
 

 

 

HORA DE PRATICAR 
 

1. (ITA) 

 
Moradores de Higienópolis admitiram ao 

jornal Folha de S. Paulo que a abertura de uma 
estação de metrô na avenida Angélica traria 
“gente diferenciada” ao bairro. Não é difícil 
imaginar que alguns vizinhos do Morumbi 
compartilhem esse medo e prefiram o 
isolamento garantido com a inexistência de 
transporte público de massa por ali.  

Mas à parte o gosto exacerbado dos 
paulistanos por levantar muros, erguer 
fortalezas e se refugiar em ambientes distantes 
do Brasil real, o poder público não fez a sua 
parte em desmentir que a chegada do transporte 
de massas não degrade a paisagem urbana. 
Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá, na 
Colômbia, e grande especialista em transporte 
coletivo, diz que não basta criar corredores de 
ônibus bem asfaltados e servidos por diversas 
linhas. Abrigos confortáveis, boa iluminação, 
calçamento, limpeza e paisagismo que 
circundam estações de metrô ou pontos de 
ônibus precisam mostrar o status que o 
transporte público tem em uma determinada 
cidade.  Se no entorno do ponto de ônibus, a 
calçada está esburacada, há sujeira e a 
escuridão afugenta pessoas à noite, é normal 
que moradores não queiram a chegada do 
transporte de massa.  A instalação de linhas de 
monotrilho ou de corredores de ônibus precisa 
vitaminar uma área, não destruí-la.  

Quando as grades da Nove de Julho foram 
retiradas, a avenida ficou menos tétrica, quase 
bonita. Quando o corredor da Rebouças fez 
pontos muito modestos, que acumulam diversos 
ônibus sem dar vazão a desembarques, a 
imagem do engarrafamento e da bagunça vira 
um desastre de relações públicas.  

Em Istambul, monotrilhos foram instalados 
no nível da rua, como os “trams” das cidades 
alemãs e suíças. Mesmo em uma cidade de 16 
milhões de habitantes na Turquia, país 
emergente como o Brasil, houve cuidado com os 
abrigos feitos de vidro, com os bancos 
caprichados – em formato de livro – e com a 
iluminação. Restou menos espaço para os 
carros porque a ideia ali era tentar convencer na 
marra os motoristas a deixarem mais seus 
carros em casa e usarem o transporte público.  

Se os monotrilhos do Morumbi, de fato, se 
parecerem com um Minhocão*, o Godzilla do 
centro de São Paulo, os moradores deveriam 

protestar, pedindo melhorias no projeto, 
detalhamento dos materiais, condições e 
impacto dos trilhos na paisagem urbana. Se 
forem como os antigos bondes, ótimo.  

Mas se os moradores simplesmente 
recusarem qualquer ampliação do transporte 
público, que beneficiará diretamente os milhares 
de prestadores de serviço que precisam 
trabalhar na região do Morumbi, vai ser difícil 
acreditar que o problema deles não seja a gente 
diferenciada que precisa circular por São Paulo.  

 
(*) Elevado Presidente Costa e Silva, ou Minhocão, é uma via 

expressa que liga o Centro à Zona Oeste da cidade de São 
Paulo. 

 
 (LORES, Raul J. Folha de S. Paulo, 

7 out. 2010. Adaptado.) 
 

Em sentido amplo, a relação de causa e efeito 
nem sempre é estabelecida por conectores 
(porque, visto que, já que, pois etc). Outros 
recursos também são usados para atribuir 
relação de causa e efeito entre dois ou mais 
segmentos. Isso ocorre nas opções a seguir, 
EXCETO em  
a) (...) a abertura de uma estação de metrô na 

avenida Angélica traria “gente diferenciada” ao 
bairro.   

b) (...) a escuridão afugenta pessoas à noite 
(...).   

c) A instalação de linhas de monotrilho ou de 
corredores de ônibus precisa vitaminar uma área 
(...).   

d) Quando as grades da Nove de Julho foram 
retiradas, a avenida ficou menos tétrica (...).  

e) (...) a imagem do engarrafamento e da 
bagunça vira um desastre de relações públicas.   

 

2. (ENEM)  

Cultivar um estilo de vida saudável é 
extremamente importante para diminuir o risco 
de infarto, mas também de problemas como 
morte súbita e derrame. Significa que manter 
uma alimentação saudável e praticar atividade 
física regularmente já reduz, por si só, as 
chances de desenvolver vários problemas. Além 
disso, é importante para o controle da pressão 
arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 
sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e 
aumentar a capacidade física, fatores que, 
somados, reduzem as chances de infarto. 
Exercitar-se, nesses casos, com 



 

 

acompanhamento médico e moderação, é 
altamente recomendável. 

ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 
As ideias veiculadas no texto se organizam 
estabelecendo relações que atuam na 
construção do sentido. A esse respeito, 
identifica-se, no fragmento, que 
a) a expressão “Além disso” marca uma 

sequenciação de ideias. 
b) o conectivo “mas também” inicia oração 

que exprime ideia de contraste. 
c) o termo “como”, em “como morte súbita e 

derrame”, introduz uma generalização. 
d) o termo “Também” exprime uma 

justificativa. 
e) o termo “fatores” retoma coesivamente 

“níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 

3. (UECE)  
Indique a opção em que é explicitada, pelo 
uso do conectivo, a relação que se 
estabelece entre as duas orações do 
período seguinte — No meio da noite 
despertei sonhando com minha filha Rita.   

  a) No meio da noite despertei, porque 
sonhava com minha filha Rita.   

b) No meio da noite despertei, embora 
sonhasse com minha filha Rita.   

c) No meio da noite despertei, quando 
sonhava com minha filha Rita.   

d) No meio da noite despertei, portanto 
sonhava com minha filha Rita. 
          

4. (UCSal)  

            

 
       
  (www.custodio.net) 

Na frase "Porém meus olhos não perguntam 
nada.", a conjunção em destaque 
estabelece relação de sentido definida como  
 
a) causa.  
b) condicionalidade.  
c) adversidade.  
d) conclusão.  
e) finalidade. 

 
 

5. (Enem) 

Gripado, penso entre espirros em como a 
palavra gripe nos chegou após uma série de 
contágios entre línguas. Partiu da Itália em 
1743 a epidemia de gripe que disseminou 
pela Europa, além do vírus propriamente 
dito, dois vocábulos virais: o italiano 
influenza e o francês grippe. O primeiro era 
um termo derivado do latim medieval 
influentia, que significava “influência dos 
astros sobre os homens”. O segundo era 
apenas a forma nominal do verbo gripper, 
isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse 
referência ao modo violento como o vírus se 
apossa do organismo infectado.  
 

Para se entender o trecho como uma 
unidade de sentido, é preciso que o leitor 
reconheça a ligação entre seus elementos. 
Nesse texto, a coesão é construída 
predominantemente pela retomada de um 
termo por outro e pelo uso da elipse. O 
fragmento do texto em que há coesão por 
elipse do sujeito é: 

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma 
série de contágios entre línguas.” 

b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe 
[...]”. 

c) “O primeiro era um termo derivado do latim 
medieval influentia, que significava 
‘influência dos astros sobre os homens’.” 

d) “O segundo era apenas a forma nominal do 
verbo gripper [...]”. 

e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo 
violento como o vírus se apossa do 
organismo infectado.” 

 

6. (Enem) 

Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena, 
mulher de um rei grego. Isso provocou um 
sangrento conflito de dez anos, entre os séculos 
XIII e XII a.C. Foi o primeiro choque entre o 
ocidente e o oriente. Mas os gregos 
conseguiram enganar os troianos. Deixaram à 
porta de seus muros fortificados um imenso 
cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o 
presente, puseram-no para dentro. À noite, os 
soldados gregos, que estavam escondidos no 
cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza 
para a invasão. Daí surgiu a expressão 
“presente de grego”. 

DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 

Em “puseram-no”, a forma pronominal “no” 
refere-se. 

a) ao termo “rei grego”. 
b) ao antecedente “gregos”. 



 

 

c)  ao antecedente distante “choque”. 
d) à expressão “muros fortificados”. 
e) aos termos “presente” e “cavalo de madeira”. 

 

7. (Enem) 

Manuel Bandeira 
Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi 

obrigado a abandonar os estudos de arquitetura 
por causa da tuberculose. Mas a iminência da 
morte não marcou de forma lúgubre sua obra, 
embora em seu humor lírico haja sempre um 
toque de funda melancolia, e na sua poesia haja 
sempre um certo toque de morbidez, até no 
erotismo.  

Tradutor de autores como Marcel Proust e 
William Shakespeare, esse nosso Manuel 
traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso 
cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, 
órfãos de um país imaginário, nossa Cocanha 
perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato em 
palavras é uma tarefa impossível, depois que ele 
mesmo já o fez tão bem em versos. 

Revista Língua Portuguesa, n° 40, fev. 20 

A coesão do texto é construída principalmente a 
partir do  

a) repetição de palavras e expressões que 
entrelaçam as informações apresentadas no 
texto. 

b)  substituição de palavras por sinônimos 
como “lúgubre” e “morbidez”, “melancolia” e 
“nostalgia”. 

c) emprego de pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos: “sua”, “seu”, 
“esse”, “nosso”, “ele”. 

d) emprego de diversas conjunções 
subordinativas que articulam as orações e 
períodos que compõem o texto. 

e) emprego de expressões que indicam 
sequência, progressividade, como 
“iminência”, “sempre”, “depois”. 
 
 

8. Reescreva os parágrafos que seguem, 
evitando a repetição de palavras. Se 
necessário, empregue conectivos entre 
as frases: 

Texto 1 
Pedro saiu de casa e foi para a escola. 
Pedro chegou à escola e encontrou a 
professora a quem chama de tia. A 
professora de Pedro disse que a escola 
tinha pegado fogo. Pedro voltou para casa. 

 
Texto 2 

Muitos acreditam que a venda de armas de 
fogo deveria ser proibida. Muitos acreditam 
que quem usa arma de fogo aumenta o risco 
à vida em vez de proteger a vida. O 
congresso ainda não sabe o que fazer em 
relação ao uso de armas de fogo. O 
congresso ainda permite a venda de armas 
de fogo. 

 
9. Reescreva as expressões eliminando a 
palavra “que”:  
a) O professor disse que conhece os 
critérios de correção da banca. 
b) O meu vizinho, que é filho único, passou 
para universidade com que tanto sonhava. 
c) A religião, que é considerada o mal do 
mundo por muitos, ajudou-me a superar 
momentos difíceis. 
d) A cidade que é sede das Olimpíadas 
recebeu a maior verba destinada ao turismo 
no país. 
e) Muitos cidadãos que são corruptos 
exigem honestidade de seus representantes 
políticos. 

 
 

10. O texto a seguir é uma redação nota 
1000 do ENEM de 2014. Leia a 
dissertação e faça o que se pede: 

 
“Responsabilidade social 

 
A Revolução Técnico-Científica do 

século XX inaugurou a Era da Informação e 
possibilitou a divulgação de propagandas 
nos meios de comunicação, influenciando o 
consumo dos indivíduos de diferentes faixas 
etárias. Nesse contexto, a publicidade 
destinada ao público infantil é motivo de 
debates entre educadores e psicólogos no 
território nacional. Assim, a proibição parcial 
da divulgação de produtos para as crianças 
é essencial para um maior controle dos pais 
e para um menor abuso de grandes 
empresas sobre os infantes.  

Os indivíduos com idade pouco 
avançada, em sua maioria, ainda não 
possuem condições emocionais para avaliar 
a necessidade de compra ou não de 
determinado brinquedo ou jogo. Isso porque 
eles não desenvolveram o senso crítico que 
possibilita uma escolha consciente e não 
impulsiva por um produto, como já observou 



 

 

Freud em seus estudos sobre os desejos e 
impulsos do homem. Consequentemente, 
os pais, principais responsáveis pela 
educação dos filhos, devem ter o controle 
sobre o que é divulgado para eles, pois 
possuem maior capacidade para enxergar 
vantagens e desvantagens do que é 
anunciado. 

Além disso, pela pouca maturidade, as 
crianças são facilmente manipuláveis pela 
mídia. Isso ocorre por uma crença inocente 
em imagens meramente ilustrativas, que 
despertam a imaginação e promovem o 
deslocamento da realidade, deixando a 
sensação de admiração pelo produto. Como 
consequência, empresas interessadas na 
venda em larga escala e no lucro 
aproveitam esse quadro para divulgar 
propagandas enganosas, em muitos casos. 

Portanto, é fundamental uma regulação 
da publicidade infantil, permitindo-se o 
controle de responsáveis e impedindo-se 
ações irresponsáveis de muitas empresas. 
Faz-se necessário, então, que propagandas 
com conteúdo infantil sejam direcionadas 
aos responsáveis em horários mais 

adequados, à noite, por exemplo, evitando-
se o consumo excessivo dos anúncios pelas 
crianças. Ademais, o Governo Federal deve 
promover uma central nacional de 
reclamações para denúncias de pais, via 
internet ou telefonema, que avaliem 
determinada informação como abusiva ou 
desnecessária na mídia. Assim, infantes 
viverão com maior segurança e proteção.” 

 
Disponível em: 
http://g1.globo.com/educacao/enem/2015/noticia/2015/05/lei
a-redacoes-do-enem-que-tiraram-nota-maximano-exame-
de-2014.html 

 
 

a) Indique possíveis substituições para 
os elementos coesivos destacados no 
texto. 
b) Indique o valor semântico de cada um. 
c) Responda: o segundo parágrafo do 
texto se aprofunda em que informação 
da introdução? 
d) Responda: o terceiro parágrafo do 
texto se aprofunda em que informação 
da introdução? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


