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Curso de Interpretação de Textos: 
Identificando Estratégias Argumentativas 
 
Texto 1 

 
(Disponível em: http://www.diariopernambucano.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Placa-

tubarão-Recife.jpg. Acesso em 21 de maio de 2015.) 
 
 
Texto 2  

 
(Disponível em: 

http://tramadopormulherestpm.files.wordpress.com/2008/08/2741580755_ff8d448f11_o.jpg. 
Acesso em 21 de maio de 2015.) 
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Texto 3 

 
(Disponível em: https://avaazdo.s3.amazonaws.com/c2a173aba240d1dc1ff31e12b3129e7f.jpg. 

Acesso em 21 de maio de 2015.) 
 
 
Texto 4  

 
(Disponível em: https://techumor.com.br/wp-content/uploads/2014/07/09-iphone-5s.jpg. Acesso 

em 21 de maio de 2015.) 
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1. (ENEM 2009) 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.  
 
 
2. (ENEM 2010 – Segunda aplicação) ”                                              
                                    -                                                     
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                            
                                                                                             
                                                                                              
                                                                         “ 

Como era a vida antes do computador? OceanAir em Revista. n° 1, 2007 (adaptado).  
 
                                                                                                  
               

a)                                
b)                                 
c) O confronto de pontos de vista.  
d)                            
e)                           
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3. (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                  “        ”   “       ”                                        

condições dos necessitados. 
e) O                        “       ”   “      ”                                           

relação ao dos necessitados. 
 
 
4. (ENEM 2012) 

 
Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua 
interlocutora?  

a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor.  
b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica. 
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c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. 
d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. 
e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. 

 
 
5. (ENEM 2013) 

 
 
A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins 
de interação e de informação.  
 
Tal posicionamento é expresso, de forma argumentativa, por meio de uma atitude: 

a) Crítica, expressa pelas ironias.  
b) Resignada, expressa pelas enumerações. 
c) Indignada, expressa pelos discursos diretos. 
d) Agressiva, expressa pela contra-argumentação. 
e) Alienada, expressa pela negação da realidade. 

 


