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O MELHOR VEM DEPOIS
Você, leitor do mundo, para a sua ascensão, ou evolução, ou crescimento

acadêmico; intelectual e profissional, tem preço, não é gratuito: estudar é um

ato de esforço e dedicação, que tira você do prazer aparente – o celular, a

Internet, o fútil, o inútil, a tv, o vazio. Não despreze o seu tempo. Utilize-o

como o melhor da vida.

As provas do ENEM apresentam um nexo de causalidade que chama o

candidato ao domínio interdisciplinar e o movimenta para outros campos do

conhecimento – a transdisciplinaridade. Além da percepção e relação do

cotidiano em sua vida, exercício da cidadania é outro ponto de construção do

ser.
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Professores e alunos entendemos que a prática do conhecimento e

manifestação de cultural geral devem fugir ao superficial para justificar o nível

acima do comum. A leitura do mundo constrói um texto e a história do homem

no contexto está registrada em livros e outras linguagens. Movimente sua

aprendizagem em todos os campos. O livro é o melhor cúmplice. Evite

superficialidades.

A diferença está na análise segura da prova. Mas para isso o aluno deve carregar

na bagagem cultura geral suficiente para afastar a incômoda sensação de não

estar preparado. Use o conhecimento com segurança porque o melhor vem

depois.
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O texto a seguir é uma fábula – gênero textual que tem servido para a

educação dos jovens e, para formar seu caráter, além de prepará-los

para as vicissitudes e percalços da vida. Isto nos lembra que o humano

se comporta, vive e convive, não raras vezes, ao modo dos animais.
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leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

A LEOA E A RAPOSA

“Uma leoa, censurada por uma raposa por ter gerado apenas 

um filhote, disse: “Um, mas leão”. 

(Esopo, 620 -564 a.C.)
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1. O gênero textual – fábula – possibilita recursos da ética, moral e tem

finalidade de agradar e instruir. O principal sentido da fábula que você

leu é:

a) chamar a atenção para o efeito da força.

b) possibilitar a consequência do espanto.

c) jogar com o efeito moral e a atenção.

d) chamar a atenção para o efeito qualidade.

e) jogar com a quantidade e a qualidade.
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2. Depreende-se da fábula que:

a) A resposta da leoa é um insulto.

b) A resposta da leoa é de autossuficiência.

c) A leoa é depressiva e irônica.

d) A raposa é arrogante e orgulhosa.
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leia o texto e a seguir responda à questão proposta.

A RAPOSA E O CACHO DE UVAS

Uma raposa faminta, ao ver cachos de uva suspensos em uma
parreira, quis pegá-los, mas não conseguiu. Então, afastou-se dela,
dizendo: “Estão verdes”.

(Esopo, 620– 564 a.C.)
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1. A lição moral e de advertência dessa fábula tão conhecida diz:

a) Quando não se consegue resolver ou atingir algum objetivo, alguns
menosprezam os outros.

b) Algumas pessoas não conseguindo realizar seus projetos por incapacidade
acusam as circunstâncias.

c) Há pessoas que são esplêndidas de corpo, mas não conseguem realizar
certas tarefas.

d) Há aqueles que aconselham o próximo não por benevolência, mas em seu
próprio interesse.

e) Há pessoas cujo hábito acalma até o medo das coisas que estão suspensas
em uma parreira.

LETRA: B
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