Questão 1
Diferentemente do texto escrito, que em geral compele os leitores a lerem numa onda
linear – da esquerda para a direita e de cima para baixo, na página impressa –
hipertextos encorajam os leitores a moverem- se de um bloco de texto a outro,
rapidamente e não sequencialmente. Considerando que o hipertexto oferece uma
multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos
e suas decisões como novos caminhos, inserindo informações novas, o leitornavegador passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente da de um
leitor de texto impresso. Dificilmente dois leitores de hipertextos farão os mesmos
caminhos e tomarão as mesmas decisões.
MARCUSCHI, L. A. Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio: Lucerna, 2007.
No que diz respeito à relação entre o hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o
texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda a noção tradicional de autoria,
porque
a) é o leitor que constrói a versão final do texto
b) o autor detém o controle absoluto do que escreve.
c) aclara os limites entre o leitor e o autor.
d) propicia um evento textual-interativo em que apenas o autor é ativo.
e) só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor.

Questão 2
S.O.S Português
Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se
refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira
delas, fala e escrita são dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí
vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino
restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com
situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto
distinto de duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que nem
sempre nos damos conta disso.
S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº- 231, abr. 2010 (fragmento
adaptado).

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma
revista destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto,
identificam-se marcas linguísticas próprias do uso
a) regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil.
b) literário, pela conformidade com as normas da gramática.
c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos.
d) coloquial, por meio do registro de informalidade.
e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade.

Questão 3
O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca
e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a
partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condições de
definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto sem
se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de
uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente coautor do texto
final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de escritura / leitura
eletrônica multilinearizado, multisequencial e indeterminado, realizado em um novo
espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o
hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade
simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não
necessariamente correlacionados.
MARCUSCHI, L. A. Disponível em: http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun. 2011.
O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser
considerado como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um conjunto de
blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no
qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto
a) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o
leitor, ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente.
b) é uma forma artificial de produção da escrita, que, ao desviar o foco da leitura, pode
ter como consequência o menosprezo pela escrita tradicional.
c) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser evitado
pelos estudantes nas suas pesquisas escolares.
d) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e
verdadeira, em qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet.
e) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência
predeterminada, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa.
Questão 4
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?
Disponível em: www.umaoutravisao.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

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.
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.

Questão 5
A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao
tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação
agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município
de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem
encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo: material atirado ao lado da
pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de
suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras
regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em
outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar
que aquilo que não é correto para sua região possa ser para outra. A reciclagem do
lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que
passamos aos mais jovens! Quem aprende errado coloca em prática o errado. Um
perigo!
Disponível em: http://jornaldacidade.uol.com.br. Acesso em: 10 ago. 2012 (adaptado).

Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal
diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é
a) apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo.
b) chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal.
c) provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados.
d) interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião
pública.
e) trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do
autor da notícia.

Questão 6
João Antônio de Barros (Jota Barros) nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de
Goitá (PE). Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura
de cordel, já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo
desde 1973, vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de
improviso, ao som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul,
tem dado frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto.
EVARISTO. M. C. O cordel em sala de aula. In: BRANDÃO. H. N. (Coord.). Gêneros do
discurso na escola: mito, conto, cordel, discurso político, divulgação científica. São Paulo:
Cortez, 2000.

A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo,
evidenciando sua singularidade.
No caso específico de uma biografia como a de João Antônio de Barros, um dos
principais elementos que a constitui é:
a) a estilização dos eventos reais de sua vida, para que o relato biográfico surta os
efeitos desejados.
b) o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso
artístico.
c) a narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra.
d) uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada.
e) uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção
ficcional.

Questão 7
Uma noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil.
Editora Planeta, 296 páginas.
Mas foi uma noite, aquela noite de sábado 21 de outubro de 1967, que parou o nosso
país. Parou pra ver a finalíssima do III Festival da Record, quando um jovem de 24
anos chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu carregado do Teatro Paramount em
São Paulo depois de ganhar o prêmio máximo do festival com Ponteio, que cantou
acompanhado da charmosa e iniciante Marília Medalha.
Foi naquela noite que Chico Buarque entoou sua Roda viva ao lado do MPB-4 de
Magro, o arranjador. Que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, alegria com a
plateia ao com das guitarras dos Beat Boys, que Gilberto Gil apresentou a tropicalista
Domingo no parque com os Mutantes.
Aquela noite que acabou virando filme, em 2010, nas mãos de Renato Terra e Ricardo
Calil, agora virou livro. O livro que está sendo lançado agora é a história daquela noite,
ampliada e em estado que no jargão jornalístico chamamos de matéria bruta. Quem
viu o filme vai se deliciar com as histórias – e algumas fofocas – que cada um tem

para contar, agora sem os contes necessários que um filme exige. E quem não viu o
filme tem diante de si um livro de histórias, pensando bem, de História.
VILLAS, A. Disponível em: www.cartacapital.com.br. Acessado em: 18 jun. 2014 (adaptado).

Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na
sociedade, nesse fragmento de resenha predominam
a) caracterização de personalidades do contexto musical brasileiro dos anos 1960.
b) questões polêmicas direcionadas à produção musical brasileira nos anos 1960.
c) relatos de experiências de artistas sobre os festivais de música de 1967.
d) explicação sobre o quadro cultural do Brasil durante a década de 1960.
e) opinião a respeito de uma obra sobre cena musical de 1967.

Questão 8
Aí pelas três da tarde
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes
dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do
ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o
homem moderno (espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um
tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares a sua volta, componha uma
cara de louco quieto e perigoso, faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas
mais severos, dê um largo “ciao” ao trabalho do dia, assim como quem se despede da
vida, e surpreenda pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes
como era conduzida. Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando
crescer, por instantes, a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na
medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos,
tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas, pondo-se enfim
em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o decoro (o seu decoro,
está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda
mudança de comportamento.
NASSAR, R. Menina a caminho. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.

Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias argumentativas referem-se a
recursos linguístico-discursivos mobilizados para envolver o leitor. No texto,
caracteriza-se como estratégia de envolvimento a
a) prescrição de comportamentos, como em: “[...] largue tudo de repente sob os
olhares a sua volta [...]”.
b) apresentação de contraposição, como em: “Mas não exagere na medida e suba
sem demora ao quarto [...]”.
c) explicitação do interlocutor, como em: “[...] (espécie da qual você, milenarmente
cansado, talvez se sinta um tanto excluído) [...]”.
d) descrição do espaço, como em: “Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis,
onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom-senso do mundo [...]”.

e) construção de comparações, como em: “[...] libertando aí os pés das meias e dos
sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas [...]”.

Questão 9

(Foto: Reprodução/Enem)

O texto exemplifica um gênero textual híbrido entre carta e publicidade oficial. Em seu
conteúdo, é possível perceber aspectos relacionados a gêneros digitais.
Considerando-se a função social das informações geradas nos sistemas de
comunicação e informação presentes no texto, infere-se que
a) a utilização do termo download indica restrição de leitura de informações a respeito
de formas de combate à dengue.
b) a diversidade dos sistemas de comunicação empregados e mencionados reduz a
possibilidade de acesso às informações a respeito do combate à dengue.
c) a utilização do material disponibilizado para download no site
www.combatadengue.com.br restringe-se ao receptor da publicidade.
d) a necessidade de atingir públicos distintos se revela por meio da estratégia de
disponibilização de informações empregada pelo emissor.
e) a utilização desse gênero textual compreende, no próprio texto, o detalhamento de
informações a respeito de formas de combate à dengue.

Questão 10
Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de
toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil
toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro
pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo
acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o
escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o
trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os
motoristas, o material descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou
seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também
vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo,
baldes, cabides e até acessórios para os carros.
Disponível em: www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto,
determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se
destinam, por sua finalidade.
Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que sua função é
a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país.
b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis.
c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras.
d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos
anos.
e) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas
rodovias.
Questão 11

Canção do vento e da minha vida

O vento varria as folhas,
O vento varria os frutos,
O vento varria as flores...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De frutos, de flores, de folhas.
[...]
O vento varria os sonhos

E varria as amizades...
O vento varria as mulheres...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De afetos e de mulheres.

O vento varria os meses
E varria os teus sorrisos...
O vento varria tudo!
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De tudo.

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.

Predomina no texto a função da linguagem
a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.
b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões.
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação.
d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos
reais.
e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura
do texto.
Questão 12
É água que não acaba mais
Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará
(UFPA) apontaram o Aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável
do planeta. Com volume estimado em 86 000 quilômetros cúbicos de água doce, a
reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá.
“Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial
durante 500 anos”, diz Milton Matta, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter
do Chão tem quase o dobro do volume de água do Aquífero Guarani (com 45 000
quilômetros cúbicos). Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo,
distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Época. Nº 623, 26 abr. 2010.

Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de
uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação

específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina, porque o
autor do texto prioriza
a) as suas opiniões, baseadas em fatos.
b) os aspectos objetivos e precisos.
c) os elementos de persuasão do leitor.
d) os elementos estéticos na construção do texto.
e) os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa.

Questão 13
Pequeno concerto que virou canção

Não, não há por que mentir ou esconder
A dor que foi maior do que é capaz meu coração
Não, nem há por que seguir cantando só para explicar
Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar
Ah, eu vou voltar pra mim
Seguir sozinho assim
Até me consumir ou consumir toda essa dor
Até sentir de novo o coração capaz de amor

VANDRÉ, G. Disponível em: http://www.letras.terra.com.br. Acesso em: 29 jun. 2011.

Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da
linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio
de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se,
também, a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o
emissor
a) imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos.
b) transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção.
c) busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento.
d) procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção.
e) objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada.

Questão 14
Desabafo

Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. Simplesmente
não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segundafeira. A começar
pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem
respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que
venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado.
CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da
linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da
crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva,
pois
a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação.
Questão 15
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).

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.
Questão 16
Labaredas nas trevas
Fragmentos do diário secreto de Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski
20 DE JULHO [1912]
Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta:
“Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer
coisa que eu, ou outra pessoa, escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão.
[...] Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba quem é Stephen Crane ou lembrese de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo ele simplesmente não
existe.”

20 DE DEZEMBRO [1919]
Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior
escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que Crane
morreu, mas eu não o esqueço. E parece que outros também não. The London
Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de publicação de um livro que,
segundo eles, foi “um fenômeno hoje esquecido” e me pediram um artigo.
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras,
1992 (fragmento).
Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões
metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico “Muito peixe foi embrulhado pelas
folhas de jornal”, pretendeu-se estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em
questão, uma relação semântica de
a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma
contém a causa e a outra, a consequência.
b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no
tempo o que é relatado nas partes em questão.

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, em que
uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas na outra.
d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma
apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra.
e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma
apresenta o meio, por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma.

Questão 17

(Foto: Reprodução/Enem)

O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e
recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para
transmitir a ideia que pretende veicular.
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e
o espaço da população rica.
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de
descanso da família.
Questão 18
Carnavália

Repique tocou
O surdo escutou
E o meu corasamborim
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim?
[...]

ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento).

No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + samba +
tamborim, refere-se, ao mesmo tempo, a elementos que compõem uma escola de
samba e à situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o
coração no ritmo da percussão.
Essa palavra corresponde a um(a)
a) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e
representativos de outras culturas.
b) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o sistema
da língua disponibiliza.
c) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que
pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla.
d) regionalismo, por ser palavra característica de
e) termo técnico, dado que designa elemento de área a de atividade.

Questão 19
O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma
forte marcação no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre
os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca
tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado
pelo Botafogo na frente da sua área.
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de
Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kléberson
apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim
apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede quase que em cima
da linha: Flamengo 1 a 0.
Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado).

O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol,
realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que
a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter
rebatido a bola de cabeça.
b) enquanto conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo.

c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo
em ordem cronológica de ocorrência.
d) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola", ter dificuldade
não é algo naturalmente esperado.
e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo
motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio.

Questão 20
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de
infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter
uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só,
as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle
da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a
diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as
chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e
moderação, é altamente recomendável.
ATALIA, M. Nossa vida. Época . 23 mar. 2009.
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na
construção do sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que
a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias.
b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste.
c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização.
d) o termo “Também” exprime uma justificativa.
e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no
sangue”.
Questão 21
Texto I
É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Ele está
presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de
eletrodomésticos, automóveis etc. Esse uso ocorre devido à sua atoxicidade e à
inércia, isto é: quando em contato com outras substâncias, o plástico não as
contamina; ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens
garantem o uso dos plásticos em larga escala: são leves, quase não alteram o peso do
material embalado, e são 100% recicláveis, fato que, infelizmente, não é aproveitado,
visto que, em todo o mundo, a percentagem de plástico reciclado, quando comparado
ao total produzido, ainda é irrelevante.
Revista Mãe Terra. Minuano, ano I, n. 6 (adaptado).

Texto II

Sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas entopem esgotos e
bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas
marinhas, baleias, focas e golfinhos, mortos por sufocamento.
Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um
custo incalculável para o meio ambiente.
Veja, 8 jul. 2009. Fragmentos de texto publicitário do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente.

Em contraste com o texto I, no texto II são empregadas, predominantemente,
estratégias argumentativas que
a) atraem o leitor por meio de previsões para o futuro.
b) apelam à emoção do leitor, mencionando a morte de animais.
c) orientam o leitor a respeito dos modos de usar conscientemente as sacolas
plásticas.
d) intimidam o leitor com as nocivas consequências do uso indiscriminado de sacolas
plásticas.
e) recorrem à informação, por meio de constatações, para convencer o leitor a evitar o
uso de sacolas plásticas.
Questão 22
O "Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004, propõe o
compartilhamento de conhecimentos de forma equânime e gratuita, colocando à
disposição de todos os usuários da Internet, uma biblioteca virtual que deverá
constituir referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em
geral.
Esse portal constitui um ambiente virtual que permite a coleta, a integração, a
preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o
de promover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de
textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua
divulgação devidamente autorizada.
BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso em:
29 jul. 2009 (adaptado).

Considerando a função social das informações geradas nos sistemas de comunicação
e informação, o ambiente virtual descrito no texto exemplifica
a) a dependência das escolas públicas quanto ao uso de sistemas de informação.
b) a ampliação do grau de interação entre as pessoas, a partir de tecnologia
convencional.
c) a democratização da informação, por meio da disponibilização de conteúdo cultural
e científico à sociedade.
d) a comercialização do acesso a diversas produções culturais nacionais e
estrangeiras via tecnologia da informação e da comunicação.
e) a produção de repertório cultural direcionado a acadêmicos e educadores.

Questão 23
Texto I
O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua; se outra for a
orientação, vamos cair na “língua brasileira”, refúgio nefasto e confissão nojenta de
ignorância do idioma pátrio, recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso
patriotismo. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos
os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio?
ALMEIDA, N. M. Gramática metódica da língua portuguesa. Prefácio. São Paulo: Saraiva, 1999
(adaptado).

Texto II
Alguns leitores poderão achar que a linguagem desta Gramática se afasta do padrão
estrito usual neste tipo de livro. Assim, o autor escreve tenho que reformular, e não
tenho de reformular; pode-se colocar dois constituintes, e não podem-se colocar dois
constituintes; e assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação
de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos
técnicos e jornalísticos de nossa época.
REIS, N. Nota do editor. PERINI, M. A. Gramática descritiva do português. São Paulo:
Ática, 1996.
Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que
a) ambos os textos tratam da questão do uso da língua com o objetivo de criticar a
linguagem do brasileiro.
b) os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de
ensinar as regras prescritivas da língua.
c) a questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos, que procuram
justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma.
d) o primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo que o segundo
defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais.
e) o primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo
defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro.
Questão 24
Transtorno do comer compulsivo
O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos últimos anos, como
uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de
alimentos, porém, diferentemente da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam
evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. Os episódios vêm
acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer,
sentimentos de culpa e de vergonha.
Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de
variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O
transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral,
mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. Pesquisas

demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para
perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo.
Disponível em: http://www.abcdasaude.com.br. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado).
Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a
finalidade de
a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia.
b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo.
c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples.
d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação.
e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios.

Questão 25
Testes
Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste
era tentador: “O que Freud diria de você”. Uau. Respondi a todas as perguntas e o
resultado foi o seguinte: “Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze
anos, depois disso você buscou conhecimento intelectual para seu amadurecimento”.
Perfeito! Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei radiante: eu havia realizado
uma consulta paranormal com o pai da psicanálise, e ele acertou na mosca.
Estava com tempo sobrando, e curiosidade é algo que não me falta, então resolvi
voltar ao teste e responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei
umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver com minha personalidade. E fui
conferir o resultado, que dizia o seguinte: “Os acontecimentos da sua infância a
marcaram até os 12 anos, depois disso você buscou conhecimento intelectual para
seu amadurecimento”.
MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado).

Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora
expressa uma reação irônica no trecho:
a) “Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver”.
b) “Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze anos”.
c) “Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet”.
d) “Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte”.
e) “Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da
psicanálise”.
Questão 26
A gentileza é algo difícil de ser ensinado e vai muito além da palavra educação. Ela é
difícil de ser encontrada, generosas e desprendidas, que se interessam em contribuir
para o bem do outro e da sociedade. É uma atitude desobrigada, que se manifesta nas
situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas.

SIMURRO, S. A. B. Ser gentil é ser saudável. Disponível em: http://www.abqv.org.br. Acesso
em: 22 jun. 2006 (adaptado).

No texto, menciona-se que a gentileza extrapola as regras de boa educação. A
argumentação construída
a) apresenta fatos que estabelecem entre si relações de causa e de consequência.
b) descreve condições para a ocorrência de atitudes educadas.
c) indica a finalidade pela qual a gentileza pode ser praticada.
d) enumera fatos sucessivos em uma relação temporal.
e) mostra oposição e acrescenta ideias.

Questão 27
O Chat e sua linguagem virtual
O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer “conversa”. Essa conversa
acontece em tempo real, e, para isso, é necessário que duas ou mais pessoas estejam
conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de comunicação síncrona. São muitos
os sites que oferecem a opção de bate-papo na internet, basta escolher a sala que
deseja “entrar”, identificar-se e iniciar a conversa. Geralmente, as salas são divididas
por assuntos, como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para
entrar, é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que identificará o
participante durante a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não existe
nenhum controle para verificar se a idade informada é realmente a idade de quem está
acessando, facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com conteúdos
inadequados para sua faixa etária.
AMARAL, S. F. Internet: novos valores e novos comportamentos. In: SILVA, E.T. (Coord.). A
leitura nos oceanos da internet. São Paulo: Cortez, 2003. (adaptado).

Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos instantâneos com
linguagem específica, uma vez que nesses ambientes interativos faz-se uso de
protocolos diferenciados de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma
de comunicação porque
a) possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real dos indivíduos,
que podem recorrer a apelidos fictícios sem comprometer o fluxo da comunicação em
tempo real.
b) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com pessoas préselecionadas por meio de um sistema de busca monitorado e atualizado por
autoridades no assunto.
c) seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos usuários que serão
distribuídos nas faixas de idade organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta.
d) garante a gravação das conversas, o que possibilita que um diálogo permaneça
aberto, independente da disposição de cada participante.
e) limita a quantidade de participantes conectados nas salas de bate-papo, a fim de
garantir a qualidade e eficiência dos diálogos, evitando mal-entendidos.

Questão 28
Texto I
Sob o olhar do Twitter
Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado começam a se
confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. O trecho acima tem 140
caracteres exatos. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma ideia complexa.
Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de milhões de pessoas o praticam
diariamente. No mundo todo, são disparados 2,4 trilhões de SMS por mês, e neles
cabem 140 toques, ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar recados
no Orkut, falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em
qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados. Superconectados, na verdade,
de várias formas.
[...] O mais recente exemplo de demanda por total conexão e de uma nova sintaxe
social é o Twitter, o novo serviço de troca de mensagens pela internet. O Twitter pode
ser entendido como uma mistura de blog e celular. As mensagens são de 140 toques,
como os torpedos dos celulares, mas circulam pela internet, como os textos de blogs.
Em vez de seguir para apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a mensagem
do Twitter vai para todos os “seguidores” – gente que acompanha o emissor. Podem
ser 30, 300 ou 409 mil seguidores.
MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009 (fragmento adaptado).
Texto II

MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009. (Foto: Reprodução/Enem)

Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto II constitui um passo a
passo para interferir no comportamento dos usuários, dirigindo-se diretamente aos
leitores, e o texto I
a) adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um problema porque
expõe a vida dos usuários e, por isso, precisa ser investigada.
b) ensina aos leitores os procedimentos necessários para que as pessoas conheçam,
em profundidade, os principais meios de comunicação da atualidade.
c) exemplifica e explica o novo serviço global de mensagens rápidas que desafia os
hábitos de comunicação e reinventa o conceito de privacidade.
d) procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos que o uso do Twitter pode
representar nas relações de trabalho e também no plano pessoal.
e) apresenta uma enquete sobre as redes sociais mais usadas na atualidade e mostra
que o Twitter é preferido entre a maioria dos internautas.

Questão 29
A Internet que você faz
Uma pequena invenção, a Wikipédia, mudou o jeito de lidarmos com informações na
rede. Trata-se de uma enciclopédia virtual colaborativa, que é feita e atualizada por
qualquer internauta que tenha algo a contribuir. Em resumo: é como se você
imprimisse uma nova página para a publicação desatualizada que encontrou na
biblioteca.
Antigamente, quando precisávamos de alguma informação confiável, tínhamos a
enciclopédia como fonte segura de pesquisa para trabalhos, estudos e pesquisa em
geral. Contudo, a novidade trazida pela Wikipédia nos coloca em uma nova
circunstância, em que não podemos confiar integralmente no que lemos.
Por ter como lema principal a escritura coletiva, seus textos trazem informações que
podem ser editadas e reeditadas por pessoas do mundo inteiro. Ou seja, a relevância
da informação não é determinada pela tradição cultural, como nas antigas
enciclopédias, mas pela dinâmica da mídia.
Assim, questiona-se a possibilidade de serem encontradas informações corretas entre
sabotagens deliberadas e contribuições erradas.
NÉO, A. et al. A Internet que você faz. In: Revista PENSE! Secretaria de Educação do Estado
do Ceará. Ano 2, n°. 3, mar.-abr. 2010 (adaptado).

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação, como a Wikipédia, têm trazido
inovações que impactaram significativamente a sociedade. A respeito desse assunto, o
texto apresentado mostra que a falta de confiança na veracidade dos conteúdos
registrados na Wikipédia
a) acontece pelo fato de sua construção coletiva possibilitar a edição e reedição das
informações por qualquer pessoa no mundo inteiro.
b) imita a disseminação do saber, apesar do crescente número de acessos ao site que
a abriga, por falta de legitimidade.

c) ocorre pela facilidade de acesso à página, o que torna a informação vulnerável, ou
seja, pela dinâmica da mídia.
d) ressalta a crescente busca das enciclopédias impressas para as pesquisas
escolares.
e) revela o desconhecimento do usuário, impedindo-o de formar um juízo de valor
sobre as informações.

Questão 30
Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no vago dos gerais, que nem os
pássaros de rios e lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro meu aqui, risonho
e habilidoso. Pergunto: — Zé-Zim, por que é que você não cria galinhas-d‘angola,
como todo o mundo faz? — Quero criar nada não... — me deu resposta: — Eu gosto
muito de mudar... [...] Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo
digo. Eu dou proteção. [...] Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era
menino, no sertãozinho de minha terra. [...] Gente melhor do lugar eram todos dessa
família Guedes, Jidião Guedes; quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe
e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o deJaneiro vai no São Francisco, o senhor sabe.
ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio (fragmento).

Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade
social típica das áreas rurais brasileiras marcadas pela concentração de terras e pela
relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa
relação porque o personagem-narrador
a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca disposição
em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de
trabalho.
b) descreve o processo de transformação de um meeiro — espécie de agregado —
em proprietário de terra.
c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se
envolvem no trabalho da terra.
d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla
condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente.
e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de
proprietário de terras.

