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 ENEM: Interpretação de Texto (Aula 2)  
 
1. (Questão 99) O mundo das grandes inovações tecnológicas, dos avanços das pesquisas 
médicas e que já presenciou o envio de homens ao espaço é o mesmo lugar onde 1 bilhão de 
pessoas dormem e acordam com fome. A desnutrição ocupa o primeiro lugar no ranking dos 10 
maiores riscos à saúde e mata mais do que a aids, a malária e a tuberculose combinadas. O 
equivalente às populações da Europa e da América do Norte, juntas, está de barriga vazia. E um 
futuro famélico aguarda a raça humana. Em 2050, apenas por razões ligadas às mudanças 
climáticas, o número de pessoas sem comida no prato vai aumentar em até 20%.  

Disponível em: www.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 22 jan. 2012.  
 
Considerando a natureza do tema, a forma como está apresentado e o meio pelo qual é veiculado 
o texto, percebe-se que seu principal objetivo é  

a) divulgar dados estatísticos recentes sobre a fome no mundo e sobre as inovações 
tecnológicas.  
b) esclarecer questões científicas acerca dos danos causados pela fome e pela aids nos 
indivíduos.  
c) demonstrar que a fome, juntamente com as doenças endêmicas, também é um problema de 
saúde pública.  
d) convidar o leitor a engajar-se em alguma ação positiva contra a fome, a partir da divulgação 
de dados alarmantes.  
e) alertar sobre o problema da fome, apresentando-o como um contraste no mundo de tantos 
recursos tecnológicos. 

 
 
2. (Questão 104) TEXTO I  
Versos de amor  
A um poeta erótico  
Oposto ideal ao meu ideal conservas.  
Diverso é, pois, o ponto outro de vista  
Consoante o qual, observo o amor, do egoísta  
Modo de ver, consoante o qual, o observas.  
 
Porque o amor, tal como eu o estou amando,  
É espírito, é éter, é substância fluida, 
É assim como o ar que a gente pega e cuida,  
Cuida, entretanto, não o estar pegando!  
 
É a transubstanciação de instintos rudes,  
Imponderabilíssima, e impalpável,  
Que anda acima da carne miserável  
Como anda a garça acima dos açudes!  

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996 (fragmento).  
 
TEXTO II  
Arte de amar  
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Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.  
A alma é que estraga o amor.  
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.  
Não noutra alma.  
Só em Deus — ou fora do mundo.  
As almas são incomunicáveis.  
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.  
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.  

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.  
 
Os Textos I e II apresentam diferentes pontos de vista sobre o tema amor. Apesar disso, ambos 
definem esse sentimento a partir da oposição entre  

a) satisfação e insatisfação.  
b) egoísmo e generosidade.  
c) felicidade e sofrimento.  
d) corpo e espírito.  
e) ideal e real. 

 
 
3. (Questão 107) 
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Esse texto trata de uma campanha sobre o trânsito e visa a orientação dos motociclistas quanto 
ao(à)  

a) intolerância com a morosidade do tráfego.  
b) desconhecimento da legislação.  
c) crescente número de motocicletas.  
d) manutenção preventiva do veículo.  
e) cuidado com a própria segurança. 

 
 
4. (Questão 112) Mudança linguística Ataliba de Castilho, professor de língua portuguesa da USP, 
explica que o internetês é parte da metamorfose natural da língua.  
— Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos da mudança, como o que 
ocorreu com “você”, que se tornou o pronome átono “cê”. Agora, o interneteiro pode ajudar a 
reduzir os excessos da ortografia, e bem sabemos que são muitos. Por que o acento gráfico é tão 
importante assim para a escrita? Já tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por 
acentos e dispensamos muitos deles. Como toda palavra é contextualizada pelo falante, podemos 
dispensar ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um casamento curioso 
entre oralidade e escrituralidade. O internetês pode, no futuro, até tornar a comunicação mais 
eficiente. Ou evoluir para um jargão complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em menor 
tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos.  
Para Castilho, no entanto, não será uma reforma ortográfica que fará a mudança de que 
precisamos na língua. Será a internet. O jeito eh tc e esperar pra ver?  

Disponível em: http://revistalingua.com.br. Acesso em: 3 jun. 2015 (adaptado).  
 
Na entrevista, o fragmento “O jeito eh tc e esperar pra ver?” tem por objetivo 

a) ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover alterações de grafias. 
b) mostrar os perigos da linguagem da internet como potencializadora de dificuldades de 
escrita. 
c) evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas com baixa proficiência escrita. 
d) explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do padrão formal apresentado ao 
longo do texto.  
e) exemplificar dificuldades de escrita dos interneteiros que desconhecem as estruturas da 
norma padrão. 

 
 
5. (Questão 116) Ai se sêsse  
Se um dia nois se gostasse  
Se um dia nois se queresse  
Se nois dois se empareasse  
Se juntim nois dois vivesse  
Se juntim nois dois morasse  
Se juntim nois dois drumisse  
Se juntim nois dois morresse  
Se pro céu nois assubisse  
Mas porém se acontecesse  
De São Pedro não abrisse  
A porta do céu e fosse  
Te dizer qualquer tulice  
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E se eu me arriminasse  
E tu cum eu insistisse  
Pra que eu me arresolvesse  
E a minha faca puxasse  
E o bucho do céu furasse  
Tarvês que nois dois ficasse  
Tarvês que nois dois caísse  
E o céu furado arriasse  
E as virgi toda fugisse  

ZÉ DA LUZ. Cordel do Fogo Encantado. Recife: Álbum de estúdio, 2001.  
 
O poema foi construído com formas do português não padrão, tais como “juntim”, “nois”, “tarvês”. 
Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois  

a) revelam o bom humor do eu lírico do poema.  
b) estão presentes na língua e na identidade popular.  
c) revelam as escolhas de um poeta não escolarizado.  
d) tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros.  
e) compõem um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. 


