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Revisão ENEM 
 
1.  

 
Às vezes, também (l. 4) 

 
Ao estabelecer coesão entre os dois primeiros parágrafos, a palavra “também”, nesse contexto, 
expressa determinado sentido. 
Considerando esse sentido, “também” poderia ser substituído pela seguinte expressão: 

a) desse modo 
b) por outro lado 
c) por conseguinte 
d) em consequência 

 

2. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, 
mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação 
saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver 
vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de 
colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade 
física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com 
acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. 

ATALIA, M. Nossa vida. Época . 23 mar. 2009. 
 
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 
sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 
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b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 
c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 
d) o termo “Também” exprime uma justificativa. 
e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 

 
3. Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de 
contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela 
Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano influenza e o francês 
grippe. O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava “influência 
dos astros sobre os homens”. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, 
“agarrar”. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do 
organismo infectado. 

RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011. 
 
Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a 
ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela 
retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão 
por elipse do sujeito é: 

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.” 

b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”. 

c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava ‘influência 

dos astros sobre os homens’.” 

d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper [...]”. 

e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo 

infectado.” 

 
4. “Quanto aos alagamentos, ocorrem por falta de algum serviço ou obra, esta já prevista”. 
O emprego do pronome demonstrativo sublinhado se justifica por quê: 

a) se  refere  ao  primeiro  de  dois  elementos  citados anteriormente 

b) se prende a um elemento que ocorre na atualidade 

c) se liga ao último de dois elementos antes referidos 

d) indica uma realidade que ainda vai ser citada 

e) aponta para um termo oculto por elipse 

 
5. O Nordeste é marcado pela diversidade nas suas seis regiões naturais. Nelas são encontradas 
áreas densamente povoadas, áreas com população rarefeita, poucas ilhas de umidade, espaços 
serranos em que o verde ainda se mantém preservado e imensos vazios, nos quais se identifica 
estágio de desertificação. Para entendê-lo, há que se partir das peculiaridades apresentadas por 
essas diferenças, embora estas também estejam em processo de descaracterização. 
 
Em “entendê-lo” (l.4), a forma pronominal “-lo” refere-se ao termo: 

a) “O Nordeste” 
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b) “verde” 

c) “estágio de desertificação” 

d) “estágio” 

e) “processo de descaracterização” 

 
6.   

 
 
O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de pronome pessoal 
reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma-padrão da língua, esse uso é 
inadequado, pois 

a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 

b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 

c) gera inadequação na concordância com o verbo. 

d) gera ambiguidade na leitura do texto. 

e) apresenta dupla marcação de sujeito. 

 
7.  
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Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional 
incluem 

a) o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos. 

b) o uso de orações subordinadas condicionais e temporais. 

c) o emprego de pronomes como “você” e “sua” e o uso do imperativo. 

d) a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição. 

e) o fornecimento de número de telefone gratuito para contato. 
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Gabarito  
 

1. B 
2. A 
3. E 
4. C 
5. A 
6. B 
7. C 


