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1. (Enem 2018) A história do futebol é uma triste viagem do 
prazer ao dever. [...] O jogo se transformou em espetáculo, 
com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol 
para olhar, e o espetáculo se transformou num dos negócios 
mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser 
jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do 
esporte profissional foi impondo um futebol de pura 
velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a 
fantasia e proíbe a ousadia. Por sorte ainda aparece nos 
campos, [...] algum atrevido que sai do roteiro e comete o 
disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e 
do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que 
se lança na proibida aventura da liberdade. 
 
GALEANO, E. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM 

Pockets, 1995 (adaptado). 
 
O texto indica que as mudanças nas práticas corporais, 
especificamente no futebol,  
a) fomentaram uma tecnocracia, promovendo uma vivência 

mais lúdica e irreverente.   
b) promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos, 

para que fossem inovadores.   
c) incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, 

favorecendo o improviso.   
d) tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, 

negando sua dimensão criativa.   
e) contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem 
como acompanhado de torcedores. 
 
2. (Enem 2018) Enquanto isso, nos bastidores do 
universo 
 
Você planeja passar um longo tempo em outro país, 
trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a 
chegada de um amor daqueles de tirar o chão, um amor que 
fará você jogar fora seu atlas e criar raízes no quintal como 
se fosse uma figueira. 
 
Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas 
não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada, 
e a primeira perplexidade será esta: a experiência da 
frustração. 
 
O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca 
prometeu nada, você é que escuta vozes. 
 
No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o 
analista, faz a revelação mais bombástica dos seus dois anos 
de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua 
rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam 
tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo 
sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, 

não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com 
uma camiseta puída, chamou a atenção. E assim seguem os 
dias à prova de planejamento e contrariando nossas 
vontades, pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e 
estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do 
universo alguém troca nosso papel de última hora, tornando 
surpreendente a nossa vida. 

MEDEIROS, M. O Globo. 21 jun. 2015. 
 
Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar 
a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a 
recorrência de  
a) estruturas sintáticas semelhantes, para reforçar a 

velocidade das mudanças da vida.   
b) marcas de interlocução, para aproximar o leitor das 

experiências vividas pela autora.   
c) formas verbais no presente, para exprimir reais 

possibilidades de concretização das ações.   
d) construções de oposição, para enfatizar que as 

expectativas são afetadas pelo inesperado.   
e) sequências descritivas, para promover a identificação do 
leitor com as situações apresentadas. 
 
3. (Enem 2018) A imagem da negra e do negro em 
produtos de beleza e a estética do racismo 
 
Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a representação 
da população negra, especialmente da mulher negra, em 
imagens de produtos de beleza presentes em comércios do 
nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos 
negativos nessas imagens dissemina um imaginário racista 
apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a 
exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos(as) 
negros(as) na sociedade brasileira. A análise do material 
imagético aponta a desvalorização estética do negro, 
especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do 
branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos 
produtos apresentados. O discurso midiático-publicitário dos 
produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética 
racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa 
discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos 
diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para 
uma “descolonização estética” que empodere os sujeitos negros 
por meio de sua valorização estética e protagonismo na 
construção de uma ética da diversidade. 
 
Palavras-chave: Estética, racismo, mídia, educação, 
diversidade. 
 
SANT'ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de 

beleza e a estética do racismo. Dossiê: trabalho e educação 
básica. Margens Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, 

n. 16. jun. 2017 (adaptado). 
 
O cumprimento da função referencial da linguagem é uma 
marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. 
Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela  
a) impessoalidade, na organização da objetividade das 

informações, como em “Este artigo tem por finalidade” e 
“Evidencia-se”.   
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b) seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, 
como em “imaginário racista” e “estética do negro”.   

c) metaforização, relativa à construção dos sentidos 
figurados, como nas expressões “descolonização estética” 
e “discurso midiático-publicitário”.   

d) nominalização, produzida por meio de processos 
derivacionais na formação de palavras, como 
“inferiorização” e “desvalorização”.   

e) adjetivação, organizada para criar uma terminologia 
antirracista, como em “ética da diversidade” e 
“descolonização estética”.   

 
4. (Enem 2018) Aconteceu mais de uma vez: ele me 
abandonou. Como todos os outros. O quinto. A gente já estava 
junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para 
sempre. Mas não: ele desapareceu de repente, sem deixar 
rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar – 
mas só chamava, chamava, e ninguém atendia. E então fiz o que 
precisava ser feito: bloqueei a linha. 
A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei 
de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que 
eles são todos iguais: na primeira oportunidade, dão no pé. Esse 
último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi 
junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no 
momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. 
Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido 
parar na sarjeta. [...] Se ainda fossem embora do jeito que 
chegaram, tudo bem. [...] Mas já sei o que vou fazer. No caminho 
da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, 
nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me 
abandonou. 
 
FREIRE, R. Começar de novo. O Estado de S. Paulo, 24 nov. 

2006. 
 
Nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de 
estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de  
a) primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao 

relato de mais uma desilusão amorosa.   
b) ironia para tratar da relação com os celulares na era de 

produtos altamente descartáveis.   
c) frases feitas na apresentação de situações amorosas 

estereotipadas para construir a ambientação do texto.   
d) quebra de expectativa como estratégia argumentativa para 

ocultar informações.   
e) verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação 

com os fatos abordados ao longo do texto.   
 
5. (Enem 2016) Ler não é decifrar, como num jogo de 
adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser 
capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a 
todos os outros textos significativos para cada um, 
reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, 
dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou 
rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 
São Paulo: Ática, 1993. 

 
Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo 
de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. 
Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o 
texto  

a) ressaltar a importância da intertextualidade.    
b) propor leituras diferentes das previsíveis.    
c) apresentar o ponto de vista da autora.    
d) discorrer sobre o ato de leitura.    
e) focar a participação do leitor.     
 
6. (Enem 2016) Ler não é decifrar, como num jogo de 
adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser 
capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a 
todos os outros textos significativos para cada um, 
reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, 
dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou 
rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. 
 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 
São Paulo: Ática, 1993. 

 
Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo 
de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. 
Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o 
texto  
a) ressaltar a importância da intertextualidade.    
b) propor leituras diferentes das previsíveis.    
c) apresentar o ponto de vista da autora.    
d) discorrer sobre o ato de leitura.    
e) focar a participação do leitor. 
 
7. (Enem 2018) Mais big do que bang 
 
A comunidade científica mundial recebeu, na semana 
passada, a confirmação oficial de uma descoberta sobre a 
qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. 
Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian 
revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o 
universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang, 
mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de 
matéria e energia infinitas concentradas em um ponto 
microscópico que, sem muitas opções semânticas, os 
cientistas chamam de “singularidade”. Essa semente cósmica 
permanecia em estado latente e, sem que exista ainda uma 
explicação definitiva, começou a inchar rapidamente [...]. No 
intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, 
portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs. 
 
ALLEGRETTI. F. Veja. 26 mar. 2014 (adaptado). 
 
 
No título proposto para esse texto de divulgação científica, ao 
dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora 
revela a intenção de  
a) a evidenciar a descoberta recente que comprova a 

explosão de matéria e energia.     
b) resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe 

evidências para a teoria do Big Bang.     
c) sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e 

energia substitui a teoria da explosão.     
d) ï destacar a experiência que confirma uma investigação 

anterior sobre a teoria de matéria e energia.     
e) condensar a conclusão de que a explosão de matéria e 
energia ocorre em um ponto microscópico. 


