Interpretação #3
Relações lógico-semânticas
Relações lógico-semânticas = relações estabelecidas
Essas relações podem ocorrer entre:

- termos
- orações e períodos
- parágrafos

As principais palavras que estabelecem essas relações são: conetivos= termos de
ligação
Principais conetivos são: conjunções e preposições

CUIDADO!!!
As provas costumam exigir duas coisas sobre esse assunto:
valor morfossintático e valor semântico

As questões exigem o conhecimento de coesão e coerência

Coesão = ligação correta entre os termos
Exemplo de texto não - coeso: "O Presidente foi a Portugal em visita. Em Portugal o
presidente recebeu várias homenagens."
Exemplo de texto coeso: "O Presidente foi a Portugal. Lá, ele foi homenageado."
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Os termos “Lá” e “ele” referem-se a Portugal e Presidente, foram usados a fim de
tornar o texto coeso.

Coerência = lógica das ideias de um texto
Exemplo de texto incoerente: “Podemos notar claramente que a falta de recursos
para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu: trouxe
várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola
voltassem a frequenta-la. Isso trouxe várias melhoras para o país.”
Exemplo de texto coerente: “Falar em direitos humanos pressupõe localizar a
realidade que os faz emergir no contexto sócio-político e histórico-estrutural do
processo contraditório de criação das sociedades. Implica, em suma, desvendar, a cada
momento deste processo, o que venha a resultar como direitos novos até então
escondidos sob a lógica perversa de regimes políticos, sociais e econômicos, injustos e
comprometedores da liberdade humana.”

Emprego de termos lexicais = léxico = vocabulário: Repetição- substituiçãoassociação
Emprego de termos gramaticais= regras: Pronomes- preposições-conjunções
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TREINANDO PARA O ENEM
1. (ENEM) Novas tecnologias
Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias,
principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões
frequentes como “o futuro já chegou”, “maravilhas tecnológicas” e “conexão total
com o mundo” “fetichizam” novos produtos, transformando-os em objetos do
desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos,
bolsas e mochilas o “futuro” tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a
meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um aparelho capitalista
controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida.
Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os
veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada
dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais
como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos
aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as
estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados.
SAMPAIO, A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em:
http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar. 2013 (adaptado).

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de
orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com
relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das
formas verbais em destaque objetiva
a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas
tecnologias.
b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada
às novas tecnologias.
c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são
controladas pelas novas tecnologias.
d) tornar o leitor co-partícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas
tecnologias e por elas é manipulado.
e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas
tecnologias controlem as pessoas
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2. (ENEM) Manta que costura causos e histórias no seio de uma família serve
de metáfora da memória em obra escrita por autora portuguesa.
O que poderia valer mais do que a manta para aquela família? Quadros de
pintores famosos? Joias de rainha? Palácios? Uma manta feita de centenas de
retalhos de roupas velhas aquecia os pés das crianças e a memória da avó, que a
cada quadrado apontado por seus netos resgatava de suas lembranças uma
história. Histórias fantasiosas como a do vestido com um bolso que abrigava um
gnomo comedor de biscoitos; histórias de traquinagem como a do calção
transformado em farrapos no dia em que o menino, que gostava de andar de
bicicleta de olhos fechados, quebrou o braço; histórias de saudades, como o
avental que carregou uma carta por mais de um mês... Muitas histórias formavam
aquela manta. Os protagonistas eram pessoas da família, um tio, uma tia, o avô, a
bisavó, ela mesma, os antigos donos das roupas. Um dia, a avó morreu, e as tias
passaram a disputar a manta, todas a queriam, mais do que aos quadros, joias e
palácios deixados por ela. Felizmente, as tias conseguiram chegar a um acordo, e a
manta passou a ficar cada mês na casa de uma delas. E os retalhos, à medida que
iam se acabando, eram substituídos por outros retalhos, e novas e antigas
histórias foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do mundo.
LASEVICIUS, A. Língua Portuguesa, São Paulo, n. 76, 2012 (adaptado).

A autora descreve a importância da manta para aquela família, ao verbalizar que
“novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à manta mais valiosa do
mundo”. Essa valorização evidencia-se pela
a) oposição entre os objetos de valor, como joias, palácios e quadros, e a velha
manta.
b) descrição detalhada dos aspectos físicos da manta, como cor e tamanho dos
retalhos.
c) valorização da manta como objeto de herança familiar disputado por todos.
d) comparação entre a manta que protege do frio e a manta que aquecia os pés
das crianças.
e) correlação entre os retalhos da manta e as muitas histórias de tradição oral
que os formavam.
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3. (ENEM)

Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011.

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está
indicado pelo(a)
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao
final.
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as
ações.
c) retomada do substantivo "mãe", que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele
atribuídos.
d) utilização da forma pronominal "la", que reflete um tratamento formal do filho
em relação à "mãe".
e) repetição da forma verbal "é", que reforça a relação de adição existente entre
as orações.

4. (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. RODRIGUES, S. Sobre palavras. Veja, São Paulo,
30 nov. 2011. Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso
que o leitor reconheça a ligação entre seus elementos.
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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.”
5. (ENEM) Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos
de idade. [...] Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Art.
4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. [...]
BRASIL. Lei n. 8 069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em:
www.planalto.gov.br (fragmento).

Para cumprir sua função social, o Estatuto da criança e do adolescente apresenta
características próprias desse gênero quanto ao uso da língua e quanto à
composição textual. Entre essas características, destaca-se o emprego de
a)
b)
c)
d)
e)

repetição vocabular para facilitar o entendimento.
palavras e construções que evitem ambiguidade.
expressões informais para apresentar os direitos.
frases na ordem direta para apresentar as informações mais relevantes.
E exemplificações que auxiliem a compreensão dos conceitos formulados.

Gabarito
1D

2E

3A

4E

5B
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