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Welcome to the third week! Bem vindos à terceira semana! 

 

Seguindo nas nossas estratégias de leitura, hoje falaremos sobre scanning. 

No skimming, nós buscávamos a ideia geral do texto, identificando as características do 

gênero, buscando títulos, imagens, etc. No scanning, nós buscamos identificar 

informações específicas. Esta é a técnica usada para localizar fatos específicos, datas, 

números, horários, etc. Ideal para quando já lemos a questão e estamos buscando uma 

informação específica. 

 

Vamos aos exemplos em questões do ENEM: 

 

 

Definidas pelos países membros da 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 
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Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados em jornal impresso, 

rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é a 

A. Ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras 

B. Questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina 

C. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio 

D. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de trezentos detentos em Honduras 

E. Causa da morte de doze detentos em um presídio superlotado ao norte de 

Honduras  
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Os internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos on-line por meio da 

postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na 

quarta dica da campanha apresentada no texto é: 

A. “Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da 

Consciência Negra” 

B. “Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de 

todos os tipos, várias tribos. Curti bastante” 

C. “Eu me inscrevi no Programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de 

bom em meu país e conhecer outras formas de ser” 

D. “Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a 

aperfeiçoar minha proficiência em língua estrangeira.” 

E. “Pesquisei em sites de culinária uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles 

adoraram, principalmente, os doces!” 

 

 

Gloria Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem 

mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora 

é evidenciar as 

A. Razões pelas quais ela escreve 

B. Compensações advindas da escrita 

C. Possibilidades de mudar o mundo real 

D. Maneiras de ela lidar com seus medos 

E. Escolhas que ela fez para ordenar o mundo 
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A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. 

Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo(a) 

A. Alteração de imagens 

B. Exposição ao mundo virtual 

C. Acesso a novas informações 

D. Fascínio por softwares inovadores 

E. Interferência dos meios de comunicação 
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Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ao clicar no endereço 

eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos (às) 

A. Ações do governo local referentes a calamidades 

B. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes 

C. Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer 

D. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut 

E. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes 
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As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. 

Diante do movimento de internacionalização do ensino superior, a universidade 

Politecnico di Milano decidiu 

A. Elaborar exames em língua inglesa para o ingresso na universidade 

B. Ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros 

C. Investir na divulgação da universidade no mercado internacional 

D. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização 

E. Estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano 
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Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção 

musical para expressar e problematizar perspectivas do mundo. Paul McCartney, na letra 

dessa canção, defende 

A. O aprendizado compartilhado 

B. A necessidade de donativos 

C. As manifestações culturais 

D. O bem em relação ao mal 

E. O respeito étnico 

 

Recapitulando... 

...os gêneros seguem importantes para nos auxiliar a responder as questões! Viram como 

algumas são respondidas apenas com a leitura do título? 

...a técnica de scanning nos ajuda bastante, principalmente lendo a questão antes e 

buscando já a resposta no texto. 

 

P o r é m . . . 

... algumas coisas dependem de conhecimento de vocabulário, como a questão do blaze. 

Por isso, quando aprender uma palavra nova, anote-a em algum caderno para auxiliar a 

construir o teu próprio vocabulário. 

... outras coisas dependem de conhecimento cultural, como a questão de ebony and ivory. 

Viram como tem bastante questão sobre música e poemas e cultura? Uma língua é 

indissociável de sua cultura, por isso mantenha contato. Ouça músicas, leia as letras, leia 

poemas... vai te ajudar em vocabulário, cultura, e até distrair um pouco.       

 

Até a próxima! 


