
Nuciala Mognato Tureta





Presencial Semipresencial

• Atividades presenciais de 04 a 05 dias na semana;
• Diploma reconhecido pelo MEC;

• Salas de aula de laboratórios com infraestrutura diferenciada;
• Metodologias ativas de aprendizagem;

• Vivência de projetos reais da profissão desde o início do curso.

• 01 ou 02 dias de aula presencial por semana; 
• Atividades divididas em encontros presenciais e atividades virtuais; 

• Flexibilidade de tempo aliada à experiência presencial e 
1 diploma e certificações ao final de cada desafio.

Biomedicina - Educação física
Medicina veterinária

Odontologia - psicologia

Administração - Gestão do Agronegócio
Gestão Financeira - Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Marketing - Contabilidade
Nutrição - Engenharia de Alimentos

Viticultura e Enologia - Produção de Alimentos
Laticínios - Agroindústria
Sistemas de Informação  

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Pedagogia

ACESSE: WWW.ESFA.EDU.BR

Você pode ingressar através da prova presencial, 
prova online ou utilizando a nota do ENEM.

http://www.esfa.edu.br/










A prova de redação exigirá de você a produção de
um texto em prosa, do tipo dissertativo-
argumentativo, sobre um tema de ordem social,
científica, cultural ou política. Os aspectos a serem
avaliados relacionam-se às “competências” que
você deve ter desenvolvido durante os anos de
escolaridade. Nessa redação, você deverá
defender uma tese, uma opinião a respeito do
tema proposto, apoiada em argumentos
consistentes estruturados de forma coerente e
coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu
texto deverá ser redigido de acordo com a norma
padrão da Língua Portuguesa e, finalmente,
apresentar uma proposta de intervenção social
que respeite os direitos humanos.

Entendendo a prova



ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos utilizados para desenvolver os

argumentos, de modo a convencer o leitor, como: exemplos; dados estatísticos;

pesquisas; fatos comprováveis; citações ou depoimentos de pessoas especializadas

no assunto; alusões históricas; e comparações entre fatos, situações, épocas ou

lugares distintos.

ARGUMENTOS – São as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese

defendida. Cada argumento deve responder à pergunta “Por quê?” em relação à tese

defendida.

TEMA – Problema social.

TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema 

e apoiada em argumentos ao longo da redação.



• Competência 1: Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita.

• Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das

várias áreas de conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos limites

estruturais do texto dissertativo-argumentativo.

• Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,

fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

• Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos

necessários para a construção da argumentação.

• Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,

respeitando os direitos humanos.

Em que eu sou avaliado(a)



PLANEJAMENTO



A dissertação argumentativa apresenta-se com

• 1ª parte: introdução (apresentação do tema contextualizado e da tese)

• 2ª parte: desenvolvimento (argumentos para sustentar a tese)

• 3ª parte: conclusão (proposta de intervenção social e resumo)



TIPOS DE INTRODUÇÃO





DESENVOLVIMENTO



• Definir seu objetivo

• Escolher o tipo de desenvolvimento mais adequado

Desenvolvimento



Estrutura de cada parágrafo dissertativo

• Tópico frasal – primeira frase a qual contém o assunto, a 

delimitação e o objetivo do autor.

• Desenvolvimento – ampliação da proposta inicial.

• Conclusão – sistematização do desenvolvimento.



Tópico frasal é o tema do parágrafo, portanto o objetivo

deste. Na dissertação, consiste num adiantamento da

explanação de determinada ideia, deixando em suspense

maiores esclarecimentos e argumentações, justamente

porque visa a provocar no leitor a expectativa e o desejo de

se aprofundar na leitura.







Conclusão



Conclusão

●Reafirmar a ideia central e 

propor intervenção.





a) presença de proposta x ausência de proposta;

b) proposta com detalhamento dos meios para sua realização x proposta

sem o detalhamento dos meios para sua realização.

Ao redigir seu texto, procure evitar propostas vagas, gerais; busque propostas mais

concretas, específicas, consistentes com o desenvolvimento de suas ideias. Antes de

elaborar sua proposta, procure responder às seguintes perguntas: O que é possível

apresentar como proposta de intervenção na vida social? Como viabilizar

essa proposta? O seu texto será avaliado, portanto, com base na combinação dos seguintes

critérios:



CHECANDO!



ELEMENTOS QUE IMPACTAM NA REDAÇÃO DE UM BOM TEXTO: 

• A frase

• A fragmentação

• A sonoridade

• O pronome relativo e a conjunção integrante que
• A conjunção pois
• O advérbio onde
• A poluição gráfica

• A generalização (lugares-comuns, modismos, chavões)

• O uso do imperativo

• As marcas da oralidade

• Repetições (pleonasmos)

• O uso das aspas

•O vocabulário (simplicidade, dose adequada de adjetivos) 



As mulheres conquistaram vários direitos ao longo das últimas décadas. Elas
possuem um papel muito importante na sociedade hodierna, mas há
circunstâncias nas quais as mulheres são colocadas que as impedem de realizar
sua cidadania. Essas problemáticas se dão por diversos fatores. Um deles é o
fato de empresários preferirem contratar homens; e o outro seria o assédio
sofrido por esse público feminino.

O PODER DA REVISÃO





→A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a

seguir:

▪ Fuga total do tema;

▪ Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

▪ Texto com até 7 (sete) linhas;

▪ Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação;

▪ Folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho.

Quando posso zerar a redação?



✓ Apenas as redações adequadamente transcritas na Folha de Redação são 

corrigidas.

✓ A redação deve ser transcrita para a Folha de Redação com caneta 

esferográfica de tinta preta.

✓ Para ser corrigida, a redação deve ter o mínimo de 8 linhas.

Importante lembrar...



✓ O rascunho e as marcações assinaladas nos Cadernos de Questões não 

são considerados para fins de correção da redação.

✓ Na redação corrigida, não há necessidade de título. Caso o participante 

inclua título, este não será computado como linha efetivamente escrita 

para o mínimo de 7 linhas.

✓ As rasuras devem ser evitadas. Caso ocorram, basta passar um traço 

no trecho inadequado e dar continuidade ao texto.

✓ A proposta de redação apresenta textos motivadores que não devem ser 

copiados no texto produzido.

Importante lembrar...
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