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GRADE DA PROVA DE REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA - NÍ VEL E 
 
O texto Pode uma mulher governar?,  Carla Rodrigues trata da interferência, na política, do 
preconceito contra as mulheres que detêm o poder. Sabe-se que, também no trabalho, as mulheres 
enfrentam dificuldades que se devem a questões de gênero. Produza um texto em prosa sobre 

 

O preconceito de gênero e os problemas que as mulhe res 
enfrentam nas relações de trabalho . 

 

DELIMITAÇÃO DO TEMA  A relação entre o preconceito de gênero e os problemas 
que as mulheres enfrentam nas relações de trabalho.  

TESE A CONSIDERAR O preconceito de gênero está entre as causas dos 
problemas enfrentados pelas mulheres no trabalho. 

POSSÍVEIS PRESSUPOSTOS � O preconceito de gênero é a principal causa dos 
problemas enfrentados pelas mulheres no trabalho. 

� O preconceito de gênero é uma das causas de 
problemas enfrentados pelas mulheres no trabalho. 

ABORDAGENS PLAUSÍVEIS  � O candidato expõe suas ideias sobre a relação entre 
os problemas que as mulheres enfrentam no trabalho e 
o preconceito de gênero, apresentando argumentos 
consistentes. 

� O candidato relata/descreve um fato que considera ser 
exemplo da relação entre os problemas que as 
mulheres enfrentam no trabalho e o preconceito de 
gênero e apresenta argumentos consistentes sobre tal 
relação. 

� O candidato relata/descreve um fato que considera ser 
exemplo da relação entre os problemas que as 
mulheres enfrentam no trabalho e o preconceito de 
gênero e apresenta opinião pessoal sobre as causas 
de tais problemas. 

� O candidato relata/descreve um fato que considera ser 
exemplo da relação entre os problemas que as 
mulheres enfrentam no trabalho e o preconceito de 
gênero, apresenta sua opinião pessoal sobre as 
causas e aponta a solução para tais problemas. 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM ESTÁ 
PARCIALMENTE COMPROMETIDA 

� O candidato expõe suas ideias sobre a relação entre 
os problemas que as mulheres enfrentam no trabalho e 
o preconceito de gênero com argumentos pouco 
consistentes. 

� O candidato relata/descreve um fato que considera ser 
exemplo da relação entre os problemas que as 
mulheres enfrentam no trabalho e o preconceito de 
gênero, mas não apresenta argumentos consistentes 
sobre tal relação. 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM ESTÁ 
TOTALMENTE COMPROMETIDA 

� O candidato não expõe suas ideias sobre a relação 
entre os problemas que as mulheres enfrentam nas 
relações de trabalho e o preconceito de gênero. 

� O candidato relata um fato, mas não deixa clara a 
relação com o tema da prova. 

 


