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(ENEM) DIGA NÃO AO NÃO

Quem disse que alguma coisa é impossível?
Olhe ao redor. O mundo está cheio de coisas que,
segundo os pessimistas, nunca teriam acontecido.
“Impossível”.
“Impraticável”.
“Não”.
E ainda assim, sim. Sim, Santos Dumont foi o primeiro homem a decolar a bordo de um avião, 
impulsionado por um motor aeronáutico. Sim, Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores do 
Brasil, inaugurou a primeira rodovia pavimentada do país. Sim, uma empresa brasileira também inovou 
no país. Abasteceu o primeiro voo comercial brasileiro. Foi a primeira empresa privada 
a produzir petróleo na Bacia de Campos. Desenvolveu um óleo combustível mais limpo, 
o OC Plus. O que é  necessário para transformar o não em sim? Curiosidade. 
Mente aberta. Vontade de arriscar. E quando o problema parece insolúvel, quando 
o desafio é muito duro, dizer: vamos lá. Soluções de energia para um mundo real.

                                                                                     (Jornal da ABI. Número 336, dez. De 2008 – adaptado)

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.



3

O texto publicitário apresenta a oposição entre “impossível”, “impraticável”, “não” e “sim, 

“sim”, “sim”. Essa oposição, usada como um recurso argumentativo, tem a função de:

A. minimizar a importância da invenção do avião por Santos Dumont.

B. mencionar os feitos de grandes empreendedores da história do Brasil.

C. ressaltar a importância do pessimismo para promover transformações.

D. associar os empreendimentos da empresa petrolífera a feitos históricos.

E. ironizar os empreendimentos rodoviários de Visconde de Mauá no Brasil.
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O texto publicitário apresenta a oposição entre “impossível”, “impraticável”, “não” e “sim, 

“sim”, “sim”. Essa oposição, usada como um recurso argumentativo, tem a função de:

A. minimizar a importância da invenção do avião por Santos Dumont.

B. mencionar os feitos de grandes empreendedores da história do Brasil.

C. ressaltar a importância do pessimismo para promover transformações.

D. associar os empreendimentos da empresa petrolífera a feitos históricos.

E. ironizar os empreendimentos rodoviários de Visconde de Mauá no Brasil.

LETRA "D". O ato de argumentar está intimamente ligado à persuasão. Nesse texto publicitário, o objetivo é persuadir o 
leitor de que é possível realizar certas ações com base em feitos históricos que, outrora, eram considerados 
impraticáveis. O próprio título (Diga não ao não) já utiliza um recurso argumentativo que reforça a persuasão, que é o 
uso do imperativo.
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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO [GÊNERO TEXTUAL] : ARTIGO DE OPINIÃO [CONT.]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Explicitação do gênero e do tipo textual.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto. 
 D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
 D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
 D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
 ATIVIDADE PARA CASA
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ARTIGO DE OPINIÃO 

O TEXTO ARGUMENTATIVO é uma tipologia textual que visa intervir 

diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamentos das pessoas. O 

ARTIGO DE OPINIÃO é um dos muitos gêneros que se enquadram 

dentro das sequências argumentativas. Seu efeito é a PERSUASÃO ou o 

CONVENCIMENTO.
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CARACTERÍSTICAS DO TIPO 
ARGUMENTATIVO 

 Defende-se um ponto de vista sobre determinado assunto; 

 o ponto de vista é fundamentado com argumentos; 

 ESTRUTURA BÁSICA: introdução (ideia principal), desenvolvimento (argumentos) e 

conclusão (confirmação da ideia principal); 

 linguagem [em geral] de acordo com a variedade padrão;

 o autor pode se colocar de modo pessoal (1ª pessoa) ou impessoal (3ª pessoa); 

 presença de palavras e expressões que introduzam opiniões pessoais ou impessoais 

[na minha opinião, o meu parecer, acreditamos, na minha / nossa visão etc].
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se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público;

apresenta uma polêmica: assunto que gera discussões, opiniões 

distintas;

traz opiniões que afetam a vida de todos por revelarem um interesse 

público e de relevância social;

expõe argumentos visando participar da vida pública de uma 

comunidade, exercendo o papel de cidadão. 

NO ARTIGO DE OPINIÃO, O AUTOR...
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informar os leitores (notícias);

analisar e discutir a realidade;

incitar um posicionamento acerca de questões atuais e relevantes 

para a sociedade.

QUANTO À FUNÇÃO, O ARTIGO DE OPINIÃO 
BUSCA... 
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 posicionar-se explicitamente em relação a uma questão polêmica; 
 formular , claramente, a questão problema; 
 tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem; 
 inserir a questão no contexto do debate; 
 incorporar a posição de outras pessoas (seja para concordar, seja para discordar) e, 

fundamentalmente, argumentar, ou seja, justificar a própria opinião com fatos, dados, 
exemplos, evidências, princípios, comparações, citação da opinião de especialistas etc.;

 selecionar e organizar argumentos consistentes e relevantes, cuidando para não entrar 
em contradição com aquilo que defende; 

 dar um título adequado ao conteúdo articulado. 

PARA ESCREVER O ARTIGO DE OPINIÃO O ARTICULISTA DEVE:
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OPINIÃO

Preservar nossa humanidade
ARTIGO ESCRITO em 28/04 às 18h45min
Por Áurio Oliveira

O debate político outrora civilizado e travado em torno de ideias e projetos foi substituído, 
lamentavelmente, por uma violência verborrágica nunca antes percebida no campo do confronto 
e da disputa pelo poder político.

Adotou-se a retórica simplista e desprovida de conteúdo combinada com as “fake News” com o 
escopo de desqualificar diretamente o oponente do momento e, por via oblíqua, a linha de 
pensamento adotada pelo “outro”. Todavia, a meu juízo, isto em nada contribui para o 
crescimento e evolução do País enquanto civilização e a nós mesmos enquanto indivíduos.

Devemos todos nós cidadãos termos posições e convicções políticas sejam elas de quais matizes 
forem. Cabe a ressalva, entretanto, de que não se deva adotar narrativas que apregoem políticas 
segregadoras, racistas ou ofensivas a este ou aquele grupo político. Ou, ainda, que ataquem as 
cláusulas pétreas contidas na Constituição Federal.

Façamos como na Grécia Antiga, berço da democracia, debatamos os temas inerentes à 
sociedade, mas com respeito e com conteúdo extinguindo-se a narrativa rasteira, ofensiva e 
falaciosa que permeia alguns discursos. Voltemos, pois, ao bom debate preservando a humanidade 
que ainda resta em nós.

TESE

1ª PESS.
IMPER.

FATO
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Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com. Acesso em: 29 abr. 2020.

As redes sociais, ao mesmo tempo que deram voz a uma multidão de anônimos, 
emprestaram uma falsa ideia de que inexiste responsabilidade ou comprometimento 
com aquilo que nelas veiculamos. Talvez por esse falseamento da realidade é que se 
deu azo à verborragia inescrupulosa e sem comprometimento com a verdade. Mas, 
mais que isso, emprestou uma vã filosofia de que se possa agredir o “outro” pelo 
simples fato de pensar diferente.

Creio que passamos da conta! É hora de reaprendermos o discurso da mais tenra 
formação: educação e respeito. Este para com os outros e suas ideias e suas 
convicções; aquela para com o próximo, para com o cidadão que diverge da nossa linha 
de pensamento.

Yuval Noah Harari, em sua indispensável obra - Uma breve história da humanidade 
– alude que “somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer 
com todo esse poder”. Quem sabe começarmos por sermos mais educados, tolerantes 
e respeitosos?

Advogado, Santa Cruz do Sul/RS

REFERENCIAL TEÓRICO

https://www.jornaldocomercio.com/
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RELEMBRANDO... FATO ou OPINIÃO?

FA·TO|ct|
(latim factum, -i, aquilo que se fez, 
façanha, proeza, .ato)
substantivo masculino
1. Coisa realizada. = .ATO, FEITO
2. Acontecimento.
3. Sucesso.
4. Assunto (de que se trata).
5. Lance.

O·PI·NI·ÃO
(latim opinio, -onis)
substantivo feminino
1. Modo de ver pessoal. = IDEIA
2. Juízo que se forma de alguém ou de alguma 
coisa.
3. Adesão pessoal ao que se crê bom ou 
verdadeiro. = CONVICÇÃO, CRENÇA
4. Manifestação das .ideias individuais a 
respeito de algo ou alguém (ex.: dar a sua 
opinião). = PARECER, VOTO
5. Credo político. (Usado também no plural.) = 
CRENÇA

Disponível em: http://www.priberam.pt. Acesso em: 22 abr. 2020

http://www.priberam.pt/
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Direito de brincar e ser feliz 
Gilmara Lupion Moreno

Legalmente as crianças hoje têm garantido o direito a um nome e nacionalidade, à 
saúde e à educação. Dentre os direitos da criança estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, destaco o brincar como uma necessidade da criança, um jeito gostoso de 
aprender e se divertir.

Pesquisas têm revelado que as brincadeiras ao ar livre, em parques e praças públicas 
deixam as crianças mais felizes. No entanto, as crianças estão cada vez mais distantes do sol, 
da grama, das pedras, da areia, da água, da natureza...

Para os pais, já não é mais possível deixá-las brincando na rua com os vizinhos. O 
trânsito e a violência urbana tiraram esta oportunidade. Em alguns condomínios de 
apartamentos não se previu a necessidade e o direito dos pequenos de brincar. Diante desta 
necessidade, eles brincam entre os carros nos estacionamentos dos prédios.
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Direito de brincar e ser feliz 
Gilmara Lupion Moreno

Nas escolas infantis encontramos pátios cimentados, brinquedos 
inadequados à faixa etária das crianças e, logo, embargados pelos órgãos 
competentes. Pensem numa creche em que as crianças “olham” para o 
escorregador, o balanço, o gira-gira e não podem brincar. Elas existem. Pensem no 
período escolar de uma criança de cinco, seis, sete anos de idade, onde não há 
nem espaço – playground, área verde - tempo para brincar. Eles existem.
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Nos espaços públicos encontramos praças abandonadas, sujas, brinquedos 
quebrados. Imaginem uma praça, um domingo de sol, crianças ávidas para correr, 
pular, dançar, movimentar-se ou simplesmente olhar as plantinhas, passarinhos, sentir 
o vento... As crianças “olham” para os destroços do que um dia foi um brinquedo, 
desistem de brincar ou então arriscam-se. Elas existem. Falta segurança, água 
potável, banheiros públicos, dignidade para exercer o direito de brincar. As crianças 
são o que temos de mais precioso e precisam da nossa atenção para viver dignamente 
esta fase da vida que chamamos de infância. Como estamos olhando para as nossas 
crianças nos demais dias do ano?

Infelizmente, nós – pais, professores, governantes etc. - não estamos conseguindo 
prover à criança o direito de brincar e ser feliz.

Disponível em: www.centraldefavoritos.com. Acesso em 5 out. 2019.

Direito de brincar e ser feliz 
Gilmara Lupion Moreno

http://www.centraldefavoritos.com/
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QUESTÃO 1 [D12] [Prof.ª Flávia Lêda]

O objetivo do texto lido é

A) narrar uma breve história com teor crítico, humor e sarcasmo. 
B) convencer o receptor dos pontos de vista expressos pelo 
emissor.
C) fazer um pedido coletivo através de queixa ou de protesto.
D) expressar opinião sobre um fato polêmico e atual, visando a 
convencer o interlocutor.
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QUESTÃO 1 [D12] [Prof.ª Flávia Lêda]

O objetivo do texto lido é

A) narrar uma breve história com teor crítico, humor e 
sarcasmo. 
B) convencer o receptor dos pontos de vista expressos pelo 
emissor.
C) fazer um pedido coletivo através de queixa ou de 
protesto.
D) expressar opinião sobre um fato polêmico e atual, 
visando a convencer o interlocutor.

CRÔNICA ARGUMENTATIVA

CARTA ARGUMENTATIVA

ABAIXO-ASSINADO

ARTIGO DE OPINIÃO
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QUESTÃO 2 [D14] [Prof.ª Flávia Lêda]

Com base na distinção entre fato e opinião,  vê-se um fato expresso no seguinte 
fragmento

A) Legalmente as crianças hoje têm garantido o direito a um nome e nacionalidade, à 
saúde e à educação. 
B) Pensem numa creche em que as crianças “olham” para o escorregador, o balanço, o 
gira-gira e não podem brincar. 
C) Imaginem uma praça, um domingo de sol, crianças ávidas para correr, pular, dançar, 
movimentar-se ou simplesmente olhar as plantinhas (...). 
D) As crianças “olham” para os destroços do que um dia foi um brinquedo, desistem de 
brincar ou então arriscam-se. 

FATO – o que realmente aconteceu e que pode ser comprovado.
OPINIÃO - é o ponto de vista de alguém, ou seja, uma interpretação dos fatos, que pode ser 
verídico ou não.
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QUESTÃO 2 [D14] [Prof.ª Flávia Lêda]
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fragmento
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saúde e à educação. 
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verídico ou não.
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QUESTÃO 3 [D11] [Prof.ª Flávia Lêda]

Entre os fragmentos “Para os pais, já não é mais possível deixá-las 
brincando na rua com os vizinhos.” e  “O trânsito e a violência urbana 
tiraram esta oportunidade.”, vê-se uma relação de

A) fato e explicação.
B) fato e condicionalidade.
C) causa e consequência.
D) fato e temporalidade.
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QUESTÃO 3 [D11] [Prof.ª Flávia Lêda]

Entre os fragmentos “Para os pais, já não é mais possível deixá-las 
brincando na rua com os vizinhos.” e  “O trânsito e a violência urbana 
tiraram esta oportunidade.”, vê-se uma relação de

A) fato e explicação.
B) fato e condicionalidade.
C) causa e consequência.
D) fato e temporalidade.
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QUESTÃO 4 [D7] [Prof.ª Flávia Lêda] 

No texto, a tese é apresentada no seguinte fragmento:

A) Dentre os direitos da criança estabelecidos no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, destaco o brincar como uma necessidade da criança, 
um jeito gostoso de aprender e se divertir.
B) Pesquisas têm revelado que as brincadeiras ao ar livre, em parques e 
praças públicas deixam as crianças mais felizes (...)
C) Para os pais, já não é mais possível deixá-las brincando na rua com 
os vizinhos. O trânsito e a violência urbana tiraram esta oportunidade. 
D) No entanto, as crianças estão cada vez mais distantes do sol, da 
grama, das pedras, da areia, da água, da natureza...
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QUESTÃO 4 [D7] [Prof.ª Flávia Lêda] 

No texto, a tese é apresentada no seguinte fragmento:

A) Dentre os direitos da criança estabelecidos no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, destaco o brincar como uma necessidade da criança, 
um jeito gostoso de aprender e se divertir.
B) Pesquisas têm revelado que as brincadeiras ao ar livre, em parques e 
praças públicas deixam as crianças mais felizes (...)
C) Para os pais, já não é mais possível deixá-las brincando na rua com 
os vizinhos. O trânsito e a violência urbana tiraram esta oportunidade. 
D) No entanto, as crianças estão cada vez mais distantes do sol, da 
grama, das pedras, da areia, da água, da natureza...
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QUESTÃO 5 [D4] [Prof.ª Flávia Lêda]

No texto, ao repetir a expressão “Elas existem”, a autora sugere

A) solidariedade.
B) apelo.
C) ênfase.
D) satisfação.
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QUESTÃO 5 [D4] [Prof.ª Flávia Lêda]

No texto, ao repetir a expressão “Elas existem”, a autora sugere

A) solidariedade.
B) apelo.
C) ênfase.
D) satisfação.
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QUESTÃO 6 [D14] [Prof.ª Flávia Lêda]

Com base na distinção entre fato e opinião,  vê-se um opinião expressa no seguinte 
fragmento:

A. Nas escolas infantis encontramos pátios cimentados, brinquedos inadequados à 
faixa etária das crianças e, logo, embargados pelos órgãos competentes.

B. Legalmente as crianças hoje têm garantido o direito a um nome e nacionalidade, à 
saúde e à educação.

C. Pesquisas têm revelado que as brincadeiras ao ar livre, em parques e praças públicas 
deixam as crianças mais felizes.

D. As crianças são o que temos de mais precioso e precisam da nossa atenção para 
viver dignamente esta fase da vida que chamamos de infância.
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D. As crianças são o que temos de mais precioso e precisam da nossa atenção para 
viver dignamente esta fase da vida que chamamos de infância.
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Basquete à meia noite

            Os americanos decidiram usar a bola na guerra contra a violência juvenil. Batizada de “Basquete 
à Meia-Noite”, a experiência é uma das responsáveis por inesperada informação transmitida pelo 
Ministério da Justiça. Pela primeira vez, em 10 anos, a criminalidade juvenil interrompeu sua veloz 
curva ascendente e caiu 5%. Os especialistas atribuem parte da explicação da queda a uma série de 
projetos educacionais lançados nos bairros contaminados pela violência. Entre eles, o basquete 
noturno. (...) Mas, para participar do campeonato, o jogador deve se submeter a programas de 
treinamento profissional e aprender com psicólogos como resolver conflitos civilizadamente.
            Por ter algumas das melhores faculdades do mundo e, ao mesmo tempo, ser cenário de guerras 
de gangues, Nova York virou um laboratório educacional contra a violência. Eles apostam na ideia de 
que a violência é um comportamento que se aprende; logo, cabe aos educadores inverter esse 
aprendizado por meio de artes, esportes, salas de aula ou treinamento profissional.

Gilberto Dimenstein, Aprendiz do futuro, Ática, p.77, Série Discussão Aberta (adaptado).
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Analise as informações sobre o texto e julgue-as como VERDADEIRAS ou FALSAS.

I. O título deste texto é bem subjetivo, pois faz o leitor acreditar que o texto irá 
discorrer apenas sobre basquete, mas na leitura o leitor se surpreende. A ideia 
central deste texto é o combate à violência juvenil na cidade de Nova Iorque, por 
meio de educação esportiva.

II. No texto, empregaram-se exemplos e dados estatísticos sem menção à fonte desses 
dados.

III. No segundo parágrafo do texto, tem-se a conclusão das ideias, em que o autor 
retoma a ideia principal do texto para encerrá-lo. 

IV. Não há o posicionamento crítico do autor do texto.
V. Apesar de argumentar, o autor isenta-se de posições pessoais no texto. 
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Analise as informações sobre o texto e julgue-as como VERDADEIRAS ou FALSAS.

I. O título deste texto é bem subjetivo, pois faz o leitor acreditar que o texto irá 
discorrer apenas sobre basquete, mas na leitura o leitor se surpreende. A ideia 
central deste texto é o combate à violência juvenil na cidade de Nova Iorque, por 
meio de educação esportiva.

II. No texto, empregaram-se exemplos e dados estatísticos sem menção à fonte desses 
dados.

III. No segundo parágrafo do texto, tem-se a conclusão das ideias, em que o autor 
retoma a ideia principal do texto para encerrá-lo. 

IV. Não há o posicionamento crítico do autor do texto.
V. Apesar de argumentar, o autor isenta-se de posições pessoais no texto. 

[VERDADEIRO]

[FALSO]

[VERDADEIRO]

[FALSO]
[FALSO]
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CONTO E MINICONTO

 Conceito;
 características;
 elementos composicionais;
 função sociocomunicativa.
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