
3º ano – Ensino Médio Integrado 



A dissertação é um __________ textual no qual se desenvolve ou se explica um 
assunto.  Tal definição subdivide-se, ainda, em dois: ______________ e 
______________. No primeiro prevalece a apresentação de um (a) _________ ; no 
segundo, a (o) __________________ almejando a persuasão do interlocutor. 
  
 
 
A alternativa que completa adequadamente os espaços em branco da definição 
acima é: 
  
a) Tipo – expositivo – argumentativo – tese – ideia do autor. 
b) Gênero – argumentativo – expositivo  –  tese – ideia do autor. 
c) Gênero – expositivo – argumentativo – saber teórico – defesa de um ponto de 
vista. 
d) Tipo – argumentativo – expositivo – tese – defesa de um ponto de vista. 
e) Tipo – expositivo – argumentativo – saber teórico – defesa de um ponto de 
vista. 
  
 



(ENEM) Observe a figura: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
WILL. Disponível em www.willtirando.com.br Acesso em 7 nov. 2013 
  
Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterissou em Marte 
com a missão de enviar informações  à Terra. A charge apresenta uma 
crítica ao (à) 
  
a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas. 
b) exploração indiscriminada de outros planetas. 
c) circulação digital excessiva de autorretratos. 
d) vulgarização das descobertas espaciais. 
e) mecanização das atividades humanas. 
  
  
 

http://www.willtirando.com.br/
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Censura moralista 
Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, 
por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a 
falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas 
em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de 
problemas e de carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm 
dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que 
leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um 
tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em 
leitura. 
LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento). 

  
Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a 
assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto, a autora 

  
a) ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. 
b) critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas. 
c) rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise com a 
leitura. 
d) questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas 
acadêmicas. 
e) atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de 
qualidade. 
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Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e 
discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e 
sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet, por meio dos posts. 
Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida 
e/ou rotina de alguém — como em um diário pessoal —, função para qual 
serviu inicialmente e que o popularizou, permitindo também que seja um 
espaço para a discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. 
A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas 
em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em 
possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique 
suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem 
comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. 
LOPES, B. O. A linguagem dos blogs e as redes sociais. Disponível em: www.fateczl.edu.br. Acesso em: 29 abr. 2013 (adaptado). 

  
De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como 
a) estratégia para estimular relações de amizade. 
b) espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. 
c) gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais. 
d) ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. 
e) recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação. 

 

http://www.fateczl.edu.br/


Os empregos do verbo publicar, segundo parágrafo, estão associados à ideia de: 
  
(   ) dar visibilidade aos pontos de vista. 
(   ) estabelecer o diálogo. 
(   ) registrar fatos sociais. 
  
  
A sequência correta é: 
a) F - F - V  
b) V - F - F 
c) F - V - F 
d) V - V - F 
e) V - V - V 
 


