Esperando o Enem
Após a divulgação, feita pelo Inep, das questões-exemplo do novo Enem, é
possível chegar a algumas conclusões:
• não é grande a diferença entre as questões das provas do antigo Enem e
do novo, o que nos espera em 03 e 04 de outubro;
• mesmo sem conhecer, de fato, a prova, já víamos nos preparando
adequadamente para ela.
Sendo assim, deixando um pouco de lado as 40 questões-exemplo – todas,
com gabarito comentado pelos professores do Universitário, encontram-se no site
WWW.universitario.com.br – , vamos analisar a estrutura de algumas questões
típicas (extraídas de provas anteriores) desse exame.
Todas as questões têm como base um texto de apoio cuja boa
compreensão permite responder à pergunta formulada.
Exemplificando.
Quando o corpo humano é invadido por elementos estranhos, o sistema
imunológico reage. No entanto, muitas vezes, o ataque é tão rápido que pode
levar a pessoa à morte. A vacinação permite ao organismo preparar sua defesa
com antecedência. Mas, se existe suspeita de mal já instalado (grifo nosso), é
recomendável o uso do soro, que combate de imediato os elementos estranhos,
enquanto o sistema imunológico se mobiliza para entrar em ação.
Considerando essas informações, o soro específico deve ser usado quando
a) um idoso deseja se proteger contra a gripe.
b) uma criança for picada por cobra peçonhenta.
c) um bebê deve ser imunizado contra poliomielite.
d) uma cidade quer prevenir uma epidemia de sarampo.
e) uma pessoa vai viajar para região onde existe febre amarela.
Resposta B.
Observe que a expressão “já instalado” aponta para fato consumado.
Nas alternativas A, C, D e E, as formas verbais indicam possibilidade ou
necessidade futura (“deseja se proteger” / “ser imunizado” / “quer prevenir” / “vai”)
Portanto, o uso de marcadores temporais - palavras a exemplo de “já”,
“ainda” - e as formas verbais - passado, presente, futuro - devem ser destacadas, a
fim de que se compreenda o texto integralmente.

