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ENEM: Interpretação de Texto (Aula 4)
1. (ENEM 2015) A linguagem peculiar é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um
lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o
narrador se estabelece porque
a) o narrador se cala, pensa e monologa, tentando assim evitar a perigosa pergunta de seu
interlocutor.
b) o sertanejo emprega um discurso cifrado, com enigmas, como se vê em “a conversa era
para teias de aranha”.
c) entre os dois homens cria-se uma comunicação impossível, decorrente de suas diferenças
socioculturais.
d) a fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de impaciência do narrador, decidido a mudar
o assunto da conversa.
e) a palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em
planos incomunicáveis.

2. (ENEM 2015) TEXTO I
Voluntário Rosa tecia redes, e os produtos de sua pequena indústria gozavam de boa fama nos
arredores. A reputação da tapuia crescera com a feitura de uma maqueira de tucum ornamentada
com a coroa brasileira, obra de ingênuo gosto, que lhe valera a admiração de toda a comarca e
provocara a inveja da célebre Ana Raimunda, de Óbidos, a qual chegara a formar uma
fortunazinha com aquela especialidade, quando a indústria norte-americana reduzira à inatividade
os teares rotineiros do Amazonas.
SOUSA, I. Contos amazônicos. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
TEXTO II
Relato de um certo oriente Emilie, ao contrário de meu pai, de Dorner e dos nossos vizinhos, não
tinha vivido no interior do Amazonas. Ela, como eu, jamais atravessara o rio. Manaus era o seu
mundo visível. O outro latejava na sua memória. Imantada por uma voz melodiosa, quase
encantada, Emilie maravilha-se com a descrição da trepadeira que espanta a inveja, das folhas
malhadas de um tajá que reproduz a fortuna de um homem, das receitas de curandeiros que
veem em certas ervas da floresta o enigma das doenças mais temíveis, com as infusões de
coloração sanguínea aconselhadas para aliviar trinta e seis dores do corpo humano. “E existem
ervas que não curam nada”, revelava a lavadeira, “mas assanham a mente da gente. Basta tomar
um gole do líquido fervendo para que o cristão sonhe uma única noite muitas vidas diferentes”.
Esse relato poderia ser de duvidosa veracidade para outras pessoas, mas não para Emilie.
HATOUM, M. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.
As representações da Amazônia na literatura brasileira mantêm relação com o papel atribuído à
região na construção do imaginário nacional. Pertencentes a contextos históricos distintos, os
fragmentos diferenciam-se ao propor uma representação da realidade amazônica em que se
evidenciam
a) aspectos da produção econômica e da cura na tradição popular.
b) manifestações culturais autênticas e da resignação familiar.
c) valores sociais autóctones e influência dos estrangeiros.
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d) formas de resistência locais e do cultivo das superstições.
e) costumes domésticos e levantamento das tradições indígenas.
3. (ENEM 2015) Como estamos na “Era Digital”, foi necessário rever os velhos ditados existentes
e adaptá-los à nova realidade. Veja abaixo...
1. A pressa é inimiga da conexão.
2. Amigos, amigos, senhas à parte.
3. Para bom provedor uma senha basta.
4. Não adianta chorar sobre arquivo deletado.
5. Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.
6. Quem clica seus males multiplica.
7. Quem semeia e-mails, colhe spams.
8. Os fins justificam os e-mails.
Disponível em: www.abusar.org.br. Acesso em: 20 maio 2015 (adaptado).
No texto, há uma reinterpretação de ditados populares com o uso de termos da informática. Essa
reinterpretação
a) torna o texto apropriado para profissionais da informática.
b) atribui ao texto um caráter humorístico.
c) restringe o acesso ao texto por público não especializado.
d) deixa a terminologia original mais acessível ao público em geral.
e) dificulta a compreensão do texto por quem não domina a língua inglesa.

4. (ENEM 2015) Em primeiro lugar gostaria de manifestar os meus agradecimentos pela honra de
vir outra vez à Galiza e conversar não só com os antigos colegas, alguns dos quais fazem parte
da mesa, mas também com novos colegas, que pertencem à nova geração, em cujas mãos, com
toda certeza, está também o destino do Galego na Galiza, e principalmente o destino do Galego
incorporado à grande família lusófona.
E, portanto, é com muito prazer que teço algumas considerações sobre o tema apresentado.
Escolhi como tema como os fundadores da Academia Brasileira de Letras viam a língua
portuguesa no seu tempo. Como sabem, a nossa Academia, fundada em 1897, está agora
completando 110 anos, foi organizada por uma reunião de jornalistas, literatos, poetas que se
reuniam na secretaria da Revista Brasileira, dirigida por um crítico literário e por um literato
chamado José Veríssimo, natural do Pará, e desse entusiasmo saiu a ideia de se criar a
Academia Brasileira, depois anexada ao seu título: Academia Brasileira de Letras.
Nesse sentido, Machado de Assis, que foi o primeiro presidente desde a sua inauguração até a
data de sua morte, em 1908, imaginava que a nossa Academia deveria ser uma academia de
Letras, portanto, de literatos.
BECHARA, E. Disponível em: www.academiagalega.org. Acesso em: 31 jul. 2012.
No trecho da palestra proferida por Evanildo Bechara, na Academia Galega da Língua
Portuguesa, verifica-se o uso de estruturas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Esse
uso
a) torna a fala inacessível aos não especialistas no assunto abordado.
b) contribui para a clareza e a organização da fala no nível de formalidade esperado para a
situação.
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c) atribui à palestra características linguísticas restritas à modalidade escrita da língua
portuguesa.
d) dificulta a compreensão do auditório para preservar o caráter rebuscado da fala.
e) evidencia distanciamento entre o palestrante e o auditório para atender os objetivos do
gênero palestra.

5. (ENEM 2015) O artigo apresenta uma reflexão sobre a Revolução da Informação, que, assim
como a Revolução Industrial, provocou impactos significativos nas sociedades contemporâneas.
Ao tratar da Revolução da Informação, o autor enfatiza que
a) o comércio eletrônico é um dos canais mais importantes dessa revolução.
b) o computador desenvolve na criança uma inteligência maior que a dos pais.
c) o aumento no número de empregos via internet é uma realidade atualmente.
d) o colapso educacional é fruto de uma incongruência no ensino do século XX.
e) o advento da Revolução da Informação causará impactos nos próximos 50 anos.
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