
 
 
 

SAIBA MAIS SOBRE A CORREÇÃO DE REDAÇÃO DO ME SALVA! 

Na Correção de Redação do Me Salva!, estamos dispostos a ajudar os estudantes,             

buscando um desempenho, na prática de escrita, cada vez melhor. Desse modo, cada             

inadequação marcada serve para que você entenda o que pode ser melhorado em sua              

dissertação. E lembre-se: a correção não é somente uma avaliação, mas também faz             

parte da sua formação! 

A Correção de Redação no Me Salva! é dividida em duas partes: a primeira avalia os                

deslizes gramaticais da redação do estudante; a segunda avalia o texto de acordo com os               

critérios de avaliação da instituição escolhida para a correção.  

 
Você pode consultar as Apostilas de Redação do ENEM e das principais universidades             
do país (UNESP, USP, UERJ, UNICAMP, UFSC, UFPR e UFRGS), que explicam o modelo              
de redação e os critérios de avaliação de cada instituição em detalhes! 
 

 
Você receberá suas correções comentadas em sua página da "Correção de           

Redação". Ali poderá também confirmar o envio das redações, acompanhar o status de             

correção e rever suas notas!  

Na redação, você encontrará marcações coloridas, as quais seguem a legenda de            

cores presente na planilha de avaliação (Veja a próxima página!). Você também poderá             

encontrar balões de comentário numerados e marcações de pontos que você mandou            

muito bem  ao longo do seu texto. 

Logo abaixo, você saberá a sua nota final, baseada nos critérios de avaliação da               

instituição em questão. Ainda, para que tenha mais algumas dicas de como melhorar a              

redação, você poderá ler também um comentário personalizado sobre sua redação. 

 
  

 



 
 
 

Confira a legenda a seguir: 
 

Ortografia Maiúsculas, minúsculas, números, separação de sílabas,      
acentuação, hífen, aspas, trema, grafia de palavras. 

Semântica 
Inadequação (paralelismo semântico) e imprecisão vocabular      
(palavras de sentido amplo), redundância (paráfrase, repetição),       
ambiguidade.  

Pontuação 
Adjunto adverbial deslocado, orações subordinadas, elementos      
intercalados, conjunções coordenadas adversativas,    
explicativas e conclusivas, aposto, elipse.  

Concordância Concordância Nominal e Verbal.  

Regência 
Regência Verbal e Nominal (omissão ou uso indevido de         
preposição), regência de pronomes relativos, crase, uso de        
pronomes oblíquos (o  e lhe ).  

Outros 

Flexão verbal, uso indevido de tempos verbais, omissão de         
termos da oração, colocação pronominal, retomada      
pronominal, problemas de composição do período      
(coordenação e subordinação), frases siamesas, fragmento de       
frase, quebra do paralelismo sintático. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FIQUE LIGADO EM ALGUMAS REGRINHAS IMPORTANTES 

 

➔ Priorizamos a avaliação de textos do tipo dissertativo-argumentativo e, a partir dele,            
avaliamos de acordo com o ENEM e outros vestibulares, com exceção da UNICAMP, a              
qual solicita a produção de gêneros textuais específicos. 

➔ As folhas de redação do Me Salva! auxiliam muito a clareza das informações!             
Pensadas especialmente para o estudante, as duas folhas (para o ENEM e outra para              
Vestibulares) têm o espaço necessário para a produção textual e para os comentários             
da equipe de correção. Você poderá baixá-las na página inicial da Correção de             
Redação! 
Você pode usar outras folhas se realmente for difícil imprimir as do Me Salva!. Atenção!               
Ao escolher outra folha, não ultrapasse a extensão de 30 linhas ou uma página!  

➔ Corrigimos apenas as propostas de redação que estão na plataforma do Me Salva!,             
mas, é claro, sempre aceitamos sugestões de novos temas! O prazo de correção é de 7                
dias. 

➔ Para enviar sua redação, você deve acessar a barra lateral da página inicial da Correção               
de Redação e clicar no botão “Enviar Redação”. No momento do envio, não esqueça:              
você deve encaminhar a redação nos formatos .jpg ou .png, e precisa escolher o tema e                
o formato da correção que deseja!  
Atenção! Arquivos em outro formato (.pdf, por exemplo) precisarão ser convertidos           
para imagem!  

➔ Você poderá enviar o número de redações que contratou em seu plano, e as redações               
podem ser enviadas para correção imediatamente após você ter escrito, ou seja, em             
qualquer dia ou horário!  

 

 

 

 

 

Tudo belezinha? Então bora mandar muito bem na redação! 

 


