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GRADE DA PROVA DE REDAÇÃO 
 

Apesar dos aspectos negativos abordados no texto, não podemos nos esquecer dos 
benefícios da tecnologia, a qual tem se tornado uma necessidade absoluta da qual, muitas 
vezes, não podemos escapar. Ela tem um papel decisivo na maioria das necessidades de 
nossas vidas e, muitas dessas necessidades, têm o atendimento facilitado por meio de 
tecnologias cada vez mais avançadas, acessíveis e baratas. Dados esses dois 
posicionamentos, escreva um texto em que você apres ente, com argumentos 
consistentes, seu ponto de vista sobre a tecnologia  em nossas vidas. 
 

 
TEMA A SER 

DESENVOLVIDO 
 

Apresentar, por meio de argumentos, seu ponto de vista sobre a tecnologia em 
nossas vidas. 

 
ABORDAGENS 

PLAUSÍVEIS 
DO TEMA 

 

1. O candidato apresenta – de forma argumentativa, descritiva ou narrativa - 
argumentos que evidenciam seu ponto de vista sobre os benefícios  da 
tecnologia em nossas vidas. 

2. O candidato apresenta – de forma argumentativa, descritiva ou narrativa – 
argumentos que evidenciam seu ponto de vista sobre os malefícios  da 
tecnologia em nossas vidas. 

3. O candidato defende – de forma argumentativa, descritiva ou narrativa – 
argumentos que evidenciam seu ponto de vista sobre os benefícios  e 
malefícios  da tecnologia em nossas vidas. 

 
CASOS EM QUE 
A ABORDAGEM 
DO TEMA ESTÁ 
PARCIALMENTE 
COMPROMETIDA 

 

1. O candidato apresenta, com argumentos pouco consistentes, – de forma 
argumentativa, descritiva ou narrativa – o seu ponto de vista sobre a 
tecnologia em nossas vidas. 

2. O candidato apresenta, com argumentos pouco consistentes, – de forma 
argumentativa, descritiva ou narrativa – o papel que a tecnologia assume na 
nossa sociedade. 

 
CASOS EM QUE 
A ABORDAGEM 
DO TEMA ESTÁ 
TOTALMENTE 

COMPROMETIDA 
 

1. O candidato não apresenta nenhum argumento que evidencie seu ponto de 
vista sobre a tecnologia em nossas vidas.  

2. O candidato trata de assuntos alheios às tecnologias. 
3. O candidato apenas copia partes do texto. 

 
 
 
 
 
 


