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01. (Enem 2017) Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como um exemplo de beleza, um 

infográfico feito pelo site Rehabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de 
plástico, ela nem estaria viva. 
Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o 
mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de 
distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana 

apontam, há anos, a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. 
 

Pescoço 
Com um pescoço duas vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie 
seria incapaz de manter sua cabeça levantada. 
 

Cintura 
Com uma cintura de 40 centímetros (menor do que a sua cabeça), a Barbie da vida real só teria espaço em 
seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino. 
 
Quadril 
O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida 
da sua cintura representa 56% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice, em uma mulher 

americana média, é de 0,8. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 2 maio 2015. 

 
Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o 

texto analisa a 
a) noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural. 
b) influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres. 
c) relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca. 

d) proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo humano. 
e) influência mercadológica na construção de uma auto imagem positiva do corpo feminino. 
 

02. (Enem 2017)  
No esporte-participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem 

como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo 

livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como 
propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se 
afirmar que o esporte-participação, por ser a dimensão social do esporte mais inter-relacionada com os 
caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na 
dimensão esporte-performance. Enquanto o esporte-performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles 

que tiveram condições, o esporte-participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. 
GODTSFRIEDT, J. Esporte e sua relação com a sociedade: uma síntese bibliográfica. EFDeportes, n. 142, mar. 2010. 

 

O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente presente 
a) nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades 

esportivas. 
b) nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a 

participação dos demais. 
c) nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva 

muito popular no país. 
d) nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e a 

descoberta de talentos. 
e) nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. 

 
03. (Enem 2017)  

A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa 

regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, 
eram dardejados pelo olhar severo de Emilie; eles nunca suportaram de bom grado que uma índia passasse a 
comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos, e comprimindo com os lábios o mesmo cristal 
dos copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repulsa tingia-lhes o rosto, já não 
comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de 
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nata e tâmara, e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher, 
sentada e muda, com o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e o odor dos alimentos e de 
suprimir a voz e o gesto como se o seu silêncio ou a sua presença que era só silêncio impedisse o outro de 
viver. 

HATOUM, M. Relato de um certo Oriente. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 

 
Ao apresentar uma situação de tensão em família, o narrador destila, nesse fragmento, uma percepção das 
relações humanas e sociais demarcada pelo 
a) predomínio dos estigmas de classe e de raça sobre a intimidade da convivência. 
b) discurso da manutenção de uma ética doméstica contra a subversão dos valores. 
c) desejo de superação do passado de escassez em prol do presente de abastança. 

d) sentimento de insubordinação à autoridade representada pela matriarca da família. 
e) rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas mudanças nas regras da casa. 

 
04. (Enem 2017) 

 
Revista Bolsa, 1986. In: CARRASCOZA, J. A. A evolução do texto publicitário: a associação de palavras como elemento de 

sedução na publicidade. São Paulo: Futura, 1999 (adaptado). 

 

Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos elementos verbais e não 
verbais visa 

a) justificar os prejuízos ao meio ambiente, ao vincular a empresa à difusão da cultura. incentivar a 
leitura de obras literárias, ao referir-se a títulos consagrados do acervo mundial. 

b) seduzir o consumidor, ao relacionar o anunciante às histórias clássicas da literatura universal. 
c) promover uma reflexão sobre a preservação ambiental ao aliar o desmatamento aos clássicos da 

literatura. 

d) construir uma imagem positiva do anunciante, ao associar a exploração alegadamente sustentável à 
produção de livros. 

 
05. (Enem 2017)  

Fim de semana no parque 
Olha o meu povo nas favelas e vai perceber 

Daqui eu vejo uma caranga do ano 

Toda equipada e o tiozinho guiando 
Com seus filhos ao lado estão indo ao parque 
Eufóricos brinquedos eletrônicos 
Automaticamente eu imagino 
A molecada lá da área como é que tá 
Provavelmente correndo pra lá e pra cá 

Jogando bola descalços nas ruas de terra 
É, brincam do jeito que dá 
[…] 
Olha só aquele clube, que da hora 
Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha 
Olha quanta gente 
Tem sorveteria, cinema, piscina quente 

[…] 
Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo 

Pra molecada frequentar nenhum incentivo 
O investimento no lazer é muito escasso 
O centro comunitário é um fracasso 

RACIONAIS MCs. Racionais MCs. São Paulo: Zimbabwue, 1994 (fragmento) 



Exercícios Complementares 
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A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer que 

a) retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda, por falta de espaço adequado. 
b) ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais, que o acessam à sua 

maneira. 
c) expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de 

lazer. 
d) implica condições desiguais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura e investimentos em 

equipamentos. 

e) aponta para o predomínio do lazer contemplativo, nas classes favorecidas economicamente; e do 
prático, nas menos favorecidas. 

 
 


