TUTORIAIS no 
YouTube



Plug-in do Mendeley para Word



Plug-in do Mendeley para Word

Estilo ABNT já incorporado
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