
 

 

1. (ENEM 2012) 
Entrevista com Marcos Bagno 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos 
que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo 
“ter” no lugar de “haver”, como em “hoje tem feijoada”, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da 
história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo “ter”.  

No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim 
como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo “ter” como existencial é porque recebemos esses usos 
de nossos colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para 
“errar” na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, 
concordâncias nominais e verbais. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática 
normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não faz 
sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 
milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de dez milhões de portugueses. Só na cidade de 
São Paulo temos mais falantes de português que em toda a Europa!  

Informativo Parábola Editorial, s/d. 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do 
texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele: 

a. adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. 
b. apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de vista difícil de ser 
verificado na materialidade do texto. 
c. propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve 
ser usada por falantes não escolarizados. 
d. acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a 
gramática normativa do português europeu.  
 
 Leia a carta e a resposta, a seguir, para responder às questões abaixo: 

 "No dia 1º, o fiscal me impediu de expor na 
feira do Trianon. Me inscrevi em 2004, fiz 
teste de aptidão, paguei taxas de uso de solo 
e de licença, e comecei a 

trabalhar na semana seguinte. O juiz que 
cassou a liminar provavelmente nem leu o 
processo. Nossa advogada anexou 
documentos provando a legalidade dos 

expositores que estão com problemas porque 
funcionários da Prefeitura perderam os 

A Prefeitura responde: 

Com referência à feira do Trianon, jamais 
houve perda de documentos. No início de 
2006, a Sub Pinheiros entregou as pastas de 
documentação para a Sub Sé. 

Na análise técnica do material, viu-se que 
havia expositores trabalhando, 
irregularmente, sem que as aprovações 
fossem publicadas no Diário Oficial da 
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documentos de quem fez teste em 2004. Nós, 
artesãos, criamos objetos 

de arte considerados cultura no mundo 
todo menos no Brasil. E, aos 63 anos, não 
tenho perspectiva de conseguir outro 
trabalho" 

José Eduardo Pires 

Vila Maria Alta 

Cidade de São Paulo, obrigatórias para que a 
comunidade saiba quem foram os aprovados 
e as atividades para as quais estão 
autorizados. 

Andrea Matarazzo 

Secretário das Subprefeituras e Subprefeito 
da Sé 

(São Paulo Reclama. O Estado de S. Paulo, 12 
de agosto de 2007, p. C2) 

 
2. A carta do leitor identificado acima tem a finalidade de: 
a. defender a venda de produtos de artesanato, como símbolos de cultura. 
b. queixar-se do fato de ter sido impedido de trabalhar numa feira de artesanato. 
c. dirigir-se ao juiz que desconsiderou as razões apresentadas por uma advogada. 
d. solicitar a interferência de uma advogada para defender seus direitos. 
 
3. A Prefeitura defende a tese de que: 
a. os funcionários devem ser responsabilizados por terem desviado documentos, prejudicando os artesãos queixosos. 
b. os fiscais se precipitaram ao impedir o funcionamento da feira de artesanato antes de encontrarem os documentos 
perdidos. 
c. os artesãos queixosos aparentemente têm razão suficiente para reclamações, mas os responsáveis já estão tomando 
as medidas cabíveis. 
d. os requisitos legais exigidos para expor e vender trabalhos na feira de artesanato devem ser cumpridos por todos os 
envolvidos nessa situação. 
 
4. É correto afirmar que o reclamante é: 
a. um idoso, sem outra alternativa qualquer de trabalho. 
b. uma autoridade responsável pelo cumprimento das leis. 
c. um funcionário, acusado de ser o responsável pela perda de documentos. 
d. um fiscal, que justifica sua atitude em fazer cumprir ordens superiores. 
 
5. O argumento apresentado pelo remetente da carta, para defender sua licença de trabalho, está no fato de que: 
a. é um artesão, que cria obras de arte reconhecidas no mundo inteiro. 
b. é um idoso que deve ser tratado com mais respeito por pessoas mais jovens. 
c. cumpriu todas as exigências legais necessárias, junto à Prefeitura. 
d. ignora o fato de o juiz ter tomado conhecimento das medidas adotadas contra ele. 
 
Leia os textos de apoio a seguir.  

Texto 1 
Bebida: vergonha nacional 
 

A lei proíbe menores de beber, mas ninguém, nem os pais, a respeita. Os jovens pagam o preço por isso, e ele é 
alto. De todas as leis ignoradas no Brasil – e a lista é longa -, poucas são descumpridas com tanta naturalidade, e na escala, 
como aquela que proíbe menores de 18 anos de beber. Pesquisa inédita feita em sete capitais do país – São Paulo, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Belém e Campo Grande – mostra que adolescentes que tentam comprar 
bebidas alcoólicas têm sucesso em, pelo menos, 70% das vezes. Na capital paraense, esse índice chega a estupefacientes 
88%, recorde seguido de perto pelo Rio, com 86%. Mesmo em São Paulo, onde uma norma estadual aumenta o rigor das 
punições aos donos de estabelecimentos que vendem bebida para menores, 71% dos adolescentes têm trânsito livre para 
o balcão do bar. 

As décadas de descumprimento da lei fizeram mais do que consolidar a ideia de que ela não passa de letra morta 
– contribuíram para que os adultos se habituassem a ver o consumo de bebida por adolescentes como um “mal menor”, 
comparado aos perigos do mundo. 
           (...)Levantamentos feitos no Brasil e no exterior comprovam que beber – em qualquer idade – potencializa 
comportamentos temerários. No adolescente, com sua onipotência e impulsividade características, o risco de o álcool 
provocar ou facilitar situações como gravidez precoce, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, 



 

 

envolvimento com a criminalidade e uso de drogas ilícitas é perigosamente maior. Junte-se a isso o fato de que, num 
organismo jovem, o impacto e as consequências da ingestão de bebida são muito diferentes do que os que incidem sobre 
um adulto, e a conclusão – unânime – dos especialistas é: menores de 18 anos não devem beber sequer uma gota de 
álcool. A experiência de muitos adultos, no entanto, ajuda a enfraquecer o que, para os cientistas, é uma certeza. Muitos 
pais pensam: “Tomei minhas doses quando era jovem e hoje tenho um emprego estável, uma família feliz e uma relação 
saudável com a bebida”. 
 

Texto 2 
Existe saída para tragédia 

Até 1984, cada estado americano definia a idade mínima para comprar bebida alcoólica. Desde então, criou-se uma 
regra nacional à qual os estados eram convidados a aderir: menores de 21 anos são proibidos de comprar qualquer tipo 
de bebida alcoólica. Todos cinquenta estados americanos ratificaram a nova lei. Assim, os EUA tornaram-se o único país 
entre as democracias com idade tão avançada para o consumo de bebida alcoólica. Cada estado é livre para legislar os 
detalhes, mas, em geral, a venda de bebida a menor de 21 anos dá multa e, raramente, prisão. Vender bebida a menor 
de 18 anos, no entanto, quase sempre da prisão. Nos últimos tempos, alguns juízes decidiram dar sentenças exemplares 
para reforçar ainda mais o respeito à lei pelos bares e mercados. 

Um caso desse tipo aconteceu em Riverview, perto de Tampa, na Flórida. No dia 28 de fevereiro de 2008, o 
adolescente David Holdsworth, então com 17 anos, entrou duas vezes no mercado Best for Less e comprou cerveja. Pagou 
mais caro pela bebida, usou dinheiro vivo e saiu do local com as garrafas dentro de uma sacola de papel pardo. O Best for 
Less era conhecido pelos jovens da região por vender bebida a menores de idade nessas condições: preço maior, dinheiro 
vivo e embalagem discreta. Holdsworth bebeu as cervejas e, na volta para casa, arrebentou seu Camaro na avenida à 
beira-mar, matando um jovem de 32 anos. Agora, quatro anos mais tarde, o caso está encerrado. Holdsworth pegou cinco 
anos de prisão, mas os donos do Best for Less arcaram com a multa mais pesada da história: 716 milhões de dólares. Ao 
dar a sentença, o juiz Sam Pendino deixou claro que queria mandar uma mensagem: quem vende bebida a menores de 
idade está arruinando vidas — e o preço é incalculável. Com casos assim, o respeito à lei que proíbe a venda de bebida 
alcoólica a menores tem sido cada vez maior. 

(Revista Veja, 11 de julho de 2012) 
 
 

 

PROPOSTA  

Escreva uma Carta do Leitor à revista Veja, apresentando opinião em relação ao que foi exposto nas matérias por ela 

publicadas a respeito do consumo de álcool por adolescentes. Apresente seu ponto de vista sobre o tema, utilizando 

argumentos consistentes para sustentá-lo.  

- Seu texto deverá atender às características básicas de carta. 

- Utilize a norma culta. 

- Sua carta deverá ter (sem contar a estrutura) entre 15 e 20 linhas. 

- Assine a carta como Leitor ou Leitora.  
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