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ENEM – HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 2ª  SÉRIE – INTERPRETAÇÃO DE TEXTO - LENE 

 
Lista 08 – Atividades 

 
01. Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, apuro o ouvido; não espero só o sotaque 

geral dos nordestinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um; os paulistas pensam 
que todo nordestino fala igual; contudo as variações são mais numerosas que as notas de uma escala 
musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí têm no falar de seus nativos muito 
mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, imita o vizinho, e todo mundo ri, 
porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de 
Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Têm uns tês doces, quase 
um the; já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro au ou eu de todos os terminais em al ou el - 
carnavau, Raqueu... Já os paraibanos trocam o l pelo r. José Américo só me chamava, afetuosamente, 
de Raquer. 

Queiroz, R. O Estado de São Paulo. 09 maio 1998 (fragmento adaptado). 
 
Raquel de Queiroz comenta, em seu texto, um tipo de variação linguística que se percebe no falar de 
pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se 
a) na fonologia. 
b) no uso do léxico. 
c) no grau de formalidade. 
d) na organização sintática. 
e) na estruturação morfológica. 

 
02. Nas sociedades urbanas, desde que nascemos, estamos imersos em um ambiente dominado pela 

tecnologia da informação e da comunicação e por produtos tecnológicos como o rádio, a TV, o cinema 
e a internet, com os quais criamos redes sociais via web, MSN, sites de relacionamento e Orkut. 
Utilizamos a tecnologia tanto para entrar em contato com amigos, quanto para o trabalho e para 
operações comerciais. Enquanto circulamos pelas cidades, nossos sentidos são tomados por 
informações medidas pela tecnologia, estampadas em outdoors, cartazes e bancas de jornais. 

 
De acordo com o texto, a vida moderna é profundamente influenciada pela tecnologia da informação 
e da comunicação. Com base nessa assertiva, conclui-se que as pessoas 
a) passaram a se relacionar com os amigos exclusivamente por meio da tecnologia de informação e 

comunicação. 
b) se encontram imersas em um mundo que promove um rápido fluxo de informação, o que afeta 

suas relações sociais. 
c) perdem a capacidade de se comunicar de outras maneiras, ficando limitadas ao ambiente virtual 

em suas relações sociais. 
d) se familiarizam completamente com as tecnologias na vida adulta, quando passam a consumir 

mais produtos tecnológicos. 
e) dão mais importância ao MSN, aos sites de relacionamento e ao Orkut que a outras maneiras de 

se informarem e de se comunicarem. 
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Leia o texto a seguir e respnda às questões 03 e 04. 
 

 
 
03. O texto tem o objetivo de solucionar um problema social, 

a) descrevendo a situação do país em relação à gripesuína.  
b) alertando a população para o risco de morte pela Influenza A. 
c) informando a população sobre a iminência de uma pandemia de Influenza A. 
d) orientando a população sobre os sintomas da gripe suína e procedimentos para evitar a 

contaminação. 
e) convocando toda a população para se submeter a exames de detecção da gripe suína. 

 
04. 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. 

 


