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 ENEM: Interpretação de Texto (Aula 1)  
 
1. (Questão 98) E: Diva ... tem algumas ... alguma experiência pessoal que você passou e que 
você poderia me contar ... alguma coisa que marcou você? Uma experiência ... você poderia 
contar agora ... 
I: É ... tem uma que eu vivi quando eu estudava o terceiro ano científico lá no Atheneu ... né ... é:: 
eu gostava muito do laboratório de química ... eu ... eu ia ajudar os professores a limpar aquele 
material todo ... aqueles vidros ... eu achava aquilo fantástico ... aquele monte de coisa ... né ... 
então ... todos os dias eu ia ... quando terminavam as aulas eu ajudava o professor a limpar o 
laboratório ... nesse dia não houve aula e o professor me chamou pra fazer uma limpeza geral no 
laboratório ... chegando lá ... ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa bem 
interessante que ... pegou um béquer com meio d’água e colocou um pouquinho de cloreto de 
sódio pastoso ... então foi aquele fogaréu desfilando ... aquele fogaréu ... quando o professor saiu 
... eu chamei umas duas colegas minhas pra mostrar a experiência que eu tinha achado fantástico 
... só que ... eu achei o seguinte ... se o professor colocou um pouquinho ... foi aquele desfile ... 
imagine se eu colocasse mais ... peguei o mesmo béquer ... coloquei uma colher ... uma colher de 
cloreto de sódio ... foi um fogaréu tão grande ... foi uma explosão ... quebrou todo o material que 
estava exposto em cima da mesa ... eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que eu fosse 
morrer sabe ... quando ... o colégio inteiro correu pro laboratório pra ver o que tinha sido ...  

CUNHA, M. A. F. (Org.) . Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de 
Natal. Natal: EdUFRN, 1998.  

 
Na transcrição de fala, especialmente, no trecho “eu branca ... eu fiquei ... olha ... eu pensei que 
eu fosse morrer sabe ...”, há uma estrutura sintática fragmentada, embora facilmente interpretável. 
Sua presença na fala revela  

a) distração e poucos anos de escolaridade.  
b) falta de coesão e coerência na apresentação das ideias.  
c) afeto e amizade entre os participantes da conversação.  
d) desconhecimento das regras de sintaxe da norma padrão.  
e) característica do planejamento e execução simultânea desse discurso. 

 
 
2. (Questão 101) 
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A palavra inglesa “involution” traduz-se como involução ou regressão. A construção da imagem 
com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de  

a) denunciar o retrocesso da humanidade.  
b) criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos.  
c) satirizar a caracterização dos humanos como primatas.  
d) elogiar a teoria da evolução humana pela seleção natural.  
e) fazer um trocadilho com as palavras inovação e involução. 

 
 
3. (Questão 103) — Não, mãe. Perde a graça. Este ano, a senhora vai ver. Compro um barato.  
— Barato? Admito que você compre uma lembrancinha barata, mas não diga isso a sua mãe. É 
fazer pouco-caso de mim.  
— Ih, mãe, a senhora está por fora mil anos. Não sabe que barato é o melhor que tem, é um 
barato!  
— Deixe eu escolher, deixe...  
— Mãe é ruim de escolha. Olha aquele blazer furado que a senhora me deu no Natal!  
— Seu porcaria, tem coragem de dizer que sua mãe lhe deu um blazer furado?  
— Viu? Não sabe nem o que é furado? Aquela cor já era, mãe, já era! 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. 
 
O modo como o filho qualifica os presentes é incompreendido pela mãe, e essas escolhas lexicais 
revelam diferenças entre os interlocutores, que estão relacionadas  

a)  à linguagem infantilizada.  
b) ao grau de escolaridade.  
c) à dicotomia de gêneros.  
d) às especificidades de cada faixa etária.  
e) à quebra de regras da hierarquia familiar. 

 
 
4. (Questão 106) Não adianta isolar o fumante  
Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir além das restrições. É preciso apoiar 
quem quer largar o cigarro.  
Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo em locais públicos nos 27 estados 
brasileiros, o fumo em locais públicos nos 27 estados brasileiros, o Senado reafirmou um valor 
fundamental: a defesa da saúde e da vida.  
Em pelo menos um aspecto a MP 540/2011 é ainda mais rigorosa que as medidas em vigor em 
São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as legislações mais 
duras contra o tabagismo. Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até 
tabacarias, onde o fumo era autorizado sob determinadas condições.  
Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O governo fica autorizado a fixar um novo 
proço para o maço de cigarros. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 
300%. Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 
20% em 2012 e 55% em 2013.  
A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se, há muito, que o tabaco faz mal à saúde. É 
razoável, portanto, que o Estado aja em nome da saúde pública.  

Época, 28 nov. 2011 (adaptado).  
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O autor do texto analisa a aprovação da MP 540/2011 pelo Senado, deixando clara a sua opinião 
sobre o tema. O trecho que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma estratégia de 
persuasão do leitor é:  

a) “Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados” 
b) O governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço de cigarros.’’  
c) “O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será elevado em 300%.” 
d) “Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará muito mais ácido.” 
e) “Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013.” 

 
 
5. (Questão 114) Telecommuting redefine o tradicional entendimento sobre o espaço de trabalho. 
Atualmente, as organizações estão se focando em novos valores, tais como, inovações, 
satisfação, responsabilidades, resultados e ambiente de trabalho familiar. A alternativa do 
telecommuting complementa esses princípios e oferece flexibilidade aos patrões e empregados. É 
um conceito novo que, a cada dia, ganha mais força ao redor do mundo. Grandes empresas 
escolheram o trabalho de telecommuting pelas facilidades que ele gera para o empregador. A 
implantação do telecommuting determina regras para se trabalhar em casa em dias específicos 
da semana e, nos demais dias, trabalhar no escritório. O local de trabalho pode ser a casa ou, 
temporariamente, por motivo de viagem, outros escritórios.  
FERREIRA JR., J.C. Disponível em: www.ccuec.unicamp.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

 
Com o advento das novas tecnologias, a sociedade tem vivenciado mudanças de paradigmas em 
vários setores. Nesse sentido, o telecommuting traz novidades para o mundo do trabalho porque 
proporciona prioritariamente o(a)  

a) aumento da produtividade do empregado.  
b) equilíbrio entre vida pessoal e profissional do trabalhador.  
c) fortalecimento da relação entre empregador e empregado.  
d) participação do profissional nas decisões da organização.  
e) maleabilidade da empresa. 

 


