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Desvios de redações efetuadas por alunos 
do Ensino Médio 

 
1. Substitua as palavras destacadas (ou mesmo aquelas que não estejam), de forma 

que os fragmentos abaixo fiquem mais elegantes, conforme à língua padrão, 

copiando as frases em seu caderno. Não se esqueçam de que todas as 
informações desta apostila caem na provas de final de período: 

 
 

a) Neste texto, falaremos sobre um antigo sonho humano: a imortalidade. 

b) A imortalidade e outros itens são os principais aspectos do texto. 

 

    Prestem muita atenção: NUNCA comecem um texto assim!!!! 
 

 

c) A fome , é o maior problema mundial, atingindo milhões de pessoas em todo o 

mundo. 

 

 

    Prestem muita atenção: NUNCA se separa o sujeito de seu verbo por vírgula!!!! 
 

d) A vida, é uma dadiva  dada por Deus a humanidade. 

e) É uma certeza da qual teremos e tivemos durante muitos anos. 
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Devemos evitar a utilização da conjunção PORÉM em início de período. Ou a 

utilizamos após o sujeito (nesse caso virá entre vírgulas) ou utilizamos NO ENTANTO. 

 

 

 

f) Porém, através de alguns estudos, cientistas acreditam que essa natureza pode ser 

vencida (...). 

g) Porém a ciência vai contra a teoria da igreja, pois para ela haverá um maior 

relacionamento da antiga geração com a nova, no qual haverá troca de experiencias 

entre elas. 

h) Porém há alguns aspectos que se deve levar em conta, a pessoa gostaria de que 

toda a família estivesse viva? 

 

Prestem muita atenção:  

ATRAVÉS significa de lado a lado, transversalmente; a locução ATRAVÉS DE,  de 

um lado para outro de... dessa forma NUNCA o utilize nos seguintes contextos: 
 

 

i) O emprego é um fator essencial para a vida de um ser humano, através dele é que 

vem as suas condições de  vida, mas devida ao avanço tecnológico, o campo de 

trabalho diminuiu muito (...). 

j) Além disso tudo, teriamos uma vida mais modesta tendo em vista que tudo seria feito 

atravéz de rodízios. 

k) Existem, já existiram e sempre existirão problemas no mundo, dos mais diversos. E 

estes são causados em maior parte pelo homem. 

l) Conforme a bíblia diz o homem era para ser imortal, porém por causa de sua gula 

isto não foi possível. 

m) Havia também muitas guerras e as contaminações eram constantes, doenças que 

hoje em dia já foram encontradas as curas. 
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n) Conclui-se que como os métodos científicos que há hoje em dia, poderá descobrir a 

cura de todas as doenças (...). 

o) Tudo começou a muito tempo atrás quando Adão e Eva comeram o fruto proibido 

(...). 

p) Há também doenças genéticas, que passam de para filho, e que não há cura mas 

com os tratamentos pode ajudar a melhorar a doença. 

q) Além de nosso organismo não aguentar, como seria uma vida imortal, onde tudo 

seria igual e nada teria mais seu verdadeiro valor? 

r) Nos perguntamos porque existem as doenças, porque não achamos a cura para 

algumas delas, para onde vamos quando morremos ou ate mesmo o motivo para o 

qual morremos. 

 

Prestem muita atenção com os PORQUÊS!!!! 
 

s) Há muitos humanos, e só tende a aumentar cada vez mais. Onde iremos parar? 

t) Ultimamente a violência e o medo tem tomado conta das pessoas. 

u) As mortes que vem acontecendo estão muito ligadas à violência, ao desafeto entre 

os semelhantes. 

v) A fome que é a principal causa das mortes, atinge principalmente os países 

subdesenvolvidos, como  Brasil, as cidades africanas, etc. 

 

ATENÇÃO COM O VERBO HAVER NO SENTIDO DE EXISTIR: ELE É IMPESSOAL, 

OU SEJA, NÃO TEM SUJEITO!!! 

 

w) Quantas pessoas haverão no mundo se a  brilhante medicina criar um coração 

mecânico? 

x) E se os dinossauros fossem imortais? Haveriam repteis gigantes andando por todos 

os lados (...). 
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y) O homen tenque aprender que tudo tem começo, meio e fim e que o que vale é a 

lembrança da pessoa, e que essas “técnicas” de prolongar a vida como a eutanázia 

só vão prolongar a dor e a angústia (...). 

 

 

 

CUIDADO COM O  “QUEÍSMO” − EXCESSO DE “QUES” − POIS TORNA SEU 

TEXTO ENFADONHO!!!! 

 

 

z) Invez de ir atrás da busca de imortalidade deveria haver mais concientização para 

ajudar os que estão vivos, como pessoas humildes, deficientes, crianças pobres, a 

fome mundial(...). 

 

 

2. As frases abaixo possuem problemas de coerência e/ou coesão. Reescreva-as, EM 

SEU CADERNO,  para que possam ser claras, objetivas e diretas, conforme devem 

ser os textos dissertativos. 

 

a) A medicina de uns tempos para cá mudou muito. Cheia de novas técnicas que 

podem vencer muitas mortes. 

b) Hoje em dia não há mais guerra, não tem mais esse meio de as pessoas irem aos 

céus “descançar”. 

c) Porém desde que o homem vem evoluindo casualidades fatais ao mesmo tempo mas 

naum porque são causados pela natureza mas sim pelo próprio homem com suas 

guerras, violência urbana e banhos de sangue. 

d) Nossos genes além de transmitirem características genéticas básicas como a cor de 

pele, cabelo e olhos, predisposição a doenças e gerontogenes. 
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e) A genética, nossos genes são provenientes de nossos progenitores, ou seja de 

nossos pais, são eles que nos transmitem caracteristicas, que nos diferenciam uns 

dos outros.  

f) Com um belo orgão mecânico, um indivíduo duraria milhares de anos. 

g) Nascemos, crescemos, se reproduzimos e morremos. 

h) Com o grande avanço do mundo, tanto socialmente, como estruturalmente. A 

medicina vem desenvolvendo uma série de experimentos e conhecimentos enormes 

sobre a vida e contra a morte. 

 

 




