


LINGUAGENS E CÓDIGOS



TEXTUAL

TIPOLOGIA



 O Gênero Textual está relacionado a um

contexto histórico e cultural e são diversos os

exemplos, como uma carta, e-mail, receita

culinária, telefonemas, etc.

 Por outro lado, a Tipologia Textual se

relaciona com a estrutura, o conteúdo e a forma

como um texto se apresenta.



Tipologia Textual: os cinco principais

tipos que abordaremos são os seguintes:

 Narrativo;

 Dissertativo;

 Descritivo;

 Injuntivo;

Expositivo.



Narração

Trata-se de uma história contada por

um narrador, a qual é construída em torno

de um ou mais personagens, em um

determinado local e em um

determinado tempo.





Dissertação

Trata-se de uma tipologia textual que

objetiva expor, analisar e defender uma tese ou ponto

de vista acerca de um determinado assunto.

A linguagem é objetiva e com baixíssimo grau de

pessoalidade.





Descrição

O autor se coloca na posição de mero

observador e explica como é determinada

coisa. Há a exposição de uma opinião ou

sentimentos.

Normalmente, a partir da descrição, é

possível que o leitor crie, em sua mente,

uma imagem do que está sendo descrito.





Injunção

Textos que apresentam comandos ou instruções ao seu leitor,

podendo ser com viés de ordem ou conselho, mas sempre

buscando controlar a ação do interlocutor utilizando-se, para tanto, da

forma imperativa.

 Como exemplos dessa tipologia textual, temos as bulas de

remédios, receitas culinárias, e até mesmo os editais de concursos

públicos.





EXPOSITIVO

O texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação

de um conceito ou de uma ideia.

No texto expositivo, o objetivo central do locutor (emissor) é

explanar sobre determinado assunto, a partir de recursos como a

conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e

enumeração.













COMPETÊNCIAS

I GRAMÁTICA

II TEMA / TIPOLOGIA/ ARGUMENTOS

III PROJETO DE TEXTO

IV CONECTIVOS

V INTERVENÇÃO









a) ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual
exigida (no caso, texto dissertativo-argumentativo);

b) ler os textos motivadores, observando as palavras ou os fragmentos que
indicam o posicionamento dos autores;

c) identificar, em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos
apresentados pelos autores;

d) refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir,
com muita clareza, qual será o seu posicionamento;

e) ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores;

f) definir um projeto de texto em que seja planejada a organização estratégica
da sua redação, a fim de defender o ponto de vista por você escolhido, e
apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado.



a) A tipologia textual definida pela proposta é o texto dissertativo-argumentativo. Com base na

situação-problema, você deverá expressar sua opinião, ou seja, apresentar uma tese. Para tal,

você poderá se inspirar nos textos motivadores, mas sem copiá-los, pois eles devem ser

entendidos como instrumentos de fomento de ideias, para que cada participante possa construir

o seu próprio ponto de vista. Nos parágrafos seguintes, você deverá apresentar argumentos e

fatos em defesa de seu ponto de vista, com coesão e coerência.

b) O texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua

portuguesa. Assim, fique atento à estrutura dos períodos, à concordância e à regência nominal e

verbal, ao emprego convencional das letras na grafia das palavras, à acentuação gráfica, à

pontuação e à adequação vocabular. Em suma, demonstre domínio do código escrito.

c) O texto definitivo dever ser escrito a tinta, na folha própria, em até 30 linhas.

d) A redação com até 7 linhas será considerada “texto insuficiente” e receberá nota 0 (zero).



e) Também é atribuída nota zero à redação que:

• Fuja ao tema ou à tipologia textual, isto é, que não seja um texto dissertativo-

argumentativo .

• Desrespeite a seriedade do exame.

• Apresente cópia integral de texto(s) motivador(es) da Proposta de Redação e/ou

de texto(s) motivador(es) apresentado(s) no Caderno de Questões.

• Apresente impropérios, desenhos e/ou outras formas propositais de anulação;

parte deliberadamente desconectada do tema proposto; assinatura, nome, apelido

ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante.

• Seja escrito predominantemente em língua estrangeira.





A sociedade distópica retratada no longa-metragem “Matrix”

era controlada por uma inteligência artificial que ocasionava a

ilusão de livre-arbítrio das pessoas, a qual era erroneamente

interpretada como decisão inerente ao ser humano. Para além

da ficção, o poder de alienação e manipulação dos

indivíduos a partir do controle de dados na internet é uma

realidade provocada pelas plataformas de comunicação e redes

sociais no Brasil e no mundo.



Em primeiro lugar, é importante salientar que a popularização da internet

favoreceu o preenchimento ágil e completo dos bancos de dados das redes

sociais em decorrência das informações fornecidas pelos próprios usuários.

Sob essa perspectiva, o acesso a tais dados mostrou-se bastante perigoso nos

quesitos de privacidade e principalmente de liberdade de escolha dentro do

universo cibernético. Tendo em vista a real dimensão do domínio que os

algoritmos da internet têm sobre as pessoas, muitas plataformas virtuais se

beneficiaram com o poder e capital gerados pela administração das opiniões de

massa, como ocorreu com o “Facebook” em 2016 que direcionou as propagandas

políticas de Donald Trump para os usuários que, de acordo com o banco de

dados, seriam mais propícios a votar nesse candidato, fazendo com que ele

vencesse as eleições.



Em segundo lugar, é necessário ressaltar que a influência
excessiva e silenciosa da internet sobre as decisões dos
indivíduos reduz drasticamente a sua liberdade e cognição,
tornando a sociedade menos crítica e inteligente. Nesse viés,
fica nítida a supressão da autonomia e vontade, fatores
imprescindíveis para que haja liberdade na visão do filósofo
Pico De La Mirandola e, sem ela, não haveria sentido na
existência humana. Sendo assim, as filtragens de informações
para alienar o usuário da internet funcionam como meios para
anular a opinião individual e consequentemente retirar, de
forma rigorosa e gradual, a racionalidade humana, devendo
ser combatidas.



Em suma, medidas são necessárias para evitar a manipulação do

comportamento do usuário pelo controle de dados na internet.

Portanto, cabe ao Ministério da Educação implantar o ensino crítico

aos jovens, por meio de aulas a serem ministradas por especialistas da

área cibernética e por psicólogos que ensinem o valor da opinião de

cada um e desmistifiquem o poder alienador das plataformas virtuais, a

fim de formar cidadãos não influenciáveis e entendedores do mundo

em que vivem. Só assim, a ignorância dará espaço à razão nas

sociedades contemporâneas e a realidade do filme “Matrix” não será

repetida no mundo real.





O ser humano pode alterar 
a sua vida mudando sua 
atitude mental – William 
James



Para William James, “O ser humano pode alterar a sua
vida mudando sua atitude mental”. Sob essa lógica, é possível
inferir que as formações ideológicas da população
influenciam, diretamente, no modo de vida da sociedade.
Dessa maneira, evidencia-se a urgente necessidade de
transformações em busca de combater A MANIPULAÇÃO DO
USUÁRIO PELO CONTROLE DE DADOS DA INTERNET.



“SE NOTA EN TUS OJOS“
(Funky)Se nota en tus ojos, se nota en tu mirada

Que no es lo que tú dices que “no te pasa nada”

Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada

Que llevas cicatrices que deben ser sanadas.

YA NO SUFRAS MÁS, SÓLO MIRA AL CIELO

RECIBE EL CONSUELO, RECIBE LA PAZ

YA NO SUFRAS MÁS, SÓLO MIRA AL CIELO,

PÁRATE DEL SUELO Y VAMOS POR MÁS.

Por fuera todo sonríe,

Por dentro siente que se muere

Que no hay quien su vida desvíe,

La verdad es que la vida le duele





1. GRAMÁTICA:

Usada como meio o instrumento para chegar a finalidade da prova que é 

compreensão de textos em língua estrangeira. O Enem cobra que saibamos ler 

e...

•PRECISAR ESTUDAR GRAMÁTICA: REGRAS BÁSICAS.

•CONHECER A ESPECIFICIDADES.

•CONHECER O QUE É IGUAL AO PORTUGUÊS E O QUE É DIFERENTE.



2. FALSOS COGNATOS (“FALSOS AMIGOS”):

Palavras que parecem uma coisa (na escrita ou na fala), mas significa 

outra cosa.

•PRECISAR TER UM BOM REPERTORIO DE PALAVRAS.

(AS INTERPRETAÇÕES DOS TEXTOS DEPENDERÃO DO QUE SE COMPREENDE 

EM CADA PALAVRA)



3. GÊNEROS TEXTUAIS:

Textos informativos, jornalísticos, científicos, literários, históricos. 

Ganhará vocabulário nisto.

•TER FAMILIARIDADE COM A MAIOR QUANTIDADE DE TIPOS DE TEXTOS.



4. CULTURA HISPÂNICA:

Conhecimentos das manifestações culturais nos países que falam espanhol. 

Enem gosta de trazer aspectos culturais dos países hispano falantes. 

•CONHECER QUE PAÍSES FALAM ESPANHOL. 

•PRECISAR SABER DOS ACONTECIMENTOS MAIS RELEVANTES DOS PAÍSES (POLÍTICA, 

ECONOMIA, LITERATURA, MÚSICA, COMIDAS, ETC.).



5. ATUALIDADE:

Saber das novidades, o que é tendência.

• CONHECER DOS ASSUNTOS QUE ESTÃO NA MÍDIA, NA INTERNET, ETC.



6. OBJETIVIDADE:

Texto e perguntas sobre esse mesmo texto que vão exigir respostas objetivas, precisas, exatas.

• NÃO DEIXAR ESPAÇOS PARA A OPINIÃO PESSOAL, SUBJETIVIDADE, SUPOSIÇÕES. 

• LOCALIZAR A RESPOSTA NO TEXTO. NORMALMENTE É FÁCIL DE LOCALIZAR.

• CONFIRA AS ALTERNATIVAS ERRADAS. IDENTIFIQUE CLARAMENTE O ERRO DELAS.





• CONJUNÇÕES: y, e, o, pero, ni, sino, sin embargo, etc.

• ADVÉRBIOS: más, menos, normalmente, luego, antes, sí, no, tarde, mañana, etc.

• ARTIGOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS: el, los, la, las, un, unos, unas.

• SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS: carpeta, llave, lapicero / fuerte, débil, nuevo

• VERBOS SER, ESTAR E HAVER: yo soy, tú eres, él es / nosotros estamos / ellos han salido



MUY Y MUCHO
Tú eres muy detallista. / Yo tengo muchos desafíos.

Muito:

- Muy (Tiene que ver con forma, manera)

- Mucho(a)(s) (Tiene que ver con cantidad)



MUY Y MUCHO

Ejemplo:

O termo “muy” se usa CORRETAMENTE na opção:

a) El hambre en África es muy mayor que en Brasil.

b) Los índices de hambre en el mundo tienden a aumentar muy rápidamente.

c) La sida es muy más presente en los países subdesarrollados.

d) Sólo muy después se percibió que los objetivos no fueron alcanzados.

e) La epidemia se ha extendido muy por toda la ciudad.

Respuesta: b





 Berro – agrião

 Borracha – bêbada

 Desabrochar – desabotoar

 Despido – demissão

 Exquisito – requintado

 Fecha – data

 Oficina – escritório

 Propina – gorjeta



PALABRAS

DE

IGUAL ESCRITA

O DE IGUAL

FONÉTICA



«Estofado»

(Guiso de pollo o carne)

«Estofado»

(Muebles de sala)



«Halagar»

(Elogiar)

«Alagar»

(Inundar)



«Pegar»

(Dar golpes)
«Pegar»

(Agarrar)



Um falso cognato pode mudar toda a ideia de um texto e conduzir o candidato ao erro. portanto,

fique atento: você só vai conseguir identificar esse recurso com um bom conhecimento

vocabular.

EJEMPLO:



A palavra “rato”, “exquisita” na vinheta significam:

a) Roedor, desagradável

b) Momento, gostoso

c) Porquinho das índias, estranho

d) Acontecimento, diferente

e) Possível, único

Respuesta: b





• LEIA O TEXTO DE MANEIRA GLOBAL

• QUE TIPO DE TEXTO É?

• NÃO TENTE FAZER UMA TRADUÇÃO TOTAL DO TEXTO.



EXEMPLO:

A charge faz uma crítica:

a) a uma sociedade em que tudo tem um preço.

b) ao individualismo da sociedade contemporânea.

c) ao preço elevado dos produtos comercializados.

d) à desvalorização que as pessoas sofrem no mundo atual.

e) ao valor exagerado que se dá às coisas nos dias de hoje.

Respuesta: a





• BUSCAR NOTÍCIAS DE INTERESSE MUNDIAL, LATINO AMERICANO, OU QUE SEJAM SOBRE A RELAÇÃO DO

BRASIL COM OS PAÍSES DE LÍNGUA ESPANHOLA. AS CHANCES DESSES TEXTOS APARECEREM NAS

PROVAS SÃO MAIORES.

• CONSIDERAD QUE EXISTEM VARIAÇÕES ENTRE PAÍSES. NÃO FALAM IGUAL E MUITAS PALAVRAS

SIGNIFICAM OUTRA COISA EM OUTRO PAIS. PORTANTO, É IMPORTANTE CONHECER UM POUCO DESTA

VARIAÇÃO.



“Duerme negrito” é uma cantiga de ninar da cultura popular

hispânica, cuja letra problematiza uma questão social ao:

a) destacar o orgulho da mulher como provedora do lar.

b) evidencias a ausência afetiva da mãe na criação do filho.

c) retratar a precariedade das relações de trabalho no campo.

d) ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho

rural.

e) exaltar líricamente a voz materna na formação cidadã do

filho.

Respuesta: c





ANOTE ALGUNS DOS PRINCIPAIS JORNAIS ON-LINE DA AMÉRICA LATINA E INCLUA-OS EM SUA ROTINA DE

ESTUDOS:

• ARGENTINA: CLARÍN

• CHILE: LA NACIÓN

• COLÔMBIA: EL TIEMPO

• ESPANHA: EL PAÍS

• MÉXICO: EL UNIVERSAL

• URUGUAI: EL PAÍS

DÊ ATENÇÃO ESPECIAL ÀQUELAS MATÉRIAS QUE ENVOLVEM O BRASIL OU ALGUMA GRANDE CAUSA LATINO-

AMERICANA – POIS SÃO ESSES OS ASSUNTOS QUE O ENEM MAIS PEDE.

https://www.clarin.com/
https://www.lanacion.cl/
https://www.eltiempo.com/
https://elpais.com/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.elpais.com.uy/




• DEMONSTRAR QUE POSSUI FAMILIARIDADE COM INFORMAÇÕES, TECNOLOGIAS E CULTURAS

ESTRANGEIRAS.

• ASSOCIAR VOCÁBULOS E EXPRESSÕES AO TEMA DA QUESTÃO.

• RECONHECER A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO ESTRANGEIRA COMO REPRESENTAÇÃO DA DIVERSIDADE

CULTURAL E LINGUÍSTICA.

• CONHECER ESTRUTURAS LINGUÍSTICAS, SUA FUNÇÃO E SEU USO SOCIAL.





LA IDEA PRINCIPAL E IDEA SECUNDARIA

La idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante. Pero, no todas las ideas

dominantes tienen la misma relevancia; habrá, pues, que diferenciar entre ideas principales e ideas

secundarias.


Las ideas principales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se

trata. Por ejemplo, en la fábula “la liebre y la tortuga” la idea principal es:

“Una liebre desafió a una tortuga a correr una carrera, la tortuga aceptó con la condición de que le diera

alguna ventaja y la liebre”


Las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo, estas ideas

sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Por ejemplo, en la fábula “la liebre y la

tortuga” la idea secundaria es:

“Cuando ya estaban cerca de la meta, la liebre se sentó a esperar, pero se quedó dormida; así que la tortuga 

llegó, pasó frente a ella, y llegó primero a la meta, ganando la carrera”.

https://anarracionamparo.wordpress.com/elementos/la-idea-principal/


Exemplo:
(Enem/2018)

Revolución en la arquitectura China

Levantar rascacielos en 19 días

Un rascacielos de 57 pisos no llama la atención en la China del siglo XXI. Salvo que se haya construido en 19

días, claro. Y eso es precisamente lo que ha conseguido Broad Sustainable Building (BSB), una empresa

dedicada a la fabricación de purificadores de aire y de equipos de aire acondicionado para grandes

infraestructuras que ahora se ha empeñado en liderar una revolución con su propio modelo de arquitectura

modular prefabricada. Como subraya su presidente, Zhang Yue, es una fórmula económica, ecológica,

segura, y limpia. Ese último término, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la

construcción como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y

permisos varios. “Quiero que nuestros edificios alumbren una nueva era en la arquitectura, y que se

conviertan en símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a

la que se enfrenta la humanidad”, sentencia.



“Es como montar un Lego. Apenas hay subcontratación, lo cual ayuda a mantener un costo bayo y un control

de calidad estricto, y nos permite eliminar también la corrupción inherente al sector”, explica la

vicepresidenta de BSB y responsable del mercado Internacional, Jiang Yan.

Disponível em: http://tecnologia.elpais.com. Acesso em: 23 jun. 2015 (adaptado)

No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios

estão expressos por meio da palavra “limpia”. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos,

o uso desse tipo de estrutura

a) reduz o contingente de mão de obra.

b) inibe a corrupção na construção civil.

c) facilita o controle da qualidade da obra.

d) apresenta um modelo arquitetônico conciso.

e) otimiza os custos da construção de edifício.

Respuesta: b



EDUCAÇÃO FÍSICA



ENEM 2019

Hiago Negreiros

INGLÊS



You can find me at:

@hiagonegreiros

Hi, my name
is Hiago.

http://www.instagram.com/hiagonegreiros


A prova de 
inglês do Enem

Overall look



• 5 questões;

• Saber qual é a real capacidade dos
estudantes em LER e
INTERPRETAR um texto em
inglês corretamente;

• Questões clássicas e simples não
devem mais aparecer;



O que cai na 
prova de inglês 

do Enem
Be prepared



• Acontece no primeiro 
domingo;

• área de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias;



GET IT RIGHT

• ler e interpretar textos em 
língua estrangeira;

• relevância social, política, 
econômica e cultural;

• raciocínio em outra língua.



VOCÊ DEVE ESTUDAR
• TEXTO

• MÚSICA

• POESIA

• GRAMÁTICA

• ATUALIDADES



Como se dar bem na prova 
de inglês do Enem

• Economize tempo;

• Tenha conhecimento prévio;

• Resolva as provas anteriores.



DOWNLOA
DProvas Anteriores

(INEP)



• Substantivos contáveis e 
incontáveis;

• Tempos Verbais em inglês;
• Voz Passiva em inglês;
• Pronomes;
• Linking words.

Temas de Inglês 
recorrentes no Enem



Inglês – Enem
(provas anteriores)



a) se aposente prematuramente

b) amadureça precocemente

c) estude aplicadamente

d) se forma rapidamente

e) ouça atentamente

No cartum, a crítica está no fato de a 
sociedade exigir do adolescente que:

S
lid

e
h
o
o
d
.c

o
m



(Enem 2018 - Dia 1)
Lava Mae: Creating Showers on Wheels for the Homeless
San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on 
the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access 
to showers. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to 
accommodate them.
But Doniece Sandoval has made it her mission to change that. The 51-year-old 
former marketing executive started Lava Mae, a sort of showers on wheels, a 
new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations 
for the homeless. Each bus will have two shower stations and Sandoval 
expects that they'll be able to provide 2,000 showers a week.
ANDREANO, C. Dísponível em: abcnews.go.com. Acesso: 26 jun. 2015 
(adaptado).



a) empregar moradores de rua em lava a jatos para ônibus.

b) criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua  

c) comissionar sem-teto para dirigir os ônibus da cidade.

d) exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros.  

e) abrigar dois mil moradores de rua em ônibus que foram adaptados.

A relação dos vocábulos shower, bus e 
homeless, no texto, refere-se a:

S
lid

e
h
o
o
d
.c

o
m



A poetisa Kamala Das, como muitos escritores 
indianos. escreve suas obras em inglês, apesar de 
essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, 
ela:

a) usa a língua inglesa como efeito humorístico.
b) recorre a vozes de vários escritores ingleses.
c) adverte sobre o uso distorcido da língua 
inglesa.
d) demonstra consciência de sua identidade 
linguística.  
e) reconhece a incompreensão na sua maneira de 
falar inglês.



(Enem 2018 - Dia 1)

TEXTO I

A Free World-class Education for Anyone Anywhere

The Khan Academy is an organization on a mission. 

We're a not-for-profit with the goal of changing education 

for the better by providing a free education to anyone 

anywhere. All of the site's resources are available to 

anyone. The Khan Academy's materials and resources 

are available to you completely free of charge.

TEXTO II

I didn't have a problem with Khan Academy Site until very 

recently. For me, the problem is the way Academy is 

being promoted. The way the media sees it as 

'’revolutionizing education". The way people with power 

and money view education as simply "sit-and-get". If your 

philosophy of education is "sit-and-get", i.e., teaching is 

telling and learning is listening, then Khan Academy is 

way more efficient than classroom lecturing. Khan 

Academy does it better. But TRUE progressive educators, 

TRUE education visionaries and revolutionaries don't 

want to do these things better. We want to DO BETTER 

THINGS.

Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre

serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção 

do autor de

a) elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era 

tecnológica.

b) reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a 

educação.

c) chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da 

educação.

d) destacar que o site tem melhores resultados do que a 

educação tradicional.  

e) criticar a concepção de educação em que se baseia a 

organização.



Cartuns são produzidos com o intuito de 

satirizar comportamentos humanos e assim 

oportunizam a reflexão sobre nossos 

próprios comportamentos e atitudes. Nesse 

cartum, a linguagem utilizada pelos 

personagens em uma conversa em inglês 

evidencia a:

a) predominância do uso da linguagem 

informal sobre a língua padrão.

b) dificuldade de reconhecer a existência de 

diferentes usos da linguagem.

c) aceitação dos regionalismos utilizados por 

pessoas de diferentes lugares.

d) necessidade de estudo da língua inglesa 

por parte dos personagens.

e) facilidade de compreensão entre falantes 

com sotaques distintos.


