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Primeiramente, sejam bem vindos! Welcome! :) 

Nesta primeira semana, começaremos analisando alguns gêneros que já caíram nas 

provas do ENEM. Enquanto você lê sobre os gêneros, reflita: como o conhecimento de 

gêneros textuais pode ajudar na prova do ENEM? 

Outro aspecto importante já para a primeira semana é: reconhecimento de palavras 

cognatas - palavras que possuem raiz e significação comum, tendo a mesma origem 

etimológica, ou seja, palavras que são parecidas ou iguais na escrita e significado. Alguns 

exemplos são: regular/regular, offensive/ofensivo, competition/competição, 

human/humano, emotion/emoção, etc. Mas cuidado, algumas palavras são chamadas 

de falsos cognatos, pois são parecidas, mas apresentam significados diferentes. Alguns 

exemplos são: fabric/fábrica, library/livraria, agenda/agenda, actually/atualmente. 

Exploraremos isso ao longo das nossas aulas. Por enquanto, ao analisar os textos e os 

gêneros, busque também palavras cognatas. 

 

GÊNEROS 

● Texto jornalístico 

● Cartum / Charge / História em quadrinhos 

● Poema / Música 

● Cartaz 

● Cartão postal 

● Campanha 

● Aviso 

 

TEXTO JORNALÍSTICO 

- Tem como principal objetivo trazer fatos ao conhecimento do leitor de modo fidedigno. 

Traz narração objetiva dos acontecimentos a que se refere, sem emissão de opinião. A 

linguagem usada tende a ser simples, majoritariamente formal, sem ambiguidades e sem 

metáforas – embora alguns jornais e revistas mais sensacionalistas se valham desses 

recursos. 

- Em geral, notícias e reportagens trazem a narração dos fatos ou descobertas recentes ou 

relacionadas ao cotidiano e que podem ter impacto tanto em pequenas regiões como para 

todo o país. 

- Notícias e reportagens têm uma estrutura básica semelhante, que consiste em manchete 

(ou título), lide (ou subtítulo) e texto. Ambas podem ou não trazer fotos, o que depende 
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de sua relevância em relação aos outros textos publicados no mesmo momento. Como a 

notícia tem um aspecto mais imediato, enquanto a reportagem é mais analítica, é comum 

que as notícias tragam depoimentos de pessoas envolvidas nos fatos relatados. Já nas 

reportagens, é mais frequente encontrar depoimentos de especialistas ou autoridades no 

assunto tratado, além de gráficos, infográficos, linhas do tempo, etc. 

 

Exemplo – ENEM 2011 

 

O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema 

relacionado 

A. ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra 

B. à dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir de seu humor 
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C. ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares 

D. à relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram 

E. à influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade 

das pessoas 

 

CARTUM/CHARGE/HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

- Nesses gêneros, a produção de sentido costuma resultar da combinação entre balões de 

fala e legendas, embora isso não seja obrigatório, já que muitos se valem apenas do 

aspecto visual. 

- O cartum tem como especificidade provocar reflexão acerca de algum assunto universal 

e atemporal, como hábitos humanos manias, costumes inusitados, fraquezas, vícios, etc. 

- A charge tem o propósito de satirizar ou criticar de modo contundente alguma situação 

atual ou uma figura de destaque no momento (geralmente uma figura política). É baseada 

principalmente no uso de caricaturas e, muitas vezes, busca no humor um efeito de 

ridicularização da pessoa ou situação retratada. 

- História em quadrinhos apresenta uma sequência narrativa. Pode conter uma história 

completa ou ser parte de uma HQ. Sua temática também é flexível: pode tanto satirizar 

de modo crítico uma situação específica quanto buscar produzir humor para 

entretenimento. 

 

Exemplo ENEM 2011 
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Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extraclasse e 

marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena 

da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para 

A. discutir sobre o conteúdo de seu trabalho já entregue 

B. elogiar o tema proposto para o relatório solicitado 

C. sugerir temas para novas pesquisas e relatórios 

D. reclamar do curto prazo para entrega do trabalho 

E. convencer de que fez o relatório solicitado 

 

 

POEMA/LETRA DE MÚSICA 

- São textos escritos quase sempre em versos e nos quais a função poética predomina. Em 

ambos é comum o uso de recursos como rima e métrica e de figuras de linguagem como 
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metáfora, hipérbole, aliteração, sinestesia, pleonasmo, metonimia, etc. (DAR 

EXEMPLOS?) 

- Em geral, as letras de música se combinam a uma melodia, independentemente de terem 

surgido antes, durante ou depois dela. Nas letras de música, também é frequente o uso de 

linguagem coloquial, de repetições e onomatopeias. 

- Já o poema pode seguir uma forma fixa ou ser escrito em versos livres, sem a 

preocupação rigorosa com métrica. É considerado um gênero literário e pode receber 

classificações específicas, dependendo de seu tamanho ou da quantidade de versos que o 

compõem. 

 

EXEMPLO ENEM 2011 

 

A. a inércia do continente africano diante das injustiças sociais 

B. a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais 

C. as acentuadas diferenças culturais entre os países africanos 

D. as discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos 

E. a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de 

uma guerra 

 

CARTAZ 

- Cartazes são composições visuais que combinam texto verbal e não verbal com um 

intuito específico, que pode ser informar a população, persuadir pessoas ou divulgar algo. 

Por isso, são considerados um gênero textual informativo. 
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- Além do texto informativo, eles costumam trazer fotos ou ilustrações, que podem tanto 

ser essenciais para as informações que se espera passar quanto decorativos. 

 

EXEMPLO ENEM 2010 

 

Definidas pelos países-membro da Organização das Nações Unidas (ONU) e por 

organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem oito 

objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos, 

mostrados na imagem, são comuns ao mundo todo, sendo dois deles: 

A. O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário 

B. A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais 

C. A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza 

D. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças 

E. A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil 

 

 

CARTÃO-POSTAL 

- Cartão postal é o nome dado a um tipo de cartão usado em viagens para enviar 

lembranças a conhecidos. 
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- A frente do cartão postal pode trazer a foto de um ponto turístico e o nome do local 

correspondente. O verso costuma trazer algumas linhas de uma mensagem, outras para o 

endereço do destinatário e um espaço reservado para o selo. 

EXEMPLO ENEM 2010 

 

 

CAMPANHA 

- Campanhas são ações voltadas a determinado fim – que, em geral, corresponde a 

persuadir pessoas a aderir a uma causa. Elas podem ser disponibilizadas em cartazes, 

folhetos, anúncios, programas de rádio e TV etc. Quanto mais veículos divulgarem a 

campanha, mais chances ela tem de ser bem-sucedida. 

- Atualmente, muitas campanhas são criadas pelo público leigo e divulgadas na internet 

por meio de redes sociais. Trata-se de uma maneira independente de pessoas conseguirem 

apoio para causas que não se tornariam públicas caso dependesse de grandes instituições. 

 

EXEMPLO ENEM 2014 
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A. Comprou comida em promoção 

B. Inscreveu-se em concurso 

C. Fez doação para caridade 

D. Participou de pesquisa de opinião 

E. Voluntariou-se para trabalho social 

 

AVISO 

- Texto geralmente curto e objetivo usado para comunicar algo. Trata-se de gênero textual 

informativo cuja formalidade depende do contexto em que é usado e dos leitores a quem 

se destina. 

 

EXEMPLO ENEM 2015 
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As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o 

cidadão. Esse aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de: 

A. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspecção 

B. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos 

C. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança 

D. Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções 

E. Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem 

 

 



 

 
 

10 Auxilia – Curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

FONTE: Selfie – Exam practice – 2017; provas anteriores do ENEM. 

 

 


