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ENEM: Interpretação de Texto (Aula 6)
1. (ENEM 2015) No século XVIII, a arte brasileira, mais especificamente a de Minas Gerais,
apresentava a valorização da técnica e um estilo próprio, incluindo a escolha dos materiais.
Artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde têm suas obras caracterizadas por peculiaridades que
são identificadas por meio
a) do emprego de materiais oriundos da Europa e da interpretação realista dos objetos
representados.
b) do uso de recursos materiais disponíveis no local e da interpretação formal com
características próprias.
c) da utilização de recursos materiais vindos da Europa e da homogeneização e linearidade
representacional.
d) da observação e da cópia detalhada do objeto representado e do emprego de materiais
disponíveis na região.
e) da utilização de materiais disponíveis no Brasil e da interpretação idealizada e linear dos
objetos representados.

2. (ENEM 2015)

Campanhas educativas têm o propósito de provocar uma reflexão em torno de questões sociais
de grande relevância, tais como as relacionadas à cidadania e também à saúde. Com a imagem
de um relógio despertador e o slogan “Sempre é hora de combater a dengue”, a Campanha
Nacional de Combate à Dengue objetiva convencer a população de que é preciso
a) eliminar potenciais criadouros, quando aparecer a doença.
b) posicionar-se criticamente sobre as ações de combate ao mosquito.
c) prevenir-se permanentemente contra a doença.
d) repensar as ações de prevenção da doença.
e) preparar os agentes de combate ao mosquito.
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3. (ENEM 2015) Considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos
Olímpicos em relação à
a) quantificação de medalhas e vitórias.
b) melhora de resultados e performance.
c) realização anual dos eventos e festejos.
d) renovação de técnicas e táticas esportivas.
e) aproximação de diferentes sujeitos e culturas.

4. (ENEM 2015)

A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das pessoas com o
peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde
quando
a) estimula a adesão à dieta.
b) aumenta conforme a idade.
c) expressa a inatividade da pessoa.
d) provoca modificações na aparência.
e) acomete o funcionamento metabólico.

5. (ENEM 2015) Vei, a Sol
Ora o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já
era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo
lambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para vê si não havia alguma
cova com dinheiro enterrado. Não havia não. Nem a correntinha encantada de prata que indica
pro escolhido, tesouro de holandês. Havia só as formigas jaquitaguas ruivinhas. Então passou
Caiuanogue, a estrela da manhã. Macunaíma já meio enjoado de tanto viver pediu pra ela que o
carregasse pro céu. Caiuanogue foi se chegando porém o herói fedia muito.
— Vá tomar banho! — ela fez. E foi-se embora.
Assim nasceu a expressão “Vá tomar banho” que os brasileiros empregam se referindo a certos
imigrantes europeus.
ANDRADE, M. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
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O fragmento de texto faz parte do capítulo VII, intitulado “Vei, a Sol”, do livro Macunaíma, de
Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do Modernismo brasileiro. Considerando a
linguagem empregada pelo narrador, é possível identificar
a) resquícios do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX.
b) ausência de linearidade no tratamento do tempo, recurso comum ao texto narrativo da
primeira fase modernista.
c) referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo e o atraso de algumas regiões
do país.
d) descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros, representados por Macunaíma e
Caiuanogue.
e) uso da linguagem coloquial e de temáticas do lendário brasileiro como meio de valorização
da cultura popular nacional.
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