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01. (SAEPE) D23 _ Identificar efeito de sentido 

decorrente do uso de pontuação e outras 
notações. 
Leia o texto abaixo 

 
No trecho “Mas não jogou só duas?”, o ponto de 
interrogação foi utilizado para  
a) apresentar um deboche do personagem.  
b) destacar a incompreensão do personagem.  
c) realçar o interesse do personagem na conversa.  
d) revelar uma crítica do personagem ao treinador. 

02. .(SAEPE) D14 _ Reconhecer semelhanças e/ou 

diferenças de ideias e opiniões na comparação 
entre textos. 
Leia o texto abaixo: 
Texto 1 
O Lutador  
Lutar com palavras                                                                                                                                                                                                                              
é a luta mais vã.  
Entanto lutamos 
 mal rompe a manhã.  
São muitas, eu pouco.  
Algumas, tão fortes  
como o javali.  
Não me julgo louco.  
Se o fosse, teria  
poder de encantá-las.  
Mas lúcido e frio,  
apareço e tento  
apanhar algumas  
para meu sustento  
num dia de vida.  
Deixam-se enlaçar, 
tontas à carícia  
e súbito fogem  
e não há ameaça  
e nem há sevícia  
que as traga de novo  

ao centro da praça. ANDRADE, Carlos Drummond de. O 
Lutador.  
 
Texto 2 
                                             Carta  
      Meu caro poeta, 
               Por um lado foi bom que me tivesses pedido 
resposta urgente, senão eu jamais escreveria sobre o 
assunto desta, pois não possuo o dom discursivo e 
expositivo, vindo daí a dificuldade que sempre tive de 
escrever em prosa. A prosa não tem margens, nunca se 
sabe quando, como e onde parar. O poema, não; 
descreve uma parábola trancada pelo próprio impulso 
(ritmo); é que nem um grito. Todo poema é, para mim, 
uma interjeição ampliada; algo de instintivo, carregado 
de emoção. [...]  
               Como vês, para isso é preciso uma luta 
constante. A minha está durando a vida inteira. O 
desfecho é sempre incerto. Sinto-me capaz de fazer um 
poema tão bom ou tão ruinzinho como aos 17 anos. Há 
na Bíblia uma passagem que não sei que sentido lhe 
darão os teólogos; é quando Jacob entra em luta com 
um anjo e lhe diz: “Eu não te largarei até que me 
abençoes”. Pois bem, haverá coisa melhor para indicar 
a luta do poeta com o poema? Não me perguntes, 
porém, a técnica dessa luta sagrada ou sacrílega. Cada 
poeta tem de descobrir, lutando, os seus próprios 
recursos. Só te digo que deves desconfiar dos truques 
da moda, que, quando muito, podem enganar o público 
e trazer-te uma efêmera popularidade.  
QUINTANA, Mário. A carta. Disponível em: . Acesso em: 
26 nov. 2009. Fragmento 
Esses dois textos mostram que a luta com as palavras 
pode ser 
a) traumática.  
b) instigante. 
c) insensível.                                                                                                                                                                                                                 
d) impiedosa.  
e) espinhosa. 

03. (SAEPE) D26 _ Identificar as marcas 

linguísticas que evidenciam o locutor e/ou 
interlocutor. 
No Texto 2, qual é o trecho que confirma o foco 
narrativo em primeira pessoa?  
a) “... foi bom que me tivesses pedido resposta 
urgente,...”.   
b) “Como vês, para isso é preciso uma luta constante.”.  
c) “... é quando Jacob entra em luta com um anjo e lhe 
diz:...”.   
d) “‘Eu não te largarei até que me abençoes’.”.   
e) “Cada poeta tem de descobrir, lutando, os seus 
próprios recursos.” 

QUESTÕES DO SAEPE 



04. . (SAEPE) D14 _ Reconhecer semelhanças 

e/ou diferenças de ideias e opiniões na 
comparação entre textos. 
 
Texto 1 
Como se fosse um prefácio  
[...] Agora prepare seu coração:  
Correntão vai passar e levar tudo:  
Ninho de passarinho rasteiro também.  
Depois do correntão  
Brotou o que tinha que brotar, 
 Mas já era tarde.  
Faca fina cortou raiz pela raiz.  
Aí não brotou mais nada.  
Aliás, brotou coisa melhor:  
Soja, verdinha, verdinha  
Que beleza, diziam.  
Olhe bem os cerrados  
da próxima vez.  
Rastejar por entre cupins  
E capins  
E sentir o cheiro do anoitecer.  
Antes de terminar pergunto:  
Quem vai pagar a conta  
  
“tudo bem, daqui a 100 anos  
estaremos todos mortos” [...]  
Certo, estaremos todos mortos.  
Mas nossos netos não.  
Disponível em: . Acesso em: 5 maio 2011. Fragmento 

Texto 2 
O cerrado e a cana: convivência possível? 

Expansão do cultivo da cana para produção de etanol 
pode pôr em risco áreas de alto valor biológico 

             
                  O cerrado deve ser o bioma mais impactado 
pela esperada expansão do cultivo da cana-de-açúcar 
para produção de etanol. Da extensão total de 
aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados 
ocupada por essa formação vegetal, 19,7% são 
considerados áreas de extrema importância biológica. E 
mais da metade (70%) dessas regiões corresponde 
exatamente aos locais onde a cana encontra condições 
ideais de cultivo. Os dados são de um estudo feito por 
mais de 200 pesquisadores de diferentes universidades 
brasileiras, por encomenda do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) [...]. 
             A pesquisa, apresentada pelo biólogo Ricardo 
Machado, [...] identificou áreas prioritárias para 
conservação e áreas de extrema importância biológica 
na floresta amazônica, no pantanal e no cerrado. O 
critério usado foi a ocorrência de espécies ameaçadas, 
de endemismo (espécies que só ocorrem naquele local), 
de remanescentes de vegetação nativa e de 
componentes hidrológicos importantes, como 
nascentes. “Áreas com essas características que ainda 
não são protegidas por unidades de conservação 

deveriam receber atenção especial”, explica Machado. 
FERRAZ, Mariana. Ciência Hoje On-line, 29 mar. 2007.  
Uma abordagem comum a esses dois textos refere-se  
a) à destruição do cerrado para aumentar áreas de 
plantação.  
b) à falta de perspectiva quanto ao futuro das próximas 
gerações.  
c) à ganância dos plantadores de cana-de-açúcar.  
d) às espécies nativas do cerrado ameaçadas de 
extinção.  
e) às pesquisas sobre o impacto do cultivo da cana-de-
açúcar. 
05. Leia o texto abaixo.  

Medo de dentista 
                Pinças, brocas, alicates, seringas e agulhas. E 
ainda amálgamas e preparados de sabor ruim. À 
primeira vista, todos esses instrumentos e materiais 
não parecem oferecer bons prenúncios. Talvez por isso, 
ir ao dentista seja uma daquelas tarefas que, com 
prazer, deixaríamos de fazer, se fosse possível. Se a 
maioria sente desconforto em algum nível ao 
programar tratamentos odontológicos, para alguns a 
cadeira reclinada causa verdadeira fobia. E, às vezes, o 
sofrimento começa antes mesmo de a pessoa entrar no 
consultório. Mas o paciente não é o único a sofrer: o 
dentista enfrenta a própria ansiedade e entre todas as 
profissões da área médica talvez seja a menos 
“poética”: além de passar o dia todo com as mãos na 
boca dos outros, o profissional ainda precisa ajudar os 
pacientes a superar seus pavores.  
                  O medo de dentista é um fenômeno 
conhecido há centenas de anos. As primeiras crônicas 
remontam à Idade Média, quando o imaginário popular 
relegava ao “tiradentes” um papel inferior e mais 
ambíguo que o de seus “colegas” médicos. Ele era, na 
maioria das vezes, um ambulante em companhia de 
ilusionistas, malabaristas e músicos, percorria feiras e 
mercados, de cidade em cidade, exibindo-se em palcos. 
Desse modo, o público podia admirar a maestria do 
exercício de sua especialidade. De fato, naquele tempo, 
havia motivos reais para ter medo do dentista. Mas 
hoje? A ciência e a tecnologia para reduzir a dor 
evoluíram muito, bem como a consciência a respeito da 
importância de manter uma relação de delicadeza e 
confiança com os pacientes. Ainda assim, o medo 
antigo permanece.  
BARBERI, Massimo. Mentecérebro. 2011. Fragmento. 
Esse texto apresenta, predominantemente, a linguagem  
a) informal.  
b) padrão.  
c) científica.  
d) regional. 
06. (SAEPE) D13 – Identificar a finalidade de 

diferentes gêneros textuais. 
Leia o texto abaixo.  

Um grau a mais de qualidade de vida 



              Graças à tecnologia, as cirurgias de catarata têm 
hoje resultados altamente satisfatórios. Pacientes que 
já passaram pela operação e ficaram com grau residual 
na visão podem “zerar” o problema com uma nova 
técnica, que consiste na implantação de lentes 
especiais. Elas são inseridas sobre as previamente 
existentes, que fazem o papel do cristalino danificado. 
Trata-se de upgrade, eliminando a necessidade de 
óculos. “A medicina foi em busca de uma solução 
apropriada para aqueles que implantaram 
originalmente lentes monofocais e que agora gostariam 
de obter mais qualidade de vida e independência do 
uso de óculos”, observa o oftalmologista Celso 
Boianovsky, especialista em catarata. Pacientes com 
lentes multifocais dispensam a correção.  
Revista do Correio. Correio Braziliense. 22 ago. 2010, p. 
20.)  
O objetivo desse texto é  
a) dar uma informação.  
b) descrever um experimento.  
c) ensinar um procedimento. 
d) fazer uma crítica.  
e) relatar um fato 

07. (SAEPE) D21 _ Reconhecer o conflito 

gerador do enredo e os elementos de uma 
narrativa. 
Leia o texto abaixo.  

Maneira de amar 
                O jardineiro conversava com as flores, e elas se 
habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando 
coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava 
um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou 
porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis 
são orgulhosos de natureza.  
             Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, 
pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não 
ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante 
embaraçosa, que as outras flores não comentavam. 
Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de 
girassol e de renovar-lhe a terra, na ocasião devida.  
ANDRADE, Carlos Drummond de. Maneira de amar. In: 
Histórias para o Rei. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 52. 
O conflito dessa narrativa se inicia com  
a) a antipatia do girassol pelo jardineiro.  
b) a ausência de comentários das outras flores.  
c) a recusa do girassol em voltar-se para a luz.  
d) o diálogo do jardineiro com as flores.  
e) o relacionamento entre o gerânio e o jardineiro. 

08. (SAEPE) D18 _ Reconhecer relações entre 

partes de um texto, identificando os recursos 
coesivos que contribuem para sua continuidade 
(substituições e repetições) 
Nesse texto, no trecho “... escutando o que lhe confiava 
um gerânio.”, o pronome destacado refere-se  
a) ao jardineiro.  
b) à cravina.  
c) ao girassol. 

d) à natureza.  
e) à terra. 
09. (SAEPE) D11  _ Interpretar textos não verbais 

e textos que articulam elementos verbais e não 
verbais. 

 
Disponível em: . Acesso em: 26 dez. 2011.  
 Esse texto demonstra uma crítica  
a) à desvalorização da moeda.  
b) à distribuição de renda no país.  
c) à poluição do meio ambiente.  
d) ao desenvolvimento econômico.  
e) ao lucro da exploração ambiental. 

10.  

 
CAULOS. Disponível em: www.caulos.com. 

Acesso em 24 set. 2011. 
O cartum faz uma crítica social. A figura destacada 
está em oposição às outras e representa a 
a) a opressão das minorias sociais. 
b) carência de recursos tecnológicos. 
c) falta de liberdade de expressão. 
d) defesa da qualificação profissional. 

e) reação ao controle do pensamento coletivo. 
 
GABARITO 
 
1. B 
2. B 
3. A 
4. A 
5. B 
6. A 
7. A 
8. A 
9. E 
10. E 
 

http://www.novaconcursos.com.br/apostila-concurso/enem?utm_source=blog&utm_medium=smm&utm_content=link-texto&utm_campaign=blog-noticia-enem


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


