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“O povo assistiu àquilo bestializado” 

(Aristides Lobo)

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
15 de Novembro de 1889
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REPÚBLICA VELHA



6"Proclamação da República", 1893, óleo sobre tela de Benedito Calixto.

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
15 de Novembro de 1889
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• INCONFIDÊNCIA MINEIRA: 1789.

• CONJURAÇÃO BAIANA: 1798.

• REVOLUÇÃO PERNAMBUCANA: 1817.

• CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR: 1824.

• REVOLUÇÃO FARROUPILHA: 1835-1845.

• SABINADA: 1837/38.

• MANIFESTO REPUBLICANO: 1870.

• CRIAÇÃO DO PARTIDO REPUBLICANO 
PAULISTA: CONVENÇÃO DE ITU 1873.

MOVIMENTOS REPUBLICANOS ANTES DE 1889...
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FIM DA MONARQUIA, INÍCIO DA REPÚBLICA
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Pedro II, Imperador do Brasil : retrato, 1891. Paris, França

MORTE DE DOM PEDRO II
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BANDEIRA DO IMPÉRIO x BANDEIRA DA REPÚBLICA



'Leitura da sentença‘, óleo sobre tela (1890-1910?)
Leopoldino Joaquim Teixeira de Faria (1836-1911)

TIRADENTES
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PROMULGADA.

• R.F.E.U.B: INFLUÊNCIA DO MODELO DOS EUA.

• MODELO LIBERAL (LIBERDADES): CAFEICULTORES.

• PODERES: EXECUTIVO – LEGISLATIVO –
JUDICIÁRIO.

• FEDERALISMO + PRESIDENCIALISMO.

• ESTADO LAICO: CERTIDÕES CIVIS + CEMITÉRIO.

• VOTO DEIXA DE SER CENSITÁRIO.

• VOTO: ERA EM ABERTO (“DESCOBERTO”).

• DIREITO: HOMENS ALFABETIZADOS, 21 ANOS.

• EXCLUÍA: (4 M’s) MULHER, MILITAR, MENOR, 
MENDIGOS, E ANALFABETOS... * 1ª Eleição será de forma INDIRETA

CONSTITUIÇÃO DE 1891
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NÃO HAVIA DEMOCRACIA
- ELEIÇÕES: “Bico de Pena”, “jogo de cartas”. 
Não havia Justiça Eleitoral = Fraudes.
- RESULTADO NOS PLEITOS: Decidido nos 
Gabinetes (“escolha do candidato”), NÃO 
havia disputa verdadeiras...
- NUMERO DE ELEITORES (Votantes): só uma 
pequena margem da sociedade (2 a 5%).
- VOTO EM ABERTO (cria o ambiente para o 
voto de CABRESTO): Voto NÃO LIVRE, quando 
há dependência (“troca de favor”)...

POLÍTICA NA REPÚBLICA VELHA
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FAMÍLIAS ABASTADAS (RICAS): PODERES + DOMÍNIO OLIGÁRQUICO
x

SERTANEJO/CAMPONESES: MISÉRIA + OPRESSÃO + EXPLORAÇÃO

CONTEXTO SOCIAL
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Charge de Storni, Revista Careta. 19.02.192716



Texto I

É da coexistência de uma Constituição liberal com práticas políticas

oligárquicas que deriva a expressão liberalismo oligárquico, com que

se caracteriza o processo político da República no período

compreendido entre 1889 e 1930. Ambígua e contraditória, a

expressão revela que o advento da República, cujo pressuposto

teórico é o de um governo destinado a servir à coisa pública ou ao

interesse coletivo, teve significado limitado no processo histórico de

construção da democracia e de expansão da cidadania no Brasil.
RESENDE, M. E. O processo político na Primeira República e o liberalismo oligárquico. In: FERREIRA, J.; DELGADO, L. A. N. 

(orgs.). O Brasil republicano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

QUESTÃO 1 (C3 H14) - MeSalva
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Texto II: Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal,

o elemento primário desse tipo de liderança é o “coronel”

que comanda discricionariamente um lote considerável de

votos de cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestígio

político, natural coroamento de sua privilegiada situação

econômica e social de dono de terras.
LEAL, Vitor N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Companhia das Letras (7 ed.), 1978 (adaptado)

QUESTÃO 1 (C3 H14) - MeSalva
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A partir da relação entre os textos, é possível concluir que o exercício

da cidadania na Primeira República era

A) assegurado pelas premissas liberais da Constituição de 1891.

B) manipulado pelas elites políticas e econômicas do sudeste.

C) destinado a servir à coisas pública e ao interesse coletivo.

D) marcado pela ativa participação das populações rurais.

E) limitado pelos mecanismos de controle do voto.

QUESTÃO 1 (C3 H14) - MeSalva
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A partir da relação entre os textos, é possível concluir que o

exercício da cidadania na Primeira República era

A) assegurado pelas premissas liberais da Constituição de 1891.

B) manipulado pelas elites políticas e econômicas do sudeste.

C) destinado a servir à coisas pública e ao interesse coletivo.

D) marcado pela ativa participação das populações rurais.

E) limitado pelos mecanismos de controle do voto.

RESOLUÇÃO QUESTÃO 1
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ANTIGUIDADE

ORIENTE

GRÉCIA - ROMA

CRISTIANISMO
IMP. BIZANTINO

ISLAMISMO

FRANCOS

FEUDALISMO

OCIDENTE

IDADE MÉDIA
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CATEDRAL DE 
NOTRE-DAME
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IDADE MÉDIA
FEUDALISMO

IGREJA
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• SOCIEDADE FEUDAL:

- DIVIDIA-SE EM ORDENS OU ESTAMENTOS.

- POSIÇÃO DO INDIVÍDUO: “BERÇO” (NASCIMENTO).

- CARÁTER: IMÓVEL (POUCA MOBILIDADE SOCIAL) = “HIERÁRQUICA”.

- JUSTIFICAÇÃO IDEOLÓGICA: IGREJA > SOCIEDADE DE ORDENS,

- CLASSES SOCIAIS OU ORDENS > FUNÇÕES:

* CLERO > ORAR/REZAR.

* NOBREZA > PROTEGER/GUERREAR.

* SERVOS > TRABALHAR/PRODUZIR/SERVIR.

FEUDALISMO
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo

CAMPONESES (SERVOS) NOBREZA CLERO

FEUDALISMO
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo


- O PAPADO TINHA MUITOS PODERES...

- POLÍTICOS (PAPA=REI), ECONÔMICOS ($), SOCIAL... 

- IGREJA: MAIOR SENHORA FEUDAL =  1/3 DAS TERRAS

- DOMÍNIO IDEOLÓGICO.

* MONOPÓLIO: BÍBLIA.

* CONHECIMENTO, LETRAS, ESCOLAS.

- CONTROLE SOCIAL:

* DO BATISMO À MORTE.

* SACRAMENTOS.

* CONFISSÕES > PENITÊNCIAS.

A IGREJA MEDIEVAL
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 JACQUERIES: SUPER EXPLORAÇÃO DOS SERVOS...

- REVOLTAS POPULARES/CAMPONESAS.

- “JOÃO NINGUÉM” (JACQUES BONHOMME:FRA).

- WAT TYLER (ING): FOME, FRIO, MORTES.

- MAIS OBRIGAÇÕES - CONDIÇÕES DE VIDA: 

MISERÁVEL.

- ATAQUES AOS CASTELOS.

JACQUERIES
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JACQUERIES



De acordo com a visão dominante da Idade Média,
cada estamento tinha um estatuto jurídico próprio, que assegurava direitos e obrigações a seus
componentes. As obrigações para o clero eram, por exemplo, praticar o ofício religioso,
procurando conduzir os fiéis à salvação eterna; para a nobreza, garantir a defesa militar da
sociedade; para o terceiro estado, trabalhar para o sustento de todos.

COTRIM, G. História Global. São Paulo: Saraiva, 2012

O texto apresenta a ideologia dominante durante a Idade Média. Um objetivo dessa ideologia e
um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em:

A) Subverter a ordem divina / Contra-Reforma.

B) Regular a exploração econômica / integração econômica.

C) Legitimar a sociedade estamental / rebeliões camponesas.

D) Transformar a hierarquia social / centralização absolutista.

E) Impossibilitar a igualdade jurídica / ascensão da burguesia.

QUESTÃO 2 (C3 H13) - Me Salva 
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De acordo com a visão dominante da Idade Média,
cada estamento tinha um estatuto jurídico próprio, que assegurava direitos e obrigações a seus
componentes. As obrigações para o clero eram, por exemplo, praticar o ofício religioso,
procurando conduzir os fiéis à salvação eterna; para a nobreza, garantir a defesa militar da
sociedade; para o terceiro estado, trabalhar para o sustento de todos.

COTRIM, G. História Global. São Paulo: Saraiva, 2012

O texto apresenta a ideologia dominante durante a Idade Média. Um objetivo dessa ideologia e
um processo que a ela se opôs estão indicados, respectivamente, em:

A) Subverter a ordem divina / Contra-Reforma.

B) Regular a exploração econômica / integração econômica.

C) Legitimar a sociedade estamental / rebeliões camponesas.

D) Transformar a hierarquia social / centralização absolutista.

E) Impossibilitar a igualdade jurídica / ascensão da burguesia.

QUESTÃO 2 (C3 H13) - Me Salva 
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Engenho do Pernambuco, Frans Post.

BRASIL COLONIAL



FATORES CONTRIBUINTES:

1. MERCADOS: PRODUTO RARO = CARO.

2. PORTUGAL: EXPERIÊNCIA PRODUTIVA.

3. BRASIL: CONDIÇÕES FAVORÁVEIS (SOLO, CLIMA, CHUVAS).

4. TERRAS À VONTADE: “TOMAR DOS ÍNDIOS”.

5. PARCEIROS NO NEGÓCIO/INVESTIDORES: HOLANDESES.

6. FIXARIA O COLONO À TERRA... DEFINITIVAMENTE.

A “ESCOLHA” DO AÇUCAR
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33https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2019/11/01/acucar-brasileiro-pode-reaver-espaco.ghtml

A IMPORTÂNCIA DO AÇUCAR

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2019/11/01/acucar-brasileiro-pode-reaver-espaco.ghtml


- ATENDER À DEMANDA EXTERNA (EUROPA).

- PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA (LATIFÚNDIO).

- TÍTULO DE TERRA (SESMARIA) = LATIFÚNDIO.

- GÊNEROS TROPICAIS: MERCADO EXTERNO.

- CARÁTER MONOCULTOR.

- TRABALHO COMPULSÓRIO: ESCRAVOS NEGROS.

L

E

M

E

CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO
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O “ENGENHO DO AÇÚCAR”

CAPELA E CASA GRANDE 

ENGENHO POÇO COMPRIDO – VIÇENCIA/PE35



“Ao contrário do milho, da batata, da

mandioca, do tomate, do fumo e do cacau, a cana-de-açúcar não é

planta nativa da América. De origem asiática – como a banana, a

manga, o coco e a pimenta-do-reino -, foi introduzida no território

brasileiro pelos colonizadores portugueses. Segundo consta, as

primeiras mudas foram trazidas da ilha da Madeira para a colônia já

nos anos seguintes à viagem de Cabral. Mas a atividade açucareira só

ganharia força com a implantação dos primeiros engenhos nas

capitanias de São Vicente, Pernambuco e Bahia, a partir das décadas

de 1530 e 1540.”
TEIXEIRA, Francismo M. Brasil, História e Sociedade. Editora Ática, São Paulo. P. 72.

QUESTÃO 3 (C2 H8) - F. Coelho
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Pode-se apontar como fator determinante à “escolha” do açúcar para

concretizar a colonização do Brasil:

A) a facilidade no cultivo da cana e na fabricação do açúcar.

B) a demanda por essa especiaria nas praças comerciais europeias.

C) a disponibilidade de terras agricultáveis nas regiões sul e centro oeste.

D) a participação de investidores estrangeiros, como ingleses e franceses.

E) a presença de farta mão-de-obra especializada e disponível, os nativos.
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Pode-se apontar como fator determinante à “escolha” do açúcar para

concretizar a colonização do Brasil:

A) a facilidade no cultivo da cana e na fabricação do açúcar.

B) a demanda por essa especiaria nas praças comerciais europeias.

C) a disponibilidade de terras agricultáveis nas regiões sul e centro oeste.

D) a participação de investidores estrangeiros, como ingleses e franceses.

E) a presença de farta mão-de-obra especializada e disponível, os nativos.
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Foco nos Estudos.
Até a próxima!
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FLÁVIO COELHO DE OLIVEIRA SILVA

• Natural de São Raimundo Nonato, criado 
em Coronel José Dias-PI.

• Formação: História – UESPI.
• Pós-graduado em História do Brasil: 

Faculdade Latino Americana.
• Professor da Rede Pública Estadual (Seduc): 

concursado há 20 anos.
• Professor da Rede Privada.
• Professor do Canal Educação.
Contatos: @flaviocoelho, (86) 9 8134 0637

E-mail: flavio.coelho21@Hotmail.com
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Prof.: Andrey Filho



QUESTÃO 1

ASSUNTO: Medidas de Tendência Central

Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-
determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos
adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de
probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em
uma distribuição estatística.
Habilidade 27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de
um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados
agrupados (não em classes) ou em gráficos.
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MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL
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QUESTÃO 1 (ENEM PPL 2019)

O quadro apresenta a relação dos jogadores que
fizeram parte da seleção brasileira de voleibol
masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e
suas respectivas alturas, em metro.

NOME ALTURA ( m )

BRUNINHO 1.90

DANTE 2.01

GIBA 1.92

LEANDRO VISSOTO 2.11

LUCAS 2.09

MURILLO 1.90

RICARDINHO 1.91

RODRIGÃO 2.05

SERGINHO 1.84

SIDÃO 2.03

THIAGO ALVES 1.94

WALLACE 1.98 Disponível em: www.cbv.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (Adaptado)

A mediana das alturas, em metro, desses jogadores
é:
A) 1.90
B) 1.91
C) 1.96
D) 1.97
E) 1.98

44

http://www.cbv.com.br/


SOLUÇÃO DA QUESTÃO 1 

45



QUESTÃO 2

ASSUNTO: Razão e proporção

Competência de área 1 - Construir significados
para os números naturais, inteiros, racionais e
reais.
Habilidade 3 - Resolver situação-problema
envolvendo conhecimentos numéricos.
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RAZÃO E PROPORÇÃO
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QUESTÃO 2 (ENEM PPL 2018)

A figura a seguir representa parte da
planta de um loteamento em que foi
usada a escala 1:1000. No centro da
planta uma área circular com diâmetro
de 8 cm foi destinada para a construção
de uma praça.

O diâmetro real dessa praça, em metro 
é:

A) 1.250
B) 800 
C) 125 
D) 80 
E) 8 48



SOLUÇÃO DA QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3

ASSUNTO: Sistema de Numeração Decimal 

Competência de área 1 - Construir significados
para os números naturais, inteiros, racionais e
reais.
Habilidade 3 - Resolver situação-problema
envolvendo conhecimentos numéricos.
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SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL
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QUESTÃO 3 (ENEM PPL 2019)

Um asteroide batizado de 2013-TV135 passou a aproximadamente 6,7 ×
106 quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da
Terra foi detectada por astrônomos ucranianos, que alertaram para uma possível
volta do asteroide em 2032.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 30 out. 2013.

O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância, em
quilômetro, entre o asteroide e a Terra, corresponde a

A) 7 décimos de quilômetro.
B) 7 centenas de quilômetros.
C) 7 dezenas de milhar de quilômetros.
D) 7 centenas de milhar de quilômetros.
E) 7 unidades de milhão de quilômetros.
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SOLUÇÃO DA QUESTÃO 3 

53



 Licenciado em Matemática pela
Universidade Federal do Piauí - UFPI;

 Professor Efetivo da Secretaria de
Educação do Estado Piauí – SEDUC-PI;

 Especialista em Ensino de Matemática pela
Universidade Estadual do Piauí - UESPI;

 Professor da Rede Privada / Teresina –PI e
Caxias- MA

PROF. ANDREY FILHO
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Prof.ª Flávia Lêda



De  olho             no

ENEM Rumo à 
vitória! ! !
ENEM 
2020
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COMPETÊNCIA 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da
informação na escola, no trabalho e em outros contextos
relevantes para sua vida.

HABILIDADE 1 - Identificar as diferentes linguagens e seus
recursos expressivos como elementos de caracterização dos
sistemas de comunicação.

ASSUNTO 1: RECURSOS EXPRESSIVOS
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AMBIGUIDADE

DOIS SENTIDOS DENTRE OS
QUAIS, UM DEVE SER NEGADO.

INTENCIONAL
ACIDENTAL

DUPLO SENTIDO
DOIS SENTIDOS, AMBOS VÁLIDOS
NO CONTEXTO

INTENCIONAL

ASSUNTO 1: RECURSOS EXPRESSIVOS
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DUPLO SENTIDO
DUPLO SENTIDO

AMBIGUIDADE AMBIGUIDADE

ASSUNTO 1: RECURSOS EXPRESSIVOS
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Estratégia 
geradora de 

humor

Ambiguidade ou 
Duplo sentido?

QUESTÃO 1 [C1H1 / Prof.ª Flávia Lêda] 
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Para realçar os efeitos de humor da tirinha, o quadrinista
valeu-se, especialmente, do seguinte recurso expressivo:

A) Metáfora.
B) Apóstrofe.
C) Duplo sentido.
D) Ambiguidade.
E) Pleonasmo.

QUESTÃO 1 [C1H1 / Prof.ª Flávia Lêda] 
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COMPETÊNCIA 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como
língua materna, geradora de significação e integradora da organização
do mundo e da própria identidade.

HABILIDADE 26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações
específicas de uso social.

ASSUNTO 2: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

62



SOCIAL/DIASTRÁTICA
(Relacionada aos grupos sociais –
SEXO, IDADE, PROFISSÃO
[JARGÕES], CLASSE SOCIAL,
RELIGIÃO, FORMAÇÃO)

REGIONAL/DIATÓPICA (Palavras
distintas [CUJO SIGNIFICADO É O
MESMO] e sotaques [VARIAÇÕES
FONÉTICAS]

SITUACIONAL/DIAFÁSICA –
Marcada pelas situações de uso
da língua.
(ESTILO/SITUAÇÃO/REGISTRO
[PADRÃO OU NÃO PADRÃO]

HISTÓRICA/DIACRÔNICA –
Evolução da língua com o tempo
(ARCAÍSMOS – EXPRESSÕES EM
DESUSO)

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

ASSUNTO 2: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
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ASSUNTO 2: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

REGISTRO OU VARIAÇÃO LINGUÍSTICA?

REGISTRO – trata das variações que ocorrem de acordo com o grau de
formalismo existente em uma determinada situação: há situações em que a
variedade padrão, ou norma padrão, é a melhor opção, aquela que
estabelecerá uma maior sintonia entre os interlocutores. Nas entrevistas de
emprego, em redações para concursos e vestibulares e em exposições
públicas, por exemplo, a variedade linguística exigida, na maioria das vezes, é
a padrão, por isso é indispensável conhecê-la bem para adequarmos a
comunicação de acordo com a pertinência do momento. Em contrapartida, há
situações de uso em que a variedade não padrão (gírias, regionalismos,
jargões) é aquela que melhor se encaixa no contexto comunicacional.
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ASSUNTO 2: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

REGISTRO , VARIEDADE ou MODALIDADE LINGUÍSTICA?

VARIEDADE – fenômeno que comprova a dinamicidade da língua,
posto que, segundo as condições sociais, culturais, regionais e
históricas, a língua sofre variações que melhor se adaptam às
necessidades de determinado grupo.

MODALIDADE – compreende a forma como a língua se manifesta:
língua falada (oral) , língua escrita e língua sinalizada (gestos e
sinais. Ex. LIBRAS).
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ASSUNTO 2: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

MARCAS DA ORALIDADE

Ocorrem quando se faz a transposição da linguagem cotidiana oral
(falada) para a escrita. São traços bastante recorrentes em gêneros
como poesia, tirinha, letra de música, charge, conto, crônica etc.

SOUSA. M. de. Turma da Mônica. Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhas/. Acesso em: 27 abr. 2020. 66
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QUAL É A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA?

HISTÓRICA ou DIACRÔNICA
67



• GELINHO (São Paulo)
• REFRESCO (Mato Grosso)
• FLAU (Nordeste e Norte)
• LARANJINHA (Goiás e interior 

de Minas Gerais)
• CHUPE-CHUPE (Santa Catarina, 

Minas Gerais e litoral de São 
Paulo)

• CHOPE (Pará)
• DINDIN (Teresina)
• DIDA (Picos)
• SACOLÉ (Rio)

QUAL É A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA?

REGIONAL ou DIATÓPICA
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QUAL É A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA?

SITUACIONAL ou DIAFÁSICA 69



SOCIAL ou DIASTRÁTICA

QUAL É A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA?
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Senhor,
Dois amores tomaram conta de todas as faculdades de minha alma. Um me leva a

desejar ser o testemunho feliz dos atos diários de sua Augusta e Divina Presença. Outro me
deixa escravo da Pintura e me mantém atado ao meu cavalete, onde o meu nobre trabalho me
deixa digno da sua honrosa proteção. Vossa Majestade, cujos talentos e sabedoria souberam
conciliar os interesses de importância muito maior, pode na sua bondade realizar todos os
desejos de meu coração ao me permitir dedicar-me ao seu serviço e àquele de sua augusta
família, seja na qualidade de professor de desenho dos príncipes ou das princesas, a quem os
meus cabelos brancos me permitem chegar perto; seja ao me dar o cargo de conservador dos
seus quadros, estátuas etc. etc. etc. Com a idade de 60 anos, pai de uma família numerosa,
achei-me, no meu país, vítima de uma revolução cuja agitação crescente eliminou a minha
modesta fortuna.

Assustado sobretudo pela última invasão de Paris, todas as minhas esperanças se
dirigem ao asilo que Vossa Majestade escolheu para si mesmo na sabedoria de suas
concepções. Taunay, Peintre, membre de l’Institut Royal de France.

QUESTÃO 2 [C8H26 / Prof.ª Flávia Lêda] 

71



Senhor,
Dois amores tomaram conta de todas as faculdades de minha alma. Um me leva a

desejar ser o testemunho feliz dos atos diários de sua Augusta e Divina Presença. Outro me
deixa escravo da Pintura e me mantém atado ao meu cavalete, onde o meu nobre trabalho
me deixa digno da sua honrosa proteção. Vossa Majestade, cujos talentos e sabedoria
souberam conciliar os interesses de importância muito maior, pode na sua bondade realizar
todos os desejos de meu coração ao me permitir dedicar-me ao seu serviço e àquele de sua
augusta família, seja na qualidade de professor de desenho dos príncipes ou das
princesas, a quem os meus cabelos brancos me permitem chegar perto; seja ao me dar o
cargo de conservador dos seus quadros, estátuas etc. etc. etc. Com a idade de 60 anos, pai
de uma família numerosa, achei-me, no meu país, vítima de uma revolução cuja agitação
crescente eliminou a minha modesta fortuna.

Assustado sobretudo pela última invasão de Paris, todas as minhas esperanças se
dirigem ao asilo que Vossa Majestade escolheu para si mesmo na sabedoria de suas
concepções. Taunay, Peintre, membre de l’Institut Royal de France.
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O gênero textual apresentado caracteriza uma situação de comunicação

A) íntima, marcada pelo comentário às aulas de desenho dos príncipes e das princesas,
que denota aproximação entre o artista e Sua Majestade.
B) distensa, em que o artista narra a Sua Majestade como ocorreu a invasão de Paris, fato
que contribuiu para minar-lhe a modesta fortuna.
C) formal, o que se comprova pela interlocução estabelecida, tanto na descrição que o
artista faz de si mesmo, quanto na que faz de Sua Majestade.
D) artificial, considerando-se que o artista exprime seu ponto de vista acerca da proteção
que passou a receber de Sua Majestade fora de Paris.
E) coloquial, o que desperta, à primeira vista, estranheza, sendo entendido, porém, que
há entre os interlocutores um vínculo familiar estabelecido.

QUESTÃO 2 [C8H26 / Prof.ª Flávia Lêda] 
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COMPETÊNCIA 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações específicas.

HABILIDADE 21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos
verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos.

ASSUNTO 3: RECURSOS VERBAIS E NÃO VERBAIS
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MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS E HÁBITOS

TEXTO NÃO VERBAL TEXTO MULTIMODAL TEXTO VERBAL

DICAS PARA ECONOMIZAR
ENERGIA EM CASA

1.Troca de lâmpadas;
2.desconectar os aparelhos

da tomada;
3.reduzir o tempo no

banho;
4.manter eletrodomésticos

em bom estado;
5.desligar as luzes.
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QUESTÃO 3 [C7H21 / CEV] 
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[IMPERATIVO –
MUDANÇA DE
COMPORTAMENTO]

ASPECTO COERCITIVO 
PUNIÇÃO

QUESTÃO 3 [C7H21 / CEV] 
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A peça publicitária foi criada como o intuito de persuadir o leitor a

A) defender-se em caso de acusação de crime ambiental.

B) mudar o pensamento a respeito da preservação do meio ambiente.

C) refletir sobre como sua atitude pode contribuir para um meio ambiente

sustentável.

D) deixar o pensamento de que não se tem participação nas ações sociais de

cidadania.

E) conscientizar-se de que as ações contra o meio ambiente são passíveis de

punições.

QUESTÃO 3 [C7H21 / CEV] 
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•LETRA D1ª questão

•LETRA C2ªquestão

•LETRA E3ª questão
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• Autora de livros didáticos (SISTEMA
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• Autora de livros didáticos para
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• Coordenadora de Linguagens do
GRUPO CEV e do CENTRO DE LÍNGUAS
PADRE RDO. JOSÉ (CCLPRJ).

FLÁVIA LÊDA
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Prof.: Rógi Almeida



Cada tipo textual apresenta forma e marcas
específicas de sua estrutura. No Enem, o tipo textual
exigido é o dissertativo-argumentativo, que se fundamenta
nas explicitações das relações argumentativas. Espera-se
que um texto dissertativo- argumentativo defenda um
ponto de vista sobre determinado assunto, por meio de
articulações consistentes entre os significados, como
argumentos, exemplificações, citações, para convencer o
leitor de que a ideia defendida é plausível.
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Na competência II, tratam-se elementos, como tema e

tipo de texto. Avaliamos, então, como o participante se

apropria da proposta de redação — aplicando conceitos

de várias Áreas de Conhecimento para desenvolver o

tema de forma plena e consistente —, bem como do

texto dissertativo-argumentativo, demonstrando

conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia

textual em prosa.

COMPETÊNCIA II
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O repertório sociocultural configura-se

como toda e qualquer informação, fato, citação

ou experiência vivida que, de alguma forma,

contribui como argumento para a discussão

proposta pelo participante.

REPERTÓRIO
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O REPERTÓRIO NA DISSERTAÇÃO DEVE SER:

LEGITIMADO

PERTINENTE 

PRODUTIVO
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Espera-se que o participante seja capaz de
selecionar os argumentos mais adequados,
relacioná-los, organizá-los de forma clara e
estratégica, além de interpretá-los,
desenvolvendo-os para uma efetiva defesa do
ponto de vista.

COMPETÊNCIA III
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TERMOS IMPORTANTES 

TEXTO SEM DIREÇÃO

TEXTO COM DIREÇÃO

PROJETO DE TEXTO 

DESENVOLVIMENTO 
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A Competência IV se destina a avaliar a capacidade de o

participante demonstrar conhecimento dos mecanismos

linguísticos necessários para a construção da argumentação.

CONCEITOS IMPORTANTES!!!

 Coesão interparágrafo

 Coesão intraparágrafo

COMPETÊNCIA IV
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Espera-se que o aluno faça uso dos mecanismos

linguísticos, considerando:

 Diversificação dos conectivos (referenciadores,

sequenciadores, operadores argumentativos);

 Uso adequado dos conectivos (referenciadores,

sequenciadores, operadores argumentativos);

 Não repetição dos conectivos (referenciadores,

sequenciadores, operadores argumentativos).
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Para a competência V, é estabelecida uma Grade

Específica com seis níveis (0 a 5) para a avaliação

dos textos. De acordo com essa grade, a proposta

de intervenção deve apresentar 5 elementos

básicos:

COMPETÊNCIA V
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Elementos da proposta de intervenção

1. Agente: (quem?).

2. Ação interventiva: (o que deve ser feito?).

3. Modo/Meio: (por meio do quê? / como?).

4. Efeito: o objetivo / a finalidade / a consequência / a conclusão
previstos ou alcançados (para quê?).

5. * Detalhamento: uma justificativa, uma explicação, uma
exemplificação, uma especificação, ou a postura que se adota com
relação à ação interventiva e/ou ao modo/meio de execução. Pode ser
expresso, por exemplo, por orações/estruturas explicativas,
justificativas e de exemplificação e por adjuntos adverbiais de modo.
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ANÁLISE TEXTUAL 

92



Democratização do acesso ao cinema no Brasil

TEMA DE APOIO
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Democratização do acesso ao cinema no Brasil

TEMA DE APOIO
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TEXTO PARA FINS DIDÁTICOS 
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Em sua obra “Cidadão de Papel”, o escritor Gilberto

Dimenstein disserta acerca da inefetividade dos direitos

constitucionais, sobretudo, no que se refere à desigualdade

do acesso aos benefícios normativos. Diante disso, a

conjuntura dessa análise configura-se no Brasil atual, haja

vista que o acesso ao cinema, no país, ainda não é

democrático. Essa realidade se deve, essencialmente, à falta

de subsídios para infraestrutura nas regiões periféricas e à

urbanização desordenada das cidades.
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Sob esse viés, é importante ressaltar que a logística de instalação de
salas de cinema, em cidades pequenas, é precária. Nesse sentido, segundo o
Contrato Social – proposto pelo contratualista John Locke -, cabe ao Estado
fornecer medidas que garantam o bem-estar social coletivo. Contudo, a
infraestrutura de cidades pequenas é, muitas vezes, pouco dotada de
incentivos para a construção de salas de exibição de filmes, com centros de
lazer, com praças de alimentação, por exemplo. Com isso, uma parcela
expressiva da população é excluída dessa atividade cultural, o que, além de
evidenciar o contexto discutido por Gilberto Dimenstein, vai de encontro ao
Contrato Social. Desse modo, políticas públicas eficazes tornariam possível
maior acesso ao direito de cultura, garantido pela Carta Magna de 1988, por
meio do cinema.
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Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a

concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu,

principalmente, os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário.

Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço

urbano desenfreado o surgimento de processos com a gentrificação, a qual

‘expulsa’ a parcela de indivíduos de baixa renda de sua moradia. Devido a

isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual,

privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localidades sem

muitos aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte

cinematográfica, o que evidencia um exército de ‘cidadãos de papel’.

Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante a ação de setores

sociais que forneçam infraestrutura de filmes.
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de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por

conseguinte, as favelas, localidades sem muitos aparatos sociais, possuem

pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército

de ‘cidadãos de papel’. Assim, o cinema pode ampliar o seu alcance mediante

a ação de setores sociais que forneçam infraestrutura de filmes.
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Portanto, para a efetiva democratização do acesso ao cinema no Brasil,
é importante que o Governo Federal, por intermédio de subsídios tributários
estaduais, forneça a descentralização das salas cinematográficas no território,
a partir da instalação de unidades de cinema nas regiões que não possuem –
com aparato qualificado, variedade de exibições e praça de alimentação -, a
fim de proporcionar a cultura do cinema para a parcela de cidadãos excluídos.
Ao mesmo tempo, cabe ao Ministério da Cidadania – principal órgão
intermediador de políticas culturais no país – propor um vale-cinema para
aqueles que não possuem renda suficiente para a compra, com direito a, pelo
menos, duas oportunidades mensais, para que o direito a filmes não seja
restrito por critérios socioeconômicos. Dessa forma, poder-se-ia atenuar a
desigualdade discutida por Dimenstein.
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