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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1. (Enem, 2011)
TEXTO I
Onde está a honestidade?
Você tem palacete reluzente
Tem joias e criados à vontade
Sem ter nenhuma herança ou parente
Só anda de automóvel na cidade...
E o povo pergunta com maldade:
Onde está a honestidade?
Onde está a honestidade?
O seu dinheiro nasce de repente
E embora não se saiba se é verdade
Você acha nas ruas diariamente
Anéis, dinheiro e felicidade...
Vassoura dos salões da sociedade
Que varre o que encontrar em sua frente
Promove festivais de caridade
Em nome de qualquer defunto ausente...
ROSA, N. Disponível em: http://www.mpbnet.com.br. Acesso em: abr. 2010.

TEXTO II
Um vulto da história da música popular brasileira, reconhecido nacionalmente, é Noel Rosa. Ele nasceu em
1910, no Rio de Janeiro; portanto, se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Mas faleceu aos 26 anos
de idade, vítima de tuberculose, deixando um acervo de grande valor para o patrimônio cultural brasileiro.
Muitas de suas letras representam a sociedade contemporânea,
como se tivessem sido escritas no século XXI.

Um texto pertencente ao patrimônio literário-cultural brasileiro é atualizável, na medida em que ele se
refere a valores e situações de um povo. A atualidade da canção Onde está a honestidade?, de Noel Rosa,
evidencia-se por meio :
a)
da ironia, ao se referir ao enriquecimento de origem duvidosa de alguns.
b)
da crítica aos ricos que possuem joias, mas não têm herança.
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c)
d)
e)

da maldade do povo a perguntar sobre a honestidade.
do privilégio de alguns em clamar pela honestidade.
da insistência em promover eventos beneficentes.

2. (ENEM, 2011)
A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que
representam as tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas,
lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas
animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários representativos.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Educação física. São Paulo. 2009 (adaptado).

A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um
povo. Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela:
a)
manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de um povo, refletindo seu
modo de expressar-se no mundo.
b)
aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando
fatos históricos.
c)
acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo
aspectos políticos.
d)
tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das
mais originais.
e)
lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são inventadas, e servem apenas
para a vivência lúdica de um povo.

Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho,
Interessa mais que uma avenida urbana.
Nas cidades todas as pessoas se parecem.
Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente.
Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma.
Cada criatura é única.
Até os cães.
Estes cães da roça parecem homens de negócios:
Andam sempre preocupados.
E quanta gente vem e vai!
E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar:
Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um
bodezinho manhoso.
Nem falta o murmúrio da água, para sugerir, pela voz
dos símbolos,
Que a vida passa! Que a vida passa!
E que a mocidade vai acabar.
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3. (ENEM, 2011)
Estrada
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BANDEIRA, M. O ritmo dissoluto. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967.

A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do
cotidiano. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para:
a)
o desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela sua nostalgia
com relação à cidade.
b)
a percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida
rural.
c)
a opção do eu lírico pelo espaço bucólico como possibilidade de meditação sobre a sua juventude.
d)
a visão negativa da passagem do tempo, visto que esta gera insegurança.
e)
a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte.
4. (ENEM, 2011)
Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram, depois, da África,
grande número de escravos. O Português, o Índio e o Negro constituem, durante o período colonial, as três
bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição do Português foi de longe a
mais notada.
Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o tupi que
utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, dizia o Padre Antônio Vieira que “as famílias dos
portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje uma com as outras, que as mulheres e os filhos se
criam mística e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a dos Índios, e a portuguesa
a vão os meninos aprender à escola.”
TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984 (adaptado).

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que, no período
colonial brasileiro, o Português, o Índio e o Negro formaram a base da população e que o patrimônio
linguístico brasileiro é resultado da:
a)
contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros.
b)
diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas.
c)
importância do padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa.
d)
origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi.
e)
interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi.
5. (ENEM, 2011)
Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se
concentrando e caindo em tristeza; mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do
Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música
crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo
com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não
eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem
serpenteando, como cobras numa floresta incendiada; eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor:
música feita de beijos e soluços gostosos; carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo.
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AZEVEDO, A. O Cortiço. São Paulo: Ártica, 1963 (fragmento).
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No romance O Cortiço (1890), de Aluízio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos
caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre
brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois:
a)
destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas.
b)
exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo.
c)
mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português.
d)
destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses.
e)
atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais.
6. (ENEM, 2012)
Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito
antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras, universalidade e interatividade. As luzes,
que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal, cultivavam um modo
de utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um, construir um espaço de
intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e
autor, que emitisse juízos sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem e que, ao mesmo
tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela
comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com o texto
eletrônico.
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Unesp, 1998.

7. (ENEM, 2012)
Das irmãs
os meus irmãos sujando-se
na lama
e eis-me aqui cercada
de alvura e enxovais
eles se provocando e provando
do fogo
e eu aqui fechada
provendo a comida
eles se lambuzando e arrotando
na mesa
e eu a temperada
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No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o texto eletrônico como um poderoso suporte
que coloca ao alcance da humanidade o antigo sonho de universalidade e interatividade, uma vez que cada
um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universalidade e a
interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionadas à função social da internet
de:
a)
propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de julgamentos.
b)
globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos saberes.
c)
expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos interesses pessoais.
d)
propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços.
e)
expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico.
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servindo, contida
os meus irmãos jogando-se
na cama
e eis-me afiançada
por dote e marido
QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980.

O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida do homem ao
modelo reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que:
a)
a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que podem se jogar na lama.
b)
a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres.
c)
a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres.
d)
a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico.
e)
os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais.
8. (ENEM, 2012)

9. (ENEM, 2012)
Aqui é o país do futebol
Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão, aqui é o país do futebol
[...]
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O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos
outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são:
a)
definição e hierarquia.
b)
exemplificação e comparação.
c)
causa e consequência.
d)
finalidade e meios.
e)
autoridade e modelo.
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No fundo desse país
Ao longo das avenidas
Nos campos de terra e grama
Brasil só é futebol
Nesses noventa minutos
De emoção e alegria
Esqueço a casa e o trabalho
A vida fica lá fora
Dinheiro fica lá fora
A cama fica lá fora
A mesa fica lá fora
Salário fica lá fora
A fome fica lá fora
A comida fica lá fora
A vida fica lá fora
E tudo fica lá fora
SIMONAL, W. Aqui é o país do futebol. Disponível em: www.vagalume.com.br. Acesso em: 27 out. 2011 (fragmento).

Na letra da canção Aqui é o país do futebol, de Wilson Simonal, o futebol, como elemento da cultura corporal
de movimento e expressão da tradição nacional, é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato
de:
a)
reforçar a relação entre o esporte futebol e o samba.
b)
ser apresentado como uma atividade de lazer.
c)
ser identificado com a alegria da população brasileira.
d)
promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol.
e)
ser associado ao desenvolvimento do país.
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10. (ENEM, 2012)
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Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto específico do Sistema de
biblioteca da UFG, esse cartaz tem função predominantemente:
a)
socializadora, contribuindo para a popularização da arte.
b)
sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte.
c)
estética, propiciando uma apreciação despretensiosa da obra.
d)
educativa, orientando o comportamento de usuários de um serviço.
e)
contemplativa, evidenciando a importância de artistas internacionais.
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1.
(ENEM, 2011)
TEXTO I
O meu nome é Severino,
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
como há muitos Severinos
com mães chamadas Maria,
fiquei sendo o da Maria
do finado Zacarias,
mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia,
por causa de um coronel
que se chamou Zacarias
e que foi o mais antigo
senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem fala
ora a Vossas Senhorias?
MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 (fragmento).

TEXTO II
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como
o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do
texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços
biográficos são sempre partilhados por outros homens.

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se que a relação
entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social expresso
literariamente pela pergunta “Como então dizer quem fala / ora a Vossas Senhorias?”. A resposta à pergunta
expressa no poema é dada por meio da:
a)
descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-narrador.
b)
construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação.
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SECCHIN. A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento).
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c)
representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua
condição.
d)
apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta, em sua crise
existencial.
e)
descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel Zacarias.
O texto a seguir serve de base para as questões 2 e 3.

Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que somos infalíveis. Que não cometemos nem mesmo o menor
deslize. E só não falamos isso por um pequeno detalhe: seria uma mentira. Aliás, em vez de usar a palavra
”mentira”, como acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. “Meia-verdade”, por exemplo,
seria um termo muito menos agressivo. Mas nós não usamos esta palavra simplesmente porque não
acreditamos que exista uma “Meia-verdade”. Para o Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação
Publicitária, existem
a verdade e a mentira. Existem a honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada no meio. O Conar
nasceu há 29 anos (viu só? não arredondamos para 30) com a missão de zelar pela ética na publicidade. Não
fazemos isso porque somos bonzinhos (gostaríamos de dizer isso, mas, mais uma vez, seria mentira).
Fazemos isso porque é a única forma da propaganda ter o máximo de creedibilidade. E, cá entrenós, para
que serviria a preopaganda se o consumidor não acreditasse nela?
Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma peça publicitária pode fazer uma reclamação ao Conar. Ele
analisa cuidadosamente todas as denúncias e, quando é o caso, aplica a punição.
Anúncio veiculado na Revista Veja. São Paulo: Abril. Ed. 2120, ano 42, nº 27. 8 jul 2009.

3.
(ENEM, 2011)
O recurso gráfico utilizado no anúncio publicitário – de destacar a potencial supressão de trecho do texto –
reforça a eficácia pretendida, revelada na estratégia de:
a)
ressaltar a informação no título, em detrimento do restante do conteúdo associado.
b)
incluir o leitor por meio do uso da 1ª pessoa do plural no discurso.
c)
contar a história da criação do órgão como argumento de autoridade.
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2.
Considerando a autoria e a seleção lexical desse texto, bem como os argumentos nele mobilizados,
constata-se que o objetivo do autor do texto é:
a)
informar os consumidores em geral sobre a atuação do Conar.
b)
conscientizar publicitários do compromisso ético ao elaborar suas peças publicitárias.
c)
alertar chefes de família, para que eles fiscalizem o conteúdo das propagandas veiculadas pela mídia.
d)
chamar a atenção de empresários e anunciantes em geral para suas responsabilidades ao
contratarem publicitários sem ética.
e)
chamar a atenção de empresas para os efeitos nocivos que elas podem causar à sociedade, se
compactuarem com propagandas enganosas.

Colégio Notre Dame de Campinas
Congregação de Santa Cruz

d)
e)

subverter o fazer publicitário pelo uso de sua metalinguagem.
impressionar o leitor pelo jogo de palavras no texto.

4.

(ENEM, 2011)

5.
(ENEM, 2011)
Há certos usos consagrados na fala, e até mesmo na escrita, que, a depender do estrato social e do nível de
escolaridade do falante, são, sem dúvida, previsíveis. Ocorrem até mesmo em falantes que dominam a
variedade padrão, pois, na verdade, revelam tendências existentes na língua em seu processo de mudança
que não podem ser bloqueadas em nome de um “ideal linguístico” que estaria representado pelas regras da
gramática normativa. Usos como ter por haver em construções existenciais (tem muitos livros na estante), o
do pronome objeto na posição de sujeito (para mim fazer o trabalho), a não-concordância das passivas com
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O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: “Mude sua embalagem”. A estratégia
que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e
não verbais, com vistas a:
a)
ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de
mudanças estéticas.
b)
enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis,
reforçando tal postura.
c)
criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a
redução desse consumo.
d)
associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse
produto pelo adoçante.
e)
relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas,
incentivando a prática esportiva.
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se (aluga-se casas) são indícios da existência, não de uma norma única, mas de uma pluralidade de normas,
entendida, mais uma vez, norma como conjunto de hábitos linguísticos, sem implicar juízo de valor.
CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In: VIEIRA, S. R.; BRANDÃO, S. (orgs).Ensino de gramática: descrição e uso. São Paulo: Contexto, 2007
(fragmento).

Considerando a reflexão trazida no texto a respeito da multiplicidade do discurso, verifica-se que:
a)
estudantes que não conhecem as diferenças entre língua escrita e língua falada empregam,
indistintamente, usos aceitos na conversa com amigos quando vão elaborar um texto escrito.
b)
falantes que dominam a variedade padrão do português do Brasil demonstram usos que confirmam
a diferença entre a norma idealizada e a efetivamente praticada, mesmo por falantes mais escolarizados.
c)
moradores de diversas regiões do país que enfrentam dificuldades ao se expressar na escrita revelam
a constante modificação das regras de emprego de pronomes e os casos especiais de concordância.
d)
pessoas que se julgam no direito de contrariar a gramática ensinada na escola gostam de apresentar
usos não aceitos socialmente para esconderem seu desconhecimento da norma padrão.
e)
usuários que desvendam os mistérios e sutilezas da língua portuguesa empregam formas do verbo
ter quando, na verdade, deveriam usar formas do verbo haver, contrariando as regras gramaticais.
6.
(ENEM, 2012)
O sedutor médio
Vamos juntar
Nossas rendas e
expectativas de vida
querida,
o que me dizes?
Ter 2, 3 filhos
e ser meio felizes?
VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002.

7.
(ENEM, 2012)
Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos
pela Prefeitura, a presença feminina tem aumentado ano a ano. De cinco mulheres matriculadas em 2005, a
quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade
veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da Prefeitura
— que são gratuitos — cresceu 1 480% nos últimos sete anos e tem aumentado ano a ano.
Disponível em: www.correiodeuberlandia.com.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado).
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No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas:
a)
nos três primeiros versos, em que “juntar expectativas de vida” significa que, juntos, os cônjuges
poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica.
b)
na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é
acentuado pelo uso do adjetivo “médio” no título e do advérbio “meio” no verso final.
c)
no verso “e ser meio felizes?”, em que “meio” é sinônimo de metade, ou seja, no casamento, apenas
um dos cônjuges se sentiria realizado.
d)
nos dois primeiros versos, em que “juntar rendas” indica que o sujeito poético passa por dificuldades
financeiras e almeja os rendimentos da mulher.
e)
no título, em que o adjetivo “médio” qualifica o sujeito poético como desinteressante ao sexo oposto
e inábil em termos de conquistas amorosas.
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Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes a sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo
do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado “Lugar de mulher também é na oficina”
corrobora o objetivo textual de:
a)
demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea.
b)
defender a participação da mulher na sociedade atual.
c)
comparar esse enunciado com outro: “lugar de mulher é na cozinha”.
d)
criticar a presença de mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva.
e)
distorcer o sentido da frase “lugar de mulher é na cozinha”.
8.
(ENEM, 2012)
Aquele bêbado
— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou: — Álcool.
O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana.
Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio.
— Curou-se 100% do vício — comentavam os amigos.
Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá.
Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro ostentava
inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.
ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991.

A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, ao
longo da narrativa, ocorre uma:
a)
metaforização do sentido literal do verbo “beber”.
b)
aproximação exagerada da estética abstracionista.
c)
apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem.
d)
exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”.
e)
citação aleatória de nomes de diferentes artistas.
(ENEM, 2013)

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos
A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da
silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa Vivian
Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro.
Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e
comer menos frutas e feijão.
Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da
nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não praticavam nenhum
esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias.
Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E não
é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, endocrinologista da
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os
estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já
são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, exemplifica
Claudia.
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado).
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Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações
apresentadas no texto indicam que:
a)
a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem
fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes.
b)
a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo
de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes.
c)
a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente
tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico.
d)
a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de
alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes.
e)
a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população
adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica.
10.

(ENEM, 2013)
Para Carr, internet atua no comércio da distração
Autor de “A Geração Superficial” analisa a influência da tecnologia na mente

O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a inteligência de ninguém. O autor
explica descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da
internet em nossa forma de pensar.
Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus
usuários.
Mais: Carr afirma que há empresas obtendo lucro com a recente fragilidade de nossa atenção. “Quanto mais
tempo passamos on-line e quanto mais rápido passamos de uma informação para a outra, mais dinheiro as
empresas de internet fazem”, avalia.
“Essas empresas estão no comércio da distração e são experts em nos manter cada vez mais famintos por
informação fragmentada em partes pequenas. É claro que elas têm interesse em nos estimular e tirar
vantagem da nossa compulsão por tecnologia.”
ROXO, E. Folha de S. Paulo, 18 fev. 2012 (adaptado).
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A crítica do jornalista norte-americano que justifica o título do texto é a de que a internet:
a)
mantém os usuários cada vez menos preocupados com a qualidade da informação.
b)
torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários.
c)
desestimula a inteligência, de acordo com descobertas científicas sobre o cérebro.
d)
influencia nossa forma de pensar com a superficialidade dos meios eletrônicos.
e)
garante a empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade de nossa atenção.
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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
1.
(ENEM, 2011)
Não tem tradução
[...]
Lá no morro, se eu fizer uma falseta
A Risoleta desiste logo do francês e do inglês
A gíria que o nosso morro criou
Bem cedo a cidade aceitou e usou
[...]
Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição
Não entende que o samba não tem tradução no idioma
francês
Tudo aquilo que o malandro pronuncia
Com voz macia é brasileiro, já passou de português
Amor lá no morro é amor pra chuchu
As rimas do samba não são I love you
E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny
Só pode ser conversa de telefone
ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas. Revista Língua Portuguesa. Ano 4, no 54. São Paulo: Segmento, abr. 2010 (fragmento).

2.
(ENEM, 2011)
Guardar
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As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada
preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos anos
1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba Não tem tradução, por meio do recurso da
metalinguagem, o poeta propõe:
a)
incorporar novos costumes de origem francesa e americana, juntamente com vocábulos
estrangeiros.
b)
respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil.
c)
valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade
nacional.
d)
mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música popular
brasileira.
e)
ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais
desenvolvidas.
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Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro
Do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.
MACHADO. G. In: MORICONI, I. (org). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

A memória é um importante recurso do patrimônio cultural de uma nação. Ela está presente nas lembranças
do passado e no acervo cultural de um povo. Ao tratar o fazer poético como uma das maneiras de se guardar
o que se quer, o texto:
a)
ressalta a importância dos estudos históricos para a construção da memória social de um povo.
b)
valoriza as lembranças individuais em detrimento das narrativas populares ou coletivas.
c)
reforça a capacidade da literatura em promover a subjetividade e os valores humanos.
d)
destaca a importância de reservar o texto literário àqueles que possuem maior repertório cultural.
e)
revela a superioridade da escrita poética como forma ideal de preservação da memória cultural.
3.
(ENEM, 2011)
TEXTO I
O Brasil sempre deu respostas rápidas através da solidariedade do seu povo. Mas a mesma força que nos
motiva a ajudar o próximo deveria também nos motivar a ter atitudes cidadãs. Não podemos mais transferir
a culpa para quem é vítima ou até mesmo para a própria natureza, como se essa seguisse a lógica humana.
Sobram desculpas esfarrapadas e falta competência da classe política.
Cartas. Istoé. 28 abr. 2010.

Não podemos negar ao povo sofrido todas as hipóteses de previsão dos desastres. Demagogos culpam os
moradores; o governo e a prefeitura apelam para as pessoas saírem das áreas de risco e agora dizem que
será compulsória a realocação. Então temos a realocar o Brasil inteiro! Criemos um serviço, similar ao SUS,
com alocação obrigatória de recursos orçamentários com rede de atendimento preventivo, onde
participariam arquitetos, engenheiros, geólogos. Bem ou mal, esse “SUS” organizaria brigadas nos locais. Nos
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TEXTO II
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casos da dengue, por exemplo, poderia verificar as condições de acontecer epidemias. Seriam boas ações
preventivas.
Carta do Leitor. Carta Capital. 28 abr. 2010 (adaptado).

Os textos apresentados expressam opiniões de leitores acerca de relevante assunto para a sociedade
brasileira. Os autores dos dois textos apontam para a:
a)
necessidade de trabalho voluntário contínuo para a resolução das mazelas sociais.
b)
importância de ações preventivas para evitar catástrofes, indevidamente atribuídas aos políticos.
c)
incapacidade política para agir de forma diligente na resolução das mazelas sociais.
d)
urgência de se criarem novos órgão públicos com as mesmas características do SUS.
e)
impossibilidade de o homem agir de forma eficaz ou preventiva diante das ações da natureza.
4.

(ENEM, 2011)

O produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas para influenciar o comportamento
de seu leitor. Entre os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão do público à
campanha, destaca-se nesse texto:
a)
a oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário populista para o anúncio.
b)
a utilização de tratamento informal com o leitor, o que suaviza a seriedade do problema.
c)
o emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da população do apelo financeiro.
d)
o uso dos numerais “milhares” e “milhões”, responsável pela supervalorização das condições dos
necessitados.
e)
o jogo de palavras entre “acordar” e “dormir”, o que relativiza o problema do leitor em relação ao
dos necessitados.
5.

(ENEM, 2011)

Entre ideia e tecnologia
O grande conceito por trás do Museu da Língua é apresentar o idioma como algo vivo e fundamental para o
entendimento do que é ser brasileiro. Se nada nos define com clareza, a forma como falamos o português
nas mais diversas situações cotidianas é talvez a melhor expressão da brasilidade.

O texto propõe uma reflexão acerca da língua portuguesa, ressaltando para o leitor a:
a)
inauguração do museu e o grande investimento em cultura no país.
b)
importância da língua para a construção da identidade nacional.
c)
afetividade tão comum ao brasileiro, retratada através da língua.
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SCARDOVELI, E. Revista Língua Portuguesa. São Paulo: Segmento, Ano II, no 6, 2006.
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d)
e)

relação entre o idioma e as políticas públicas na área de cultura.
diversidade étnica e linguística existente no território nacional.

6.
(ENEM, 2012)
Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor, feitas diante de Deus, serem quebradas por
traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons
amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados
consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria
dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais
útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no
modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão
dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas
cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio.
Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado).

O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos leitores
manifesta- se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor
do texto:
a)
faz uma síntese do que foi abordado na reportagem.
b)
discute problemas conjugais que conduzem à separação.
c)
aborda a importância dos advogados em processos de separação.
d)
oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação.
e)
rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias.
(ENEM, 2012)

A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus textos. Nessa
peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a:
a)
assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais.
b)
evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis.
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c)
d)
e)

aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo.
abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis.
consumir produtos de modo responsável e ecológico.

8.

(ENEM, 2012)
Verbo ser

QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome?
Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só
principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão depressa, e cabe
tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando
crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer
assim mesmo. Sem ser. Esquecer.
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992.

A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em
questões existenciais que têm origem:
a)
no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular.
b)
na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros.
c)
na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares.
d)
no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados.
e)
na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares.
9.
(ENEM, 2013)
TEXTO I
É evidente que a vitamina D é importante — mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida
naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto,
como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do
que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D, naturalmente, e são alimentos que
talvez você não queira exagerar: manteiga, nata, gema de ovo e fígado.
Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

TEXTO II
Todos nós sabemos que a vitamina D (colecalciferol) é crucial para sua saúde. Mas a vitamina D é realmente
uma vitamina? Está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem? Embora exista em
algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos
artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite enriquecido com vitamina D. A natureza
planejou que você a produzisse em sua pele, e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D
realmente uma vitamina?

Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes
sobre um mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o Texto II contrapõe-se ao I quando:
a)
comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina.
b)
demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde.
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Disponível em: www.umaoutravisao.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.
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c)
enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de
alimentos.
d)
afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, não em seus derivados.
e)
levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D.
10.
(ENEM, 2013)
O bit na galáxia de Gutenberg
Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa questão nos faz pensar na
necessidade da “imbricação, na coexistência e interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e
difusão do saber...”.
É necessário relativizar nossa postura frente às modernas tecnologias, principalmente à informática. Ela é um
campo novidativo, sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos informativos anteriores, inclusive, na
tradição oral e na capacidade natural de simular mentalmente os acontecimentos do mundo e antecipar as
conseqüências de nossos atos. A impressão é a matriz que deflagrou todo esse processo comunicacional
eletrônico. Enfatizo,
assim, o parentesco que há entre o computador e os outros meios de comunicação, principalmente a escrita,
uma visão da informática como um “desdobramento daquilo que a produção literária impressa e,
anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.
NEITZEL, L. C. Disponível em: www.geocities.com. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).
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Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de comunicação do passado,
esse texto concebe que a escrita contribui para uma evolução das novas tecnologias por :
a)
se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de comunicação e informação.
b)
cumprir função essencial na contemporaneidade por meio das impressões em papel.
c)
realizar transição relevante da tradição oral para o progresso das sociedades humanas.
d)
oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do desenvolvimento social humano.
e)
fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação.

