


Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. Público e privado começam a se confundir. 

A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. 

O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma mensagem curta que tenta encapsular uma 

ideia complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas dezenas de milhões de pessoas o praticam 

diariamente. No mundo todo, são disparados 2,4 trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 

toques, ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut, falar com as 

pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em qualquer parte, a qualquer hora. 

Estamos conectados. Superconectados, na verdade, de várias formas. 

[...] O mais recente exemplo de demanda por total conexão e de uma nova sintaxe social é o 

Twitter, o novo serviço de troca de mensagens pela internet. O Twitter pode ser entendido como 

uma mistura de blog e celular. As mensagens são de 140 toques, como os torpedos dos celulares, 

mas circulam pela internet, como os textos de blogs. Em vez de seguir para apenas uma pessoa, 

como no celular ou no MSN, a mensagem do Twitter vai para todos os “seguidores” – gente que 

acompanha o emissor. Podem ser 30, 300 ou 409 mil seguidores. 

MARTINS, I; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009 (fragmento adaptado). 

 
Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto II constitui um passo a passo para 

interferir no comportamento dos usuários, dirigindo-se diretamente aos leitores, e o texto I 

a) adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um problema porque 

expõe a vida dos usuários e, por isso, precisa ser investigada. 

b) ensina aos leitores os procedimentos necessários para que as pessoas conheçam, em 

profundidade, os principais meios de comunicação da atualidade. 

c) exemplifica e explica o novo serviço global de mensagens rápidas que desafia os hábitos 

de comunicação e reinventa o conceito de privacidade. 

d) procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos que o uso do Twitter pode 

representar nas relações de trabalho e também no plano pessoal. 



e) apresenta uma enquete sobre as redes sociais mais usadas na atualidade e mostra que 

o Twitter é preferido entre a maioria dos internautas. 

03 - ENEM 2015 

Ataliba de Castilho, professor de língua portuguesa da USP, explica que o internetês é parte 

da metamorfose natural da língua. 

– Com a internet, a linguagem segue o caminho dos fenômenos da mudança, como o que 

ocorreu com "você", que se tornou o pronome átono "cê". Agora, o interneteiro pode ajudar a 

reduzir os excessos da ortografia, e bem sabemos que são muitos. Por que o acento gráfico é 

tão importante assim para a escrita? Já tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por 

acentos e dispensamos muitos deles. Como toda palavra é contextualizada pelo falante, 

podemos dispensar ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, pois faz um 

casamento curioso entre oralidade e escrituralidade. O internetês pode, no futuro, até tornar a 

comunicação mais eficiente. Ou evoluir para um jargão complexo, que, em vez de aproximar as 

pessoas em menor tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a exclusão dos leigos. 

Para Castilho, no entanto, não será uma reforma ortográfica que fará a mudança de que 

precisamos na língua. Será a internet. O jeito eh tc e esperar pra ver? 

Disponível em: . Acesso em: 3 jun. 2015. Adaptado. 

  

Na entrevista, o fragmento "O jeito eh tc e esperar pra ver?" tem por objetivo 

a) ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá promover alterações de grafias. 

b) mostrar os perigos da linguagem da internet como potencializadora de dificuldades de 

escrita. 

c) evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas com baixa proficiência escrita. 

d) explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do padrão formal apresentado 

ao longo do texto. 

e) exemplificar dificuldades de escrita dos interneteiros que desconhecem as estruturas 

da norma padrão. 

04 - ENEM 2011 

A discussão sobre “o fim do livro de papel” com a chegada da mídia eletrônica me lembra a 

discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam 

mais daqui a 100 ou 200 anos, mas mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de 

Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos – em CD-ROM, em 

livro eletrônico, em “chips quânticos”, sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz 

de reencarnar em corpos variados: página impressa, livro em Braille, folheto, “coffee-table 

book”, cópia manuscrita, arquivo PDF... Qualquer texto pode se reencarnar nesses (e em outros) 

formatos, não importa se éMoby DickouViagem a São Saruê, se éMacbethouO Livro de Piadas 

de Casseta & Planeta. 

  

TAVARES, B. Disponível em: http://jornaldaparaiba.globo.com. 



  

Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via 

eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista, defendendo que 

a) o cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o avanço da 

tecnologia. 

b) o livro impresso permanecerá como objeto cultural veiculador de impressões e de 

valores culturais. 

c) o surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e 

suportes impressos. 

d) os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo 

que os livros desapareçam. 

e) os livros impressos desaparecerão e, com eles, a possibilidade de se ler obras literárias 

dos mais diversos gêneros. 

05 . Indique o item em que o antônimo da palavra ou expressão em destaque 
está corretamente apontado. 

a) duradouro sucesso - efêmero 
b) fama em ascendência - excelsa 
c) elegante região - carente 
d) sala lotada - desabitada 

 

 

06 . A palavra tráfico não dever ser confundida com tráfego, seu parônimo. Em 
que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de homonímia e não de 
paronímia? 

a) estrato / extrato 
b) flagrante / fragrante 
c) eminente / iminente 
d) inflação / infração 
e) cavaleiro / cavalheiro 

 

 

07. Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há 
um sinônimo. 

a) emergir = vir à tona; imergir = mergulhar 
b) emigrar = entrar (no país); imigrar = sair (do país) 
c) delatar = expandir; dilatar = denunciar 
d) deferir = diferenciar; diferir = conceder 
e) dispensa = cômodo; despensa = desobrigação 

 

 

08 . Indique a letra na qual as palavras completam, corretamente, os espaços 
das frases abaixo. 
Quem possui deficiência auditiva não consegue ______ os sons com nitidez. 
Hoje são muitos os governos que passaram a combater o ______ de 

 



entorpecentes com rigor. 
O diretor do presídio ______ pesado castigo aos prisioneiros revoltosos. 

a) discriminar - tráfico - infligiu 
b) discriminar - tráfico - infringiu 
c) descriminar - tráfego - infringiu 
d) descriminar - tráfego - infligiu 
e) descriminar - tráfico - infringiu 
09. No ______ do violoncelista ______ havia muitas pessoas, pois era uma 
______ beneficente. 

a) conserto - eminente - sessão 
b) concerto - iminente - seção 
c) conserto - iminente - seção 
d) concerto - eminente - sessão 

 

 

10 Substitua as palavras sublinhadas por um vocábulo por meio da hiperonímia. 
 

Ronaldinho Gaúcho vestiu pela primeira vez a camisa do Atlético Mineiro. O _______ 

declarou estar muito feliz pela chance de reiniciar a carreira. 

A situação no Iraque tem estado tensa. A população do ______ reage constantemente ao 

domínio americano. 

A Polícia Federal apreendeu 5 mil comprimidos de ecstasy, mas não conseguiu prender 

os traficantes que entraram com a ________ no país. 

As possibilidades de se contrair dengue têm aumentado consideravelmente. A população 

deve eliminar os focos de concentração dos mosquitos transmissores da __________. 
 

 

Gabarito 

1 – e 

2 -  c 

 3 – a 

4 – d 

5 – a 

6 – a 

7 – a 

8 – a 

9 – d 

10 - x 

 

 


