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01. (Enem/2014) 

Censura moralista 
Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-
se, em crise. Comenta-se esta crise, por 
exemplo, apontando a precariedade das 
práticas de leitura, lamentando a falta de 
familiaridade dos jovens com livros, 
reclamando da falta de bibliotecas em tantos 
municípios, do preço dos livros em livrarias, 
num nunca acabar de problemas e de 
carências. Mas, de um tempo para cá, 
pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez 
não seja exatamente assim, que brasileiros 
leem, sim, só que leem livros que as pesquisas 
tradicionais não levam em conta. E, também 
de um tempo para cá, políticas educacionais 
têm tomado a peito investir em livros e em 
leitura. 

LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 

2013 (fragmento). 

Os falantes, nos textos que produzem, sejam 
orais ou escritos, posicionam-se frente a 
assuntos que geram consenso ou despertam 
polêmica. No texto, a autora 

a) ressalta a importância de os professores 
incentivarem os jovens às práticas de leitura. 
b) critica pesquisas tradicionais que atribuem a 
falta de leitura à precariedade de bibliotecas. 
c) rebate a ideia de que as políticas 
educacionais são eficazes no combate à crise 
de leitura. 
d) questiona a existência de uma crise de 
leitura com base nos dados de pesquisas 
acadêmicas. 
e) atribui a crise da leitura à falta de incentivos 
e ao desinteresse dos jovens por livros de 
qualidade. 
 

02. (ENEM-2019)  

Essa lua enlutada, esse desassossego  
A convulsão de dentro, ilharga  
Dentro da solidão, corpo morrendo  
Tudo isso te devo. 
E eram tão vastas  
As coisas planejadas, navios,  
Muralhas de marfim, palavras largas  
Consentimento sempre.  

E seria dezembro.  
Um cavalo de jade sob as águas  
Dupla transparência, fio suspenso  
Todas essas coisas na ponta dos teus dedos  
E tudo se desfez no pórtico do tempo 
 Em lívido silêncio.  
Umas manhãs de vidro  
Vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo  
Também isso te devo.  
HILST, H. Júbilo, memória, noviciado da paixão. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2018.  
No poema, o eu lírico faz um inventário de estados 
passados espelhados no presente. Nesse processo, 
aflora o  
a) cuidado em apagar da memória os restos do amor. 
b) amadurecimento revestido de ironia e desapego.  
C) mosaico de alegrias formado seletivamente.  
d) desejo reprimido convertido em delírio.  
e) arrependimento dos erros cometidos. 
 

03. (ENEM-2019) 
 

  
 
Pela análise do conteúdo, constata-se que essa 
campanha publicitária tem como função social  
a)propagar a imagem positiva do Ministério 
Público.                                                                             
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b) conscientizar a população que direitos implicam 
deveres.                                                               
c) coibir violações de direitos humanos nos meios 
de comunicação.  
d) divulgar políticas sociais que combatem a 
intolerância e o preconceito.  
e) instruir as pessoas sobre a forma correta de 
expressão nas redes sociais. 

04. (ENEM-2019) 

HELOÍSA: Faz versos?  
PINOTE: Sendo preciso... Quadrinhas... Acrósticos... 
Sonetos... Reclames. 
 HELOÍSA: Futuristas?  
PINOTE: Não senhora! Eu já fui futurista. Cheguei a 
acreditar na independência... Mas foi uma tragédia! 
Começaram a me tratar de maluco. A me olhar de 
esguelha. A não me receber mais. As crianças choravam 
em casa. Tenho três filhos. No jornal também não 
pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah! 
Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento (Mostra a 
faca) e fiquei passadista.  
ANDRADE, O. O rei da vela. São Paulo: Globo, 2003. O 
fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade 
ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 1930 
diante de determinada vanguarda europeia. Nessa 
visão, atribui-se ao público leitor uma postura  
a)preconceituosa, ao evitar formas poéticas 
simplificadas.  
b) conservadora, ao optar por modelos consagrados.  
c) preciosista, ao preferir modelos literários eruditos. 
d) nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. 
e) eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos 
 

05. (ENEM-2017) 

 
                          Época, n. 698, 3 out. 2011 (adaptado). 
Os textos publicitários são produzidos para cumprir 
determinadas funções comunicativas. Os objetivos 
desse cartaz estão voltados para a conscientização dos 
brasileiros sobre a necessidade de  
a)as crianças frequentarem a escola regularmente.  
b) a formação leitora começar na infância.  

c) a alfabetização acontecer na idade certa.  
d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. 
e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da 
leitura 
 

06. (ENEM-2017) 
 

 
Campanhas publicitárias podem evidenciar 
problemas sociais. O cartaz tem como finalidade 
a) alertar os homens agressores sobre as 
consequências de seus atos.  
b) conscientizar a população sobre a necessidade 
de denunciar a violência doméstica.  
c) instruir as mulheres sobre o que fazer em casos 
de agressão.  
d) despertar nas crianças a capacidade de 
reconhecer atos de violência doméstica.  
e) exigir das autoridades ações preventivas contra 
a violência doméstica. 
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