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ENEM: 
Texto para resolver as questões de 1 a 3. 
 
DICIONÁRIO FEITO POR CRIANÇAS REVELA 
UM MUNDO QUE OS ADULTOS NÃO ENXERGAM MAIS 
 
1 Em abril, aconteceu a Feira do Livro de Bogotá, e um dos maiores 
sucessos foi um livro chamado 2 Casa das estrelas: o universo contado 
pelas crianças. Nele, há um dicionário com mais de 500 3 definições 
para 133 palavras, de A a Z, feitas por crianças. 
4 O curioso deste “dicionário infantil” é como as crianças definem o 
mundo através daquilo que 5 os adultos já não conseguem perceber. O 
autor do livro é o professor Javier Naranjo, que 6 compilou informações 
ao longo de dez anos durante as aulas. Ele conta que a ideia surgiu 7 
quando ele pediu aos seus alunos para definirem a palavra “criança”, e 
uma das respostas que 8 lhe chamou atenção foi: “uma criança é um 
amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum e 9 vai dormir cedo”. 
 
10 Veja outros verbetes do livro e as idades das crianças que os 
definiram: 
11 • Adulto: pessoa que, em toda coisa que fala, fala primeiro dela 
mesma. (Andrés, 8 anos) 
12 • Água: transparência que se pode tomar. (Tatiana, 7 anos) 
13 • Branco: o branco é uma cor que não pinta. (Jonathan, 11 anos) 
14 • Camponês: um camponês não tem casa, nem dinheiro, somente 
seus filhos. (Luis, 8 anos) 
15 • Céu: de onde sai o dia. (Duván, 8 anos) 
16 • Dinheiro: coisa de interesse para os outros com a qual se faz 
amigos e, sem ela, se faz inimigos. 17 (Ana María, 12 anos) 
18 • Escuridão: é como o frescor da noite. (Ana Cristina, 8 anos) 
19 • Guerra: gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. (Juan 
Carlos, 11 anos) 
20 • Inveja: atirar pedras nos amigos. (Alejandro, 7 anos) 
21 • Mãe: mãe entende e depois vai dormir. (Juan, 6 anos) 
22 • Paz: quando a pessoa se perdoa. (Juan Camilo, 8 anos) 
23 • Solidão: tristeza que dá na pessoa às vezes. (Iván, 10 anos) 
24 • Tempo: coisa que passa para lembrar. (Jorge, 8 anos) 
25 • Universo: casa das estrelas. (Carlos, 12 anos) 
André Fantin 
Adaptado de repertoriocriativo.com.br, 22/05/2013. 
 
Q.01- Escuridão: é como o frescor da noite. (Ref. 18) 
O verbete citado apresenta uma definição poética para o termo 
“escuridão”. 
Essa afirmativa pode ser justificada pelo fato de a autora do verbete ter 
optado por 
 
A) priorizar as crenças antes de se pautar pela racionalidade 
B) construir uma figuração particular sem se ater ao fenômeno físico 
C) expressar seu medo da noite no lugar de descrevê-la 

minuciosamente 
D) apoiar-se na linguagem denotativa ao invés de elaborar um 

argumento conotativo 
E) não reconhecer poemas infantis. 
 
Q.02- “O autor do livro é o professor Javier Naranjo, que compilou 
informações ao longo de dez anos durante as aulas.” A palavra 
destacada (compilou) pode ser trocada, sem alterar o sentido do texto, 
por 
A) reuniu. 
B) b) dividiu. 
C) c) refutou. 
D) d) negou. 
E) e) analisou. 
 
 
 
 

Q.03-” O autor do livro é o professor Javier Naranjo, que compilou 
informações ao longo de dez anos durante as aulas”.Sobre o conector 
destacado pode-se afirmar que 
A) é um pronome relativo, mas não possui um referente. 
B) é uma conjunção. 
C) é um pronome relativo e retoma o termo “o professor Javier 

Naranjo” 
D) é um pronome relativo e retoma o termo “o livro”. 
E) é uma conjunção e retoma o termo “o professor Javier Naranjo” 
 
Texto para resolver as questões 4 e 5. 
 
Muita gente já não acredita que existam pássaros, a não ser em 
gravuras ou empalhados nos museus – o que é perfeitamente natural, 
dado o novo aspecto da terra, que, em lugar de árvores, produz com 
mais abundância blocos de cimento armado. Mas ainda há pássaros, 
sim. Existem tantos, em redor da minha casa, que até agora não tive 
(nem creio que venha a ter) tempo de saber seus nomes, conhecer 
suas cores, entender sua linguagem. Porque evidentemente os 
pássaros falam. 
                                                       (Cecília Meireles. “Escola de Bem-Te-
Vis”. O que se  
diz e o que se entende. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980) 
  
Q.04- Em muitos livros, a autora age de modo neutro nas temáticas do 
livro, em outros, age de forma contundente. Nesse texto, a opinião da 
autora é que os pássaros 
A) são animais perigosos. 
B) estão atacando as cidades. 
C) são criaturas horrendas. 
D) existem só na imaginação. 
E) ainda não estão extintos. 
 
Q.05- “produz com mais abundância blocos de cimento armado. Mas 
ainda há pássaros, sim.” A conjunção destacada (mas) expressa um 
valor semântico de  
A) adição. 
B) explicação. 
C) conclusão. 
D) oposição. 
E) alternância. 
 
RESPOSTAS: 
01.B 
02.A 
03.C 
04.E 
05.D (há abundância de blocos de cimento armado, no entanto, há 
muitos pássaros (a autora afirma que “em redor da minha casa, que até 
agora não tive (nem creio que venha a ter) tempo de saber seus 
nomes, conhecer suas cores, entender sua linguagem.” 
 
UFU: 
 
Texto para resolver as questões de 1 a 7. 

Ler e crescer 
Com a inacreditável capacidade humana de ter ideias, sonhar, 
imaginar, observar, descobrir, constatar, enfim, refletir sobre o mundo 
e com isso ir crescendo, a produção textual vem se ampliando ao longo 
da história. As conquistas tecnológicas e a democratização da educação 
trazem a esse acervo uma multiplicação exponencial, que começa a 
afligir homens e mulheres de várias formas. Com a angústia do excesso. 
A inquietação com os limites da leitura. A sensação de hoje ser 
impossível abarcar a totalidade do conhecimento e da experiência 
(ingênuo sonho de outras épocas). A preocupação com a abundância 
da produção e a impossibilidade de seu consumo total por meio de um 
indivíduo. O medo da perda. A aflição de se querer hierarquizar ou 
organizar esse material. Enfim, constatamos que a leitura cresceu, e 
cresceu demais. 
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Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e 
necessitamos que ela cresça. Precisa crescer muito mais. Assim, 
multiplicamos campanhas de leitura e projetos de fomento do livro. 
Mas sabemos que, com todo o crescimento, jamais a leitura conseguirá 
acompanhar a expansão incontrolável e necessariamente caótica da 
produção dos textos, que se multiplicam ainda mais, numa infinidade 
de meios novos. Muda-se então o foco dos estudiosos, abandona-se o 
exame dos textos e da literatura, criam-se os especialistas em leitura, 
multiplicam-se as reflexões sobre livros e leitura, numa tentativa de ao 
menos entendermos o que se passa, já que é um mecanismo que 
recusa qualquer forma de domínio e nos fugiu ao controle 
completamente. 
Falar em domínio e controle a propósito da inquietação que assalta 
quem pensa nessas questões equivale a lembrar um aspecto 
indissociável da cultura escrita, e nem sempre trazido com clareza à 
consciência: o poder. 
Ler e escrever é sempre deter alguma forma de poder. Mesmo que 
nem sempre ele se exerça sob a forma do poder de mandar nos outros 
ou de fazer melhor e ganhar mais dinheiro (por ter mais informação e 
conhecer mais), ou sob a forma de guardar como um tesouro a 
semente do futuro ou a palavra sagrada 
como nos mosteiros medievais ou em confrarias religiosas, seitas 
secretas, confrarias de todo tipo. De qualquer forma, é uma caixinha 
dentro da outra: o poder de compreender o texto suficientemente para 
perceber que nele há várias outras possibilidades de compreensão 
sempre significou poder - o tremendo poder de crescer e expandir os 
limites individuais do humano. 
Constatar que dominar a leitura é se apropriar de alguma forma de 
poder está na base de duas atitudes antagônicas dos tempos 
modernos. Uma, autoritária, tenta impedir que a leitura se espalhe por 
todos, para que não se tenha de compartilhar o poder. Outra, 
democrática, defende a expansão da leitura para que todos tenham 
acesso a essa parcela de poder. 
Do jeito que a alfabetização está conseguindo aumentar o número de 
leitores, paralelamente à expansão da produção editorial que está 
oferecendo material escrito em quantidades jamais imaginadas antes, 
e ainda com o advento de meios tecnológicos que eliminam as 
barreiras entre produção e consumo do material escrito, tudo levaria a 
crer que essa questão está sendo resolvida. Será? Na verdade, creio 
que ela se abre sobre outras questões. Que tipo de alfabetização é 
esse, a que tipo de leitura tem levado, com que tipo de utilidade social? 
                                                                             ANA MARIA MACHADO 
                                                                          
www.dubitoergosum.xpg.com.br 
 
Q.01-Enfim, constatamos que a leitura cresceu, e cresceu demais. 
Ao mesmo tempo, ainda falta muito para quanto queremos e 
necessitamos que ela cresça. Precisa crescer muito mais. (l. 8-11) 
Ao afirmar que a leitura cresceu, mas ainda precisa crescer mais, a 
autora mostra seu ponto de vista. 
Esse ponto de vista se relaciona com a seguinte constatação: 
A) os novos meios tecnológicos não aproximaram de imediato os 

leitores. 
B) a ampliação da produção textual não alterou o número de 

alfabetizados. 
C) a eliminação de barreiras não representou de verdade uma 

conscientização dos novos meios. 
D) o aumento de quantidade da leitura não se verificou do mesmo 

modo na qualidade dos textos produzidos. 
 

Q.02- Segundo o texto, as atitudes autoritárias e democráticas em 
relação à leitura possuem um pressuposto comum. 
Esse pressuposto está sintetizado em: 
A) a necessidade de que a leitura se identifique com a tecnologia 
B) o reconhecimento de que a leitura se associa ao poder 
C) a percepção de que a leitura se expande com o tempo 
D) a expectativa de que a leitura se popularize na sociedade 
 

Q.03- “a produção textual vem se ampliando ao longo da história” A 
palavra destacada é sinônima de: 
A) diminuindo 
B) aumentando 
C) retroagindo 
D) mantendo 
 

Q.04-A sensação de hoje ser impossível abarcar a totalidade do 
conhecimento e da experiência 
A palavra destacada é sinônima de: 
A) englobar. 
B) diminuir. 
C) restringir. 
D) consumir. 
 

Q.05-” Ler e escrever é sempre deter alguma forma de poder. Mesmo 
que nem sempre ele se exerça sob a forma do poder’ O elemento 
destacado estabelece com a oração anterior uma relação de  
A) causa. 
B) consequência. 
C) concessão. 
D) tempo. 
 

Q.06-“Uma, autoritária, tenta impedir que a leitura se espalhe por 
todos, para que não se tenha de compartilhar o poder.” A oração 
destacada expressa uma relação semântica de: 
A) causa. 
B) consequência. 
C) concessão. 
D) finalidade. 
 

Q.07- “Muda-se então o foco dos estudiosos, abandona-se o exame 
dos textos e da literatura, criam-se os especialistas em leitura, 
multiplicam-se as reflexões sobre livros e leitura, numa tentativa de ao 
menos entendermos o que se passa, já que é um mecanismo que 
recusa qualquer forma de domínio e nos fugiu ao controle 
completamente.” A conjunção destacada expressa uma relação de 
sentido de 
A) causa 
B) consequência 
C) concessão 
D) finalidade 
 

Q.08-(UFU/ 2016) “Ele pensava numa nova edição do seu romance 
pela mesma editora; não poderia, pois ter rescindido o contrato com 
ela. “ 
A oração destacada possui um elemento coesivo (pois) que possui um 
valor semântico de 
A) finalidade. 
B) conclusão. 
C) explicação. 
D) adição. 
 

Q.09-(UFU/ 2015) ”Caro aluno, estude muito, pois a prova está 
bastante difícil” O elemento coesivo (pois) estabelece com a oração 
anterior uma relação de sentido de 
A) finalidade. 
B) conclusão. 
C) explicação. 
D) adição. 
 

Q.10- (UFU/ 2006) “O lixo residencial é diferente do lixo hospitalar” O 
verbo “é” expressa no contexto 
a) um fato passado. 
b) um fato futuro. 
c) um fato habitual. 
d) uma verdade universal. 
 

RESPOSTAS: 
Q.01-D Q.02-B Q,03-B Q.04-A Q.05.C 
Q.06.D Q.07-D Q.08-B Q.09-C Q.10-D 
COMENTÁRIO: A conjunção “POIS” pode introduzir dois tipos de oração 
(coordenada sindética explicativa e coordenada sindética conclusiva). O 
“POIS” explicativo vem antes do verbo da coordenada sindética explicativa e o 
“POIS” conclusivo vem após o verbo da coordenada sindética conclusiva. 


