
 
 
  
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio do Extensivo  

Literatura 
Professor: Diogo Mendes 

 

 ENEM: Interpretação de Texto (Aula 7) 
 
1. (ENEM 2015) O primeiro contato dos suruís com o homem branco foi em 1969. A população 
indígena foi dizimada por doenças e matanças, mas, recentemente, voltou a crescer. Soa 
contraditório, mas a mesma modernidade que quase dizimou os suruís nos tempos do primeiro 
contato promete salvar a cultura e preservar o território desse povo. Em 2007, o líder Almir Suruí, 
de 37 anos, fechou uma parceria inédita e levou a tecnologia às tribos. Os índios passaram a 
valorizar a história dos anciãos. E a resguardar, em vídeos e fotos on-line, as tradições da aldeia. 
Ainda se valeram de smartphones e GPS para delimitar suas terras e identificar os 
desmatamentos ilegais. 

RIBEIRO, A. Não temos o direito de ficar isolados. Época, n. 718, 20 fev. 2012 (adaptado). 
 
Considerando-se as características históricas da relação entre índios e não índios, a suposta 
contradição observada na relação entre suruís e recursos da modernidade justifica-se porque os 
índios 

a) aderiram à tecnologia atual como forma de assimilar a cultura do homem branco. 
b) fizeram uso do GPS para identificar áreas propícias a novas plantações. 
c) usaram recursos tecnológicos para registrar a cultura do seu povo. 
d) fecharam parceria para denunciar as vidas perdidas por doenças e matanças. 
e) resguardaram as tradições da aldeia à custa do isolamento provocado pela tecnologia 

moderna. 
 
 
2. (ENEM 2015)  
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Tendo em vista seus elementos constitutivos e o meio de divulgação, esse texto identifica-se 
como 

a) verbete enciclopédico, pois contém a definição de um item lexical. 
b) cartaz, pois instrui sobre a localização de um ambiente que oferece atrações turísticas. 
c) cartão-postal, pois a imagem mostra ao destinatário o local onde se encontra o remetente. 
d) anúncio publicitário, pois busca persuadir o público-alvo a visitar um determinado local. 
e) fotografia, pois retrata uma paisagem urbana de grande impacto. 

 
 
3. (ENEM 2015) Anfíbio com formato de cobra é descoberto no Rio Madeira (RO) 
Animal raro foi encontrado por biólogos em canteiro de obras de usina. Exemplares estão no 
Museu Emilio Goeldi, no Pará 
O trabalho de um grupo de biólogos no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, no 
Rio Madeira, em Porto Velho, resultou na descoberta de um anfíbio de formato parecido com uma 
cobra. Atretochoana eiselti é o nome científico do animal raro descoberto em Rondônia. Até 
então, só havia registro do anfíbio no Museu de História Natural de Viena e na Universidade de 
Brasília. Nenhum deles tem a descrição exata de localidade, apenas “América do Sul”. A 
descoberta ocorreu em dezembro do ano passado, mas apenas agora foi divulgada. 

XIMENES, M. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 ago. 2012. 
 
A notícia é um gênero textual em que predomina a função referencial da linguagem. No texto, 
essa predominância evidencia-se pelo(a) 

a) recorrência de verbos no presente para convencer o leitor. 
b) uso da impessoalidade para assegurar a objetividade da informação. 
c) questionamento do código linguístico na construção da notícia. 
d) utilização de expressões úteis que mantêm aberto o canal de comunicação com o leitor. 
e) emprego dos sinais de pontuação para expressar as emoções do autor. 

 
 
4. (ENEM 2015) Tema recorrente na obra de Jorge Amado, a figura feminina aparece, no 
fragmento, retratada de forma semelhante à que se vê no texto do moçambicano Mia Couto. 
Nesses dois textos, com relação ao universo feminino em seu contexto doméstico, observa-se 
que 

a) o desejo sexual é entendido como uma fraqueza moral, incompatível com a mulher casada. 
b) a mulher tem um comportamento marcado por convenções de papéis sexuais. 
c) à mulher cabe o poder da sedução, expresso pelos gestos, olhares e silêncios que 

ensaiam. 
d) a mulher incorpora o sentimento de culpa e age com apatia, como no mito bíblico da 

serpente. 
e) a dissimulação e a malícia fazem parte do repertório feminino nos espaços público e 

íntimo. 
 
5. (ENEM 2016) 
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Considerando que a internet influencia os modos de comunicação contemporânea, a charge faz 
uma crítica ao uso vicioso dessa tecnologia, pois 

a) gera diminuição no tempo de descanso, substituído pelo contato com outras pessoas. 
b) propicia a continuação das atividades de trabalho, ainda que em ambiente doméstico. 
c) promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas 

fisicamente. 
d) tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do casal. 
e) implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros de uma mesma família. 

 
 
6. (ENEM 2015) A dança moderna propõe em primeiro lugar o conhecimento de si e o 
autodomínio. Minha proposta é esta: através do conhecimento e do autodomínio chego à forma, à 
minha forma — e não o contrário. É uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do 
movimento. A técnica da dança tem apenas uma finalidade: preparar o corpo para responder à 
exigência do espírito artístico. 

VIANNA, K.; CARVALHO, M. A. A dança. São Paulo: Siciliano, 1990. 
 
Na abordagem dos autores, a técnica, o autodomínio e o conhecimento do bailarino estão a 
serviço da 

a) padronização do movimento da dança. 
b) subordinação do corpo a um padrão. 
c) concretização da criação pessoal. 
d) ideia preconcebida de forma. 
e) busca pela igualdade entre os bailarinos. 

 


