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Olá, queridos estudantes!
 
Esse e-book apareceu na hora certa, não é mesmo? Chegou o 
momento de entender de uma vez por todas aqueles errinhos mais 
comuns - e mais chatos! - de gramática.

Aqui você vai encontrar 10 dicas mais do que essenciais para 
arrasar na redação do ENEM, especialmente na Competência I. 
Como dito anteriormente, as dicas foram pensadas de acordo 
com um mapeamento de alguns dos equívocos mais comuns dos 
estudantes nas redações.

Bora lá?
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1. VÍRGULA SEPARANDO O SUJEITO DO VERBO

Esse é um dos equívocos mais comuns nas redações do ENEM, por ser de difícil identificação 
às vezes. Porém, lembre-se disso: nunca separe o sujeito do seu verbo.

A ordem direta da língua portuguesa padrão é SUJEITO-VERBO-OBJETO, a famosa SVO.  
A partir da identificação desses elementos na frase, sabemos onde ou não colocar a vírgula.  
O importante, agora, é lembrar que não se separa termos em ordem direta na frase, ok?

EXEMPLOS

ERRADO: 

Consequentemente, tais motivadores, geram incontestáveis e sérios efeitos na 
vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental.

SUJEITO: motivadores
VERBO: geram
A vírgula após “motivadores” não deve existir.

CORRETO:

Consequentemente, tais motivadores geram incontestáveis e sérios efeitos na  
vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental.

2. NÃO ISOLAR ELEMENTO COESIVO DE INÍCIO  
DE PERÍODO E/OU PARÁGRAFO

A vírgula e os elementos coesivos: uma junção e tanto! Pensando nesse equívoco, também 
super comum nas redações, elaboramos essa dica:

Sempre utilize vírgula para isolar os elementos coesivos
• No início do parágrafo e/ou período

EXEMPLOS

ERRADO:

Portanto são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças 
mentais na sociedade brasileira.
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CORRETO:

Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças 
mentais na sociedade brasileira.

Quando estiverem deslocados na ordem direta da frase

EXEMPLOS

ERRADO:

Cabe avaliar ademais a falta de empatia retratada nos casos de violência contra pessoas com 
orientação sexual distinta. 

“Ademais” está deslocado da ordem direta da frase! Sendo assim, vai entre vírgulas.

CORRETO:

Cabe avaliar, ademais, a falta de empatia retratada nos casos de violência contra pessoas com 
orientação sexual distinta. 

3. SEPARAR VERBO E COMPLEMENTO

Caso bem parecido com o número 1! Não devemos nunca separar o verbo do seu 
complemento. Os complementos, neste caso, fazem parte do sentido da frase; eles são os 
objetos (diretos ou indiretos). Você lembra que a ordem direta da língua portuguesa escrita 
é SVO (sujeito - verbo - objeto) e que nós não separamos esses elementos? Vejamos um 
exemplo:

ERRADO:

Ademais, é preciso salientar, que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal 
assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão.

VERBO: salientar
COMPLEMENTO: que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto
Conclusão: a vírgula após o verbo não existe!

CORRETO:

Ademais, é preciso salientar que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal 
assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão.
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4. COLOCAR CRASE ANTES DE PALAVRAS MASCULINAS

Parou aí! Crase antes de palavras masculinas nunca mais. A crase é a junção da preposição a 
+ o artigo a. Os substantivos masculinos são sempre precedidos pelo artigo o, não é? Sendo 
assim, como você quer colocar a crase antes deles?

EXEMPLOS

ERRADO:

É preciso que o governo garanta acesso de qualidade à tratamentos adequados para pessoas 
com doenças mentais.

O tratamento: termo originalmente masculino, precedido pelo artigo o. Não admite crase!

CORRETO:

É preciso que o governo garanta acesso de qualidade a tratamentos adequados para pessoas 
com doenças mentais.

5. COLOCAR CRASE ANTES DE VERBOS 

A crase existe quando há a junção entre a preposição “a” e o artigo definido feminino “a”. Sendo 
assim, se a palavra seguinte à preposição “a” for um verbo, a crase não existe, pois os verbos 
são palavras que não admitem determinantes (artigo, por exemplo), e a condição básica para a 
existência da crase é o próprio artigo definido feminino. Entendeu?

EXEMPLOS

ERRADO:

Nesse cenário, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra “O Homem Cordial”, expõe 
o egoísmo presente na sociedade brasileira — que tende à priorizar ideais particulares em 
detrimento do bem estar coletivo.

“Priorizar” é um verbo, e verbos não são precedidos de vírgula. 

CORRETO:

Nesse cenário, o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra “O Homem Cordial”, expõe 
o egoísmo presente na sociedade brasileira — que tende a priorizar ideais particulares em 
detrimento do bem estar coletivo.
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6. COLOCAR LETRA MAIÚSCULA EM SUBSTANTIVOS ALEATÓRIOS

O maior erro que você pode cometer ao utilizar letra maiúscula é colocá-la em palavras 
aleatórias, como por exemplo: “País” (Oi?). Esse tipo de equívoco é considerado um desvio para 
o ENEM e tira pontos da Competência I.

Utilize letras maiúsculas primordialmente para:

Iniciar de parágrafos e frases, após o ponto final (não precisa nem dizer, né?!)

Nomes próprios
• Filósofos, pensadores, famosos, influencers (Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Djamila 
Ribeiro, Paulo Freire);
• Países, continentes, estados (Brasil, África, Bahia);
• Eventos e acontecimentos históricos (Segunda Guerra Mundial, Proclamação da República, 
Guerra de Canudos, Reforma Protestante, Idade Média);

Constituição Federal do Brasil, Constituição da República e seus derivados;

“Estado”, como sinônimo de conjunto das instituições que controlam uma nação.

OBS: não inventa, tá? Se você ficar com muita dúvida, é mais seguro não colocar  
letra maiúscula.

EXEMPLOS

ERRADO:

Paralelamente, o estado - principal promotor da harmonia social - deve promover a 
representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos 
monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema.

“Estado”, nesse caso, representa as entidades de direito público administrativo (governo, 
congresso, forças armadas, poder judiciário, etc.). Portanto, deve ir com letra maiúscula.

CORRETO:

Paralelamente, o Estado - principal promotor da harmonia social - deve promover a 
representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos 
monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema.
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7. FALTA DE ACENTO EM PROPAROXÍTONAS 

Você sabia que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas? Pois então, a partir do 
momento em que você entende o que são as proparoxítonas, não tem erro!

Nas palavras proparoxítonas, a tonicidade está localizada na antepenúltima sílaba (a sílaba 
tônica). Isso quer dizer que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

EXEMPLOS DE PROPAROXÍTONAS COMUNS NA REDAÇÃO

• pro-ble-má-ti-ca
• ne-gli-gên-ci-a
• e-fê-me-ro 
• es-te-re-ó-ti-po 
• ar-qué-ti-po 
• gê-ne-ro
• pú-bli-co

8. ESQUECER DE CONCORDAR O VERBO COM O SUJEITO

Concordância verbal é a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo da oração em questão. 
Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar, e vice-versa.

*Lembrando: há vários outros tipos de concordância verbal. Aqui estamos falando especificamente de verbo e sujeito!

ERRADO:

Dessa forma, embora a psiquiatria e a psicologia tenha avançado no que diz respeito ao 
controle dos sintomas das psicopatologias (...).

VERBO: “tenha” (ter)
SUJEITO: psiquiatria e psicologia (sujeito composto!)

CORRETO:

Dessa forma, embora a psiquiatria e a psicologia tenham avançado no que diz respeito ao 
controle dos sintomas das psicopatologias (...).

(sujeito composto)
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9. FALTA DE PARALELISMO SINTÁTICO NA FRASE

O paralelismo ocorre quando os elementos apresentados possuem a mesma estrutura 
gramatical. Ele é um recurso de coesão para a nossa escrita, com o objetivo de facilitar nosso 
entendimento. Para mantermos o paralelismo, devemos seguir uma estrutura frasal semelhante 
nos elementos da frase. Bugou? Vamos de exemplos!

EXEMPLOS

ERRADO:

Todos possuem o direito à cultura, lazer e educação.

Lazer: palavra masculina, deve ser precedida pelo artigo correspondente!

CORRETO:

Todos possuem o direito à cultura, ao lazer e à educação.

10. COLOCAR PREPOSIÇÃO DEPOIS DE VERBOS  
TRANSITIVOS DIRETOS

Acarretar… Corroborar… Já ouviu esses termos antes? Sim, os estudantes adoram utilizá-los na 
redação (para nós professores o motivo ainda é uma incógnita). Esses verbos são transitivos 
diretos, o que significa que eles não são seguidos de preposição!

EXEMPLOS

ERRADO:

Com efeito, hão de ser analisadas as causas que corroboram nesse grave cenário:  
a desinformação e a mentalidade social.

*(nesse - em + esse)

CORRETO:

Com efeito, hão de ser analisadas as causas que corroboram esse grave cenário:  
a desinformação e a mentalidade social.
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