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REDAÇÃO
O QUE É
Como ela é corrigida?
Segundo a Cartilha da Redação do ENEM 2019, o texto produzido
por você será avaliado por, pelo menos, dois professores, de forma
independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro.
• Como a redação será avaliada?
Os dois professores avaliarão seu desempenho de acordo com os
critérios do quadro a seguir:

Como será atribuída a nota à redação?
Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 e 200 pontos para cada
uma das cinco competências. A soma desses pontos comporá a nota
total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos. A nota
final do participante será a média aritmética das notas totais
atribuídas pelos dois avaliadores.
O que é considerado discrepância?
Considera-se discrepância quando as notas atribuídas pelos
avaliadores:
◦ Diferirem, no total, por mais de 100 pontos.
◦ Obtiverem diferença superior a 80 pontos em qualquer uma das
competências.
• Qual a solução para o caso de haver discrepância entre as duas
avaliações iniciais?
◦ A redação será avaliada, de forma independente, por um terceiro
avaliador.
◦ A nota final será a média aritmética das duas notas totais que
mais se aproximarem.
E se a discrepância ainda continuar depois da terceira avaliação?
A redação será avaliada por uma banca presencial composta por três
professores, que atribuirá a nota final do participante.
Quais as razões para se atribuir nota 0 (zero) a uma redação?
A redação receberá nota zero se apresentar uma das características a
seguir:
◦ Fuga total ao tema.
◦ Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa.

◦ Extensão de até 7 linhas.
◦ Cópia integral de texto(s) motivador(es) da Proposta de Redação
e/ou de texto(s) motivador(es) apresentado(s) no Caderno de
Questões.
◦ Impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação
(tais como números ou sinais gráficos fora do texto).
◦ Parte deliberadamente desconectada do tema proposto.
◦ Assinatura, nome, apelido ou rubrica fora do local devidamente
designado para a assinatura do participante.
◦ Texto predominantemente em língua estrangeira.
◦ Folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na
folha de rascunho

