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 ENEM: Interpretação de Texto (Aula 3)  
 
1. (Questão 102) O peru de Natal  
O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses antes, foi 
de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, 
nesse sentido muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas 
nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, 
ser desprovido de qualquer lirismo, duma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, 
sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um 
vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom 
errado, quase dramático, o puro-sangue dos desmancha-prazeres.  

ANDRADE, M. In: MORICONI, I. Os cem melhores contos brasileiros do século. São Paulo: 
Objetiva, 2000 (fragmento).  

 
No fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom confessional do narrador em primeira pessoa 
revela uma concepção das relações humanas marcada por  

a) distanciamento de estados de espírito acentuado pelo papel das gerações.  
b) relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna.  
c) preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise.  
d) consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos.  
e) pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido. 
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2. (Questão 105) 

 
Disponível em: www.revistaepoca.globo.com. Acesso em: 27 fev. 2012.  

 
Ao interagirmos socialmente, é comum deixarmos claro nosso posicionamento a respeito do 
assunto discutido. Para isso, muitas vezes, recorremos a determinadas estratégias 
argumentativas, dentre as quais se encontra o argumento de autoridade. 
Considerando o texto em suas cinco partes, constata-se que há o emprego de argumento de 
autoridade no trecho:  

a) “Seja curioso, saboreie os momentos da vida e tome consciência de como se sente. Refletir 
sobre suas experiências ajuda a descobrir o que realmente importa”. 
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b) “As pesquisas mostram que quem tem menos de três pessoas em sua rede de contatos 
próxima [...] tem mais chances de desenvolver uma doença mental”. 
c) “Caminhe ou corra, ande de bicicleta, pratique um esporte, dance. Os exercícios fazem as 
pessoas se sentirem bem”.  
d) “Tente algo novo, matricule-se em um curso [...] Escolha um desafio que você vai gostar de 
perseguir.” 
e) “Fazer parte de uma comunidade traz benefícios — entre eles relações sociais mais 
significativas”. 

 
 
3. (Questão 113)  
 

 
 
Nesse texto, associam-se recursos verbais e não verbais na busca de mudar o comportamento 
das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. No cartaz, essa associação é ressaltada 
no(a)  

a) destaque dado ao laço, símbolo do combate à aids, seguido da frase “Use camisinha”. 
b) centralização da mensagem “Previna-se”. 
c) foco dado ao objeto camisinha em imagem e em palavra.  
d) laço como elemento de ligação entre duas recomendações.  
e) sobreposição da imagem da camisinha e da boia, relacionada à frase “Salve vidas”. 

 
 
4. (Questão 115) Perder a tramontana  
A expressão ideal para falar de desorientados e outras palavras de perder a cabeça  
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É perder o norte, desorientar-se. Ao pé da letra, “perder a tramontana” significa deixar de ver a 
estrela polar, em italiano stella tramontana, situada do outro lado dos montes, que guiava os 
marinheiros antigos em suas viagens desbravadoras.  
Deixar de ver a tramontana era sinônimo de desorientação. Sim, porque, para eles, valia mais o 
céu estrelado que a terra. O Sul era região desconhecida, imprevista; já o Norte tinha como 
referência no firmamento um ponto luminoso conhecido como a estrela Polar, uma espécie de 
farol para os navegantes do Mediterrâneo, sobretudo os genoveses e os venezianos. Na 
linguagem deles, ela ficava transmontes, para além dos montes, os Alpes. Perdê-la de vista era 
perder a tramontana, perder o Norte.  
No mundo de hoje, sujeito a tantas pressões, muita gente não resiste a elas e entra em parafuso. 
Além de perder as estribeiras, perde a tramontana...  

COTRIM, M. Língua Portuguesa, n. 15, jan. 2007.  
 
Nesse texto, o autor remonta às origens da expressão “perder a tramontana”. Ao tratar do 
significado dessa expressão, utilizando a função referencial da linguagem, o autor busca  

a) apresentar seus indícios subjetivos.  
b) convencer o leitor a utilizá-la.  
c) expor dados reais de seu emprego.  
d) explorar sua dimensão estética.  
e) criticar sua origem conceitual. 

 
 
5. (Questão 118) Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da 
corte como brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira 
seu fulgor? Tinha ela dezoito anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a 
conheciam; e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. 
Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os 
comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã; tinha em sua companhia 
uma velha parenta, viúva, D. Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. 
Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da 
sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. 
Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do 
firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também 
que Aurélia tinha um tutor; mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, 
não devia exercer maior influência em sua vontade, do que a velha parenta.  

ALENCAR, J. Senhora. São Paulo: Ática, 2006. 
  
O romance Senhora, de José de Alencar, foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a 
presença de D. Firmina Mascarenhas como “parenta” de Aurélia Camargo assimila práticas e 
convenções sociais inseridas no contexto do Romantismo, pois  

a) o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na 
sociedade brasileira da época.  
b) o trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais no enredo de seu romance.  
c) as características da sociedade em que Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do 
narrador romântico.  
d) o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente 
independente. 
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e) o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele 
período histórico. 

 


