
 
 
 
 
  

 
 

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 para Monitoria 

Português 
Monitores: Juliana Fernandes e Wesley Carvalho 

06/04/2015 a 10/04/2015 

 
Gêneros Textuais: Jornalístico e Propagandístico  
 
1. (ENEM 2010) 
 
O dia em que o peixe saiu de graça 
 
Uma operação do Ibama para combater a pesca ilegal na divisa entre os Estados do Pará, 
Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o 
período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade 
econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos 
animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de 
caridade.  

(Época, 23 mar. 2009. Adaptado). 

 
A notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos, 

a) apresenta argumentos contrários à pesca ilegal. 
b) tem um título que resume o conteúdo do texto. 
c) informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. 
d) dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do 

Ibama. 
e) introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio 

ambiente. 
 
 
2. (ENEM 2013) 
 
Novas tecnologias  
 
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 
aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já 
chegou”, “maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichi - zam” novos produtos, 
transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos 
hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado.  
Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 
aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 
comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal 
transformado em objeto público de entretenimento.  
Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, 
por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 
tanto controlamos quanto somos controlados.  

(SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. 
Acesso em: 1 mar 2013. Adaptado). 
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Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 
permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante 
disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas 
tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas 
tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas 
novas tecnologias. 

d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por 
elas é manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 
controlem as pessoas. 

 
 
3. (ENEM 2014) 
 
A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao 
lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do 
material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi.  
Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação 
do lixo: material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por 
exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-
lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo 
em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que 
aquilo que não é correto para sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é 
um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens! Quem 
aprende errado coloca em prática o errado. Um perigo!  

(Disponível em: http://jornaldacidade.uol.com.br. Acesso em: 10 ago. 2012. Adaptado). 

 
Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à 
tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é  

a) apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo. 
b) chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal. 
c) provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados. 
d) interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. 
e) trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor 

da notícia 
 
 
4. (ENEM 2012) 
 
E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo, títere voluntário e consciente, 
como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações e 
de seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se dessa 
arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de 
insolência e submissão, de silêncios e rompantes, de anulação e prepotência. Conhecia a palavra 
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exata para o momento preciso, a frase picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde 
diante do superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o 
podia prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas, e armar intrigas das quais se saía sempre 
bem, e sabia, por experiência própria, que a fortuna se ganha com uma frase, num dado 
momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de alerta para a 
sua apropriação.  

(RAWET, S. O aprendizado. In: Diálogo. Rio de Janeiro: GRD, 1963. Fragmento). 

  
No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos 
diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem 
está centrada 

a) na imagem do títere ou fantoche em que o personagem acaba por se transformar, 
acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. 

b) na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender que ele não 
possui o manejo dos jogos discursivos em todas as situações. 

c) no comentário, feito em tom de censura pelo autor, sobre as frases obscenas que o 
personagem emite em determinados ambientes sociais. 

d) nas expressões que mostram tons opostos nos discursos empregados aleatoriamente pelo 
personagem em conversas com interlocutores variados. 

e) no falso elogio à originalidade atribuída a esse personagem, responsável por seu sucesso 
no aprendizado das regras de linguagem da sociedade. 

  
 
5. (ENEM 2012) 
 

 
 
A publicidade, de uma forma geral, alia elementos verbais e imagéticos na constituição de seus 
textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor 
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a) a assumir uma atitude reflexiva diante dos fenômenos naturais. 
b) evitar o consumo excessivo de produtos reutilizáveis. 
c) aderir à onda sustentável, evitando o consumo excessivo. 
d) abraçar a campanha, desenvolvendo projetos sustentáveis. 
e) consumir produtos de modo responsável e ecológico 

  
 
6. (ENEM 2014) 
 

 
 
Os  meios de  comunicação podem contribuir para a resolução de problemas  sociais, entre 
os  quais o da  violência sexual infantil. Nesse sentido, a  propaganda usa a metáfora do pesadelo 
para 

a) informar  crianças vítimas de  violência sexual sobre os  perigos dessa prática, 
contribuindo  para  erradicá-la. 

b) denunciar  ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o   objetivo 
de  colocar  criminosos na cadeia. 

c) dar a devida dimensão do  que  é  abuso sexual para  uma criança, enfatizando 
a  importância da denúncia. 

d) destacar  que a violência  sexual  infantil  predomina durante  a noite,  o  que requer maior 
cuidado dos responsáveis  nesse período. 

e) chamar a  atenção para o  fato de o abuso infantil durante  o sono, sendo confundido 
por  algumas  crianças com um  pesadelo. 
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Gabarito  
 
1. C 
2. D 
3. D 
4. A 
5. E  
6. C 
 
 


