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 ENEM: Interpretação de Texto (Aula 5) 
 
1. (ENEM 2015)  
 

 
 
Esse infográfico resume as conclusões de diversas pesquisas científicas sobre a adolescência. 
Tais conclusões: 

a) desconstroem os estereótipos a respeito dos adolescentes. 
b) estabelecem novos limites de duração para essa fase da vida. 
c) reiteram a ideia da adolescência como um período conturbado. 
d) confirmam a proximidade entre os universos adolescente e adulto. 
e) apontam a insegurança como uma característica típica dos adolescentes. 
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2. (ENEM 2015) Um dos procedimentos consagrados pelo Modernismo foi a percepção de um 
lirismo presente nas cenas e fatos do cotidiano. No poema de Adélia Prado, o eu lírico resgata a 
poesia desses elementos a partir do(a) 

a) reflexão irônica sobre a importância atribuída aos estudos por sua mãe. 
b) sentimentalismo, oposto à visão pragmática que reconhecia na mãe. 
c) olhar comovido sobre seu pai, submetido ao trabalho pesado. 
d) reconhecimento do amor num gesto de aparente banalidade. 
e) enfoque nas relações afetivas abafadas pela vida conjugal. 

 
 
3. (ENEM 2015)  
 

 
 
As redes sociais permitem que seus usuários facilmente compartilhem entre si ideias e opiniões. 
Na tirinha, há um tom de crítica àqueles que 

a) fazem uso inadequado das redes sociais para criticar o mundo. 
b) são usuários de redes sociais e têm seus desejos atendidos. 
c) se supõem críticos, porém não apresentam ação efetiva. 
d) são usuários das redes sociais e não criticam o mundo. 
e) se esforçam para promover mudanças no mundo. 

 
 
4. (ENEM 2015) O rap constitui-se em uma expressão artística por meio da qual os MCs relatam 
poeticamente a condição social em que vivem e retratam suas experiências cotidianas. 
SOUZA, J.; FIALHO, V. M.; ARALDI, J. Hip hop: da rua para a escola. Porto Alegre: Sulina, 2008. 

 
O “relato poético” é uma característica fundamental desse gênero musical, em que o 

a) MC canta de forma melodiosa as letras, que retratam a complexa realidade em que se 
encontra. 

b) rap se limita a usar sons eletrônicos nas músicas, que seriam responsáveis por retratar a 
realidade da periferia. 

c) rap se caracteriza pela proximidade das notas na melodia, em que a letra é mais recitada 
do que cantada, como em uma poesia. 

d) MC canta enquanto outros músicos o acompanham com instrumentos, tais como o 
contrabaixo elétrico e o teclado. 

e) MC canta poemas amplamente conhecidos, fundamentando sua atuação na memorização 
de suas letras. 
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5. (ENEM 2015) Um relacionamento de grupo saudável exige um número de indivíduos 
trabalhando interdependentemente para completar um projeto, com total participação individual e 
contribuição pessoal. Se uma pessoa domina, os outros membros têm pouco crescimento ou 
prazer na atividade, não existe um verdadeiro relacionamento no grupo. O teatro é uma atividade 
artística que exige o talento e a energia de muitas pessoas — desde a primeira ideia de uma peça 
ou cena até o último eco de aplauso. Sem esta interação não há lugar para o ator individualmente, 
pois sem o funcionamento do grupo, para quem iria ele representar, que materiais usaria e que 
efeitos poderia produzir? O aluno-ator deve aprender que “como atuar”, assim como no jogo, está 
intrinsecamente ligado a todas as outras pessoas na complexidade da forma da arte. O teatro 
improvisacional requer relacionamento de grupo muito intenso, pois é a partir do acordo e da 
atuação em grupo que emerge o material para as cenas e peças. 
SPOLIN, V. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
 
Com base no texto, as diferenças e similaridades dos atores são aceitas no teatro de 
improvisação quando 

a) todos experimentam o teatro juntos e sem julgamentos. 
b) uma parte do grupo comanda a outra, exercendo o poder. 
c) a opinião de alguns tem valor e demonstra a sua capacidade individual. 
d) a individualidade se destaca e traz à tona o talento daquele que é o melhor. 
e) uma pessoa precisa dominar, comandando as ações do grupo, sem acordos. 

 
 


