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TEXTO & LITERATURA 

 

TEORIA LITERÁRIA  

 
001. (ENEM 2016)   
Sem acessórios nem som 
 
Escrever só para me livrar 
de escrever. 
Escrever sem ver, com riscos 
sentindo falta dos acompanhamentos 
com as mesmas lesmas 
e figuras sem força de expressão. 
Mas tudo desafina: 
o pensamento pesa 
tanto quanto o corpo 

enquanto corto os conectivos 
corto as palavras rentes 
com tesoura de jardim 
cega e bruta 
com facão de mato. 
Mas a marca deste corte 
tem que ficar 
nas palavras que sobraram. 
Qualquer coisa do que desapareceu 
continuou nas margens, nos talos 
no atalho aberto a talhe de foice 
no caminho de rato. 
 

FREITAS FILHO, A. Máquina da escrever: poesia reunida e revista. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

 
 
Nesse texto, a reflexão sobre o modo criativo aponta para uma concepção de 
atividade poética que põe em evidência o(a)  
a) angustiante necessidade de produção, presente em “Escrever só para me 
livrar/ de escrever”.    
b) imprevisível percurso da composição, presente em “no atalho aberto a 
talhe de foice/ no caminho de rato”.    
c) agressivo trabalho de supressão, presente em “corto as palavras rentes/ 
com tesoura de jardim/ cega e bruta”.    
d) inevitável frustração diante do poema, presente em “Mas tudo desafina:/ o 
pensamento pesa/ tanto quanto o corpo”.    
e) conflituosa relação com a inspiração, presente em “sentindo falta dos 
acompanhamentos/ e figuras sem força de expressão”.    
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002. (ENEM 2016)   
Texto I 
 

 
 
Texto II 
 
Tenho um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é 
um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados, o contorno 
é o mesmo mas a matéria foi destruída. Tenho um rosto destruído. 

DURAS, M. O amante. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1985. 
 
 
Na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos 
apontam para o modo de representação da subjetividade moderna. Na pintura 
e na literatura modernas, o rosto humano deforma-se, destrói-se ou 
fragmenta-se em razão  
a) da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo europeu, que 

trouxe novas possibilidades de representação.    
b) das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma 

realidade psíquica pela psicanálise.    
c) da opção em demonstrarem oposição aos limites estéticos da revolução 

permanente trazida pela arte moderna.    
d) do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, 

que se torna prática dominante na sociedade burguesa.    
e) da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da 

matéria presente em sua história pessoal.    
 

003. (ENEM 2015)   
A pátria 
 
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 
Criança! não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 
É um seio de mãe a transbordar carinhos. 
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 
Vê que grande extensão de matas, onde impera, 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 
 
Quem com o seu suor a fecunda e umedece, 
Vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 
 
Criança! não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 
 

BILAC, O. Poesias infantis. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929. 
 
 
Publicado em 1904, o poema A pátria harmoniza-se com um projeto ideológico 
em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa 
esse projeto, na medida em que  
a) a paisagem natural ganha contornos surreais, como o projeto brasileiro de 

grandeza.    

http://www.efivest.com/


 LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

10 

b) a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de 
políticas de governo.    
c) os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos 
ícones nacionais.    
d) a capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica 
naquele momento.    
e) a valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar 
social experimentado.    
 

004. (ENEM 2015)   
Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Deus veio num raio. Então 
apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, 
a roupa, a espada e o dever. Em seguida se criou a filosofia, que explicava 
como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números 
racionais e a História, organizando os eventos sem sentido. A fome desde 
sempre, das coisas e das pessoas. Foram inventados o calmante e o 
estimulante. E alguém apagou a luz. E cada um se vira como pode, 
arrancando as cascas das feridas que alcança. 
 

BONASSI, F. 15 cenas do descobrimento de Brasis. In: MORICONI, I. (Org.). 
Os cem melhores contos do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.  

 
 
A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel 
evolutivo da história da humanidade. Nele, a projeção do olhar 
contemporâneo manifesta uma percepção que  
a) recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração para a humanidade.    
b) desconstrói o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito de dever.    
c) resgata a metodologia da história para denunciar as atitudes irracionais.    
d) transita entre o humor e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana.    
e) satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico.    
 
005. (ENEM 2015)   
À garrafa 
 
Contigo adquiro a astúcia 

de conter e de conter-me. 
Teu estreito gargalo 
é uma lição de angústia. 
 
Por translúcida pões 
o dentro fora e o fora dentro 
para que a forma se cumpra 
e o espaço ressoe. 
 
Até que, farta da constante 
prisão da forma, saltes 
da mão para o chão 
e te estilhaces, suicida. 
 
numa explosão  
de diamantes. 
 

PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimos.  
São Pauto: Cia. das Letras, 1992.  

 
A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da 
produção literária contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se 
expressa por um(a)  
a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, 
manifesto na expressão “Por translúcida pões”.    
b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão 
metafórica, como se observa em “prisão da forma”.    
c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação 
poética, conforme expressa o verso “e te estilhaces, suicida”.    
d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, 
representado pelos versos “numa explosão / de diamantes”.    
e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, 
simbolicamente comparada à “garrafa” a ser “estilhaçada”.    
 

006. (ENEM 2016)  
 Em casa, Hideo ainda podia seguir fiel ao imperador japonês e às tradições 
que trouxera no navio que aportara em Santos. [...] Por isso Hideo exigia 
que, aos domingos, todos estivessem juntos durante o almoço. Ele se sentava 

à cabeceira da mesa; à direita ficava Hanashiro, que era o primeiro filho, e 
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Hitoshi, o segundo, e à esquerda, Haruo, depois Hiroshi, que era o mais novo. 
[...] A esposa, que também era mãe, e as filhas, que também eram irmãs, 
aguardavam de pé ao redor da mesa [...]. Haruo reclamava, não se cansava 
de reclamar: que se sentassem também as mulheres à mesa, que era um 
absurdo aquele costume. Quando se casasse, se sentariam à mesa a esposa e 
o marido, um em frente ao outro, porque não era o homem melhor que a 
mulher para ser o primeiro [...]. Elas seguiam de pé, a mãe um pouco cansada 
dos protestos do filho, pois o momento do almoço era sagrado, não era hora 
de levantar bandeiras inúteis [...]. 
 

NAKASATO, O. Nihonjin. São Paulo: Benvirá, 2011 (fragmento). 
 

 
Referindo-se a práticas culturais de origem nipônica, o narrador registra as 
reações que elas provocam na família e mostra um contexto em que  
a) a obediência ao imperador leva ao prestígio pessoal.    
b) as novas gerações abandonam seus antigos hábitos.    
c) a refeição é o que determina a agregação familiar.    
d) os conflitos de gênero tendem a ser neutralizados.    
e) o lugar à mesa metaforiza uma estrutura de poder.    
   
007. (ENEM 2016)   
Lições de motim 
 
DONA COTINHA –– É claro! Só gosta de solidão quem nasceu pra ser 
solitário. Só o solitário gosta de solidão. Quem vive só e não gosta da solidão 
não é um solitário, é só um desacompanhado. (A reflexão escorrega lá pro 
fundo da alma.) Solidão é vocação, besta de quem pensa que é sina. Por isso, 
tem de ser valorizada. E não é qualquer um que pode ser solitário, não. Ah, 
mas não é mesmo! É preciso ter competência pra isso. (De súbito, pedagógica, 
volta-se para o homem.) É como poesia, sabe, moço? Tem de ser recitada em 
voz alta, que é pra gente sentir o gosto. (FAZ UMA PAUSA.) Você gosta de 
poesia? (O HOMEM TORNA A SE DEBATER. A VELHA INTERROMPE O 
DISCURSO E VOLTA A LHE DAR AS COSTAS, COMO SEMPRE, IMPASSÍVEL. O 
HOMEM, MAIS UMA VEZ, CANSADO, DESISTE.) Bem, como eu ia dizendo, pra 
viver bem com a solidão temos de ser proprietários dela e não inquilinos, me 
entende? Quem é inquilino da solidão não passa de um abandonado. É isso aí. 
 

ZORZETFI, H. Lições de motim. Goiânia: Kelps. 2010 (adaptado). 
 
Nesse trecho, o que caracteriza Lições de motim como texto teatral?  
a) O tom melancólico presente na cena.    
b) As perguntas retóricas da personagem.    
c) A interferência do narrador no desfecho da cena.    
d) O uso de rubricas para construir a ação dramática.    
e) As analogias sobre a solidão feitas pela personagem.    
 
   
008. (ENEM 2015)   
Tudo era harmonioso, sólido, verdadeiro. No princípio. As mulheres, 
principalmente as mortas do álbum, eram maravilhosas. Os homens, mais 
maravilhosos ainda, ah, difícil encontrar família mais perfeita. A nossa família, 
dizia a bela voz de contralto da minha avó. Na nossa família, frisava, lançado 
em redor olhares complacentes, lamentando os que não faziam parte do nosso 
clã. [...]  
Quando Margarida resolveu contar os podres todos que sabia naquela noite 
negra da rebelião, fiquei furiosa. [...]  

É mentira, é mentira!, gritei tapando os ouvidos. Mas Margarida seguia em 
frente: tio Maximiliano se casou com a inglesa de cachos só por causa do 
dinheiro, não passava de um pilantra, a loirinha feiosa era riquíssima. Tia 
Consuelo? Ora, tia Consuelo chorava porque sentia falta de homem, ela queria 
homem e não Deus, ou o convento ou o sanatório. O dote era tão bom que o 
convento abriu-lhe as portas com loucura e tudo. “E tem mais coisas ainda, 
minha queridinha”, anunciou Margarida fazendo um agrado no meu queixo. 
Reagi com violência: uma agregada, uma cria e, ainda por cima, mestiça. 
Como ousava desmoralizar meus heróis? 
 

TELLES, L. F. A estrutura da bolha de sabão. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
 
Representante da ficção contemporânea, a prosa de Lygia Fagundes Telles 
configura e desconstrói modelos sociais. No trecho, a percepção do núcleo 
familiar descortina um(a)  
a) convivência frágil ligando pessoas financeiramente dependentes.    
b) tensa hierarquia familiar equilibrada graças à presença da matriarca.    
c) pacto de atitudes e valores mantidos à custa de ocultações e hipocrisias.    
d) tradicional conflito de gerações protagonizado pela narradora e seus tios.    
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e) velada discriminação racial refletida na procura de casamentos com 
europeus.    
   
009. (ENEM 2014)  
 O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e 
daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é 
coragem. 

ROSA, J. G. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 
 
No romance Grande sertão: veredas, o protagonista Riobaldo narra sua 
trajetória de jagunço. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo 
de Riobaldo se aproxima de um(a)  
a) diário, por trazer lembranças pessoais.    
b) fábula, por apresentar uma lição de moral.    
c) notícia, por informar sobre um acontecimento.    
d) aforismo, por expor uma máxima em poucas palavras.    
e) crônica, por tratar de fatos do cotidiano.    
   
010. (ENEM 2014)   
A História, mais ou menos  
 
Negócio seguinte. Três reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido 
um Guri. Viram o cometa no Oriente e tal e se flagraram que o Guri tinha 
pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o 
troço: em Belém, da Judeia, vai nascer o Salvador, e tá falado. Os três 
magrinhos se mandaram. Mas deram o maior fora. Em vez de irem direto 
para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho 
Herodes, em Jerusalém. Pra quê! Chegaram lá de boca aberta e entregaram 
toda a trama. Perguntaram: Onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal. Muito mal. O 
velho Herodes, que era um oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que 
era o dono da praça. Mas comeu em boca e disse: Joia. Onde é que esse guri 
vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? 
Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o Guri e na volta 
dicavam tudo para o coroa. 
 

VERISSIMO, L. F. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1994. 
 
Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor decorre 
do(a)  
a) linguagem rebuscada utilizada pelo narrador no tratamento do assunto.    
b) inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado.    
c) caracterização dos lugares onde se passa a história.    

d) emprego de termos bíblicos de forma descontextualizada.    
e) contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada.    
   
011. (ENEM 2014)  
 TEXTO l 
 
Ditado popular é uma frase sentenciosa, concisa, de verdade comprovada, 
baseada na secular experiência do povo, exposta de forma poética, contendo 
uma norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. 
 

WEITZEL, A. H. Folclore literário e linguístico.  
Juiz de Fora: Esdeva, 1984 (fragmento). 

TEXTO II 
 
Rindo brincalhona, dando-lhe tapinhas nas costas, prima Constança disse isto, 
dorme no assunto, ouça o travesseiro, não tem melhor conselheiro. 
 
Enquanto prima Biela dormia no assunto, toda a casa se alvoroçava. 
 
[Prima Constança] ia rezar, pedir a Deus para iluminar prima Biela. Mas ia 
também tomar suas providências. Casamento e mortalha, no céu se talha. 
Deus escreve direito por linhas tortas. O que for soará. Dizia os ditados todos, 
procurando interpretar os desígnios de Deus, transformar os seus desejos nos 
desígnios de Deus. Se achava um instrumento de Deus. 
 

DOURADO, A. Uma vida em segredo.  
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990 (fragmento). 

 
O uso que prima Constança faz dos ditados populares, no texto II, constitui 
uma maneira de utilizar o tipo de saber definido no texto l, porque  
a) cita-os pela força do hábito.    
b) os aceita como verdade absoluta.    
c) aciona-os para justificar suas ações.    
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d) toma-os para solucionar um problema.    
e) considera-os como uma orientação divina.    
   
012. (ENEM 2014)  
 O negócio 
 
Grande sorriso do canino de ouro, o velho Abílio propõe às donas que se 
abastecem de pão e banana: 
- Como é o negócio? 
 
De cada três dá certo com uma. Ela sorri, não responde ou é uma promessa a 
recusa: 

- Deus me livre, não! Hoje não… 
 
Abílio interpelou a velha: 
- Como é o negócio? 
 
Ela concordou e, o que foi melhor, a filha também aceitou o trato. Com a dona 
Julietinha foi assim. Ele se chegou: 
- Como é o negócio? 
 
Ela sorriu, olhinho baixo. Abílio espreitou o cometa partir. Manhã cedinho 
saltou a cerca. Sinal combinado, duas batidas na porta da cozinha. A dona saiu 
para o quintal, cuidadosa de não acordar os filhos. Ele trazia a capa de viagem, 
estendida na grama orvalhada. 
 
O vizinho espionou os dois, aprendeu o sinal. Decidiu imitar a proeza. No 
crepúsculo, pum-pum, duas pancadas fortes na porta. O marido em viagem, 
mas não era dia do Abílio. Desconfiada, a moça surgiu à janela e o vizinho 
repetiu: 
- Como é o negócio? 
 
Diante da recusa, ele ameaçou: 
- Então você quer o velho e não quer o moço? Olhe que eu conto! 
 
TREVISAN, D. Mistérios de Curitiba. Rio de Janeiro: Record, 1979 (fragmento). 
 
Quanto à abordagem do tema e aos recursos expressivos, essa crônica tem um 
caráter  
a) filosófico, pois reflete sobre as mazelas sofridas pelos vizinhos.    
b) lírico, pois relata com nostalgia o relacionamento da vizinhança.    
c) irônico, pois apresenta com malícia a convivência entre vizinhos.    
d) crítico, pois deprecia o que acontece nas relações de vizinhança.    
e) didático, pois expõe uma conduta a ser evitada na relação entre vizinhos.    
   
013. (ENEM 2014)   
O exercício da crônica  
 
Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; 
não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas 
personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador 
do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha 
através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de 
preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com as 
suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, 
resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo 
associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua 

vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última 
instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do 
qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 
 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 

 
Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui  
a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista.    
b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista.    
c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica.    
d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica.    
e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica.    
   
014. (ENEM 2014)  
 TEXTO l 
 
João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche do capitão, mudara-
se da campanha havia três anos. Três anos de pobreza na cidade bastaram 
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para o degradar. Ao morrer, não tinha um vintém nos bolsos e fazia dois 
meses que saíra da cadeia, onde estivera preso por roubo de ovelha. 
 
A história de sua desgraça se confunde com a da maioria dos que povoam a 
aldeia de Boa Ventura, uma cidadezinha distante, triste e precocemente 
envelhecida, situada nos confins da fronteira do Brasil com o Uruguai. 
 

MARTINS, C. Porteira fechada. Porto Alegre: Movimento, 2001 (fragmento). 
 
TEXTO II 
 
Comecei a procurar emprego, já topando o que desse e viesse, menos 
complicação com os homens, mas não tava fácil. Fui na feira, fui nos bancos 
de sangue, fui nesses lugares que sempre dão para descolar algum, fui de 
porta em porta me oferecendo de faxineiro, mas tava todo mundo escabreado 
pedindo referências, e referências eu só tinha do diretor do presídio. 

 
FONSECA, R. Feliz Ano Novo. São Paulo: Cia. das Letras, 1989 (fragmento). 

 
A oposição entre campo e cidade esteve entre as temáticas tradicionais da 
literatura brasileira. Nos fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse 
embate incorpora um elemento novo: a questão da violência e do 
desemprego. As narrativas apresentam confluência, pois nelas o(a)  
a) criminalidade é algo inerente ao ser humano, que sucumbe a suas 
manifestações.    
b) meio urbano, especialmente o das grandes cidades, estimula uma vida 
mais violenta.    
c) falta de oportunidades na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à 
criminalidade.    
d) êxodo rural e a falta de escolaridade são causas da violência nas grandes 
cidades.    
e) complacência das leis e a inércia das personagens são estímulos à prática 
criminosa.    
   
015. (ENEM 2013) 
Querô 
 
DELEGADO — Então desce ele. Vê o que arrancam desse sacana. 
SARARÁ — Só que tem um porém. Ele é menor. 
DELEGADO — Então vai com jeito. Depois a gente entrega pro juiz. 
(Luz apaga no delegado e acende no repórter, que se dirige ao público.) 
REPÓRTER — E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma 
num cubículo imundo, com outros meninos. Meninos todos espremidos, 

empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, 
cegados por muitas aflições. Muitos meninos, com seus desesperos e seus 
ódios, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no imundo 
cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu. 
 

MARCOS, P. Melhor teatro. São Paulo: Global, 2003 (fragmento). 
 
No discurso do repórter, a repetição causa um efeito de sentido de 
intensificação, construindo a ideia de  
a) opressão física e moral, que gera rancor nos meninos.    
b) repressão policial e social, que gera apatia nos meninos.    
c) polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos.    
d) concepção educacional e carcerária, que gera comoção nos meninos.    
e) informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos. 
 

016. (ENEM 2015)  
 Aquarela 
 
O corpo no cavalete 
é um pássaro que agoniza 
exausto do próprio grito. 
As vísceras vasculhadas 
principiam a contagem 
regressiva. 
No assoalho o sangue 
se decompõe em matizes 
que a brisa beija e balança: 
o verde - de nossas matas 
o amarelo - de nosso ouro 
o azul - de nosso céu 
o branco o negro o negro 
 

CACASO. In: HOLLANDA, H. B (Org.). 26 poetas hoje.  
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Rio do Janeiro: Aeroplano, 2007. 
 
Situado na vigência do Regime Militar que governou o Brasil, na década de 
1970, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse 
período, metaforizando  
a) as artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura.    
b) a natureza brasileira, agonizante como um pássaro enjaulado.    
c) o nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a Ditadura.    
d) o emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência.    
e) as riquezas da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado.    
   
017. (ENEM 2014) 

 Tarefa 
 
Morder o fruto amargo e não cuspir 
Mas avisar aos outros quanto é amargo 
Cumprir o trato injusto e não falhar 
Mas avisar aos outros quanto é injusto 
Sofrer o esquema falso e não ceder 
Mas avisar aos outros quanto é falso 
Dizer também que são coisas mutáveis... 
E quando em muitos a não pulsar 
– do amargo e injusto e falso por mudar – 
então confiar à gente exausta o plano 
de um mundo novo e muito mais humano. 
 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 
 
Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” articulam, para 
além de sua função sintática,  
a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.    
b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.    
c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência.    
d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.    
e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo.    
   
018. (ENEM 2012)  
 Logia e mitologia  
 
Meu coração  
de mil e novecentos e setenta e dois  
Já não palpita fagueiro  
sabe que há morcegos de pesadas olheiras  
que há cabras malignas que há  
cardumes de hienas infiltradas  
no vão da unha da alma  
um porco belicoso de radar  
e que sangra e ri  
e que sangra e ri  
a vida anoitece provisória  
centuriões sentinelas  
do Oiapoque ao Chuí.  
 

CACASO. Lero-lero. Rio de Janeiro: 7Letras; São Paulo: Cosac & Naify,2002.  
 
O título do poema explora a expressividade de termos que representam o 
conflito do momento histórico vivido pelo poeta na década de 1970. Nesse 

contexto, é correto afirmar que  
a) o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso.    
b) “morcegos”, “cabras”, e “hienas” metaforizam as vítimas do regime militar 

vigente.    
c) o “porco” , animal difícil de domesticar, representa os movimentos de 

resistência.    
d) o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte 

poder de impacto.     
e) “centuriões” e “sentinelas” simbolizam os agentes que garantem a paz 

social experimentada.    
   
019. (ENEM 2012)  
 Das irmãs 
 
os meus irmãos sujando-se 
na lama 
e eis-me aqui cercada 
de alvura e enxovais 
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eles se provocando e provando 
do fogo 
e eu aqui fechada 
provendo a comida 
 
eles se lambuzando e arrotando 
na mesa 
e eu a temperada 
servindo, contida 
 
os meus irmãos jogando-se 
na cama 
e eis-me afiançada 
por dote e marido 
 

QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980. 
 
O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o 
estilo de vida do homem ao modelo reservado a mulher. Nessa contraposição, 
ela conclui que  
a) a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que 
podem se jogar na lama.    
b) a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa 
destinada às mulheres.    
c) a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e 
social das mulheres.    
d) a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da fragilidade 
feminina no espaço doméstico.    
e) os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de 
autorrealização desiguais.    
  
 
020. (ENEM 2015)   
Assum preto 
 
Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
 
Tarvez por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 

Pra ele assim, ai, cantá mio 
 
Assum preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá 
 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br.  
Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 

 
As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum 
preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que 
alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado 
de uma mesma regra a  
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.    
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”.    
c) flexão verbal encontrada em “furaro” e “cantá”.    
d) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”.    
e) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”    
   
021. (ENEM 2015)   
Carta ao Tom 74 
 
Rua Nascimento Silva, cento e sete 
Você ensinando pra Elizete 
As canções de canção do amor demais 
Lembra que tempo feliz 
Ah, que saudade, 
Ipanema era só felicidade 
Era como se o amor doesse em paz 
Nossa famosa garota nem sabia 
A que ponto a cidade turvaria 
Esse Rio de amor que se perdeu 

http://www.efivest.com/
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Mesmo a tristeza da gente era mais bela 
E além disso se via da janela 
Um cantinho de céu e o Redentor 
É, meu amigo, só resta uma certeza, 
É preciso acabar com essa tristeza 
É preciso inventar de novo o amor 
 

MORAES, V.; TOQUINHO. Bossa Nova, sua história, sua gente.  
São Paulo: Universal: Philips, 1975 (fragmento). 

 
O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do 
gênero textual carta, possibilitando que o eu poético e o interlocutor  

a) compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio 
urbano.    

b) troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade.    
c) façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro.    
d) tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina.    
e) aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos.    
   
022. (ENEM 2014)   
Óia eu aqui de novo xaxando 
Óia eu aqui de novo para xaxar 
 
Vou mostrar pr'esses cabras 
Que eu ainda dou no couro 
Isso é um desaforo 
Que eu não posso levar 
Que eu aqui de novo cantando 
Que eu aqui de novo xaxando 
Óia eu aqui de novo mostrando 
Como se deve xaxar 
 
Vem cá morena linda 
Vestida de chita 
Você é a mais bonita 
Desse meu lugar 
Vai, chama Maria, chama Luzia 
Vai, chama Zabé, chama Raque 
Diz que eu tou aqui com alegria 
 
BARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível em: www.Iuizluagonzaga.mus.br. 

Acesso em: 5 maio 2013 (fragmento). 
 
A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório 
linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma 
característica do falar popular regional é:  
a) “Isso é um desaforo”.    
b) “Diz que eu tou aqui com alegria”.    
c) “Vou mostrar pr'esses cabras”.    
d) “Vai, chama Maria, chama Luzia”.    
e) “Vem cá morena linda, vestida de chita”.  
 
    

GÊNEROS TEXTUAIS  

 
023. (ENEM 2016)   
Receita 
 
Tome-se um poeta não cansado, 
Uma nuvem de sonho e uma flor, 
Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
Uma veia sangrando de pavor. 
Quando a massa já ferve e se retorce 
Deita-se a luz dum corpo de mulher, 
Duma pitada de morte se reforce, 
Que um amor de poeta assim requer. 

 
SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. Alfragide: Caminho, 1997. 

 
Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e 
podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo. Esse texto 
constitui uma mescla de gêneros, pois  
a) introduz procedimentos prescritivos na composição do poema.    
b) explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita.    
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c) explora elementos temáticos presentes em uma receita.    
d) apresenta organização estrutural típica de um poema.    
e) utiliza linguagem figurada na construção do poema.    
   
024. (ENEM 2016)   
O humor e a língua 
 
Há algum tempo, venho estudando as piadas, com ênfase em sua constituição 
linguística. Por isso, embora a afirmação a seguir possa parecer 
surpreendente, creio que posso garantir que se trata de uma verdade quase 
banal: as piadas fornecem simultaneamente um dos melhores retratos dos 
valores e problemas de uma sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e 
dados impressionantes para quem quer saber o que é e como funciona uma 
língua, por outro. Se se quiser descobrir os problemas com os quais uma 
sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista: 
sexualidade, etnia/raça e outras diferenças, instituições (igreja, escola, 
casamento, política), morte, tudo isso está sempre presente nas piadas que 
circulam anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo mundo em 
todo o mundo. Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse 
material, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas 
participantes. Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por 
exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro 
corpus. 
 

POSSENTI. S. Ciência Hoje, n. 176, out. 2001 (adaptado). 
 
A piada é um gênero textual que figura entre os mais recorrentes na cultura 
brasileira, sobretudo na tradição oral. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por  
a) sua função humorística.    
b) sua ocorrência universal.    
c) sua diversidade temática.    
d) seu papel como veículo de preconceitos.    
e) seu potencial como objeto de investigação.    
   
025. (ENEM 2016)   
Querido diário 
 
Hoje topei com alguns conhecidos meus 
Me dão bom-dia, cheios de carinho 
Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus 
Eles têm pena de eu viver sozinho 
[...] 
Hoje o inimigo veio me espreitar 

Armou tocaia lá na curva do rio 
Trouxe um porrete a mó de me quebrar 
Mas eu não quebro porque sou macio, viu 
 

HOLANDA, C. B. Chico. Rio de Janeiro: 
Biscoito Fino, 2013 (fragmento). 

 
Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção de Chico 
Buarque é o(a)  
a) diálogo com interlocutores próximos.    
b) recorrência de verbos no infinitivo.    
c) predominância de tom poético.    
d) uso de rimas na composição.    
e) narrativa autorreflexiva.    

 

026. (ENEM 2016)   
Primeira lição 
 
Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 
O gênero lírico compreende o lirismo. 
Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. 
É a linguagem do coração, do amor. 
O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos 
sentimentais eram declamados ao som da lira. 
O lirismo pode ser: 
a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte.  
b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 
c) Erótico, quando versa sobre o amor. 
O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o 
epicédio. 
Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 

Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 
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Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 
Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 
Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 
Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 
 

CESAR, A. C. Poética, São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
 
No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e 
o processo de construção do texto indica que o(a)  
a) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo.    
b) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética.    
c) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação 

artística.    
d) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de 

impessoalidade.    
e) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às 

tradições literárias.    
 

027. (ENEM 2015)   
Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente  
 
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares 
de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 
41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e 
bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. 
O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio 
ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, 
provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos 
perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado 
poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está 
sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os 
plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, baldes, 
cabides e até acessórios para os carros.  

 
Disponível em: www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012. 

 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, 
determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se 
destinam, por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se 
que sua função é  
a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país.    
b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de 

recicláveis.    
c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias 

brasileiras.    
d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos 

últimos anos.    
e) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança 

nas rodovias.    
 

028. (ENEM 2014)   

 
 
Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com 
a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao(à)  
a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas.    
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b) exploração indiscriminada de outros planetas.    
c) circulação digital excessiva de autorretratos.    
d) vulgarização das descobertas espaciais.    
e) mecanização das atividades humanas.    
  
029. (ENEM 2014)   

 
 
Na criação do texto, o chargista lotti usa criativamente um intertexto: os 
traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso que 
retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma 
pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, 
recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por lotti no 
intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer 
um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar  

a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-se o 
referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso.    

b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal 
“é”, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor 
espanhol quanto pelo chargista brasileiro.    

c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa de 
mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge.    

d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência de 
tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge.    

e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se tanto 
à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro.    
   
030. (ENEM 2013)   

 
 
Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor 
está indicado pelo(a)  
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa 
ao final.    
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b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as 
ações.    

c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a 
ele atribuídos    

d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do 
filho em relação à “mãe”.    

e) repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de adição existente 
entre as orações.    

   
031. (ENEM 2013)   

 
 
A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da 
tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é 
expresso, de forma argumentativa, por meio de uma atitude  
a) crítica, expressa pelas ironias.    
b) resignada, expressa pelas enumerações.    
c) indignada, expressa pelos discursos diretos.    
d) agressiva, expressa pela contra-argumentação.    
e) alienada, expressa pela negação da realidade.    
   
032. (ENEM 2013)   

 
 
Pelas características da linguagem visual e pelas escolhas vocabulares, pode-se 
entender que o texto possibilita a reflexão sobre uma problemática 
contemporânea ao  
a) criticar o transporte rodoviário brasileiro, em razão da grande quantidade de 

caminhões nas estradas.    
b) ironizar a dificuldade de locomoção no trânsito urbano, devida ao grande 

fluxo de veículos.    
c) expor a questão do movimento como um problema existente desde tempos 

antigos, conforme frase citada.    

d) restringir os problemas de tráfego a veículos particulares, defendendo, 
como solução, o transporte público.    

e) propor a ampliação de vias nas estradas, detalhando o espaço exíguo 
ocupado pelos veículos nas ruas.   
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033. (ENEM 2015)   
Palavras jogadas fora 
  
Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo 
pinchar e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de 
“jogar fora” (pincha fora essa porcaria) ou “mandar embora” (pincha esse 
fulano daqui). Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital 
do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago às pessoas se 
conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como “minha avó fala 
isso”. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, 
que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer.  
As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição: elas já 
estavam lá antes de nascermos. “Tradição”, etimologicamente, é o ato de 
entregar, de passar adiante, de transmitir (sobretudo valores culturais). O 
rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática 
normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte 
que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, 
influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que 
julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca 
escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? 
É louvável que nos preocupemos com a extinção de ararinhas-azuis ou dos 
micos-leão-dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma 
comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos 
extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das 
palavras é incentivada. 
 

VIARO, M. E. Língua Portuguesa. n. 77, mar. 2012 (adaptado). 
 
A discussão empreendida sobre o (des)uso do verbo “pinchar” nos traz uma 
reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que  
a) as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos 
dicionários, conforme sugere o título.    
b) o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a 
preservação de palavras.    
c) o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos 
socioculturais.    
d) as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua.    
e) o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas.    
   
034. (ENEM 2014) 
 Em bom português 
 

No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente 
pela gíria que a gente é apanhada (aliás, já não se usa mais a primeira 
pessoa, tanto do singular como do plural: tudo é “a gente”). A própria 
linguagem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em 
desuso.  
 
Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção 
para os que falam assim: 
— Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. 
 
Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saberão dizer que viram um 
filme com um ator que trabalha bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à 
praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol 
em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, 
pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de 
passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou 
sua senhora em vez de apresentar sua mulher. 
 

SABINO, F. Folha de S.Paulo, 13 abr. 1984 (adaptado). 
 
A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O 
texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que  
a) o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas.    
b) a utilização de inovações no léxico é percebida na comparação de 
gerações.    
c) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade 
geográfica.    
d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a 
que pertence o falante.    
e) o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é 
frequente em todas as regiões.    
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035. (ENEM 2014)   
Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de 
jornal – eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e 
ficção. Crônica algumas vezes também é feita, intencionalmente, para 
provocar. Além do mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não 
está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: 
moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto, e é 
gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, 
outros rendem um montão de recados: “Você escreveu exatamente o que eu 
sinto”, “Isso é exatamente o que falo com meus pacientes”, “É isso que digo 
para meus pais”, “Comentei com minha namorada”. Os estímulos são valiosos 

pra quem nesses tempos andava meio assim: é como me botarem no colo – 
também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como 
na janela do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira séria, 
com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. 
Porque eu levo a sério ser sério... mesmo quando parece que estou brincando: 
essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e 
continua sendo a minha verdade: palavras são meu jeito mais secreto de calar. 
 

LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
 
Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre 
suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento  
a) “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal”.    
b) “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”.    
c) “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”.    
d) “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”.    
e) “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”.    
   

ESTRUTURA TEXTUAL E ANÁLISE DE DISCURSO  

 
036. (ENEM 2016)   
Pérolas absolutas  
 
Há, no seio de uma ostra, um movimento – ainda que imperceptível. Qualquer 

coisa imiscuiu-se pela fissura, uma partícula qualquer, diminuta e invisível. 
Venceu as paredes lacradas, que se fecham como a boca que tem medo de 
deixar escapar um segredo. Venceu. E agora penetra o núcleo da ostra, 
contaminando-lhe a própria substância. A ostra reage, imediatamente. E 
começa a secretar o nácar. É um mecanismo de defesa, uma tentativa de 
purificação contra a partícula invasora. Com uma paciência de fundo de mar, a 
ostra profanada continua seu trabalho incansável, secretando por anos a fio o 
nácar que aos poucos se vai solidificando. É dessa solidificação que nascem as 
pérolas. 
 
As pérolas são, assim, o resultado de uma contaminação. A arte por vezes 
também. A arte é quase sempre a transformação da dor. [...] Escrever é 
preciso. É preciso continuar secretando o nácar, formar a pérola que talvez 
seja imperfeita, que talvez jamais seja encontrada e viva para sempre 
encerrada no fundo do mar. Talvez estas, as pérolas esquecidas, jamais 
achadas, as pérolas intocadas e por isso absolutas em si mesmas, guardem em 
si uma parcela faiscante da eternidade. 
 

SEIXAS, H. Uma ilha chamada livro. 
Rio de Janeiro: Record, 2009 (fragmento). 

 
Considerando os aspectos estéticos e semânticos presentes no texto, a 
imagem da pérola configura uma percepção que  
a) reforça o valor do sofrimento e do esquecimento para o processo criativo.    
b) ilustra o conflito entre a procura do novo e a rejeição ao elemento exótico.    
c) concebe a criação literária como trabalho progressivo e de 

autoconhecimento.    
d) expressa a ideia de atividade poética como experiência anônima e 

involuntária.    
e) destaca o efeito introspectivo gerado pelo contato com o inusitado e com o 

desconhecido.    
   
037. (ENEM 2016)   
Galinha cega 
 
O dono correu atrás de sua branquinha, agarrou-a, lhe examinou os olhos. 
Estavam direitinhos, graças a Deus, e muito pretos. Soltou-a no terreiro e lhe 
atirou mais milho. A galinha continuou a bicar o chão desorientada. Atirou 
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ainda mais, com paciência, até que ela se fartasse. Mas não conseguiu com o 
gasto de milho, de que as outras se aproveitaram, atinar com a origem 
daquela desorientação. Que é que seria aquilo, meu Deus do céu? Se fosse 
efeito de uma pedrada na cabeça e se soubesse quem havia mandado a 
pedra, algum moleque da vizinhança, aí... Nem por sombra imaginou que era 
a cegueira irremediável que principiava. 
 
Também a galinha, coitada, não compreendia nada, absolutamente nada 
daquilo. Por que não vinham mais os dias luminosos em que procurava a 
sombra das pitangueiras? Sentia ainda o calor do sol, mas tudo quase sempre 
tão escuro. Quase que já não sabia onde é que estava a luz, onde é que 
estava a sombra. 

GUIMARAENS, J. A. Contos e novelas. 
Rio de Janeiro: Imago, 1976 (fragmento). 

 
Ao apresentar uma cena em que um menino atira milho às galinhas e observa 
com atenção uma delas, o narrador explora um recurso que conduz a uma 
expressividade fundamentada na  
a) captura de elementos da vida rural, de feições peculiares.    
b) caracterização de um quintal de sítio, espaço de descobertas.    
c) confusão intencional da marcação do tempo, centrado na infância.    
d) apropriação de diferentes pontos de vista, incorporados afetivamente.    
e) fragmentação do conflito gerador, distendido como apoio à emotividade. 
  
038. (ENEM 2016)   
De domingo 
 
– Outrossim... 
– O quê? 
– O que o quê? 
– O que você disse. 
– Outrossim? 
– É. 
– O que é que tem? 
– Nada. Só achei engraçado. 
– Não vejo a graça. 
– Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. 
– Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. 
– Se bem que parece mais uma palavra de segunda-feira. 
– Não. Palavra de segunda-feira é “óbice”. 
– “Ônus”. 
– “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”. 
– “Resquício” é de domingo. 

– Não, não. Segunda. No máximo terça. 
– Mas “outrossim”, francamente... 
– Qual o problema? 
– Retira o “outrossim”. 
– Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás é uma palavra difícil de usar. Não é 
qualquer um que usa “outrossim”. 

 
VERISSIMO, L. F. Comédias da vida privada. 

Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 
 
No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua 
portuguesa. Esse uso promove o(a)  
a) marcação temporal, evidenciada pela presença de palavras indicativas dos 
dias da semana.    
b) tom humorístico, ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em 
contextos formais.    
c) caracterização da identidade linguística dos interlocutores, percebida pela 
recorrência de palavras regionais.    
d) distanciamento entre os interlocutores, provocado pelo emprego de 
palavras com significados pouco conhecidos.    
e) inadequação vocabular, demonstrada pela seleção de palavras 
desconhecidas por parte de um dos interlocutores do diálogo.    
  
039. (ENEM 2016)   
Esses chopes dourados 
 
[...] 
quando a geração de meu pai 
batia na minha 
a minha achava que era normal 
que a geração de cima 
só podia educar a de baixo 
batendo 
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quando a minha geração batia na de vocês 
ainda não sabia que estava errado 
mas a geração de vocês já sabia 
e cresceu odiando a geração de cima 
 
aí chegou esta hora 
em que todas as gerações já sabem de tudo 
e é péssimo 
ter pertencido à geração do meio 
tendo errado quando apanhou da de cima 
e errado quando bateu na de baixo 

 
e sabendo que apesar de amaldiçoados 
éramos todos inocentes. 

 
WANDERLEY, J. In: MORICONI, I. (Org.). 

Os cem melhores poemas brasileiros do século. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 (fragmento). 

 
Ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do 
tempo, o eu lírico manifesta uma angústia sintetizada na  
a) compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas.    
b) consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum.    
c) revolta das novas gerações contra modelos tradicionais de educação.    
d) incerteza da expectativa de mudança por parte das futuras gerações.    
e) crueldade atribuída à forma de punição praticada pelos mais velhos.   

 
040. (ENEM 2016)   
Texto I 
 
Entrevistadora – eu vou conversar aqui com a professora A. D. ... o português 
então não é uma língua difícil? 
Professora – olha se você parte do princípio... que a língua portuguesa não é 
só regras gramaticais... não se você se apaixona pela língua que você... já 
domina que você já fala ao chegar na escola se o teu professor cativa você a 
ler obras da literatura. ... obras da/dos meios de comunicação... se você tem 
acesso a revistas... é... a livros didáticos... a... livros de literatura o mais 
formal o e/o difícil é porque a escola transforma como eu já disse as aulas de 
língua portuguesa em análises gramaticais. 
 
Texto II 
 
Entrevistadora – Vou conversar com a professora A. D. O português é uma 
língua difícil? 
Professora – Não, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só 
regras gramaticais. Ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o 
professor motivá-lo a ler obras literárias, e se tem acesso a revistas, a livros 
didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola 
transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. 
 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 
São Paulo: Cortez, 2001 (adaptado). 

 
O Texto I é a transcrição de uma entrevista concedida por uma professora de 
português a um programa de rádio. O Texto II é a adaptação dessa entrevista 
para a modalidade escrita.  
 
Em comum, esses textos  
a) apresentam ocorrências de hesitações e reformulações.    
b) são modelos de emprego de regras gramaticais.    
c) são exemplos de uso não planejado da língua.    
d) apresentam marcas da linguagem literária.    
e) são amostras do português culto urbano.    

 
041. (ENEM 2016)   
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, 
a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a 
todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de 
leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a 
essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. 
 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 
 São Paulo: Ática, 1993. 

 

Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de 

http://www.efivest.com/


 LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

26 

sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se 
evidente pelo fato de o texto  
a) ressaltar a importância da intertextualidade.    
b) propor leituras diferentes das previsíveis.    
c) apresentar o ponto de vista da autora.    
d) discorrer sobre o ato de leitura.    
e) focar a participação do leitor.    
 
   
042. (ENEM 2016)  
 O nome do inseto pirilampo (vaga-lume) tem uma interessante certidão de 
nascimento. De repente, no fim do século XVII, os poetas de Lisboa 
repararam que não podiam cantar o inseto luminoso, apesar de ele ser um 
manancial de metáforas, pois possuía um nome “indecoroso” que não podia 
ser “usado em papéis sérios”: caga-lume. Foi então que o dicionarista Raphael 
Bluteau inventou a nova palavra, pirilampo, a partir do grego pyr, significando 
“fogo”, e lampas, ‘candeia’. 
 

FERREIRA, M. B. Caminhos do português: exposição comemorativa do Ano 
Europeu das Línguas. Portugal: Biblioteca Nacional, 2001 (adaptado). 

 
O texto descreve a mudança ocorrida na nomeação do inseto, por questões 
de tabu linguístico. Esse tabu diz respeito à  
a) recuperação histórica do significado.    
b) ampliação do sentido de uma palavra.    
c) produção imprópria de poetas portugueses.    
d) denominação científica com base em termos gregos.    
e) restrição ao uso de um vocábulo pouco aceito socialmente.    
   
043. (ENEM 2015)   
Ao se apossarem do novo território, os europeus ignoraram um universo de 
antiga sabedoria, povoado por homens e bens unidos por um sistema 
integrado. A recusa em se inteirar dos valores culturais dos primeiros 
habitantes levou-os a uma descrição simplista desses grupos e à sua 
sucessiva destruição.  
Na verdade, não existe uma distinção entre a nossa arte e aquela produzida 
por povos tecnicamente menos desenvolvidos. As duas manifestações devem 
ser encaradas como expressões diferentes dos modos de sentir e pensar das 
várias sociedades, mas também como equivalentes, por resultarem de 
impulsos humanos comuns. 
 
SCATAMACHIA, M. C. M. In: AGUILAR, N. (Org.). Mostra do redescobrimento: 
arqueologia. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo - Associação Brasil 500 

anos artes visuais, 2000. 
 
De acordo com o texto, inexiste distinção entre as artes produzidas pelos 
colonizadores e pelos colonizados, pois ambas compartilham o(a)  
a) suporte artístico.    
b) nível tecnológico.    
c) base antropológica.    
d) concepção estética.    
e) referencial temático.    
   
044. (ENEM 2015)  
 A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de 
profundas transformações ocorridas desde as últimas duas décadas do século 
XX. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em 
sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar 
a informação e o conhecimento como elementos estratégicos, dos pontos de 
vista econômico-produtivo, político e sociocultural.  
A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas 
de transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, 
acompanhadas por inovações organizacionais, sociais e legais. Ainda que 
tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base técnico-
científica, ela se investe de um significado bem mais abrangente. 
 

LEGEY, L. -R; ALBAGLI, S. Disponível em: www.dgz.org.br.  
Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado).  

 
O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das 
novas tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. De 
acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança 
na organização social porque  
a) representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida.    
b) associa informações obtidas instantaneamente por todos e em qualquer 
parte do mundo.    
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c) propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuindo para a 
intensificação do comércio.    

d) propicia a interação entre as pessoas por meio de redes sociais.    
e) representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos 

vários setores da vida.    
   
045. (ENEM 2015)   
O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), 
junto com as linguagens da dança (o break dancing) e das artes plásticas (o 
grafite), seria difundido, para além dos guetos, com o nome de cultura hip 
hop. O break dancing surge como uma dança de rua. O grafite nasce de 
assinaturas inscritas pelos jovens com sprays nos muros, trens e estações de 

metrô de Nova York. As linguagens do rap, do break dancing e do grafite se 
tornaram os pilares da cultura hip hop. 

 
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da 

juventude. Belo Horizonte: UFMG. 2005 (adaptado). 
 
Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se 
caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos 
por meio de movimentos  
a) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados.    
b) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana.    
c) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos.    
d) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto.    
e) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais.    
 
046. (ENEM 2016)   
Até que ponto replicar conteúdo é crime? “A internet e a pirataria são 
inseparáveis”, diz o diretor do instituto de pesquisas americano Social Science 
Research Council. “Há uma infraestrutura pequena para controlar quem é o 
dono dos arquivos que circulam na rede. Isso acabou com o controle sobre a 
propriedade e tem sido descrito como pirataria, mas é inerente à tecnologia”, 
afirma o diretor. O ato de distribuir cópias de um trabalho sem a autorização 
dos seus produtores pode, sim, ser considerado crime, mas nem sempre essa 
distribuição gratuita lesa os donos dos direitos autorais. Pelo contrário. Veja o 
caso do livro O alquimista, do escritor Paulo Coelho. Após publicar, para 
download gratuito, uma versão traduzida da obra em seu blog, Coelho viu as 
vendas do livro em papel explodirem. 
 

BARRETO, J.; MORAES, M, A internet existe sem pirataria?  
Veja, n. 2 303, 13 fev. 2013 (adaptado). 

 
De acordo com o texto, o impacto causado pela internet propicia a  
a) banalização da pirataria na rede.    
b) adoção de medidas favoráveis aos editores.    
c) implementação de leis contra crimes eletrônicos.    
d) reavaliação do conceito de propriedade intelectual.    
e) ampliação do acesso a obras de autores reconhecidos.    
   
047. (ENEM 2016)  
 O livro A fórmula secreta conta a história de um episódio fundamental para o 
nascimento da matemática moderna e retrata uma das disputas mais 
virulentas da ciência renascentista. Fórmulas misteriosas, duelos públicos, 
traições, genialidade, ambição – e matemática! Esse é o instigante universo 
apresentado no livro, que resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e 
da fórmula revolucionária para resolução de equações de terceiro grau. A obra 

reconstitui um episódio polêmico que marca, para muitos, o início do período 
moderno da matemática. 
 
Em última análise, A fórmula secreta apresenta-se como uma ótima opção 
para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar 
um dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do 
que isso, é uma obra de fácil leitura e uma boa mostra de que é possível 
abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente e acessível ao 
grande público. 

GARCIA, M. Duelos, segredos e matemática. Disponível em: 
http://cienciahojeuol.com.br. Acesso em: 6 out. 2015 (adaptado). 

 
Na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir determinados 
objetivos. Nesse sentido, a função social desse texto é  
a) interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa.    
b) apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal.    
c) fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica.    
d) informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra.    
e) classificar a obra como uma referência para estudiosos da matemática.    
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048. (ENEM 2016)  
 Entrevista com Terezinha Guilhermina 
 
Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas da história 
paraolímpica do Brasil e um dos principais nomes do atletismo mundial. Está 
no Guinness Book de 2013/2014 como a “cega” mais rápida do mundo. 
 
Observatório: Quais os desafios você teve que superar para se consagrar 
como atleta profissional? 
Terezinha Guilhermina: Considero a ausência de recursos financeiros, nos 
três primeiros anos da minha carreira, como meu principal desafio. A falta de 
um atleta-guia, para me auxiliar nos treinamentos, me obrigava a treinar 
sozinha e, por não enxergar bem, acabava sofrendo alguns acidentes como 
trombadas e quedas. 
Observatório: Como está a preparação para os Jogos Paraolímpicos de 
2016? 
Terezinha Guilhermina: Estou trabalhando intensamente, com vistas a 
chegar lá bem melhor do que estive em Londres. E, por isso, posso me 
dedicar a treinos diários, trabalhos preventivos de lesões e acompanhamento 
psicológico e nutricional da melhor qualidade. 
 

Revista do Observatório Brasil de igualdade de Gênero, n. 6, dez. 2014 
(adaptado). 

 
O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de 
saúde. O fator que possibilita identificar essa perspectiva é o(a)  
a) aspecto nutricional.    
b) condição financeira.    
c) prevenção de lesões.    
d) treinamento esportivo.    
e) acompanhamento psicológico.    
   
049. (ENEM 2016)   
O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é 
verdade? 
 
Não. O riso básico – o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, 
do movimento da face e da vocalização – nós compartilhamos com diversos 
animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas – que nós 
não somos capazes de perceber – e que eles emitem quando estão brincando 
de “rolar no chão”. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local 
específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira 

vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos 
diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. 
Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como 
nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro 
deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos 
permitem, por exemplo, interpretar uma piada. 
 

Disponível em: http://globonews.globo.com. 
Acesso em: 31 mai. 2012 (adaptado). 

 
A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do 
texto. Analisando o trecho “Acontecendo de o cientista provocar um dano em 
um local específico no cérebro”, verifica-se que ele estabelece com a oração 
seguinte uma relação de  
a) finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade 
provocar a falta de vocalização dos ratos.    
b) oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é 
contrário à vocalização dos ratos.    
c) condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que 
não haja vocalização dos ratos.    
d) consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos 
ratos é o dano causado no cérebro.    
e) proporção, já que a medida que se lesiona o cérebro não é mais possível 
que haja vocalização dos ratos.    
   
050. (ENEM 2016)  
 A obra de Túlio Piva poderia ser objeto de estudo nos bancos escolares, ao 
lado de Noel, Ataulfo e Lupicínio. Se o criador optou por permanecer em sua 
querência –– Santiago, e depois Porto Alegre, a obra alçou voos mais altos, 
com passagens na Rússia, Estados Unidos e Venezuela. “Tem que ter mulata”, 
seu samba maior, é coisa de craque. Um retrato feito de ritmo e poesia, uma 
ode ao gênero que amou desde sempre. E o paradoxo: misto de gaúcho e 
italiano, nascido na fronteira com a Argentina, falando de samba, morro e 
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mulata, com categoria. E que categoria! Uma batida de violão que fez história. 
O tango transmudado em samba. 
 

RAMIREZ, H.; PIVA, R. (Org.). Túlio Piva: pra ser samba brasileiro.  
Porto Alegre: Programa Petrobras Cultural. 2005 (adaptado). 

 
O texto é um trecho da crítica musical sobre a obra de Túlio Piva. Para 
enfatizar a qualidade do artista, usou-se como recurso argumentativo o(a)  
a) contraste entre o local de nascimento e a escolha pelo gênero samba.    
b) exemplo de temáticas gaúchas abordadas nas letras de sambas.    
c) alusão a gêneros musicais brasileiros e argentinos.    
d) comparação entre sambistas de diferentes regiões.    

e) aproximação entre a cultura brasileira e a argentina.    

 
051. (ENEM 2016)   
Qual é a segurança do sangue? 
 
Para que o sangue esteja disponível para aqueles que necessitam, os 
indivíduos saudáveis devem criar o hábito de doar sangue e encorajar amigos 
e familiares saudáveis a praticarem o mesmo ato. 
 

A prática de selecionar criteriosamente os doadores, bem como as rígidas 
normas aplicadas para testar, transportar, estocar e transfundir o sangue 
doado fizeram dele um produto muito mais seguro do que já foi anteriormente. 
 
Apenas pessoas saudáveis e que não sejam de risco para adquirir doenças 
infecciosas transmissíveis pelo sangue, como hepatites B e C, HIV, sífilis e 
Chagas, podem doar sangue. 
 
Se você acha que sua saúde ou comportamento pode colocar em risco a vida 
de quem for receber seu sangue, ou tem a real intenção de apenas realizar o 
teste para o vírus HIV, NÃO DOE SANGUE. 
 
Cumpre destacar que apesar de o sangue doado ser testado para as doenças 
transmissíveis conhecidas no momento, existe um período chamado de janela 
imunológica em que um doador contaminado por um determinado vírus pode 
transmitir a doença através do seu sangue. 
 
DA SUA HONESTIDADE DEPENDE A VIDA DE QUEM VAI RECEBER SEU 
SANGUE. 

 
Disponível em: www.prosangue.sp.gov.br. 

Acesso em: 24 abr. 2015 (adaptado). 
 
Nessa campanha, as informações apresentadas têm como objetivo principal  
a) conscientizar o doador de sua corresponsabilidade pela qualidade do 

sangue.    
b) garantir a segurança de pessoas de grupos de risco durante a doação de 

sangue.    
c) esclarecer o público sobre a segurança do processo de captação do sangue.    
d) alertar os doadores sobre as dificuldades enfrentadas na coleta de sangue.    
e) ampliar o número de doadores para manter o banco de sangue.    
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052. (ENEM 2016)   

 
 
Nessa campanha publicitária, para estimular a economia de água, o leitor é 
incitado a  
a) adotar práticas de consumo consciente.    
b) alterar hábitos de higienização pessoal e residencial.    
c) contrapor-se a formas indiretas de exportação de água.    
d) optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável.    
e) conscientizar produtores rurais sobre os custos de produção.    
   
053. (ENEM 2015)   
Posso mandar por e-mail? 
  
Atualmente, é comum “disparar” currículos na internet com a expectativa de 
alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma 
ideia equivocada: é preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga 
é realmente indicada para seu perfil, sob o risco de estar “queimando o filme” 
com um futuro empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber 
quem vai recebê-lo e faça um texto sucinto de apresentação, com a sugestão 
a seguir: 
 
Assunto: Currículo para a vaga de gerente de marketing 
Mensagem: Boa tarde. Meu nome é José da Silva e gostaria de me 
candidatar à vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue anexo. 
 

Guia da língua 2010: modelos e técnicas. Língua Portuguesa, 2010 
(adaptado). 

 
 
O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e 
cumpre a função social de  
a) divulgar um padrão oficial de redação e envio de currículos.    
b) indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego.    
c) instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail.    
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d) responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de 
currículo por e-mail.    

e) orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de 
selecionadores de currículos.    

   
054. (ENEM 2015)   

 
 
A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, 
funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do 
mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse 
destaque é o emprego  
a) do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no processo.    
b) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão.    
c) das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência.    
d) da expressão intensificadora “menos do que” associada à qualidade.    
e) da locução “do mundo” associada a “melhor”, que quantifica a ação.    
   
 
055. (ENEM 2014)   
TEXTO l 
 
Seis estados zeram fila de espera para transplante da córnea  
 
Seis estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de 
transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma 
lista privilegiada: a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea.  
 
Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande 
do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, 
de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de 
Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte 
conseguiram zerar essa fila. 
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TEXTO lI 

 
 
A notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Ao relacionar os 
dois textos, observa-se que o cartaz é  
a) contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de 
doação de órgãos.    
b) complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz 
solicita doações.    
c) redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as 
pessoas a doarem seus órgãos.    
d) indispensável, pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a 
sensibilidade das pessoas.    
e) discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a 
necessidade de doação de órgãos.    
   
056. (ENEM 2014)   

 
 
Essa propaganda defende a transformação social e a diminuição da violência 
por meio da palavra. Isso se evidencia pela  
a) predominância de tons claros na composição da peça publicitária.    
b) associação entre uma arma de fogo e um megafone.    
c) grafia com inicial maiúscula da palavra “voz” no slogan.    
d) imagem de uma mão segurando um megafone.    
e) representação gráfica da propagação do som.  
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057. (ENEM 2014)   

 
 
Para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário  
a) afirma, com a frase “Queremos seu talento exatamente como ele é“, que 

qualquer pessoa com talento pode fazer parte da equipe.    
b) apresenta como estratégia a formação de um perfil por meio de perguntas 

direcionadas, o que dinamiza a interação texto-leitor.    
c) utiliza a descrição da empresa como argumento principal, pois atinge 

diretamente os interessados em informática.    
d) usa estereótipo negativo de uma figura conhecida, o nerd, pessoa 

introspectiva e que gosta de informática.    
e) recorre a imagens tecnológicas ligadas em rede, para simbolizar como a 

tecnologia é interligada. 
 

FIGURAS DE LINGUAGEM 

 
058. (ENEM 2001)   
OXÍMORO (ou PARADOXO) é uma construção textual que agrupa significados 
que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de Jon 
(tirinha a seguir) expressa o maior de todos os oxímoros. 

 

Nas alternativas a seguir, estão transcritos versos retirados do poema "O 
operário em construção". Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em  
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a) "Era ele que erguia casas 
     Onde antes só havia chão."    
b) "... a casa que ele fazia 
     Sendo a sua liberdade 
     Era sua escravidão."    
c) "Naquela casa vazia 
     Que ele mesmo levantara 
     Um mundo novo nascia 
     De que sequer suspeitava."    
d) "... o operário faz a coisa 
     E a coisa faz o operário."    
e) "Ele, um humilde operário 
     Um operário que sabia 
     Exercer a profissão." 
  

(MORAES, Vinícius de. Antologia Poética.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1992.) 

 
059. (ENEM 2016)   
Você pode não acreditar 
 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam 
as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na 
janela.  
A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava 
pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os padeiros deixavam 
o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e 
via aquilo como uma coisa normal. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que você saía à noite para 
namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando 
displicentemente, sentindo cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para 
trás, sem temer as sombras. 
Você pode não acreditar: houve um tempo em que as pessoas se visitavam 
airosamente. Chegavam no meio da tarde ou à noite, contavam casos, 
tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam 
de bonde às suas casas. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o namorado primeiro 
ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a 
namorar no portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que 
já estava praticamente noivo e seguro. 
Houve um tempo em que havia tempo. 
Houve um tempo. 

 SANTANNA, A. R. Estado de Minas, 5 maio 2013 (fragmento). 
 
Nessa crônica, a repetição do trecho “Você pode não acreditar: mas houve um 
tempo em que...” configura-se como uma estratégia argumentativa que visa  
a) surpreendem leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o 
seu tempo livre antigamente.    
b) sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si 
num tempo mais aprazível.    

c) advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias 
atuais.    
d) incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser 
nostálgico.    
e) convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida no passado.   
  
060. (ENEM 2013)   
Jogar limpo 
 

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. 
Convencer alguém de algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de 
ganhar uma questão no grito ou na violência física — ou não física. Não física, 
dois-pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. 
Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um 
produto danoso ao ambiente. Há manipulações psicológicas não só na 
religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de 
ardilosa — e cangoteira — sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja 
argumentar, tampouco se trata de admitir só verdades científicas — formar 
opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências, como a ciência 
faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é 
um raciocínio que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo, e 
pode ser rigoroso sem ser científico. 
 

Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 (adaptado). 
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No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em 
relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase 
“Não física, dois-pontos”. Nesse contexto, a escolha por se representar por 
extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado  
a) enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de 

vista sobre a arte de argumentar.    
b) diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as 

estruturas presentes no enunciado.    
c) é um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de 

ideias, introduzindo apostos exemplificativos.    
d) ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza 

no emprego da linguagem conotativa.    

e) prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não 
desenvolver explicitamente o raciocínio a partir de argumentos.    

 
061. (ENEM 2010)   
Testes 
 
 Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O 
nome do teste era tentador: “O que Freud diria de você”. Uau. Respondi a 
todas as perguntas e o resultado foi o seguinte: “Os acontecimentos da sua 
infância a marcaram até os doze anos, depois disso você buscou conhecimento 
intelectual para seu amadurecimento”. Perfeito! Foi exatamente o que 
aconteceu comigo. Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta 
paranormal com o pai da psicanálise, e ele acertou na mosca. 
 Estava com tempo sobrando, e curiosidade e algo que não me falta, 
então resolvi voltar ao teste e responder tudo diferente do que havia 
respondido antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a 
ver com minha personalidade. E fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: 
“Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos, depois disso 
você buscou conhecimento intelectual para seu amadurecimento”. 
 

MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado). 
 
Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora 
expressa uma reação irônica no trecho:  
a) “Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver”.    
b) “Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os doze anos”.    
c) “Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet”.    
d) “Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte”.    
e) “Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da 

psicanálise”.    
  
 
062. (ENEM 2008)   

A EMA 
 
O surgimento da figura da Ema no céu, ao leste, no anoitecer, na segunda 
quinzena de junho, indica o início do inverno para os índios do sul do Brasil e o 
começo da estação seca para os do norte. É limitada pelas constelações de 
Escorpião e do Cruzeiro do Sul, ou Cut'uxu. Segundo o mito guarani, o Cut'uxu 
segura a cabeça da ave para garantir a vida na Terra, porque, se ela se soltar, 
beberá toda a água do nosso planeta. Os tupis-guaranis utilizam o Cut'uxu 
para se orientar e determinar a duração das noites e as estações do ano. 
A ilustração a seguir é uma representação dos corpos celestes que constituem 
a constelação da Ema, na percepção indígena. 
 

 
A próxima figura mostra, em campo de visão ampliado, como povos de 
culturas não indígenas percebem o espaço estelar em que a Ema é vista. 
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Assinale a opção correta a respeito da linguagem empregada no texto A Ema.  
a) A palavra Cut'uxu é um regionalismo utilizado pelas populações próximas 
às aldeias indígenas.    
b) O autor se expressa em linguagem formal em todos os períodos do texto.    
c) A ausência da palavra Ema no início do período "É limitada (...)" caracteriza 
registro oral.    
d) A palavra Cut'uxu está destacada em itálico porque integra o vocabulário 
da linguagem informal.    
e) No texto, predomina a linguagem coloquial porque ele consta de um 
almanaque.    
 
063. (ENEM 2007)    
O AÇÚCAR 
 
O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
 
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 
[dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 
 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
 
(...) 
 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 

e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 
A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na 
sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do 
branco açúcar e  
a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar.    
b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca.    
c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar.    
d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale.    
e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras.    
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064. (ENEM 2006)   

AULA DE PORTUGUÊS 

 

A linguagem 

na ponta da língua 

tão fácil de falar 

e de entender. 

 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que quer dizer? 

 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a priminha. 
 
O português são dois; o outro, mistério. 
 

Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para lembrar. 

 Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

 

No poema, a referência à variedade padrão da língua está expressa no 
seguinte trecho:  
a) "A linguagem / na ponta da língua" (v.1 e 2).    
b) "A linguagem / na superfície estrelada de letras" (v.5 e 6).    
c) "[a língua] em que pedia para ir lá fora" (v.14).    
d) "[a língua] em que levava e dava pontapé" (v.15).    
e) "[a língua] do namoro com a priminha" (v.17).    
 
065. (ENEM 2005)   
Leia estes poemas. 
 

Texto 1 - AUTO-RETRATO 
 

Provinciano que nunca soube 
Escolher bem uma gravata; 
Pernambucano a quem repugna 
A faca do pernambucano; 
Poeta ruim que na arte da prosa 
Envelheceu na infância da arte, 
E até mesmo escrevendo crônicas 
Ficou cronista de província; 
Arquiteto falhado, músico 
Falhado (engoliu um dia 
Um piano, mas o teclado 
Ficou de fora); sem família, 

Religião ou filosofia; 
Mal tendo a inquietação de espírito 
Que vem do sobrenatural, 
E em matéria de profissão 
Um tísico* profissional. 

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395.) 

 
(*) tísico = tuberculoso 

 
 

Texto 2 - POEMA DE SETE FACES 
 

Quando eu nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 

http://www.efivest.com/
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A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
(....) 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 
se sabias que eu era fraco. 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo 
mais vasto é o meu coração. 

(Carlos Drummond de Andrade. Obra completa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.)  

 
No verso "Meu Deus, por que me abandonaste" do texto 2, Drummond 
retoma as palavras de Cristo, na cruz, pouco antes de morrer. Esse recurso 
de repetir palavras de outrem equivale a  
a) emprego de termos moralizantes.    
b) uso de vício de linguagem pouco tolerado.    
c) repetição desnecessária de ideias.    
d) emprego estilístico da fala de outra pessoa.    
e) uso de uma pergunta sem resposta.    
  
066. (ENEM 2004)   
Brasil 

 

O Zé Pereira chegou de caravela 

E preguntou pro guarani da mata virgem 

- Sois cristão? 

- Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da Morte 

Teterê tetê Quizá Quizá Quecê! 

Lá longe a onça resmungava Uu! ua! uu! 

O negro zonzo saído da fornalha 

Tomou a palavra e respondeu 

- Sim pela graça de Deus 

- Canhem Babá Canhem Babá Cum Cum! 

E fizeram o Carnaval 

(Oswald de Andrade)   

 
A polifonia, variedade de vozes, presente no poema resulta da manifestação 
do  

a) poeta e do colonizador apenas.    
b) colonizador e do negro apenas.    
c) negro e do índio apenas.    
d) colonizador, do poeta e do negro apenas.    
e) poeta, do colonizador, do índio e do negro.    
 
067. (ENEM 2004)   

  
 
 
Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a  
a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria 
linguagem.    
b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos.    
c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção 
crítica.    

d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e 
objetivo.    
e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-
lhes vida.    
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068. (ENEM 2003)   
No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os 
índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte 
manchete: 
 

CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO 
DO ESTADO ENTRA EM NOVA FASE 

 
A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. 
Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado 
com a seguinte redação:  

a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.    
b) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.    
c) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.    
d) A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase.    
e) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase.    
  
 
069. ENEM 1998 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
é ferida que dói e não se sente; 
é um contentamento descontente; 
é dor que desatina sem doer; 
 
É um não querer mais que bem querer; 
é solitário andar por entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

(Luís de Camões)  
 
O poema tem, como característica, a figura de linguagem denominada 
antítese, relação de oposição de palavras ou ideias. Assinale a opção em que 
essa oposição se faz claramente presente. 
a) “Amor é fogo que arde sem se ver.” 
b) “É um contentamento descontente.” 
c) “É servir a quem se vence, o vencedor.” 
d) “Mas como causar pode seu favor.” 
e) “Se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 
 

 TEORIA DA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 
   
070. (ENEM 2015)   
Casa dos Contos 
 
& em cada conto te cont 
o & em cada enquanto me enca 
nto & em cada arco te a 
barco & em cada porta m 
e perco & em cada lanço t 
e alcanço & em cada escad 
a me escapo & em cada pe 
dra te prendo & em cada g 
rade me escravo & em ca 
da sótão te sonho & em cada 
esconso me affonso & em 
cada cláudio te canto & e 
m cada fosso me enforco & 
 

ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978. 
 
 
O contexto histórico e literário do período barroco-árcade fundamenta o poema 
Casa dos Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por 
uma poética contemporânea revela que  
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a) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece 
sobre a observação da realidade social.    
b) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos 
e personalidades da Inconfidência Mineira.    
c) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta com a 
utopia e sua opção por uma linguagem erudita.    
d) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma 
continuidade de procedimentos estéticos e literários.    
e) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, 
o ambiente de opressão vivido pelos inconfidentes.    
 
071. (ENEM 2016)   

 
 
Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se 
como estratégia argumentativa para  
a) manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres.    
b) associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de 
crianças.    
c) orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone 
móvel.    
d) influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no 
trânsito.    
e) alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das 
grandes cidades.    
  
072. (ENEM 2015)   
14 coisas que você não deve jogar na privada 
 
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e 
os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos 
usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos: 
 
- cotonete e fio dental; 
- medicamento e preservativo; 
- óleo de cozinha; 
- ponta de cigarro; 
- poeira de varrição de casa; 
- fio de cabelo e pelo de animais; 
- tinta que não seja à base de água; 
- querosene, gasolina, solvente, tíner.  
 
Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, 
medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que 

darão a destinação final adequada. 
 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. 
 Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado).  

 
 
O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, 
que caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a 
função referencial, que busca  
a) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter 
atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta.    
b) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, 
orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos.    
c) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de 
atitudes sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta.    
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d) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que 
a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida.    

e) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos 
utilizados de forma a proporcionar melhor compreensão do texto.    

   
073. (ENEM 2015)   

 
 
Pode aparecer onde menos se espera em cinco formas diferentes.  
É por isso que o Dia Mundial Contra a Hepatite está aí para alertar você.  
As hepatites A, B, C, D e E têm diversas causas e muitas formas de chegar até 
você. 
Mas, evitar isso é bem simples. Você, só precisa ficar atento aos cuidados 
necessários para cuidar do maior bem que você tem: 
A SUA SAÚDE! 
 

 
 
Algumas maneiras de se prevenir: 
- Vacine-se contra as hepatites A e B. 
- Use água tratada e siga sempre as recomendações quanto à restrição de 
banhos em locais públicos e ao uso de desinfetantes em piscinas. 

- Lave SEMPRE bem os alimentos como frutas, verduras e legume. 
- Lave SEMPRE bem as mãos após usar o toalete e antes de se alimentar. 
- Ao usar agulhas e seringas, certifique-se da higiene do local e de todos os 
acessórios. 

- Certifique-se de que seu médico ou profissional da saúde esteja usando a 
proteção necessária, como luvas e máscaras, quando houver a possibilidade 
de contato de sangue ou secreções contaminadas com o vírus.  

 
Disponível em: http://farm5.static.flickr.com.  

Acesso em: 26 out. 2011 (adaptado). 
 
 
Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com 
o objetivo de atingir o público-alvo, influenciando seu comportamento. 
Considerando as informações verbais e não verbais trazidas no texto a respeito 
da hepatite, verifica-se que  
a) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de 

confiança entre o médico e a população.    
b) a figura do profissional da saúde é legitimada, evocando-se o discurso 

autorizado como estratégia argumentativa.    
c) o uso de construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de 

argumentação que simulam o discurso do médico.    
d) a empresa anunciada deixa de se autopromover ao mostrar preocupação 

social e assumir a responsabilidade pelas informações.    
e) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com 

subjetividade no trecho sobre as maneiras de prevenção.    
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074. (ENEM 2015)   
Yaô 
 
Aqui có no terreiro 
Pelú adié 
Faz inveja pra gente 
Que não tem mulher 
 
No jacutá de preto velho 
Há uma festa de yaô 
 
Ôi tem nêga de Ogum 
De Oxalá, de lemanjá 
 
Mucama de Oxossi é caçador 
Ora viva Nanã 
Nanã Buruku 
 
Yô yoo 
Yô yooo 
 
No terreiro de preto velho iaiá 
Vamos saravá (a quem meu pai?) 
Xangô! 
 

VIANA, G. Agó, Pixinguinha! 100 Anos. Som Livre, 1997. 
 
A canção Yaô foi composta na década de 1930 por Pixinguinha, em parceria 
com Gastão Viana, que escreveu a letra. O texto mistura o português com o 
iorubá, língua usada por africanos escravizados trazidos para o Brasil. Ao 
fazer uso do iorubá nessa composição, o autor  
a) promove uma crítica bem-humorada às religiões afro-brasileiras, 
destacando diversos orixás.    
b) ressalta uma mostra da marca da cultura africana, que se mantém viva na 
produção musical brasileira.    
c) evidencia a superioridade da cultura africana e seu caráter de resistência à 
dominação do branco.    
d) deixa à mostra a separação racial e cultural que caracteriza a constituição 
do povo brasileiro.    
e) expressa os rituais africanos com maior autenticidade, respeitando as 
referências originais.    
   
075. (ENEM 2013)   

A diva 
 
Vamos ao teatro, Maria José? 
Quem me dera, 
desmanchei em rosca quinze kilos de farinha, 
tou podre. Outro dia a gente vamos. 
Falou meio triste, culpada, 
e um pouco alegre por recusar com orgulho. 
TEATRO! Disse no espelho. 
TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 
TEATRO! E os cacos voaram 
sem nenhum aplauso. 
Perfeita. 
 

PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 
 
Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, 
reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem 
como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto “A 
diva”  
a) narra um fato real vivido por Maria José.    
b) surpreende o leitor pelo seu efeito poético.    
c) relata uma experiência teatral profissional.    
d) descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora.    
e) defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral.    
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076. (ENEM 2013)   
Lusofonia 
 
rapariga: s.f., fem. de rapaz: mulher nova; moça; menina; (Brasil), meretriz. 
Escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada 
no café, em frente da chávena de café, enquanto 
alisa os cabelos com a mão. Mas não posso escrever este 
poema sobre essa rapariga porque, no brasil, a palavra 
rapariga não quer dizer o que ela diz em portugal. Então, 
terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, 
a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga 

que alisa os cabelos com a mão, num café de lisboa, não 
fique estragada para sempre quando este poema atravessar o 
atlântico para desembarcar no rio de janeiro. E isto tudo 
sem pensar em áfrica, porque aí lá terei 
de escrever sobre a moça do café, para 
evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é 
uma palavra que já me está a pôr com dores 
de cabeça até porque, no fundo, a única coisa que eu queria 
era escrever um poema sobre a rapariga do 
café. A solução, então, é mudar de café, e limitar-me a 
escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se 
pode sentar à mesa porque só servem café ao balcão. 
 

JÚDICE, N. Matéria do Poema. Lisboa: D. Quixote, 2008. 
 
O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter 
metalinguístico justifica-se pela  
a) discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo 

contemporâneo.    
b) defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX.    
c) abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos 

rotineiros.    
d) tematização do fazer artístico, pela discussão do ato de construção da 

própria obra.    
e) valorização do efeito de estranhamento causado no público, o que faz a 

obra ser reconhecida.    
  
077. (ENEM 2013)   
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Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação 
determinam, em uma situação de interlocução, o predomínio de uma ou de 
outra função de linguagem. Nesse texto, predomina a função que se 
caracteriza por  
a) tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas 
medidas para a elaboração de um livro.    
b) enfatizar a percepção subjetiva do autor, que projeta para sua obra seus 
sonhos e histórias.    
c) apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e 
automático, entre o leitor e o livro.    
d) fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a 
forma e o conteúdo de um livro.    
e) retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais 
antecedem o contato entre leitor e obra.    
   
078. (ENEM 2013)   
Até quando? 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
 

GABRIEL, O PENSADOR. “Seja você mesmo (mas não seja sempre o 
mesmo)”. Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 
As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto  
a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet.    
b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas.    
c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias.    
d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial.    
e) originalidade, pela concisão da linguagem.    
   
 
079. (ENEM 2012)   
TEXTO I  
A característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que propõe a 
diálogo com o ouvinte: a simplicidade, no sentido da escolha lexical; a 
concisão e coerência, que se traduzem em um texto curto, em linguagem 
coloquial e com organização direta; e o ritmo, marcado pelo locutor, que deve 

ser o mais natural (do diálogo). É esta a organização que vai “reger” a 
veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de improviso, com objetivo 
de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, personalidade ao relato de 
fato.  
 

VELHO, A.P.M. A linguagem do rádio multimídia. Disponível em 
www.bocc.ubi.pt. Acesso em 27 de fev. 2012  

 
TEXTO II  
A dois passos do Paraíso  
 
A rádio Atividade leva até vocês  
Mais um programa da séria série  
“Dedique uma canção a quem você ama”  
Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta  
Uma carta d’uma ouvinte que nos escreve  
E assina com o singelo pseudônimo de  
“Mariposa Apaixonada de Guadalupe”  
Ela nos conta que no dia que seria  
O dia mais feliz da sua vida  
Arlindo Orlando, seu noivo  
Um caminhoneiro conhecido da pequena e  
Pacata cidade de Miracema do Norte  
Fugiu, desapareceu, escafedeu-se  
Oh! Alindo Orlando volte  
Onde quer que você se encontre  
Volte para o seio de sua amada  
Ela espera ver aquele caminhão voltando  
De faróis baixos e para choque-duro...  
 

BLITZ. Disponível em http://letras.terra.com.br. 
 Acesso em 28 fev. 2012 (fragmento)  
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Em relação ao Texto I, que analisa a linguagem do rádio, o Texto II apresenta, 
em uma letra de canção,  
a) Estilo simples e marcado pela interlocução com o receptor, típico da 

comunicação radiofônica.    
b) Lirismo na abordagem do problema, o que afasta de uma possível situação 

real de comunicação radiofônica.     
c) Marcação rítmica dos versos, o que evidencia o fato de o texto pertencer a 

uma modalidade de comunicação diferente da radiofônica.    
d) Direcionamento do texto a um ouvinte específico, divergindo da finalidade 

de comunicação do rádio, que é atingir as massas.    
e) Objetividade na linguagem caracterizada pela ocorrência rara de adjetivos, 

de modo a diminuir as marcas de subjetividade do locutor.     

 
 
080. (ENEM 2012)   
Desabafo  
 
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. 
Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de 
segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 
Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. 
Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado.  
 

CARNEIRO, J.E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento)  
 
Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da 
linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No 
fragmento da crônica Desabafo, a função de linguagem predominante é a 
emotiva ou expressiva, pois  
a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.     
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.    
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem.    
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais.    
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação.    
 
081. (ENEM 2014)   
Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no quesito segurança da 
informação. “Estamos começando a acordar para o problema. Nessa história de 
espionagem corporativa, temos muita lição a fazer. Falta consciência 
institucional e um longo aprendizado. A sociedade caiu em si e viu que é uma 
coisa que nos afeta”, diz S.P., pós-doutor em segurança da informação. Para 
ele, devem ser estabelecidos canais de denúncia para esse tipo de situação. De 
acordo com o conselheiro do Comitê Gestor da Internet (CGI), o Brasil tem 
condições de desenvolver tecnologia própria para garantir a segurança dos 
dados do país, tanto do governo quanto dá população. “Há uma massa de 
conhecimento dentro das universidades e em empresas inovadoras que podem 
contribuir propondo medidas para que possamos mudar isso [falta de 
segurança] no longo prazo”. Ele acredita que o governo tem de usar o seu 
poder de compra de softwares e hardwares para a área da segurança 
cibernética, de forma a fomentar essas empresas, a produção de conhecimento 
na área e a construção de uma cadeia de produção nacional. 
 

SARRES, C. Disponível em: www.ebc.com.br. 
 Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado). 

 
Considerando-se o surgimento da espionagem corporativa em decorrência do 
amplo uso da internet, o texto aponta uma necessidade advinda desse 

impacto, que se resume em  
a) alertar a sociedade sobre os riscos de ser espionada.    
b) promover a indústria de segurança da informação.    
c) discutir a espionagem em fóruns internacionais.    
d) incentivar o aparecimento de delatores.    
e) treinar o país em segurança digital.    
   
082. (ENEM 2011)   
Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios 
físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram 
a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Multiplicaram-se as 
academias de ginástica, as salas de musculação e o número de pessoas 
correndo pelas ruas. 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor: educação física.  
São Paulo, 2008. 

 
Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por  
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a) exercícios físicos aquáticos (natação/hidroginástica), que são exercícios de 
baixo impacto, evitando o atrito (não prejudicando as articulações), e que 
previnem o envelhecimento precoce e melhoram a qualidade de vida.    
b) mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, que 
permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem a 
preocupação com padrões de beleza instituídos socialmente.    
c) programas saudáveis de emagrecimento, que evitam os prejuízos causados 
na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea e 
manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento.    
d) exercícios de relaxamento, reeducação postural e alongamentos, que 
permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como 
uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais.    
e) dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais 
macronutrientes (carboidratos, gorduras ou proteínas), bem como exercícios 
que permitem um aumento de massa muscular e/ou modelar o corpo.    
   
083. (ENEM 2011)   
A dança é um importante componente cultural da humanidade. O folclore 
braseiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de várias 
regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos 
históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pelas 
músicas animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários 
representativos.  

 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo, 

Educação Física. São Paulo, 2009 (adaptado).  
 
A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a 
expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento 
folclórico, a dança revela  
a) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais de 
um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo.    
b) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um 
povo, desconsiderando fatos históricos.    
c) acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de cada 
região, sobrepondo aspectos políticos.    
d) tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são 
classificadas em um ranking das mais originais.    
e) lendas, que se sustentam em inverdades históricas. uma vez que são 
inventadas, e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. 
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QUINHENTISMO E CLASSICISMO 

 
084. (ENEM 2013)   
TEXTO I 
 
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco 
começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, quatrocentos 
ou quatrocentos e cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos 
trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. […] Andavam 
todos tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas que 
muito agradavam. 
 

CASTRO, S. “A carta de Pero Vaz de Caminha”.  
Porto Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 

 
TEXTO II 
 

 
 
Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha 
e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura 
dos textos, constata-se que  
a) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras 

manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-
se apenas com a estética literária.    

b) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande 
significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de 
uma linguagem moderna.    

c) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador 
sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a 
inquietação dos nativos.    

d) as duas produções, embora usem linguagens diferentes — verbal e não 
verbal —, cumprem a mesma função social e artística.    

e) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos 
diferentes, produzidas em um mesmo momentos histórico, retratando a 
colonização.   
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085. (ENEM 2012)   
LXXVIII 
 (Camões, 1525?-1580) 
 
Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 
 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 
 
Fala de quem a morte e a vida pende, 
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 
 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido. 
 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
 

 
 
A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas 
diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo 
fato de ambos  
a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na 
pintura e pelos adjetivos usados no poema.    
b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoa e na variação de 
atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema.    
c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o 
equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os 
adjetivos usados no poema.    
d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da 
produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema.    
e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o 
conflito interior, evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do 
poema.   
 

BARROCO E ARCADISMO 

 
086. (ENEM 2014)   
Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 
Páscoa ficou da redenção o dia. 
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Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele Povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 
Pois mandado pela alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 
Nos livrou de tão vil calamidade. 
 
Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 
O Faraó do povo brasileiro. 

 
DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de Matos.  

São Paulo: Globo, 2006. 
 
Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam 
princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática 
expressa por  
a) visão cética sobre as relações sociais.    
b) preocupação com a identidade brasileira.    
c) crítica velada à forma de governo vigente.    
d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo.    
e) questionamento das práticas pagãs na Bahia.    
   

 
087. (ENEM 2016)   
Soneto VII 
 
Onde estou? Este sítio desconheço: 
Quem fez tão diferente aquele prado? 
Tudo outra natureza tem tomado; 
E em contemplá-lo tímido esmoreço. 
 
Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado: 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quanto pode dos anos o progresso! 
 
Árvores aqui vi tão florescentes, 
Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes. 
 
Eu me engano: a região esta não era; 
Mas que venho a estranhar, se estão presentes 
Meus males, com que tudo degenera! 
 

COSTA, C. M. Poemas. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 jul. 2012. 

 
No soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite 
ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma  
a) angústia provocada pela sensação de solidão.    
b) resignação diante das mudanças do meio ambiente.    
c) dúvida existencial em face do espaço desconhecido.    
d) intenção de recriar o passado por meio da paisagem.    
e) empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra.    
  
088. (ENEM 2008)   

Torno a ver-vos, ó montes: o destino 
Aqui me torna a pôr nestes outeiros, 
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros 
Pelo traje da Corte, rico e fino. 
 
Aqui estou entre Almendro, entre Corino, 
Os meus fiéis, meus doces companheiros, 
Vendo correr os míseros vaqueiros 
Atrás de seu cansado desatino. 
 
Se o bem desta choupana pode tanto, 
Que chega a ter mais preço, e mais valia 
Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto. 
 
Aqui descanso a louca fantasia, 
E o que até agora se tornava em pranto 
Se converta em afetos de alegria. 
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Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A poesia dos 

inconfidentes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 78/9.   

 
Considerando o soneto de Cláudio Manoel da Costa e os elementos 

constitutivos do Arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da 

relação entre o poema e o momento histórico de sua produção.   

a) Os "montes" e "outeiros", mencionados na primeira estrofe, são imagens 
relacionadas à Metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje 
"rico e fino".    
b) A oposição entre a Colônia e a Metrópole, como núcleo do poema, revela 
uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo 
urbano da Metrópole e a rusticidade da terra da Colônia.     
c) O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do 
Arcadismo que evidencia a preocupação do poeta árcade em realizar uma 
representação literária realista da vida nacional.     
d) A relação de vantagem da "choupana" sobre a "Cidade", na terceira 
estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica 
paradoxalmente vantajosa da Colônia sobre a Metrópole.     
e) A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil Colônia está 
representada esteticamente no poema pela referência, na última estrofe, à 
transformação do pranto em alegria    

 

ROMANTISMO/REALISMO E NATURALISMO 

 
089. (ENEM 2012)   
“Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda, 
“um romancista que colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e acabou 
inventando o Brasil”. Assim era José de Alencar (1829-1877), o conhecido 
autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de 
criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e 
históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de 
teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na 
descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de 
seu acervo inédito será digitalizada.  
 

História Viva, n.99,2011.  
 
Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura 
digitalização de sua obra, depreende-se que  
a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam 
compreender seus romances.    
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante porque deixou 
uma vasta obra literária com temática atemporal.    
c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, 
demonstra sua importância para a história do Brasil Imperial.    
d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na 
preservação da memória linguística e da identidade nacional.    
e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por 
sua temática indianista.    
   
090. (ENEM 2010)   
Soneto 
 
 Já da morte o palor me cobre o rosto, 
 Nos lábios meus o alento desfalece, 
 Surda agonia o coração fenece, 
 E devora meu ser mortal desgosto! 
  
 Do leito embalde no macio encosto 
 Tento o sono reter!... já esmorece 
 O corpo exausto que o repouso esquece... 
 Eis o estado em que a mágoa me tem posto! 
  
 O adeus, o teu adeus, minha saudade, 
 Fazem que insano do viver me prive 
 E tenha os olhos meus na escuridade. 
  
 Dá-me a esperança com que o ser mantive! 

 Volve ao amante os olhos por piedade, 
 Olhos por quem viveu quem já não vive! 
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AZEVEDO, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000. 
 
O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, 
porém configura um lirismo que o projeta para alem desse momento 
especifico. O fundamento desse lirismo é  
a) a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte.    
b) a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda.    
c) o descontrole das emoções provocado pela autopiedade.    
d) o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa.    
e) o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento.    
   
 

091. (ENEM 1998)   
Texto 1 
 
Mulher, Irmã, escuta-me: não ames, 
Quando a teus pés um homem terno e curvo 
jurar amor, chorar pranto de sangue, 
Não creias, não, mulher: ele te engana! 
As lágrimas são gotas da mentira 
E o juramento manto da perfídia. 
  (Joaquim Manoel de Macedo) 
 
Texto 2 
 
Teresa, se algum sujeito bancar o 
sentimental em cima de você 
E te jurar uma paixão do tamanho de um 
bonde 
Se ele chorar 
Se ele ajoelhar 
Se ele se rasgar todo 
Não acredite não Teresa 
É lágrima de cinema 
É tapeação 
Mentira 
CAI FORA 
  (Manuel Bandeira) 
 
Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima sugerem que:  
a)  há um tratamento idealizado da relação homem/mulher.    
b) há um tratamento realista da relação homem/mulher.    
c) a relação familiar é idealizada.    
d) a mulher é superior ao homem.    
e) a mulher é igual ao homem.    
 
092. (ENEM 2016)   
Bons dias! 
14 de junho de 1889 
 
Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos! Conhece-se um 
homem diante de um deles. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas 
de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas 
sensações da vida, – igual ou quase igual à que dá a vista das ruínas de uma 
civilização. Não é a saudade piegas, mas a recomposição do extinto, a 
revivescência do passado. 

 

ASSIS. M. Bons dias! (Crônicas 1885-1839). 
Campinas Editora da Unicamp, São Paulo: Hucitec, 1590. 

 
O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por 
tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido 
como  
a) objeto de devoção pessoal.    
b) elemento de afirmação da cultura.    
c) instrumento de reconstrução da memória.    
d) ferramenta de investigação do ser humano.    
e) veículo de produção de fatos da realidade.    
   
093. (ENEM 2015)   
Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, 
molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 
Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.  
Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido 
reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o 
estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes 
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que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu desde 
muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a 
simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. 
O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, 
do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de 
propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a 
pedidos, à substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, 
sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e 
esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais 
caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de 
toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o 
nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos 
esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não 
procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, 
espontânea, irresistível! E não havia senão aceitar a farinha daquela marca 
para o pão do espírito.  
 

POMPEIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005. 
 
Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um 
olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela  
a) ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais.    
b) interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional.    
c) produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do 
ensino.    
d) ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares.    
e) cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do 
avanço social.    
   
094. (ENEM 2014)   
Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele 
possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele 
durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que 
era um modelo. Arguiam-no de avareza, e cuido que tinham razão; mas a 
avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser 
como os orçamentos: melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de 
maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato 
alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao 
calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue; mas, além de que ele só 
mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente 
contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco 
mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente 
atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações 

sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu 
amor aos filhos, e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns 
meses; prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma 
confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o 
que não se coaduna muito com a reputação da avareza; verdade é que o 
benefício não caíra no chão: a irmandade (de que ele fora juiz) mandara-lhe 
tirar o retrato a óleo. 
 

ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas.  
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. 

 
Obra que inaugura o Realismo na literatura brasileira, Memórias póstumas de 
Brás Cubas condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo 
machadiano: a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o 
narrador-personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao  
a) acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão 
da herança paterna.    
b) atribuir a “efeito de relações sociais” a naturalidade, com que Cotrim 
prendia e torturava os escravos.    
c) considerar os “sentimentos pios” demonstrados pelo personagem quando 
da perda da filha Sara.    
d) menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido 
de várias irmandades.    
e) insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado 
com um retrato a óleo.    
   
095. (ENEM 2013)   
Capítulo LIV — A pêndula 
 

Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir; estirei-me na cama, é 
certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, 
quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal; esse tique-
taque soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um 

http://www.efivest.com/


LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

53 

instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois 
sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim: 

— Outra de menos… 
— Outra de menos… 
— Outra de menos… 
— Outra de menos… 
O mais singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para 

que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus 
instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam; as mesmas 
instituições morrem; o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao 
despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira, para saber a 
hora exata em que morre. 

Naquela noite não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, 
e deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro, vinham umas sobre 
outras, à semelhança de devotas que se abalroam para ver o anjo-cantor das 
procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. 
 

ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. 
 Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992 (fragmento). 

 
O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo 
trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do 
relógio desconstrói certos paradigmas românticos, porque  
a) o narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros 

adúlteros.    
b) como “defunto autor”, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar 

acompanhar o fluxo do tempo.    
c) na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e 

acumular riquezas.    
d) o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o 

comportamento idealista de Brás Cubas.    
e) o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio.    
   
096. (ENEM 2011)   
Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até 
mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza; mas, de repente, 
o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam 
vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes 
da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, 
como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se 
outras notas, e outras, cada vez mas ardentes e mais delirantes. Já não eram 
dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em 
torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada; 
eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor música feita de beijos e 
soluços gostosos; carícia de fera, carícia de doer, fazendo estala de gozo.  

 
AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: Ática, 1983 (fragmento).  

 
No romance O Cortiço (1890), de Aluizio Azevedo, as personagens são 
observadas como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de 
origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre 
brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois  
a) destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens 

portuguesas.    
b) exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português 

inexpressivo.    
c) mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português.    

d) destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses.    
e) atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais.    
  
097. (ENEM 2010)   
Capítulo III 
 
 Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe 
deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata 
lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não gostava de 
bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se 
explica este par de figuras que aqui está na sala: um Mefistófeles e um Fausto. 
Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, – primor de argentaria, 
execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério. Era espanhol; e não 
foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano; por mais que 
lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, e não queria 
línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a 
necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom 
pajem, que ele queria por na sala, como um pedaço da província, nem o pode 
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deixar na cozinha, onde reinava um francês, Jean; foi degradado a outros 
serviços. 
 

ASSIS, M. Quincas Borba. In: Obra completa. V.1.  
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993 (fragmento). 

 
Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura 
brasileira. No fragmento apresentado, a peculiaridade do texto que garante a 
universalização de sua abordagem reside  
a) no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo 
da aparência sobre a  
essência.    
b) no sentimento de nostalgia do passado devido à substituição da mão de 
obra escrava pela dos  
imigrantes.    
c) na referência a Fausto e Mefistófeles, que representam o desejo de 
eternização de Rubião.    
d) na admiração dos metais por parte de Rubião, que metaforicamente 
representam a durabilidade  
dos bens produzidos pelo trabalho.    
e) na resistência de Rubião aos criados estrangeiros, que reproduz o 
sentimento de xenofobia.    
   
098. (ENEM 2010)   
Machado de Assis 
 
 Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, 
jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade 
do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de 
negro e português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado 
de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da 
língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, 
também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, 
única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 
 

Disponível em: http://www.passeiweb.com. Acesso em: 1 maio 2009. 
 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto 
citado constitui-se de  
a) fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de 
um renomado escritor.    
b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por 
seus trabalhos e vida cotidiana.    

c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura 
argumentativa, destacando como tema seus principais feitos.    
d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, 
ressaltando sua intimidade familiar em detrimento  
de seus feitos públicos.    
e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela 
ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva.    
   
099. (ENEM 2005)   
Leia o texto e examine a ilustração: 
 
  ÓBITO DO AUTOR 
 
(....) expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 
1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, 
rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui 
acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que 
não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma 
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um 
daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso 
que proferiu à beira de minha cova: -"Vós, que o conhecestes, meus 
senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a 
humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras 
que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isto é a dor crua e má que 
lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor 
ao nosso ilustre finado." (....) 
  

(Adaptado. Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ilustrado 
por Cândido Portinari. Rio de Janeiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1.) 
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Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. 
É correto afirmar que a ilustração do pintor  

a) apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal.    
b) retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis.    
c) distorce a cena descrita no romance.    
d) expressa um sentimento inadequado à situação.    
e) contraria o que descreve Machado de Assis.    
   
100. (ENEM 2001)   
No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente 
um outro estilo de época: o romantismo. 
 
"Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a 
mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não 
digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, 
porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os 
olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto 
nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da 
natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a 
outro indivíduo, para os fins secretos da criação." 
 

 (ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas.  
Rio de Janeiro: Jackson, 1957.) 

 
A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está 
transcrita na alternativa:  
a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas...    
b) era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça...    
c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, 

precário e eterno, ...    
d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ...    
e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 
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PARNASIANISMO/SIMBOLISMO 

 
101. (ENEM 2014)   
Vida obscura 
 
Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, 
ó ser humilde entre os humildes seres, 
embriagado, tonto de prazeres, 
o mundo para ti foi negro e duro. 
 
Atravessaste no silêncio escuro 
a vida presa a trágicos deveres 
e chegaste ao saber de altos saberes 
tornando-te mais simples e mais puro. 
 
Ninguém te viu o sentimento inquieto, 
magoado, oculto e aterrador, secreto, 
que o coração te apunhalou no mundo, 
 
Mas eu que sempre te segui os passos 
sei que cruz infernal prendeu-te os braços 
e o teu suspiro como foi profundo! 
 

SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1961. 
 
Com uma obra densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz e Sousa 
transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade 
vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em  

a) sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação.    
b) tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social.    
c) extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes.    
d) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais.    
e) vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã.    
   
102. (ENEM 2011)   
Lépida e leve 
 
Língua do meu Amor velosa e doce,  
que me convences de que sou frase,  
que me contornas, que me vestes quase,  
como se o corpo meu de ti vindo me fosse.  
Língua que me cativas, que me enleias  
os surtos de ave estranha,  
em linhas longas de invisíveis teias,  
de que és, há tanto, habilidosa aranha...  
[...] 
Amo-te as sugestões gloriosas e funestas,  
amo-te como todas as mulheres  
te amam, ó língua-lama, ó lingua-resplendor,  
pela carne de som que à ideia emprestas  
e pelas frases mudas que proferes  
nos silêncios de Amor!...  

 
MACHADO. G. In: MORICONI, I. (org). Os cem melhores poemas brasileiros 

do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 (fragmento).  
 
A poesia de Gilka Machado identifica-se com as concepções artísticas 
simbolistas. Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e 
formais modernistas, já que, nele, a poeta  
a) procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado 
formal.    
b) concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder da 
palavra.    
c) questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso 
livre.    
d) propõe um modelo novo de erotização na lírica amorosa e propõe a 
simplificação verbal.    
e) explora a construção da essência feminina, a partir da polissemia de 
“língua”, e inova o léxico.    
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103. (ENEM 2009)   

Cárcere das almas 

 

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 

Soluçando nas trevas, entre as grades 
Do calabouço olhando imensidades, 
Mares, estrelas, tardes, natureza. 
 
Tudo se veste de uma igual grandeza 
Quando a alma entre grilhões as liberdades 
Sonha e, sonhando, as imortalidades 
Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 
 
Ó almas presas, mudas e fechadas 
Nas prisões colossais e abandonadas, 
Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 
 
Nesses silêncios solitários, graves, 
que chaveiro do Céu possui as chaves 
para abrir-vos as portas do Mistério?! 
 

CRUZ E SOUSA, J. Poesia completa. Florianópolis:  
Fundação Catarinense de Cultura / Fundação Banco do Brasil, 1993. 

 
Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do 
Simbolismo encontrados no poema Cárcere das almas, de Cruz e Sousa, são  
a) a opção pela abordagem, em linguagem simples e direta, de temas 

filosóficos.    
b) a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática 

nacionalista.    
c) o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas 

universais.    
d) a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em 

imagens poéticas inovadoras.    
e) a liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica 

tradicionais em favor de temas do cotidiano    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Epígrafe* 

 

Murmúrio de água na clepsidra** gotejante, 

Lentas gotas de som no relógio da torre, 

Fio de areia na ampulheta vigilante, 

Leve sombra azulando a pedra do quadrante*** 

Assim se escoa a hora, assim se vive e morre... 

Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, 

Tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? 

Procuremos somente a Beleza, que a vida 

É um punhado infantil de areia ressequida, 

Um som de água ou de bronze e uma sombra que passa... 

(Eugênio de Castro. "Antologia pessoal da poesia portuguesa") 

 

(*) Epígrafe: inscrição colocada no ponto mais alto; tema. 

(**) Clepsidra: relógio de água. 

(***) Pedra do quadrante: parte superior de um relógio de sol.  

 
104. (ENEM 2003)   
A imagem contida em "lentas gotas de som" (verso 2) é retomada na segunda 
estrofe por meio da expressão:  
a) tanta ameaça.    
b) som de bronze.    
c) punhado de areia.    
d) sombra que passa.    
e) somente a Beleza.    
   
105. (ENEM 2003)   

Neste poema, o que leva o poeta a questionar determinadas ações humanas 

(versos 6 e 7) é a:   

a) infantilidade do ser humano.    
b) destruição da natureza.    

http://www.efivest.com/


 LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

58 

c) exaltação da violência.    
d) inutilidade do trabalho.    
e) brevidade da vida.    
  

PRÉ-MODERNISMO E MODERNISMO 

 
106. (ENEM 2014)   
Psicologia de um vencido 
 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênesis da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundíssimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário das ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 
 

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 

 
A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição 
designada como pré-modernista.  
Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, 
identificam-se marcas dessa literatura de transição, como  
a) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o 
vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos 
vigentes no Modernismo.    
b) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em 
metáforas como “Monstro de escuridão e rutilância” e “influência má dos 
signos do zodíaco”.    
c) a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em “carbono e 
amoníaco”, “epigênesis da infância” e “frialdade inorgânica”, que restitui a 
visão naturalista do homem.    
d) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do 
Parnasianismo e do Simbolismo, dimensionada pela inovação na 
expressividade poética, e o desconcerto existencial.    
e) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo 
tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde 
renovados pelos modernistas.    
   
107. (ENEM 2012)   
Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice 
de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que 
fossem... Em que lhe contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do 
Brasil? Em nada... O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. 
Lembrou-se das coisas do tupi, do folk-lore, das suas tentativas agrícolas... 
Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! 
 
O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio; e levou-o à 
loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e 
ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. E, quando o seu 
patriotismo se fizera combatente, o que achara? Decepções. Onde estava a 
doçura de nossa gente? Pois ele a viu combater como feras? Pois não a via 
matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, 
uma série, melhor, um encadeamento de decepções. 
 
A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma criado por ele no silêncio 
de seu gabinete. 
 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 8 nov. 2011. 

 
O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado 
em 1911. No fragmento destacado, a reação do personagem aos 
desdobramentos de suas iniciativas patrióticas evidencia que  
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a) A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira 
levou-o a estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla 
do país.    

b) A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou-o ao ideal de 
prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto 
republicano.    

c) A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a 
cordialidade do povo, a riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à 
frustração ideológica.    

d) A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de 
decepção e desistência de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se 
em seu gabinete.    

e) A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz 
parte de um projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época 
do autor.    

   
108. (ENEM 2010)   
Texto I 
 
 Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria 
revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este 
amor assim absoluto e assim exagerado e partilhado por todos vos. Nós somos 
irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos 
povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, 
mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. E este mesmo o 
sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, 
resiste as idades e as épocas. 
 

RIO. J. A rua. In: A alma encantadora das ruas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento). 

 
Texto II 
 
 A rua dava-lhe uma forca de fisionomia, mais consciência dela. Como 
se sentia estar no seu reino, na região em que era rainha e imperatriz. O olhar 
cobiçoso dos homens e o de inveja das mulheres acabavam o sentimento de 
sua personalidade, exaltavam-no ate. Dirigiu-se para a rua do Catete com o 
seu passo miúdo e solido. [...] No caminho trocou cumprimento com as 
raparigas pobres de uma casa de cômodos da vizinhança. 
 [...] E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela 
continuou o seu caminho, arrepanhando a saia, satisfeita que nem uma 
duquesa atravessando os seus domínios. 
 

BARRETO, L. Um e outro. in: Clara dos Anjos.  
Rio de Janeiro: Editora Mérito (fragmento). 

 
A experiência urbana e um tema recorrente em crônicas, contos e romances do 
final do século XIX e início do XX, muitos dos quais elegem a rua para explorar 
essa experiência. Nos fragmentos I e II, a rua é vista, respectivamente, como 
lugar que  
a) desperta sensações contraditórias e desejo de reconhecimento.    
b) favorece o cultivo da intimidade e a exposição dos dotes físicos.    
c) possibilita vínculos pessoais duradouros e encontros casuais.    
d) propicia o sentido de comunidade e a exibição pessoal.    
e) promove o anonimato e a segregação social.    
   
109. (ENEM 2010)   

Negrinha 
 
 Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, 
mulatinha escura, de cabelos ruços e olhos assustados. 
 Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os 
pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre 
escondida, que a patroa não gostava de crianças. 
 Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada 
dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. 
Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala de jantar), ali 
bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. 
Uma virtuosa senhora em suma – “dama de grandes virtudes apostólicas, 
esteio da religião e da moral”, dizia o reverendo. 
 Ótima, a dona Inácia. 
 Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne 
viva. 
 [...] 
 A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. 
Vinha da escravidão, fora senhora de escravos – e daquelas ferozes, amigas de 
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ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo – 
essa indecência de negro igual. 
 

LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONE, I. Os cem melhores contos brasileiros 
do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000 (fragmento). 

 
A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. 
Essa contradição infere-se, no contexto, pela  
a) falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as 
amigas.    
b) receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com 
as beatas.    
c) ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças.    
d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no 
final do texto.    
e) rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com 
castigos.    
   
110. (ENEM 2007)   
Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a 
Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado 
Paranoia ou Mistificação: 
 
 Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas 
e em consequência fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e 
adotados, para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos 
dos grandes mestres. (...) A outra espécie é formada dos que veem 
anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a 
sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da 
cultura excessiva. (...). Estas considerações são provocadas pela exposição da 
sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude 
estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso & cia. 
  

O Diário de São Paulo, dez./1917. 
 
Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por 
Monteiro Lobato no artigo?  

a)     

b)     

c)     

http://www.efivest.com/


LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

61 

d)     

e)   
 

111. (ENEM 2002)   
"Narizinho correu os olhos pela assistência. Não podia haver nada mais 
curioso. Besourinhos de fraque e flores na lapela conversavam com baratinhas 
de mantilha e miosótis nos cabelos. Abelhas douradas, verdes e azuis, falavam 
mal das vespas de cintura fina - achando que era exagero usarem coletes tão 
apertados. Sardinhas aos centos criticavam os cuidados excessivos que as 
borboletas de toucados de gaze tinham com o pó das suas asas. Mamangavas 
de ferrões amarrados para não morderem. E canários cantando, e beija-flores 
beijando flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando, tudo 
que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo." 
 

 (LOBATO, Monteiro. Reinações de Narizinho.  
São Paulo: Brasiliense, 1947.) 

 
No último período do trecho, há uma série de verbos no gerúndio que 
contribuem para caracterizar o ambiente fantástico descrito. 
Expressões como "camaronando", "caranguejando" e "pequeninando e não 
mordendo" criam, principalmente, efeitos de  
a) esvaziamento de sentido.    
b) monotonia do ambiente.    
c) estaticidade dos animais.    
d) interrupção dos movimentos.    
e) dinamicidade do cenário.   
 
112. (ENEM 2016)   
A partida de trem 
 
Marcava seis horas da manhã. Angela Pralini pagou o táxi e pegou sua 
pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do 
Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem-vestida e com 
joias. Das rugas que a disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na 
idade, e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que 
importa? Chega-se a um certo ponto – e o que foi não importa. Começa uma 
nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua 
filha que foi embora antes do trem partir. Ajudara-a antes a subir no vagão. 
Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara do lado. Quando a 
locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco: não esperava 
que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. 
Angela Pralini percebeu-lhe o movimento e perguntou: 
— A senhora deseja trocar de lugar comigo? 
Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza, disse que não, obrigada, para 
ela dava no mesmo. Mas parecia ter-se perturbado. Passou a mão sobre o 
camafeu filigranado de ouro, espetado no peito, passou a mão pelo broche. 
Seca. Ofendida? Perguntou afinal a Angela Pralini: 
— É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? 

 
LISPECTOR, C. Onde estivestes de noite. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980 (fragmento). 
 
A descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente 
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na obra de Clarice Lispector. No fragmento, o narrador enfatiza o(a)  
a) comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada.    
b) anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação.    
c) incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes.    
d) constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas.    
e) sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento.    
   
113. (ENEM 2016)   
PINHÃO sai ao mesmo tempo que BENONA entra. 
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer falar com você. 
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero 
falar com ele. 
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. 
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não! 
BENONA: Isso são coisas passadas. 
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, 
com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e 
um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora, parece que ouviu dizer que 
eu tenho um tesouro. E vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira 
hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro da molest’a, como um 
urubu, atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há 
de proteger minha pobreza e minha devoção. 
 

SUASSUNA, A. O santo e a porca. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 2013 (fragmento). 

 
 
Nesse texto teatral, o emprego das expressões “o peste” e “cachorro da 
molest’a” contribui para  
a) marcar a classe social das personagens.    
b) caracterizar usos linguísticos de uma região.    
c) enfatizar a relação familiar entre as personagens.    
d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares.    
e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens.    
   
114. (ENEM 2016)   
Antiode 
 
Poesia, não será esse 
o sentido em que 
ainda te escrevo: 
 
flor! (Te escrevo: 

flor! Não uma 
flor, nem aquela 
flor-virtude – em 
disfarçados urinóis). 
 
Flor é a palavra 
flor; verso inscrito 
no verso, como as 
manhãs no tempo. 
 
Flor é o salto 
da ave para o voo: 
o salto fora do sono 
quando seu tecido 
se rompe; é uma explosão 
posta a funcionar, 
como uma máquina, 
uma jarra de flores. 
 

MELO NETO, J. C. Psicologia da composição. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 (fragmento). 

 
A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem 
necessariamente explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, 
poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de  
a) uma palavra, a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a 
fim de assumir novos significados.    
b) um urinol, em referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do 
século XX.    
c) uma ave, que compõe, com seus movimentos, uma imagem historicamente 
ligada à palavra poética.    
d) uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico-
científico pós-Revolução Industrial.    

http://www.efivest.com/


LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

63 

e) um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao 
eu lírico.    

   
115. (ENEM 2015)  
Exmº Sr. Governador:  
Trago a V. Exa. um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de 
Palmeira dos Índios em 1928. 
[...]  
ADMINISTRAÇÃO  
Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário 
vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que 
prefeitura do interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita 

por ela; comunicam-se as datas históricas ao Governo do Estado, que não 
precisa disso; todos os acontecimentos políticos são badalados. Porque se 
derrubou a Bastilha - um telegrama; porque se deitou pedra na rua - um 
telegrama; porque o deputado F. esticou a canela - um telegrama.  
Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. 
GRACILlANO RAMOS  
 

RAMOS, G. Viventes das Alagoas. São Paulo: Martins Fontes, 1962. 
 
O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época, prefeito de 
Palmeira dos Índios, e é destinado ao governo do estado de Alagoas. De 
natureza oficial, o texto chama a atenção por contrariar a norma prevista para 
esse gênero, pois o autor  
a) emprega sinais de pontuação em excesso.    
b) recorre a termos e expressões em desuso no português.    
c) apresenta-se na primeira pessoa do singular, para conotar intimidade com o 

destinatário.    
d) privilegia o uso de termos técnicos, para demonstrar conhecimento 

especializado.    
e) expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga emocional.    
   
116. (ENEM 2015)   
Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório 
suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me 
falara João Luso, que ali passara um inverno com a senhora. Mais tarde vim a 
saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo 
Antônio Nobre. “Ao cair das folhas”, um de seus mais belos sonetos, talvez o 
meu predileto, está datado de “Clavadel, outubro, 1895”. Fiquei na Suíça até 
outubro de 1914.  
 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. 
 
No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a 
sequência dos eventos narrados, destaca-se a  
a) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto.    
b) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos.    
c) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos.    
d) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais.    
e) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor.    
   
117. (ENEM 2015)   
Cântico VI 
 
Tu tens um medo de 
Acabar. 

Não vês que acabas todo o dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo dia. 
No amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas. 
Até não teres medo de morrer. 
E então serás eterno. 
 

MEIRELES, C. Antologia poética, Rio de Janeiro: Record. 1963 (fragmento). 
 
A poesia de Cecília Meireles revela concepções sobre o homem em seu aspecto 
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existencial. Em Cântico VI, o eu lírico exorta seu interlocutor a perceber, 
como inerente à condição humana,  
a) a sublimação espiritual graças ao poder de se emocionar.    
b) o desalento irremediável em face do cotidiano repetitivo.    
c) o questionamento cético sobre o rumo das atitudes humanas.    
d) a vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente.    
e) um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas.    
   
118. (ENEM 2015)   

 
 
As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do 
início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas 
denominadas vanguardas. A máscara remete à  
a) preservação da proporção.    
b) idealização do movimento.    
c) estruturação assimétrica.    
d) sintetização das formas.    
e) valorização estética.    
   
119. (ENEM 2015)   

 
 
O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias 
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do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa 
vanguarda em suas produções. Um traço do Surrealismo presente nessa 
pintura é o(a)  
a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no 

espelho.    
b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre 

para frente.    
c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais.    
d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem.    
e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho.    
   
120. (ENEM 2014)   

Camelôs 
 
Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão: 
O que vende balõezinhos de cor 
O macaquinho que trepa no coqueiro 
O cachorrinho que bate com o rabo 
Os homenzinhos que jogam boxe 
A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado 
E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. 
 
Alegria das calçadas 
Uns falam pelos cotovelos: 
— “O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho, vai buscar um pedaço de 
banana para eu [acender o charuto. 
Naturalmente o menino pensará: Papai está malu...” 
 
Outros, coitados, têm a língua atada. 
 
Todos porém sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de 
inutilidades. 
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da meninice... 
E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. 
 

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. 
 
Uma das diretrizes do Modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano 
como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica 
essa tendência e alcança expressividade porque  
a) realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança 

brasileira.    
b) promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos.    
c) traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação 

corriqueira.    
d) introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética 

nova.    
e) constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade 

infantil.    
   
121. (ENEM 2013)   
Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra 
molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da 
pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas 
sei que o universo jamais começou. 
 
[…] 

  
Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas continuarei a escrever. 
Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se 
antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história 
não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos 
— sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […] Felicidade? Nunca vi 
palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 
Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual 
— há dois anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da 
iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou 
escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que 
justificaria o começo — como a morte parece dizer sobre a vida — porque 
preciso registrar os fatos antecedentes. 
 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1988 (fragmento). 
 
A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de 
Clarice Lispector, culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da 
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morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o 
narrador  
a) observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo 
indiferente aos fatos e às personagens.    
b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que 
levaram aos eventos que a compõem.    
c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a 
construção do discurso.    
d) admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade 
para escolher as palavras exatas.    
e) propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns 
na narrativa de ficção. 
 
122. (ENEM 2013)   

 
 
O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está 
relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as 
anotações em torno dos versos constituem  
a) direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-
culturais.    
b) forma clássica da construção poética brasileira.    
c) rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol.    
d) intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética.    
e) lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais.    
   
123. (ENEM 2013)   
Olá! Negro 
 
Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos 
e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor 
tentarão apagar a tua cor! 
E as gerações dessas gerações quando apagarem 
a tua tatuagem execranda, 
não apagarão de suas almas, a tua alma, negro! 
Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi, 
negro-fujão, negro cativo, negro rebelde 
negro cabinda, negro congo, negro ioruba, negro que foste para o algodão de 
USA 
para os canaviais do Brasil, para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 
de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreendo agora os teus blues 
nesta hora triste da raça branca, negro! 
Olá, Negro! Olá, Negro! 

http://www.efivest.com/


LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

67 

A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 
 

LIMA, J. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958 (fragmento). 
 
O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um 
contexto social assinalado por  
a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos 

brancos.    
b) preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural dos 

brancos.    
c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos 

colonizados.    

d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela 
condição de pobreza.    

e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade.    
   
124. (ENEM 2012)   
TEXTO I 
 
Antigamente 
 
Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se 
esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de 
entrar no couro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir 
nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais 
velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo 
voltava aos penates. Não ficava mangando na rua nem escapulia do mestre, 
mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro 
smart calçava botina de botões para comparecer todo liró ao copo d’água, se 
bem que no convescote apenas lambiscasse, para evitar flatos. Os bilontras é 
que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia 
muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante 
de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que 
se pudesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. 
 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa.  
Rio de janeiro: nova Aguilar, 1983 (fragmento). 

 
TEXTO II 
 

Palavras do arco da velha 
 

Expressão Significado 

Cair nos braços de 
Morfeu 

Dormir 

Debicar Zombar, ridicularizar 

Tunda Surra 

Mangar Escarnecer, caçoar 

Tugir Murmurar 

Liró Bem-vestido 

Copo d’água Lanche oferecido pelos amigos 

Convescote Piquenique 

Bilontra Velhaco 

Treteiro de topete Tratante atrevido 

Abrir o arco Fugir 

 
FLORIN, J. L. As línguas mudam.  

In: Revista Língua Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado). 
 
Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo emprego de 
palavras obsoletas, que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no 
português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que  
a) a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a 

fatos e coisas do cotidiano.    
b) o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do léxico 

proveniente do português europeu.    
c) a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no 

eixo temporal.    
d) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como 

língua independente.    
e) o léxico do português representa uma realidade linguística variável e 

diversificada.    
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125. (ENEM 2012)  
 Aquele bêbado 
 
— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz com os indicadores. 
Acrescentou: — Álcool. 
 
O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, 
versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana 
embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso Antônio. 
 
— Curou-se 100% de vício — comentavam os amigos. 
 
Só ele sabia que andava bêbado que nem um gambá. Morreu de etilismo 
abstrato, no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon, e seu féretro 
ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. 
 

ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991. 
 
A causa mortis do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um 
efeito irônico no texto porque, ao longo da narrativa, ocorre uma  
a) metaforização do sentido literal do verbo “beber”.    
b) aproximação exagerada da estética abstracionista.    
c) apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem.    
d) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras coroas”.    
e) citação aleatória de nomes de diferentes artistas.    
   
126. (ENEM 2012)   
Verbo ser 
 
QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter 
um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando 
crescer? Usar outro nome, corpo ou jeito? Ou a gente só principia a ser 
quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão 
depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser 
quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não 
vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. 
 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. 
 
A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua 
corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem  
a) no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser 
autêntico e singular.    

b) na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros.    
c) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares.    
d) no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus 
antepassados.    
e) na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares.    
   
127. (ENEM 2012)   
Ai, palavras, ai, palavras  
Que estranha potência a vossa!  
 
Todo o sentido da vida  
Principia a vossa porta:  
O mel do amor cristaliza  
Seu perfume em vossa rosa;  
Sois o sonho e sois a audácia,  
Calúnia, fúria, derrota...  
 
A liberdade das almas,  
ai! Com letras se elabora...  
e dos venenos humanos  
sois a mais fina retorta:  
frágil, frágil, como o vidro  
e mais que o aço poderosa!  
Reis, impérios, povos, tempos,  
pelo vosso impulso rodam...  
 

MEIRELES, C. Obra poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985 (fragmento).  
 
O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Independência, de 
Cecília Meireles. Centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a 
obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação 
entre o homem e a linguagem:  
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a) A força e a resistência humanas superam os danos provocados pelo poder 
corrosivo das palavras.    

b) As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio 
vinculado ao significado das palavras.    

c) O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza 
da luta do homem pela vida.    

d) Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações 
perpetuar seus valores e suas crenças.    

e) Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance 
limitado pelas intenções e gestos.    

   
 

 
128. (ENEM 2012)   
O trovador 
 
Sentimentos em mim do asperamente 
dos homens das primeiras eras... 
As primaveras de sarcasmo 
intermitentemente no meu coração arlequinal... 
Intermitentemente... 
Outras vezes é um doente, um frio 
na minha alma doente como um longo som redondo... 
Cantabona! Cantabona! 
Dlorom ... 
Sou um tupi tangendo um alaúde! 
 

ANDRADE, M. In: MANFIO, D. Z. (Org.) Poesias completas de Mário de 
Andrade. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005. 

 
Cara ao Modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e 
na poesia de Mário de Andrade. Em O trovador, esse aspecto é  
a) abordado subliminarmente, por meio de expressões como “coração 

arlequinal” que, evocando o carnaval, remete à brasilidade.    
b) verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos, estudados 

por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas.    
c) lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como “Sentimentos em 

mim do asperamente” (v. 1), “frio” (v. 6), “alma doente” (v. 7), como pelo 
som triste do alaúde “Dlorom” (v. 9).    

d) problematizado na oposição tupi (selvagem) x alaúde (civilizado), 
apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago, 
de Oswaldo de Andrade.    

e) exaltado pelo eu lírico, que evoca os “sentimentos dos homens das 
primeiras eras” para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas.    

 
   
129. (ENEM 2012)   
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O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o 
rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século 
XX. Essa nova tendência se caracteriza pela  
a) pintura de modelos em planos irregulares.    
b) mulher como temática central da obra.    
c) cena representada por vários modelos.    
d) oposição entre tons claros e escuros.    
e) nudez explorada como objeto de arte.    
   
130. (ENEM 2011)   
Quem é pobre, pouco se apega, é um giro-o-giro no  vago dos gerais, que 
nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê: o Zé-Zim, o melhor meeiro 
meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto: - Zé-Zim. por que é que você não 
cria galinhas-d’angola, como todo o mundo faz? — Quero criar nada não... - 
me deu resposta: — Eu gosto muito de mudar... [...] Belo um dia, ele tora. 
Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. [...] Essa não 
faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha 
terra. [...] Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Jidião 
Guedes; quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos 
existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de-Janeiro 
vai no São Francisco, o senhor sabe.  
 

ROSA. J. G. Grande Sertão Veredas. Rio de Janeiro: José Olympio 
(fragmento). 

  
Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma 
desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras marcadas pela 
concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e 
fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem-narrador  
a) relata a seu interlocutor a história de Zé-Zim, demonstrando sua pouca 
disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição 
graças à sua força de trabalho.    
b) descreve o processo de transformação de um meeiro  — espécie de 
agregado — em proprietário de terra.    
c) denuncia a falta de compromisso e a desocupação  dos moradores, que 
pouco se envolvem no trabalho da terra.    
d) mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela 
sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente.    
e) mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social, de 
proprietário de terras.    
   
131. (ENEM 2011)   
Texto I 

 
O meu nome é Severino, 
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria, 
do finado Zacarias, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
 
MELO NETO, J. C. Obras completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 (fragmento) 

 
Texto II 
 
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante 
Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A 
autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um 
Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços 
biográficos são sempre partilhados por outros homens. 
 

SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos.  
Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento). 
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Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica 
(Texto II), observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a 
que ele faz referência aponta para um problema social expresso literariamente 
pela pergunta “Como então dizer quem fala/ ora a Vossas Senhorias?”. A 
resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da  
a) descrição minuciosa dos traços biográficos personagem-narrador.    
b) construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado 

com a sua situação.    
c) representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que 

compartilham sua condição.    
d) apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta 

em sua crise existencial.    

e) descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser 
descendente do coronel Zacarias.    
   
132. (Enem 2010)   
Texto I 
 
 Logo depois transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o 
trabalho do dia lhes proporcionava. 
 Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Não mais estranhas, 
porém, que aqueles meninos, moleques de todas as cores e de idades as mais 
variadas, desde os nove aos dezesseis anos, que à noite se estendiam pelo 
assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que 
circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os 
lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos 
presos às canções que vinham das embarcações... 
 

AMADO, J. Capitães da Areia.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento). 

 
Texto II 
 
 À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, 
ergue-se o velho ingazeiro – ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera 
animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial 
contentavam-se com as sobras do mercado. 
 

TREVISAN, D. 35 noites de paixão: contos escolhidos. 
 Rio de Janeiro: BestBolso, 2009 (fragmento). 

 
Sob diferentes perspectivas, os fragmentos citados são exemplos de uma 
abordagem literária recorrente na literatura brasileira do século XX. Em ambos 
os textos,  
a) a linguagem afetiva aproxima os narradores dos personagens 

marginalizados.    
b) a ironia marca o distanciamento dos narradores em relação aos 

personagens.    
c) o detalhamento do cotidiano dos personagens revela a sua origem social.    
d) o espaço onde vivem os personagens é uma das marcas de sua exclusão.    
e) a crítica à indiferença da sociedade pelos marginalizados é direta.    
   
133. (Enem 2010)  
 “Todas as manhãs quando acordo, experimento um prazer supremo:  
o de ser Salvador Dalí.” 
NÉRET, G. Salvador Dalí. Taschen, 1996. 
 

Assim escreveu o pintor dos “relógios moles” e das “girafas em chamas” em 
1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra 
Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por 
seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na 
interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud, denominado 
“método de interpretação paranoico”. Esse método era constituído por textos 
visuais que demonstram imagens  
a) do fantástico, impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a 

busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo 
incomparável.    

b) do onírico, que misturava sonho com realidade e interagia refletindo a 
unidade entre o consciente e o inconsciente como um universo único ou 
pessoal.    

c) da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção 
despojada no traço, na temática e nas formas vinculadas ao real.    

d) do reflexo que, apesar do termo “paranoico”, possui sobriedade e elegância 
advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos.    

e) da expressão e intensidade entre o consciente e a liberdade, declarando o 
amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados.    
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134. (ENEM 2009)   

No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia 

duas literaturas independentes dentro da mesma língua: uma do Norte e 

outra do Sul, regiões segundo ele muito diferentes por formação histórica, 

composição étnica, costumes, modismos linguísticos etc. Por isso, deu aos 

romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em 

nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Moog, procurou mostrar com bastante 

engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, 

refletindo as características locais. 

CANDIDO, A. A nova narrativa. A educação pela noite e outros ensaios.  

São Paulo: Ática, 2003. 

 

Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da 

paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que  

a) o romance do Sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente 
urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de 
características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração 
europeia.    
b) José de Alencar, representante, sobretudo, do romance urbano, retrata a 
temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas 
entre as raças.    
c) o romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do 
vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da 
natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos 
favorecidos.    
d) a literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de 
Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, 
as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo.    
e) Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são 
romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a 
problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país 
promovida pelo Estado Novo.    
 
135. (ENEM 2009)   

Confidência do Itabirano 

 

Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

Noventa por cento de ferro nas calçadas. 

Oitenta por cento de ferro nas almas. 

E esse alheamento do que na vida é porosidade e 

                                                         [comunicação. 

 

A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e 

                                                               [sem horizontes. 

 

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 

é doce herança itabirana. 

 

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, 

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval; 

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas; 

este orgulho, esta cabeça baixa... 

 

Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 

Hoje sou funcionário público. 

Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói! 

 

ANDRADE, C. D. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. 

 

Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista 

brasileiro. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou 

poeticamente as inquietudes e os dilemas humanos. Sua poesia é feita de 

uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe 

claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em 
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vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções 

artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima  

a) representa a fase heroica do modernismo, devido ao tom contestatório e à 
utilização de expressões e usos linguísticos típicos da oralidade.    

b) apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a 
apresentação objetiva de fatos e dados históricos.    

c) evidencia uma tensão histórica entre o “eu” e a sua comunidade, por 
intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o 
mundo colaboram para a constituição do indivíduo.    

d) critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e 
da poesia em comparação com as prendas resgatadas de Itabira.    

e) apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da 
saudade da infância e do amor pela terra natal, por meio de recursos 
retóricos pomposos.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Canção do vento e da minha vida 
 
O vento varria as folhas, 
O vento varria os frutos, 
O vento varria as flores... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 

De frutos, de flores, de folhas. 
 
[...] 
O vento varria os sonhos 
E varria as amizades... 
O vento varria as mulheres... 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De afetos e de mulheres. 
 
O vento varria os meses 
E varria os teus sorrisos... 
O vento varria tudo! 
E a minha vida ficava 
Cada vez mais cheia 
De tudo. 
 

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.  

 

136. (ENEM 2009)   

Predomina no texto a função da linguagem  

a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.    
b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões.    
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação.    
d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e 

fatos reais.    
e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da 

estrutura do texto.    
   
137. (ENEM 2009)   

Na estruturação do texto, destaca-se  

a) a construção de oposições semânticas.    
b) a apresentação de ideias de forma objetiva.    
c) o emprego recorrente de figuras de linguagem, como o eufemismo.    
d) a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes.    
e) a inversão da ordem sintática das palavras.    
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138. (ENEM 2007)   

 

Um dia, os imigrantes aglomerados na amurada da proa chegavam à 
fedentina quente de um porto, num silêncio de mato e de febre amarela. 
Santos. - É aqui! Buenos Aires é aqui! - Tinham trocado o rótulo das 
bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens dos animais 
onde iam. Jogavam-nos num pavilhão comum em São Paulo. - Buenos Aires é 
aqui! - Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois, que 
pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas, chegavam uma 
tarde nas senzalas donde acabava de sair o braço escravo. Formavam 
militarmente nas madrugadas do terreiro homens e mulheres, ante feitores de 
espingarda ao ombro. 
  

Oswald de Andrade. "Marco Zero II - Chão". Rio de Janeiro: Globo, 1991. 
 
Levando-se em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de 
Antonio Rocco reproduzida acima, relativos à imigração europeia para o 
Brasil, é correto afirmar que  
a) a visão da imigração presente na pintura é trágica e, no texto, otimista.    
b) a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para 
o Brasil.    
c) os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil.    
d) Antonio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o 

pioneirismo do imigrante.    
e) Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor 
que a dos ex-escravos.    
  
139. (ENEM 2007)   
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O CANTO DO GUERREIRO 
 
 Aqui na floresta 
 Dos ventos batida, 
 Façanhas de bravos 
 Não geram escravos, 
 Que estimem a vida 
 Sem guerra e lidar. 
 - Ouvi-me, Guerreiros, 
 - Ouvi meu cantar. 
 
 Valente na guerra, 
 Quem há, como eu sou? 
 Quem vibra o tacape 
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 Com mais valentia? 
 Quem golpes daria 
 Fatais, como eu dou? 
 - Guerreiros, ouvi-me; 
 - Quem há, como eu sou? 
 
 Gonçalves Dias. 
 
 

MACUNAÍMA 
(Epílogo) 

  

 Acabou-se a história e morreu a vitória. 
 Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo 
Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais 
ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros arrastadouros 
meios-barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto... Um 
silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a 
terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles casos tão pançudos. 
Quem podia saber do Herói? 
 

Mário de Andrade. 
 

A leitura comparativa dos dois textos indica que  
a) ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro apresentada de forma 

realista e heroica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico.    
b) a abordagem da temática adotada no texto escrito em versos é 

discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil.    
c) as perguntas "- Quem há, como eu sou?" (10. texto) e "Quem podia saber 

do Herói?" (20. texto) expressam diferentes visões da realidade indígena 
brasileira.    

d) o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos 
povos indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil.    

e) os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-
se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra 
a presença do narrador, no segundo texto.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  

Texto I 
 
 Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a 
família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão, suportando ferro 
quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não. (...) 
Tinha aqueles cambões pendurados ao pescoço. Deveria continuar a arrastá-
los? Sinha Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, 
como o pai. Quando crescessem, guardariam as reses de um patrão invisível, 
seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. 

Graciliano Ramos. Vidas Secas. São Paulo: Martins, 23ª ed., 1969, p. 75. 
 
 

Texto II 
 
 Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, enigmático, impermeável. 
Não há solução fácil para uma tentativa de incorporação dessa figura no campo 
da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de fáceis soluções, que Graciliano 
vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, uma estrutura romanesca, 
uma constituição de narrador em que narrador e criaturas se tocam, mas não 

se identificam. Em grande medida, o debate acontece porque, para a 
intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, a despeito de aparecer 
idealizado em certos aspectos, ainda é visto como um ser humano de segunda 
categoria, simples demais, incapaz de ter pensamentos demasiadamente 
complexos. O que "Vidas Secas" faz é, com pretenso não envolvimento da voz 
que controla a narrativa, dar conta de uma riqueza humana de que essas 
pessoas seriam plenamente capazes. 

Luís Bueno. Guimarães, Clarice e antes. In: Teresa. São Paulo: USP, nº 2, 
2001, p. 254.  

 
 
140. (ENEM 2007)   
A partir do trecho de "Vidas Secas" (texto I) e das informações do texto II, 
relativas às concepções artísticas do romance social de 1930, avalie as 
seguintes afirmativas. 
 
I. O pobre, antes tratado de forma exótica e folclórica pelo regionalismo 

pitoresco, transforma-se em protagonista privilegiado do romance social de 
30. 
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II. A incorporação do pobre e de outros marginalizados indica a tendência da 
ficção brasileira da década de 30 de tentar superar a grande distância entre o 
intelectual e as camadas populares. 
III. Graciliano Ramos e os demais autores da década de 30 conseguiram, com 
suas obras, modificar a posição social do sertanejo na realidade nacional. 
 
É correto apenas o que se afirma em  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.    
e) II e III.    
   
141. (ENEM 2007)   
No texto II, verifica-se que o autor utiliza  
a) linguagem predominantemente formal, para problematizar, na composição 
de "Vidas Secas", a relação entre o escritor e o personagem popular.    
b) linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem formal, 
dirige-se diretamente ao leitor.    
c) linguagem coloquial, para narrar coerentemente uma história que 
apresenta o roceiro pobre de forma pitoresca.    
d) linguagem formal com recursos retóricos próprios do texto literário em 
prosa, para analisar determinado momento da literatura brasileira.    
e) linguagem regionalista, para transmitir informações sobre literatura, 
valendo-se de coloquialismo, para facilitar o entendimento do texto.    
   
142. (ENEM 2006)   
No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-
se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena: 
  
1Não se conformou: devia haver engano. (...) Com certeza havia um erro no 
papel do branco. Não se descobriu o erro, 2e Fabiano perdeu os estribos. 
3Passar a vida inteira assim no toco, 4entregando o que era dele de mão 
beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta 
de alforria? 
O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse 
procurar serviço noutra fazenda. 
5Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso 
barulho não. 
 
 Graciliano Ramos. Vidas Secas. 91a ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 
No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas 

de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. Pertence à variedade do 
padrão formal da linguagem o seguinte trecho:  
a) "Não se conformou: devia haver engano" (ref. 1).    
b) "e Fabiano perdeu os estribos" (ref. 2).    
c) "Passar a vida inteira assim no toco" (ref. 3).    
d) "entregando o que era dele de mão beijada!" (ref. 4).    
e) "Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou" (ref. 5).    
   
143. (ENEM 2006)  
 No poema "Procura da poesia", Carlos Drummond de Andrade expressa a 
concepção estética de se fazer com palavras o que o escultor Michelangelo 
fazia com mármore. O fragmento a seguir exemplifica essa afirmação. 
 
"(...) 
Penetra surdamente no reino das palavras. 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 
(...) 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 
trouxeste a chave?" 
 

 Carlos Drummond de Andrade. A rosa do povo.  
Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 13-14. 

 
Esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre autores 
modernistas:  
a) a nostalgia do passado colonialista revisitado.    
b) a preocupação com o engajamento político e social da literatura.    
c) o trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos.    
d) a produção de sentidos herméticos na busca da perfeição poética.    
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e) a contemplação da natureza brasileira na perspectiva ufanista da pátria.    
  
 
144. (ENEM 2006)     
NAMORADOS 
 
O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: 
- Antônia, ainda não me acostumei com o seu 
 [corpo, com a sua cara. 
A moça olhou de lado e esperou. 
- Você não sabe quando a gente é criança e de 
 [repente vê uma lagarta listrada? 

A moça se lembrava: 
- A gente fica olhando... 
A meninice brincou de novo nos olhos dela. 
O rapaz prosseguiu com muita doçura: 
- Antônia, você parece uma lagarta listrada. 
A moça arregalou os olhos, fez exclamações. 
O rapaz concluiu: 
- Antônia, você é engraçada! Você parece louca. 
      

Manuel Bandeira. Poesia completa 
& prosa. 

 Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1985. 

 
No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, 
destaca-se como característica da escola literária dessa época  
a) a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas.    
b) a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano.    
c) a criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado.    
d) a escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário 

dessa época.    
e) o recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do Realismo.    
   
145. (ENEM 2006)   
ERRO DE PORTUGUÊS 
Quando o português chegou 
Debaixo de uma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de Sol 
O índio tinha despido 
O português. 
 

 Oswald de Andrade. Poesias reunidas.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 

 
O primitivismo observável no poema anterior, de Oswald de Andrade, 
caracteriza de forma marcante  
a) o regionalismo do Nordeste.    
b) o concretismo paulista.    
c) a poesia Pau-Brasil.    
d) o simbolismo pré-modernista.    
e) o tropicalismo baiano.    
   
146. (ENEM 2005)    

A velha Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um acontecimento 
para a meninada... Que talento ela possuía para contar as suas histórias, com 
um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem nenhum 
dente na boca, e com uma voz que dava todos os tons às palavras! 
 Havia sempre rei e rainha, nos seus contos, e forca e adivinhações. E 
muito da vida, com as suas maldades e as suas grandezas, a gente encontrava 
naqueles heróis e naqueles intrigantes, que eram sempre castigados com 
mortes horríveis! O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que 
ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino era como se 
estivesse falando dum engenho fabuloso. Os rios e florestas por onde andavam 
os seus personagens se pareciam muito com a Paraíba e a Mata do Rolo. O seu 
Barba-Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. 
 

 José Lins do Rego. Menino de Engenho.  
Rio de Janeiro: José Olympio, 1980, p. 49-51 (com adaptações). 

 
Na construção da personagem "velha Totonha", é possível identificar traços 
que revelam marcas do processo de colonização e de civilização do país. 
Considerando o texto acima, infere-se que a velha Totonha  
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a) tira o seu sustento da produção da literatura, apesar de suas condições de 
vida e de trabalho, que denotam que ela enfrenta situação econômica muito 
adversa.    
b) compõe, em suas histórias, narrativas épicas e realistas da história do país 
colonizado, livres da influência de temas e modelos não representativos da 
realidade nacional.    
c) retrata, na constituição do espaço dos contos, a civilização urbana europeia 
em concomitância com a representação literária de engenhos, rios e florestas 
do Brasil.    
d) aproxima-se, ao incluir elementos fabulosos nos contos, do próprio 
romancista, o qual pretende retratar a realidade brasileira de forma tão 
grandiosa quanto a europeia.    
e) imprime marcas da realidade local a suas narrativas, que têm como modelo 
e origem as fontes da literatura e da cultura europeia universalizada.    
   
147. (ENEM 2005)   
As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em 
diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema: 
 
"(...) 
Que importa que uns falem mole descansado 
Que os cariocas arranhem os erres na garganta 
Que os capixabas e paroaras escancarem as [vogais?] 
Que tem se o quinhentos réis meridional 
Vira cinco tostões do Rio pro Norte? 
Junto formamos este assombro de misérias e [grandezas], 
Brasil, nome de vegetal! (...)" 
 

 (Mário de Andrade. Poesias completas. 6a ed.  
São Paulo: Martins Editora, 1980.) 

 
O texto poético ora reproduzido trata das diferenças brasileiras no âmbito  
a) étnico e religioso.    
b) linguístico e econômico.    
c) racial e folclórico.    
d) histórico e geográfico.    
e) literário e popular.    
  
148. (ENEM 2005)   
Leia estes poemas. 
 

Texto 1 - AUTO-RETRATO 
 

Provinciano que nunca soube 
Escolher bem uma gravata; 
Pernambucano a quem repugna 
A faca do pernambucano; 
Poeta ruim que na arte da prosa 
Envelheceu na infância da arte, 
E até mesmo escrevendo crônicas 
Ficou cronista de província; 
Arquiteto falhado, músico 
Falhado (engoliu um dia 
Um piano, mas o teclado 
Ficou de fora); sem família, 
Religião ou filosofia; 
Mal tendo a inquietação de espírito 
Que vem do sobrenatural, 
E em matéria de profissão 
Um tísico* profissional. 

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1983. p. 395.) 

 
(*) tísico = tuberculoso 
 
 

Texto 2 - POEMA DE SETE FACES 
 
Quando eu nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
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(....) 
Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 
se sabias que eu era fraco. 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo 
mais vasto é o meu coração. 

 
(Carlos Drummond de Andrade. Obra completa.  

Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.)  

 
Esses poemas têm em comum o fato de  
a) descreverem aspectos físicos dos próprios autores.    
b) refletirem um sentimento pessimista.    
c) terem a doença como tema.    
d) narrarem a vida dos autores desde o nascimento.    
e) defenderem crenças religiosas.    
   
149. (ENEM 2004)   

 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo... 
Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer 
Porque sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura... 
(Alberto Caeiro) 
 
A tira "Hagar" e o poema de Alberto Caeiro (um dos heterônimos de Fernando 
Pessoa) expressam, com linguagens diferentes, uma mesma ideia: a de que a 
compreensão que temos do mundo é condicionada, essencialmente,  
a) pelo alcance de cada cultura.    
b)  pela capacidade visual do observador.    
c) pelo senso de humor de cada um.    
d) pela idade do observador.    
e) pela altura do ponto de observação.    
 
150. (ENEM 2004)   
Este texto apresenta uma versão humorística da formação do Brasil, 

mostrando-a como uma junção de elementos diferentes. Considerando-se esse 
aspecto, é correto afirmar que a visão apresentada pelo texto é  
a) ambígua, pois tanto aponta o caráter desconjuntado da formação nacional, 

quanto parece sugerir que esse processo, apesar de tudo, acaba bem.    
b) inovadora, pois mostra que as três raças formadoras - portugueses, negros 

e índios - pouco contribuíram para a formação da identidade brasileira.    
c) moralizante, na medida em que aponta a precariedade da formação cristã 

do Brasil como causa da predominância de elementos primitivos e pagãos.    
d) preconceituosa, pois critica tanto índios quanto negros, representando de 

modo positivo apenas o elemento europeu, vindo com as caravelas.    
e) negativa, pois retrata a formação do Brasil como incoerente e defeituosa, 

resultando em anarquia e falta de seriedade.    
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GRAMÁTICA & REDAÇÃO 
 

O TEXTO DISSERTATIVO - ARGUMENTATIVO 

 
151. (ENEM 2013)   
Novas tecnologias 
 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas 
tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de 
telecomunicações. Expressões frequentes como “o futuro já chegou”, 
“maravilhas tecnológicas” e “conexão total com o mundo” “fetichizam” novos 
produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. 
Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o “futuro” tão 
festejado. 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho 
midiático perverso, ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, 
certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos 
uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 
comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê 
pessoal transformado em objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos 
livres para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação 
sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos 
quanto somos controlados. 
 

SAMPAIO, A. S. “A microfísica do espetáculo”. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar. 2013 (adaptado). 

 
Ao escrever um ARTIGO DE OPINIÃO, o produtor precisa criar uma base de 
orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com 
relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das 
formas verbais em destaque objetiva  
a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as 
novas tecnologias.    
b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja 
aprisionada às novas tecnologias.    
c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são 
controladas pelas novas tecnologias.    
d) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas 
tecnologias e por elas é manipulado.    
e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as 

novas tecnologias controlem as pessoas.    
   
152. (ENEM 2009)   

 
A linguagem da tirinha revela  
a) o uso de expressões linguísticas e vocabulário próprios de épocas antigas.    
b) o uso de expressões linguísticas inseridas no registro mais formal da 
língua.    
c) o caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo 
quadrinho.    
d) o uso de um vocabulário específico para situações comunicativas de 
emergência.    
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e) a intenção comunicativa dos personagens: a de estabelecer a hierarquia 
entre eles.    

  
153. (ENEM 2009)   

  
Os principais recursos utilizados para envolvimento e adesão do leitor à 

campanha institucional incluem  

a) o emprego de enumeração de itens e apresentação de títulos expressivos.    
b) o uso de orações subordinadas condicionais e temporais.    
c) o emprego de pronomes como “você” e “sua” e o uso do imperativo.    
d) a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição.    
e) o fornecimento de número de telefone gratuito para contato.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.efivest.com/


 LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

82 

 
154. (ENEM 2013)   
O que a internet esconde de você 
 
Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem quem vai ser 
seu amigo — e descartam as pessoas sem avisar. E, para cada site que você 
pode acessar, há 400 outros invisíveis. 
Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. 
 

 
 
Analisando-se as informações verbais e a imagem associada a uma cabeça 
humana, compreende-se que a venda  
a) representa a amplitude de informações que compõem a internet, às quais 
temos acesso em redes sociais e sites de busca.    
b) faz uma denúncia quanto às informações que são omitidas dos usuários da 
rede, sendo empregada no sentido conotativo.    
c) diz respeito a um buraco negro digital, onde estão escondidas as 
informações buscadas pelo usuário nos sites que acessa.    
d) está associada a um conjunto de restrições sociais presentes na vida 
daqueles que estão sempre conectados à internet.    
e) remete às bases de dados da web, protegidas por senhas ou assinaturas e 
às quais o navegador não tem acesso.    

 
155. (ENEM 2010)  
 O presidente lula assinou, em 29 de setembro de 2008, decreto sobre o Novo 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. As novas regras afetam 
principalmente o uso dos acentos agudo e circunflexo, do trema e do hífen. 
Longe de um consenso, muita polêmica tem-se levantado em Macau e nos 
oito países de língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor leste. 
 
Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o 
acordo para fins de unificação, o argumento que, em grande parte, foge a 
essa discussão é  
 
a) “A Academia (Brasileira de Letras) encara essa aprovação como um marco 
histórico. Inscreve-se, finalmente, a Língua Portuguesa no rol daquelas que 
conseguiram beneficiar-se há mais tempo da unificação de seu sistema de 
grafar, numa demonstração de consciência da política do idioma e de 
maturidade na defesa, difusão e ilustração da língua da Lusofonia.” 
 

SANDRONI, C. Presidente da ABL.  
Disponível em: http://academia.org.br. Acesso em: 10 nov. 2008.  

   
b) “Acordo ortográfico? Não, obrigado. Sou contra. Visceralmente contra. 
Filosoficamente contra. Linguisticamente contra. Eu gosto do “c” do “actor” e 
o “p” de “cepticismo”. Representa um patrimônio, uma pegada etimológica 
que faz parte de uma identidade cultural. A pluralidade é um valor que deve 
ser estudado e respeitado. Aceitar essa aberração significa apenas que a 
irmandade entre Portugal e o Brasil continua a ser a irmandade do atraso.” 
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COUTINHO, J. P. Folha de São Paulo, Ilustrada. 28 set. 2008, E1 (adaptado).   

   
c) “Há um conjunto de necessidades políticas e econômicas com vista à 

internacionalização do português como identidade e marca econômica. É 
possível que o (Femando) Pessoa, como produto de exportação, valha mais 
do que a PT (Portugal Telecom). Tem um valor econômico único.” 

 
RIBEIRO, J. A. P. Ministro da Cultura de Portugal. Disponível em: 

http://ultimahora.publico.clix.pt. Acesso em: 10 nov. 2008.     
 

d) “É um acto cívico batermo-nos contra o Acordo Ortográfico.” “O acordo não 

leva a unidade nenhuma.” “Não se pode aplicar na ordem interna um 
instrumento que não esta aceita internacionalmente” e nem assegura “a 
defesa da língua como patrimônio, como prevê a Constituição nos artigos 9° 
e 68°.” 

 
MOURA, V. G. Escritor e euro deputado. Disponível em: 
www.mundoportugues.org. Acesso em: 10 nov. 2008.   

   
e) “Se é para ter uma lusofonia, o conceito [unificação da língua] deve ser 

mais abrangente e temos de estar em paridade. Unidade não significa que 
temos que andar todos ao mesmo passo. Não é necessário que nos 
tornemos homogêneos. Até porque o que enriquece a língua portuguesa são 
as diversas literaturas e formas de utilização.” 

 
RODRIGUES, M. H. Presidente do Instituto Português do Oriente, sediado em 

Macau. Disponível em: http://taichungpou.blogspot.com. Acesso em: 10. 
nov. 2008 (adaptado).    

 

ACENTUAÇÃO 

 
156. (ENEM 1999)   
Diante da visão de um prédio com uma placa indicando SAPATARIA PAPALIA, 
um jovem deparou com a dúvida: como pronunciar a palavra PAPALIA? 
 

 

 

Levado o problema à sua sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade 
de conhecer as regras de acentuação e, especialmente, do auxílio que elas 
podem dar à correta pronúncia de palavras. 
 
Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, três alunos 
apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra PAPALIA: 
 

I. Se a sílaba tônica for o segundo PA, a escrita deveria ser PAPÁLIA, pois a 
palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente. 

II. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser PAPALÍA, pois "i" e "a" 
estariam formando hiato. 
III. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser PAPALIA, pois não haveria 
razão para o uso de acento gráfico. 
 
A conclusão está correta apenas em:  
a) I    
b) II    
c) III    
d) I e II    
e) I e III    

http://www.efivest.com/


 LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS/Português  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

84 

  

AGORA VAMOS GABARITAR CRASE... 
 
157. (IFSUL 2017)   
Quanto às regras de uso da crase, qual a única frase correta em seu 
emprego?  
a) Fiquem atentas à homens dominadores.    
b) Preciso estar pronta até às 13h, senão perderei o voo e todas as conexões.    
c) As mulheres discutiram cara a cara acerca da melhor forma de obedecer as 
leis.    
d) O endereço correto é daqui à duas quadras, à esquerda da avenida 
principal.    
  
158. (IFPE 2017)   
Leia o texto abaixo para responder a questão a seguir. 

 
AÇÚCAR, O NOVO CIGARRO 
 
1. Há um setor que vende um produto que faz mal à saúde do homem. Uma 
geração atrás, esse era o setor fumageiro, e o produto era o cigarro. Hoje, é o 
setor alimentício e o produto é o açúcar. O açúcar adicionado – não o açúcar 
natural que existe em frutas e legumes – está em tudo. Uma das maiores 
fontes são bebidas como refrigerantes, energéticos e sucos, mas um passeio 
pelo supermercado mostra que há açúcar adicionado a pães, iogurtes, sopas, 
vinhos, salsichas – na verdade, a quase todos os alimentos industrializados. 
2. Esse “açúcar invisível” recebe muitos nomes. Nos Estados Unidos e na 
Europa, por exemplo, o consumidor pode encontrar até 83 nomes diferentes 
para o açúcar adicionado. Sobre esse assunto, Helen Bond, nutricionista da 
Associação Dietética Britânica, diz: “É um marketing inteligente: palavras 
como ‘frutose’ fazem pensar que estamos reduzindo o açúcar adicionado, mas 
o fato é que estamos polvilhando açúcar branco sobre a comida.” Outros 
especialistas afirmam, ainda, que esse açúcar a mais é completamente 
desnecessário, pois, ao contrário do que a indústria alimentícia quer que 
acreditemos, o organismo não precisa da energia de nenhum açúcar 
adicionado. 
3. No Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o açúcar 

adicionado representa 19%  da ingestão total de açúcar do brasileiro. Ainda 

segundo o Ministério, o excesso de açúcar na dieta é fator de risco para o 
desenvolvimento da obesidade, embora o perigo para a saúde não seja só o 
desenvolvimento desse mal: há indícios que ligam o açúcar a doenças 
hepáticas, diabetes tipo 2, cardiopatias e cáries. Ainda assim, o setor de 
bebidas e alimentos continua a promover o açúcar, com muita publicidade de 
seus produtos açucarados. Grandes quantias também são empregadas para 
se opor à rotulagem mais explícita dos produtos e combater o aumento da 
tributação de alimentos e bebidas açucarados. 
4. Os defensores da saúde pública levantam a ideia de que duas abordagens 
bem-sucedidas na redução do hábito de fumar são necessárias no combate ao 
consumo excessivo de açúcar: a educação do consumidor e a tributação. Em 
janeiro de 2014, o México criou um imposto de 10% sobre bebidas 
açucaradas, e sua venda caiu 12% no primeiro ano. Na França, um imposto 
sobre refrigerantes criado em 2012 resultou no declínio gradual do consumo. 
A Noruega tributa alimentos e bebidas açucarados e divulga informações há 
muitos anos, com bons resultados. Em março deste ano, o chanceler britânico 
George Osborne anunciou a criação de um imposto sobre bebidas açucaradas 
a ser cobrado de produtores e importadores de refrigerantes. 
5. Embora tenha havido algum sucesso com a tributação, o setor de alimentos 
e bebidas continua a fazer pressão contra informar sobre o açúcar adicionado 
ao consumidor – mais uma vez, exatamente como fizeram as empresas 
fumageiras ao combaterem as tentativas do governo de pôr nas embalagens 
de cigarros mensagens alertando para o perigo de fumar (medida adotada 
também no Brasil). Na esteira das preocupações em relação ao açúcar, o 
Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
(ABIA) anunciaram recentemente que estudam um acordo para reduzir a 

quantidade de açúcar nos alimentos processados, semelhante ao que é feito 
com o sal. A primeira etapa deve começar em 2017, com análise das 
principais fontes de açúcar na dieta dos brasileiros. 
 

ECENGARGER, William. AIKINS, Mary S. Açúcar, o novo cigarro (adaptado). 
Acesso: 01 out. 2016. Revista Seleções. 

Disponível em: <http://www.selecoes.com.br/acucar-o-novo-cigarro>.  
 
Em relação ao uso do acento grave indicativo da crase, observe os termos 
destacados e analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Em “um produto que faz mal à saúde do homem (...)” (1º parágrafo), o 
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acento grave foi bem empregado, pois há uma palavra feminina determinada 
pelo artigo definido “a” e um outro termo que exige a preposição “a”. 

II. No trecho “são empregadas para se opor à rotulagem mais explícita (...)” 
(3º parágrafo), houve um equívoco no emprego do acento grave, visto que 
não há indicação de crase pela utilização dos termos destacados. 

III. Em “A Noruega tributa alimentos e bebidas açucarados e divulga 
informações (...)” (4º parágrafo), o acento grave indicativo da crase 
deveria ter sido empregado pelo fato de “Noruega” ser um substantivo 
próprio feminino. 

IV. No fragmento “imposto sobre bebidas açucaradas a ser cobrado de 
produtores e importadores (...)” (4º parágrafo), não foi empregado o 
acento grave pelo fato de sua utilização antes de verbos ser facultativa. 

V. Em “fazer pressão contra informar sobre o açúcar adicionado ao 
consumidor (...)” (5º parágrafo), se substituíssemos a expressão 
destacada por “as pessoas”, haveria a ocorrência da crase e o acento grave 
deveria ser empregado no vocábulo “as”. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmações constantes nos itens  
a) II e III.    
b) I e IV.     
c) II e V.     
d) III e IV.     
e) I e V.     
  
159.  (IFSUL 2017)   
Onde mora sua muiteza? 
 

A infância é um lugar complexo. Para quem já cresceu, foi aquele 
espaço em que moramos quando ainda não tínhamos muita memória. Aqueles 
dias e noites que se sucediam sem grandes planos em um corpo que mudava 
diariamente. Muito grande. Muito pequeno. Muito alto. Muito baixo. 

Quando criança, entediada, 1Alice seguiu um coelho até sua toca e lá 
se viu em um espaço totalmente novo. Um espaço onírico que reproduzia suas 
ansiedades e ensinava-lhe a buscar dentro de si mesma recursos que lhe 
permitissem seguir em frente. Tentando fazer sentido do espaço onde se 
encontrava, Alice foi protagonista de uma experiência fantástica de descoberta. 
Ela descobriu que viver não é fácil, às vezes a vida é um jogo, mas mesmo 
assim vale a pena. 

2Anos mais tarde, já adulta, prestes a embarcar em um casamento 
arranjado, com um noivo patético, Alice se deixa conduzir novamente a esse 
espaço que lhe é familiar, mas do qual não lembra quase nada. 3É um lugar 
que fica no jardim, no buraco de uma árvore e, pasmem, onde mora um 
coelho de cartola e relógio! 

4É lá que ela, lembrando aos poucos de que já os conhecia, encontra 
velhos amigos que são rápidos em tecer críticas a seu respeito, dizendo, 
inclusive, que ela é a Alice “errada”. 5Mas é a crítica do Chapeleiro Maluco que 
a atinge em cheio: você não é a mesma de antes, você era muito mais 
“muita”, 6você perdeu sua muiteza. Lá dentro. Falta alguma coisa. De todas as 
coisas que Alice esqueceu de compreender desse lugar, talvez essa seja a que 
faça mais sentido. 7Talvez isso explique tudo. Talvez tenha sido isso que ela 
fora até lá buscar. 

A criança que fomos ocupa um espaço dentro de nós, nesse acúmulo 
de experiências que é a vida. 8É nesse espaço que guardamos os joelhos 
ralados, as descobertas, os medos, a alegria e a força que nos impulsiona para 
a frente. Há espaços mais sombrios, outros mais claros. Muitos de nós já 
esqueceram o caminho para esse lugar. Estamos ocupados demais com as 
coisas grandes para tentar encontrar uma toca de coelho que nos leve para 

dentro da terra. Então vivemos assim, sempre muito ocupados, sempre muito 
atrasados, com coisas sérias e importantes a fazer. E vagamos. 9Vagamos pelo 
mundo com alguma coisa faltando. Lá dentro. 

É na infância que mora a nossa muiteza. E é para lá que devemos 
voltar para encontrá-la, sempre que essa pantomima a qual chamamos de vida 
adulta nos puxa e empurra forte demais. 
 
LHULLIER, Luciana. Onde mora sua muiteza? In: No coração da floresta (blog). 

08 out. 2013 (adaptado). Original disponível em: 
<https://contesdesfee.wordpress.com/page/2/>. 

Acesso: 05 ago. 2016. 
 
Vocabulário: 
Onírico: de sonho e/ou relativo a sonho. 
Pantomima: representação teatral baseada na mímica (ou seja, em gestos 
corporais); por extensão, situação falsa, representação, ilusão, fraude. 
Patético: que provoca sentimento de piedade ou tristeza; indivíduo digno da 
piedade alheia.  
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Observe esta frase retirada do texto.  
 
“É nesse espaço que guardamos os joelhos ralados, as descobertas, os 
medos, a alegria e a força que nos impulsiona para a frente.” (referência 8)  
 
Se a frase for reescrita, substituindo-se o trecho destacado por “É esse o 
espaço reservado...”, fazendo as devidas adaptações, em qual das 
alternativas NÃO há nenhuma incorreção quanto ao emprego da crase?   
a) É esse o espaço reservado aos joelhos ralados, as descobertas, aos medos, 
a alegria e a força que nos impulsiona para a frente.     
b) É esse o espaço reservado aos joelhos ralados, as descobertas, aos medos, 
à alegria e à força que nos impulsiona para a frente.     
c) É esse o espaço reservado aos joelhos ralados, às descobertas, aos medos, 
à alegria e à força que nos impulsiona para a frente.     
d) É esse o espaço reservado aos joelhos ralados, às descobertas, aos medos, 
a alegria e a força que nos impulsiona para a frente.     
  
160. (COL. NAVAL 2017)   
Encontros e Desencontros 
 
 Hoje, jantando num pequeno restaurante aqui perto de casa, pude 
presenciar, ao vivo, uma cena que já me tinham descrito. Um casal de meia 
idade se senta à mesa vizinha da minha. Feitos os pedidos ao garçom, o 
homem, bem depressinha, tira o celular do bolso, e não mais o deixa, a 
merecer sua atenção exclusiva. A mulher, certamente de saber feito, não se 
faz de rogada e apanha um livro que trazia junto à bolsa. Começa a lê-lo a 
partir da página assinalada por um marcador. Espichando o meu pescoço 
inconveniente (nem tanto, afinal as mesas eram coladinhas) deu para ver que 
era uma obra da Martha Medeiros. 
 Desse modo, os dois iam usufruindo suas gulodices, sem 
comentários, com algumas reações dele, rindo com ele mesmo com 
postagens que certamente ocorriam em seu celular. Até dois estranhos, 
postos nessa situação, talvez acabassem por falar alguma coisa. Pensei: 
devem estar juntos há algum tempo, sem ter mais o que conversar. Cada um 
sabia tudo do outro, nada a acrescentar, nada de novo ou surpreendente. E 
assim caminhava, decerto, a vida daquele casal. 
 O que me choca, mesmo observando esta situação, como outras que 
o dia a dia me oferece, é a ausência de conversa. Sem conversa eu não vivo, 
sem sua força agregadora para trocar ideias, para convencer ou ser 
convencido pelo outro, para manifestar humor, para desabafar sobre o que 
angustia a alma, em suma, para falar e para ouvir. A conversa não é a base 
da terapia? Sei não, mas, atualmente, contar com um amigo para jogar 

conversa fora ou para confessar aquele temor que lhe está roubando o 
sossego talvez não seja fácil. O tempo também, nesta vida corre-corre, tem lá 
outras prioridades. Mia Couto é contundente: “Nunca o nosso mundo teve ao 
seu dispor tanta comunicação. E nunca foi tão dramática a nossa solidão.” Até 
se fala muito, mas ouvir o outro? Falo de conversas entre pessoas no mundo 
real. Vive-se hoje, parece, mais no mundo digital. Nele, até que se conversa 
muito; porém, é tão diferente, mesmo quando um está vendo o outro. O 
compartilhamento do mesmo espaço, diria, é que nos proporciona a 
abrangência do outro, a captação do seu respirar, as batidas de seu coração, 
o seu cheiro, o seu humor... 
 Desse diálogo é que tanta gente está sentindo falta. Até por telefone 
as pessoas conversam, atualmente, bem menos. Pelo WhatsApp fica mais 
fácil, alega-se. Rapidinho, rapidinho. Mas e a conversa? Conversa-se, sim, 
replicam. Será? Ou se trocam algumas palavras? Quando falo em conversa, 
refiro-me àquelas que se esticam, sem tempo marcado, sem caminho reto, a 
pularem de assunto em assunto. O WhatsApp é de graça, proclamam. Talvez 
um argumento que pode ser robusto, como se diz hoje, a favor da utilização 
desse instrumento moderno. 
 Mas será apenas por isso? Um amigo me lembra: no WhatsApp se 
trocam mensagens por escrito. Eu sei. Entretanto, língua escrita é um outra 
modalidade, outro modo de ativar a linguagem, a começar pela não 
copresença física dos interlocutores. No telefone, não há essa copresença 
física, mas esse meio de comunicação não é impeditivo de falante e ouvinte, a 
cada passo, trocarem de papéis e até mesmo de falarem ao mesmo tempo, 
configurando, pois, características próprias da modalidade oral. Contudo, não 
se respira o mesmo ar, ainda que já se possa ver o outro. As pessoas 
passaram a valer-se menos do telefone, e as conversas também vão, por 
isso, tornando-se menos frequentes. 
 Gosto, mesmo, é de conversas, de preferência com poucos 
companheiros, sem pauta, sem temas censurados, sem se ter de esmerar na 
linguagem. Conversa sem compromisso, a não ser o de evitar a chatice. Com 
suas contundências, conflitos de opiniões e momentos de solidariedade. 
Conversa que é vida, que retrata a vida no seu dia a dia. No grupo maior, há 
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de tudo: o louco, o filósofo, o depressivo, o conquistador de garganta, o 
saudosista... Nem sempre, é verdade, estou motivado para participar desses 
grupos. Porém, passado um tempo, a saudade me bate. 
 Aqueles bate-papos intimistas com um amigo tantas afinidades, 
merecedores que nos tornamos da confiança um do outro, esses não têm nada 
igual. A apreensão abrangente do amigo, de seu psiquismo, dos seus 
sentimentos, das dificuldades mais íntimas por que passa, faz-no sentir, 
fortemente, a nossa natureza humana, a maior valia da vida. 
 Esses momentos vão se tornando, assim me parece, uma cena menos 
habitual nestes tempos digitais. A pressa, os problemas a se multiplicarem, as 
tarefas a se diversificarem, como encontrar uma brecha para aquela conversa, 
que é entrega, confiança, despojamento? Conversa que exige respeito: um 

local calminho, sem gritos, vozes esganiçadas, garçons serenos. Sim, umas 
tulipas estourando de geladas e uns tira-gostos de nosso paladar a exigirem 
nova pedida. Não queria perder esses encontros. Afinal, a vida está passando 
tão depressa... 
 

Adaptado de: UCHOA, Carlos Eduardo.  
Disponível em: http://carloseduardouchoa.com.br/blog/.  

 
Em “Quando falo em conversa, refiro-me àquelas que se esticam [...].” (4º 
parágrafo), o acento indicador de crase foi corretamente empregado. Em que 
opção isso também ocorre?  
a) Suas ideias sobre o uso do WhatsApp são semelhantes às de meus amigos.     
b) Dirijo-me à estas pessoas que preferem o mundo virtual ao real.     
c) A conversa à que fiz referência não aconteceu no mundo virtual.     
d) Conversas no mundo digital acontecem à qualquer hora.     
e) Percebi às vezes que você trocou o real pelo virtual.     
   
161. (PUCPR 2016)   
Leia as sentenças e assinale o que se pede a seguir: 
 

I. Em 2014, os brasileiros, confiantes e crédulos, saíram a consumir, 
como se consumo fosse investimento. E o Estado agora nos convoca à pagar 
também suas dívidas, que não são nossas. (Veja. São Paulo: Abril, p. 23, 10 
jun. 2015. Adaptado). 

II. Pode-se dizer que as gerações da Idade Média falam às gerações 
atuais por meio das grandes obras de arquitetura que exprimem a devoção e o 
espírito da época. (WHITNEY, W. A vida da linguagem. Petrópolis: Vozes, 
2010. p.17). 

III. À linguagem é uma expressão destinada a transmissão do 
pensamento. 

IV. O atendimento a gestantes foi suspenso ontem à tarde e a 
Prefeitura pouco pode fazer a curto prazo para amenizar a situação. 

V. Transmita a cada um dos pacientes às instruções necessárias à 
continuidade do tratamento. 
 
O sinal indicativo de crase está adequadamente empregado na(s) 
alternativa(s):  
a) IV somente.    
b) I, III e V.    
c) II, III e IV.    
d) I e IV.    
e) II e IV.    
   
162. (FATEC 2016)   
Assinale a alternativa que apresenta o correto emprego da crase.  

a) Alguns atletas olímpicos irão à São Paulo fazer exames médicos periódicos.    
b) À um ano dos Jogos Olímpicos do Rio, é impossível adquirir alguns 

ingressos.    
c) Nossos atletas, à partir dessa semana, serão submetidos a novos 

treinamentos.    
d) Nenhum atleta dessa delegação pode comer o que deseja o tempo todo, à 

vontade.    
e) A homenagem à João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, resgata a nossa 

história olímpica.    
   
163. (IFCE 2016)   
Assinale a alternativa que exemplifica o uso correto da crase.  
a) O jantar desta noite será um delicioso filé à Chatô.    
b) Voltarei daqui à uma hora.    
c) O fórum ocorrerá de 15 à 20 deste mês de janeiro.    
d) Nosso curso começará à partir da próxima semana.    
e) Irei à casa logo depois do treino.    
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164. (IFBA 2016)   
A imagem a seguir representa um cartaz retirado de um ambiente virtual. Em 
relação ao uso do acento indicativo de crase, a frase presente na imagem 
está: 
 

  
a) correta, tal como em “Ele caminhava à passo firme”.    
b) incorreta, tal como em “Encontraram-se às 18 horas”.    
c) incorreta, tal como em “Esta é a escola à qual se referiram”.    
d) correta, tal como em “Fui àquela praça, mas não o encontrei”.    
e) incorreta, tal como em “Dirigiu-se ao local disposto à falar com o 
delegado”.    
  
165. (EPCAR (AFA) 2016)   
Quarto de Despejo 
 
“O grito da favela que tocou a consciência do mundo inteiro” 
 
2 de MAIO de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer 
o meu diario. Mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder 
tempo. 
...Eu fiz uma reforma para mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com 
mais atenção. Quero enviar sorriso amavel as crianças e aos operarios. 
...Recebi intimação para comparecer as 8 horas da noite na Delegacia do 12. 
Passei o dia catando papel. A noite os meus pés doiam tanto que eu não 
podia andar. 
Começou chover. Eu ia na Delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era 
para ele. O José Carlos tem 9 anos. 
 
3 de MAIO. ...Fui na feira da Rua Carlos de Campos, catar qualquer coisa. 
Ganhei bastante verdura. Mas ficou sem efeito, porque eu não tenho gordura. 
Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 

 
6 de MAIO. De manhã não fui buscar agua. Mandei o João carregar. Eu 
estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos 
eram bonitos e eu esqueci de ir na Delegacia. Era 11 horas quando eu 
recordei do convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. 
...o que eu aviso aos pretendentes a política, é que o povo não tolera a fome. 
É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. 
Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia, Circo Theatro Nilo. 
 
9 de MAIO. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso: Faz de conta que 
estou sonhando. 
 
10 de MAIO. Fui na Delegacia e falei com o Tenente. Que homem amavel! Se 
eu soubesse que ele era tão amavel, eu teria ido na Delegacia na primeira 
intimação. 
(...) O Tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a 
favela é um ambiente propenso, que as pessoas tem mais possibilidades de 
delinquir do que tornar-se util a patria e ao país. Pensei: se ele sabe disso, 
porque não faz um relatorio e envia para os politicos? O Senhor Janio 
Quadros, o Kubstchek, e o Dr Adhemar de Barros? Agora falar para mim, que 
sou uma pobre lixeira. Não posso resolver nem as minhas dificuldades.(...) O 
Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome 
tambem é professora. Quem passa fome aprende a pensar no proximo e nas 
crianças. 
 
11 de MAIO. Dia das mães. O céu está azul e branco. Parece que até a 
natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz por não 
realizar os desejos de seus filhos. (...) O sol vai galgando. Hoje não vai 
chover. Hoje é o nosso dia. (...) A D. Teresinha veio visitar-me. Ela deu-me 
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15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir no circo. Mas eu vou deixar o 
dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros.(...) 
Ontem eu ganhei metade da cabeça de um porco no frigorifico. Comemos a 
carne e guardei os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus 
filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome eles não são 
exigentes no paladar. (...) Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco 
está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas 
paredes. É assim que os favelados matam mosquitos. 
 
13 de MAIO. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpatico para mim. É o 
dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões 
os negros eram os bodes expiatorios. Mas os brancos agora são mais cultos. E 

não nos trata com desprezo. 
Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam feliz. (...) Continua 
chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei 
os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para mim ir lá 
no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros vou comprar 
arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. (...) Eu tenho dó dos 
meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer eles brada: Viva a mamãe!. A 
manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o habito de sorrir. Dez minutos 
depois eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de 
gordura a Dona Ida. Mandei-lhe um bilhete assim: 
“Dona Ida peço-te se pode me arranjar um pouquinho de gordura, para eu 
fazer sopa para os meninos. Hoje choveu e não pude catar papel. Agradeço. 
Carolina” 
(...) Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. 
A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetaculo. 
Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para 
fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a 
banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 
E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a escravatura atual – a 
fome! 
 

(DE JESUS, Carolina Maria. Quarto de Despejo.)  
 
Quanto ao uso da crase, percebe-se pela escrita de Carolina Maria de Jesus, 
que, nos trechos destacados abaixo, ela não foi utilizada, infringindo, dessa 
forma, a regra gramatical. Assinale a opção em que a crase NÃO deveria 
ocorrer obrigatoriamente.  
a) “Quero enviar sorriso amavel as crianças e aos operarios.”    
b) “...o que eu aviso aos pretendentes a política, é que o povo não tolera a 

fome.”    
c) “A noite os meus pés doiam tanto que eu não podia andar...”    
d) “Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura a Dona Ida.”    
  
166. (IFSUL 2016)   
Leia a tira abaixo, para resolução da(s) questão(ões). 
 

A crase presente na fala do último quadrinho baseia-se na regra gramatical 
que prescreve utilizar crase  
a) antes de substantivo concreto.    
b) antes de palavra feminina regida pela preposição "a".    
c) depois de pronome demonstrativo.    
d) depois de verbo transitivo direto.    
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CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL 

 
167. (ENEM 2016)   
Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu 
autor comete um erro: é muito melhor procurar não no terreno que fica entre 
o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu 
leitor. 

OZ, A. De amor e trevas. 
São Paulo: Cia. das Letras. 2005 (fragmento). 

A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de 
diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse 
texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada 
com a finalidade de  
a) comparar elementos opostos.    
b) relacionar informações gradativas.    
c) intensificar um problema conceitual.    
d) introduzir um argumento esclarecedor.    
e) assinalar uma consequência hipotética.    
   
168. (ENEM 2013)   
Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma 
série de contágios entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe 
que disseminou pela Europa, além do vírus propriamente dito, dois vocábulos 
virais: o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro era um termo 
derivado do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros 
sobre os homens”. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, 
isto é, “agarrar”. Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o 
vírus se apossa do organismo infectado. 

 
RODRIGUES, S. “Sobre palavras”. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011. 

 
 
Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o 
leitor reconheça a ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é 
construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo 
uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito é:  
a) “[…] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre 
línguas.”    
b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe […]”.    
c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que 
significava ‘influência dos astros sobre os homens’.”    
d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper […]”.    
e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa 
do organismo infectado.”    
   
169. (ENEM 2012)   

 
 
As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos 
textos. Na fala de Hagar, a expressão “é como se” ajuda a conduzir o 
conteúdo enunciado para o campo da  
a) conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um 
acontecimento ruim.    
b) reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando um 
pronome reflexivo.    
c) condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição necessária 
para a sua sobrevivência.    
d) possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo 
iminente para os homens.    
e) impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o 
distanciamento dos fatos.    
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170. (ENEM 2011)   

 
 
O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso de 
pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. De acordo com a norma 
padrão da língua, esse uso é inadequado, pois  
a) contraria o uso previsto para o registro oral da língua.    
b) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto.    
c) gera inadequação na concordância com o verbo.    
d) gera ambiguidade na leitura do texto.    
e) apresenta dupla marcação de sujeito.    
   
171. (ENEM 2011)   
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir 
o risco de infarto, mas também como de problemas como morte súbita e 
derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade 
física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários 
problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos 
níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o 
estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, reduzem as 
chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico 
e moderação, é altamente recomendável. 
 

ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 

 
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam 
na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que  
a) conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 
b) A expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias.     
c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma 

generalização.    
d) o termo “Também” exprime uma justificativa.    
e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no 

sangue”.    
   
172. (ENEM 2010)  
 O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava 
fazer uma forte marcação no meio campo e tentar lançamentos para Victor 
Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de 
bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar a área 
alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua 
área. 
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da 
direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da 
área. Kléberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. 
Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da 
rede quase que em cima da linha: Flamengo 1 a 0. 
 

Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado). 
 
O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, 
realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que  
a) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra 

ter rebatido a bola de  
cabeça.    
b) enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções 

possíveis para serem  
aplicadas no jogo.    
c) no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados 

no jogo em ordem  
cronológica de ocorrência.    
d) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola”, ter 

dificuldade não é algo naturalmente esperado.    
e) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do 

Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio.    
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173. (ENEM 2010)   
Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, 
tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais 
completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O 
calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 
vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se 
quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um 
lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas 
apenas. 
 

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
 
A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento 
apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e 
funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas 
expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto.  
a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto.    
b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da 
frase.    
c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase.    
d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do 
leitor.    
e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso.    
   
174. (ENEM 2002)  
 A crônica muitas vezes constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da 
sociedade em que vivemos. 
 
"Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer 
coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele 
estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. 
Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não era um Menino De 
Rua. É assim que a gente divide. Menino De Família é aquele bem-vestido 
com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se 
o dele for roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que 
quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque pensa que ele é 
pivete, trombadinha, ladrão. (...) Na verdade não existem meninos De rua. 
Existem meninos NA rua. E toda vez que um menino está NA rua é porque 
alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são 
postos no mundo, durante muitos anos também são postos onde quer que 
estejam. Resta ver quem os põe na rua. E por quê." 

  

(COLASSANTI, Marina. In: Eu sei, mas não devia.  
Rio de Janeiro: Rocco, 1999.) 

 
No terceiro parágrafo em "... não existem meninos De rua. Existem meninos 
NA rua.", a troca de De pelo Na determina que a relação de sentido entre 
"menino" e "rua" seja  
a) de localização e não de qualidade.    
b) de origem e não de posse.    
c) de origem e não de localização.    
d) de qualidade e não de origem.    
e) de posse e não de localização.    
  
175. (ENEM 1998)   
Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da 
Língua Portuguesa, saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. 
Para exemplificar este fato, seu professor de Língua Portuguesa convida-o a 
ler o texto "Aí, Galera", de Luís Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca 
com situações de discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. 
 
AÍ, GALERA 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você 
pode imaginar um jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no entanto, 
por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui 
presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, 
com energia otimizada, na zona de preparação, aumentam as probabilidades 
de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com 
parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação 
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momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do 
fluxo da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez 
mesmo previsível e piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões, 
inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 

- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à 
expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo com dificuldade de 
expressão e assim sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Correio Braziliense, 13/05/1998)  
 

A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser substituída, sem 
comprometimento de sentido, em língua culta, formal, por:  
a) pegá-los na mentira.    
b) pegá-los desprevenidos.    
c) pegá-los em flagrante.    
d) pegá-los rapidamente.    
e) pegá-los momentaneamente.    
 

CONJUNÇÕES 

 
176. (ENEM 2015)  
TEXTO I 
Um ato de criatividade pode contudo gerar um modelo produtivo. Foi o que 
ocorreu com a palavra sambódromo, criativamente formada com a terminação 
-(ó)dromo (= corrida), que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, 
formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a 
circular, a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo, 
camelódromo. 

 
AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa.  

São Paulo: Publifolha, 2008.  
 

TEXTO II 
Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela 
para desfile de escolas de samba? Em grego, -dromo quer dizer “ação de 
correr, lugar de corrida”, dai as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, 
às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não 
perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um 
carro de Formula 1. 
 

GULLAR, F. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 3 ago, 2012. 
 
Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o Texto II 
apresente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, 
o processo de formação dessa palavra reflete  
a) o dinamismo da língua na criação de novas palavras.    
b) uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras.    
c) a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos.    
d) o reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos.    
e) a restrição na produção de novas palavras com o radical grego.    
   
 
177. (ENEM 2010)   
Carnavália 
 
Repique tocou 
O surdo escutou 
E o meu corasamborim 
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por 
mim? 
[…] 
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  ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 
(fragmento). 

 
No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + 
samba + tamborim, refere-se, ao mesmo tempo, a elementos que compõem 
uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da 
mensagem, com o coração no ritmo da percussão. 
 
Essa palavra corresponde a um(a)  
a) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas 
e representativos de outras culturas.    
b) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o 
sistema da língua disponibiliza.    
c) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e 
que pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla.    
d) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área 
geográfica.    
e) termo técnico, dado que designa elemento de área específica de atividade.    
   
178. (ENEM 2001)   
Nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra "próprio" e ela se 
ajusta a várias situações. Leia os exemplos de diálogos: 
 
I. - A Vera se veste diferente! 
   - É mesmo, é que ela tem um estilo PRÓPRIO. 
II. - A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes! Eu não consigo ver o que 
ele tem de tão maravilhoso assim. 
    - É que ele é PRÓPRIO para adolescente. 
III. - Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho! Meu filho 
está impossível! 
    - Relaxa, Tânia! É PRÓPRIO da idade. Com o tempo, ele se acomoda. 
 
Nas ocorrências I, II e III, "próprio" é sinônimo de, respectivamente,  
a) adequado, particular, típico.    
b) peculiar, adequado, característico.    
c) conveniente, adequado, particular.    
d) adequado, exclusivo, conveniente.    
e) peculiar, exclusivo, característico.    
   
179. (ENEM 2001)     
O mundo é grande 
 
 O mundo é grande e cabe 

 Nesta janela sobre o mar. 
 O mar é grande e cabe 
 Na cama e no colchão de amar. 
 O amor é grande e cabe 
 No breve espaço de beijar 
 

  ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa.  
Rio de Janeiro. Nova Aguilar 1983. 

 
Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de 
determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma 
conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção 
estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de  
a) oposição.    
b) comparação.    
c) conclusão.    
d) alternância.    
e) finalidade.    
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180. (ENEM 1999)   

 

Observando as falas das personagens, analise o emprego do pronome se e o 
sentido que adquire no contexto. No contexto da narrativa, é correto afirmar 
que o pronome se,  
a) em I, indica reflexividade e equivale a "a si mesmas".    
b) em II, indica reciprocidade e equivale a "a si mesma".    
c) em III, indica reciprocidade e equivale a "uma às outras".    
d) em I e III, indica reciprocidade e equivale a "uma às outras".    
e) em II e III, indica reflexividade e equivale a "a si mesma" e "a si mesmas", 

respectivamente.   
 

VOCABULÁRIO 

 
181. (ENEM 2015)   
Azeite de oliva e óleo de linhaça: uma dupla imbatível 
 
Rico em gorduras do bem, ela combate a obesidade, dá um chega pra lá no 
diabete e ainda livra o coração de entraves 
 
Ninguém precisa esquentar a cabeça caso não seja possível usar os dois óleos 
juntinhos, no mesmo dia. Individualmente, o duo também bate um bolão. 
Segundo um estudo recente do grupo EurOlive, formado por instituições de 
cinco países europeus, os polifenóis do azeite de oliva ajudam a frear a 
oxidação do colesterol LDL, considerado perigoso. Quando isso ocorre, reduz-
se o risco de placas de gordura na parede dos vasos, a temida aterosclerose - 
doença por trás de encrencas como o infarto. 
 

MANARINI, T. Saúde é vital. n. 347, fev. 2012 (adaptado). 
 
 
Para divulgar conhecimento de natureza científica para um público não 
especializado, Manarini recorre à associação entre vocabulário formal e 
vocabulário informal. Altera-se o grau de formalidade do segmento no texto, 
sem alterar o sentido da informação, com a substituição de  
a) “dá um chega pra lá no diabete” por “manda embora o diabete”.    
b) “esquentar a cabeça” por “quebrar a cabeça”.    
c) “bate um bolão” por “é um show”.    
d) “juntinhos” por “misturadinhos”.    
e) “por trás de encrencas” por “causadora de problemas”.    
   
 
182. (ENEM 2009)   

Para o Mano Caetano 
 
O que fazer do ouro de tolo 
Quando um doce bardo brada a toda brida, 
Em velas pandas, suas esquisitas rimas? 
Geografia de verdades, Guanabaras postiças 
Saudades banguelas, tropicais preguiças? 
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A boca cheia de dentes 
De um implacável sorriso 
Morre a cada instante 
Que devora a voz do morto, e com isso, 
Ressuscita vampira, sem o menor aviso 
 
[...] 
 
E eu soy lobo-bolo? lobo-bolo 
Tipo pra rimar com ouro de tolo? 
Oh, Narciso Peixe Ornamental! 
Tease me, tease me outra vez1 
Ou em banto baiano 
Ou em português de Portugal 
De Natal 
[...] 
 
1Tease me (caçoe de mim, importune-me). 
 

LOBÃO. Disponível em: http://vagalume.uol.com.br.  
Acesso em: 14 ago. 2009 (adaptado). 

 
Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão explora vários recursos 
da língua portuguesa, a fim de conseguir efeitos estéticos ou de sentido. 
Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos 
coloquiais na seguinte passagem:  
a) “Quando um doce bardo brada a toda brida” (v. 2)    
b) “Em velas pandas, suas esquisitas rimas?” (v. 3)    
c) “Que devora a voz do morto” (v. 9)    
d) “lobo-bolo//Tipo pra rimar com ouro de tolo? (v. 11-12)    
e) “Tease me, tease me outra vez” (v. 14)    
 
183. (ENEM 2015)   
No ano de 1985 aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no 
Rio de Janeiro, perto da aldeia guarani de Sapukai. Choveu muito e as águas 
pluviais provocaram deslizamentos de terras das encostas da Serra do Mar, 
destruindo o Laboratório de Radioecologia da Central Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto, construída em 1970 num lugar que os índios tupinambás, há mais de 
500 anos, chamavam de Itaorna. O prejuízo foi calculado na época em 8 
bilhões de cruzeiros. Os engenheiros responsáveis pela construção da usina 
nuclear não sabiam que o nome dado pelos índios continha informação sobre 
a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só descobriram que 
Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer ‘pedra podre’, depois do acidente. 

 
FREIRE, J. R. B. Disponível em: www.taquiprati.com.br.  

Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 
 
Considerando-se a história da ocupação na região de Angra dos Reis 
mencionada no texto, os fenômenos naturais que a atingiram poderiam ter 
sido previstos e suas consequências minimizadas se  
a) o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado.    
b) as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas pela língua 
geral.    
c) o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos engenheiros.    
d) a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para descrever o solo.    
e) o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis ambientais 
vigentes na época.    
   
184. (ENEM 2013)   
Secretaria de Cultura 
 
EDITAL 
 
NOTIFICAÇÃO — Síntese da resolução publicada no Diário Oficial da Cidade, 
29/07/2011 — página 41 — 511ª Reunião Ordinária, em 21/06/2011. 
Resolução nº 08/2011 — TOMBAMENTO dos imóveis da Rua Augusta, nº 
349 e nº 353, esquina com a Rua Marquês de Paranaguá, nº 315, nº 327 e nº 
329 (Setor 010, Quadra 026, Lotes 0016-2 e 00170-0), bairro da Consolação, 
Subprefeitura da Sé, conforme o processo administrativo nº 1991-0.005.365-
1.  
 

Folha de S. Paulo, 5 ago. 2011 (adaptado).  
 
Um leitor interessado nas decisões governamentais escreve uma carta para o 
jornal que publicou o edital, concordando com a resolução sintetizada no 
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Edital da Secretaria de Cultura. Uma frase adequada para expressar sua 
concordância é:  
a) Que sábia iniciativa! Os prédios em péssimo estado de conservação devem 

ser derrubados.    
b) Até que enfim! Os edifícios localizados nesse trecho descaracterizam o 

conjunto arquitetônico da Rua Augusta.    
c) Parabéns! O poder público precisa mostrar sua força como guardião das 

tradições dos moradores locais.    
d) Justa decisão! O governo dá mais um passo rumo à eliminação do problema 

da falta de moradias populares.    
e) Congratulações! O patrimônio histórico da cidade merece todo empenho 

para ser preservado.    

   
185. (ENEM 2013) 
 Dúvida 
 

Dois comprades viajavam de carro por uma estrada de fazenda 
quando um bicho cruzou a frente do carro. 

Um dos compadres falou: 
— Passou um largato ali! 
O outro perguntou: 
— Lagarto ou largato? 
O primeiro respondeu: 
— Num sei não, o bicho passou muito rápido. 
 

Piadas coloridas. Rio de Janeiro: Gênero, 2006. 
 
Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir o efeito de humor. 
Esse efeito ocorre porque um dos personagens  
a) reconhece a espécie do animal avistado.    
b) tem dúvida sobre a pronúncia do nome do réptil.    
c) desconsidera o conteúdo linguístico da pergunta.    
d) constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro.    
e) apresenta duas possibilidades de sentido para a mesma palavra.    
   
186. (ENEM 2012)   

 
 
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações 
visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida 
recorre à  
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para 

transmitir a ideia que pretende veicular.    
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.    
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população 

pobre e o espaço da população rica.    
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.    
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede 

caseira de descanso da família.    
   
187. (ENEM 2007)    
ANTIGAMENTE 
 Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando perrengue, 
mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir à botica para aviar a receita, 
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de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a phtísica, feia era o 
gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, 
lombrigas (...) 
 

 Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar, p. 1.184. 

 
O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. Observe 
uma outra versão, em linguagem atual. 
 
ANTIGAMENTE 
 
 Acontecia o indivíduo apanhar um resfriado; ficando mal, mandava o 
próprio chamar o doutor e, depois, ir à farmácia para aviar a receita, de 
cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a 
sífilis. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos, vermes 
(...) 
 
Comparando-se esses dois textos, verifica-se que, na segunda versão, houve 
mudanças relativas a  
a) vocabulário.    
b) construções sintáticas.    
c) pontuação.    
d) fonética.    
e) regência verbal.    
 
188. (ENEM 2005)  
 O termo (ou expressão) destacado que está empregado em seu sentido 
próprio, denotativo ocorre em  
a) "(...) 
    É de laço e de nó 
    De gibeira o jiló 
    Dessa vida, CUMPRIDA A SOL (...)" 
 (Renato Teixeira. "Romaria". Kuarup Discos. setembro de 1992).    
b) "Protegendo os inocentes  
    é que Deus, sábio demais, 
    põe CENÁRIOS diferentes 
    nas impressões digitais." 
 (Maria N. S. Carvalho. "Evangelho da Trova". /s.n.b.)    
c) "O DICIONÁRIO-PADRÃO da língua e os dicionários unilíngues são os tipos 
mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto de 
consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas." 
 (Maria T. Camargo Biderman. O dicionário-padrão da língua. Alta 

(28), 2743, 1974 Supl.)    

d)     
e) "Humorismo é a arte de FAZER CÓCEGAS NO RACIOCÍNIO dos outros. Há 
duas espécies de humorismo: o trágico e o cômico. O trágico é o que não 
consegue fazer rir; o cômico é o que é verdadeiramente trágico para se 
fazer." 
 (Leon Eliachar. "www.mercadolivre.com.br". acessado em julho de 
2005.)    
  
189. (ENEM 2005)   
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A DANÇA E A ALMA 
 
A DANÇA? Não é movimento,  
súbito gesto musical. 
É concentração, num momento, 
da humana graça natural. 
No solo não, no éter pairamos, 
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nele amaríamos ficar. 
A dança - não vento nos ramos; 
seiva, força, perene estar. 
Um estar entre céu e chão, 
novo domínio conquistado, 
onde busque nossa paixão 
libertar-se por todo lado... 
Onde a alma possa descrever 
suas mais divinas parábolas 
sem fugir à forma do ser, 
por sobre o mistério das fábulas. 

 

(Carlos Drummond de Andrade. Obra completa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 366.)  

 
O poema "A Dança e a Alma" é construído com base em contrastes, como 
"movimento" e "concentração". Em uma das estrofes, o termo que estabelece 
contraste com solo é:  
a) éter.    
b) seiva.    
c) chão.    
d) paixão.    
e) ser.   
 
190. (ENEM 2012)   
Leia. 
 

O senhor 
 

Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos 
presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando-o “o senhor”: 
 

Senhora: 
 

Aquele a quem chamastes senhor aqui está, de peito magoado e cara 
triste, para vos dizer que senhor ele não é, de nada, nem de ninguém. 
 

Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não 
querer esconder sua condição, e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos 
senhores ricos e nobres a quem chamáveis você escolhestes a mim para tratar 
de senhor, e bem de ver que só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas 
rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis 
aí; o território onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra 
“senhor”, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. 
 

Vi o muro e calei: não é de muito, eu juro, que me acontece essa 
tristeza; mas também não era a vez primeira. 
 

BRAGA, R. A borboleta amarela. Rio de Janeiro: Record, 1991. 
 
A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considera 
as situações específicas de uso social. A violação desse princípio causou um 
mal-estar no autor da carta. O trecho que descreve essa violação é:  
a) “Essa palavra, ‘senhor’, no meio de uma frase ergueu entre nós um muro 

frio e triste”.    
b) “A única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição”.    
c) “Só poderíeis ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa”.    

d) “O território onde eu mando é no país do tempo que foi”.    
e) “Não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza; mas também não era 

a vez primeira”.    
   
191. (ENEM 2012)   
Labaredas nas trevas 
Fragmentos do diário secreto de 
Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 
 
20 DE JULHO [1912] 
Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma 
carta: “Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria 
por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, escrevesse sobre Stephen Crane. 
Ririam da sugestão. [...] Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba quem 
é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que 
estão surgindo ele simplesmente não existe”. 
 
20 DE DEZEMBRO [1919] 
Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o 
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maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram dezenove anos desde 
que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E parece que outros também não. 
The London Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de publicação de 
um livro que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje esquecido” e me pediram 
um artigo. 
 

FONSECA, R. Romance negro e outras histórias.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1992 (fragmentado). 

 
Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a 
expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico “Muito peixe foi 
embrulhado pelas folhas de jornal”, pretendeu-se estabelecer, entre dois 
fragmentos do texto em questão, uma relação semântica de  
a) Causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que 
uma contém a causa e a outra, a consequência.    
b) Temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, 
situando no tempo o que é relatado nas partes em questão.    
c) Condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto, 
em que uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas à outra.    
d) Adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que 
uma apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra.    
e) Finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que 
uma apresenta o meio, por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da 
mesma.    
   
192. (ENEM 2012)   
Cabeludinho 
 
Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de 
ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem 
dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó 
entendia de regências verbais. Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. 
Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma 
solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da 
pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não disilimei 
ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia a nossa 
quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar 
com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não pode 
mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do 
que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a cantar com 
saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 

preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. 
 

BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 
 
No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de 
uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir, a exemplo 
das expressões “voltou de ateu”, “desilimina esse” e “eu não sei a ler”. Com 
essa reflexão, o autor destaca  
a) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto.    
b) a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da 
língua portuguesa.    
c) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas.    
d) o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias.    
e) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da 
linguagem.    
   
193. (ENEM 2012)   
O sedutor médio 
 
Vamos juntar 
Nossas rendas e 
expectativas de vida 
querida, 
o que me dizes? 
Ter 2, 3 filhos 
e ser meio felizes? 
 

VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 
 
No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições 
críticas  
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a) nos três primeiros versos, em que “juntar expectativas de vida” significa 
que, juntos, os cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma 
convenção benéfica.    

b) na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são 
ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo “médio” no título e do 
advérbio “meio” no verso final.    

c) no verso “e ser meio felizes?”, em que “meio” é sinônimo de metade, ou 
seja, no casamento, apenas um dos cônjuges se sentiria realizado.    

d) nos dois primeiros versos, em que “juntar rendas” indica que o sujeito 
poético passa por dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da 
mulher.    

e) no título, em que o adjetivo “médio” qualifica o sujeito poético como 

desinteressante ao sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas.    
   
194. (ENEM 2012)   
Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido 
com o vernáculo. Por alguns anos ele sistematicamente me enviava missivas 
eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não 
respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Fi-lo 
sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. 
Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei 
em “varreção” – do verbo “varrer”. De fato, trata-se de um equívoco que, num 
vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da 
língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um Xerox da página 827 do 
dicionário, aquela que tem, no topo, a fotografia de uma “varroa” (sic!) (você 
não sabe o que é uma “varroa”?) para corrigir-me do meu erro. E confesso: ele 
está certo. O certo é “varrição” e não “varreção”. Mas estou com medo de que 
os mineiros da roça façam troça de mim porque nunca os vi falar de “varrição”. 
E se eles rirem de mim não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do 
dicionário com a “varroa” no topo. Porque para eles não é o dicionário que faz 
a língua. É o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala 
“varreção” quando não “barreção”. O que me deixa triste sobre esse amigo 
oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se 
é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o 
prato está rachado.  
 

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento)  
 
De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo “que se deu ao 
trabalho de fazer um Xerox da página 827 do dicionário” sinalizando um erro 
de grafia, o autor reconhece  
a) A supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo.    
b) A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação 

escrita.    
c) A obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia de uma 

comunicação efetiva.    
d) A importância da variedade culta da língua, para a preservação da 

identidade cultural de um povo.     
e) A necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em 

contextos informais privados.    
   
195. (ENEM 2009)   

A partida 

Acordei pela madrugada. 1A princípio com tranquilidade, e logo com 

obstinação, quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com 

precaução, acendi um fósforo: passava das três. 2Restava-me, portanto, 

menos de duas horas, pois o trem chegaria às cinco. Veio-me então o desejo 

de não passar mais nem uma hora naquela casa. 4Partir, sem dizer nada, 

deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. 

Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, 

penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. 3Calcei os sapatos, sentei-me 

um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. 5Deveria fugir 

ou falar com ela? 

Ora, algumas palavras... Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus? 

 

LINS, O. A partida. Melhores contos.  

Seleção e prefácio de Sandra Nitrini. São Paulo: Global, 2003. 

 

No texto, o personagem narrador, na iminência da partida, descreve a sua 

hesitação em separar-se da avó. Esse sentimento contraditório fica claramente 

expresso no trecho:  

a) “A princípio com tranquilidade, e logo com obstinação, quis novamente 

dormir” (ref.1).    
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b) “Restava-me, portanto, menos de duas horas, pois o trem chegaria às 
cinco” (ref. 2).    
c) “Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama” (ref. 3).    
d) “Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e 
amor” (ref. 4).    
e) “Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras...” (ref. 5).    
  
196. (ENEM 2009)   

Texto I 

[...] já foi o tempo em que via a convivência como viável, só exigindo deste 

bem comum, piedosamente, o meu quinhão, já foi o tempo em que consentia 

num contrato, deixando muitas coisas de fora sem ceder contudo no que me 

era vital, já foi o tempo em que reconhecia a existência escandalosa de 

imaginados valores, coluna vertebral de toda ‘ordem’; mas não tive sequer o 

sopro necessário, e, negado o respiro, me foi imposto o sufoco; é esta 

consciência que me libera, é ela hoje que me empurra, são outras agora 

minhas preocupações, é hoje outro o meu universo de problemas; num 

mundo estapafúrdio — definitivamente fora de foco — cedo ou tarde tudo 

acaba se reduzindo a um ponto de vista, e você que vive paparicando as 

ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada: impossível ordenar 

o mundo dos valores, ninguém arruma a casa do capeta; me recuso pois a 

pensar naquilo em que não mais acredito, seja o amor, a amizade, a família, 

a igreja, a humanidade; me lixo com tudo isso! me apavora ainda a 

existência, mas não tenho medo de ficar sozinho, foi conscientemente que 

escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes [...]. 

 

NASSAR, R. Um copo de cólera. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

Texto II 

Raduan Nassar lançou a novela Um Copo de Cólera em 1978, fervilhante 

narrativa de um confronto verbal entre amantes, em que a fúria das palavras 

cortantes se estilhaçava no ar. O embate conjugal ecoava o autoritário 

discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jugo da 

ditadura militar. 

 

COMODO, R. Um silêncio inquietante. IstoÉ. Disponível em: 

http://www.terra.com.br. Acesso em: 15 jul. 2009.  

 

 
Considerando-se os textos apresentados e o contexto político e social no qual 

foi produzida a obra Um Copo de Cólera, verifica-se que o narrador, ao 

dirigir-se à sua parceira, nessa novela, tece um discurso  

a) conformista, que procura defender as instituições nas quais repousava a 
autoridade do regime militar no Brasil, a saber: a Igreja, a família e o Estado.    
b) pacifista, que procura defender os ideais libertários representativos da 
intelectualidade brasileira opositora à ditadura militar na década de 70 do 
século passado.    
c) desmistificador, escrito em um discurso ágil e contundente, que critica os 
grandes princípios humanitários supostamente defendidos por sua 
interlocutora.    
d) politizado, pois apela para o engajamento nas causas sociais e para a 
defesa dos direitos humanos como uma única forma de salvamento para a 
humanidade.    
e) contraditório, ao acusar a sua interlocutora de compactuar com o regime 
repressor da ditadura militar, por meio da defesa de instituições como a 

família e a Igreja.   
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197. (ENEM 2012)   

 
 
Não somos tão especiais 
 
Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são 
compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. 
 
INTELIGÊNCIA 
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os 
anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. 
 
AMOR  
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias 
espécies, como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam 
com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. 
 
CONSCIÊNCIA 
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam 
humanos distraídos. Sinais de que sabem quem são e se distinguem dos 
outros. Ou seja, são conscientes. 
 
CULTURA 
O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas 
que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações 
seguintes. O que é cultura se não isso? 

 
BURGIERMAN, D. Superinteressante, n.º 190, jul. 2003. 

 
O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos 
humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas 
utilizadas para sustentar esse ponto de vista são  
a) definição e hierarquia.    
b) exemplificação e comparação.    
c) causa e consequência.    
d) finalidade e meios.    
e) autoridade e modelo.    
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198. (ENEM 2012)   

 
 
 
A capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o movimento da contracultura. O 
desafio à tradição nessa criação musical é caracterizado por  
a) letras e melodias com características amargas e depressivas.    
b) arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos.    
c) sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e 
eruditos.    
d) temas que refletem situações domésticas ligadas à tradição popular.    
e) ritmos contidos e reservados em oposição aos modelos estrangeiros.    
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199. (ENEM 2011)   

 
 
O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: “Mude 
sua embalagem”. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do 
leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, 
com vistas a  
a) ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, 

aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas.    
b) enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos 

alimentares saudáveis, reforçando tal postura.    
c) criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da 

população, propondo a redução desse consumo.    
d) associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a 

substituição desse produto pelo adoçante.    
e) relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não 

desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva.    
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200. (ENEM 2008)   
Os signos visuais, como meios de comunicação, são classificados em 
categorias de acordo com seus significados. A categoria denominada indício 
corresponde aos signos visuais que têm origem em formas ou situações 
naturais ou casuais, as quais, devido à ocorrência em circunstâncias idênticas, 
muitas vezes repetidas, indicam algo e adquirem significado. Por exemplo, 
nuvens negras indicam tempestade. 
 
Com base nesse conceito, escolha a opção que representa um signo da 
categoria dos indícios.  

a)    

 b)     

c)     

d)     

e)     
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