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EXERCÍCIOS DO ENEM 

1. (Enem 2018)                    TEXTO I 

 
 
TEXTO II 
A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a 
experimentações tão variadas, que sua influência estende-
se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de 
investigação do corpo parecem ilimitadas – pode-se escolher 
entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o 
corpo – isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. 

SILVA, P. R. Corpo na arte, body art, body modification; fronteiras. II. Encontro de 
História da Arte: IFCH-Unicamp. 2006 (adaptado). 

 

Nos textos, a concepção de body art está relacionada à 
intenção de  
a) estabelecer limites entre o corpo e a composição.    
b) fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão.     
c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte.     
d) compreender a autonomia do corpo no contexto da 

obra.     
e) destacar o corpo do artista em contato com o 

espectador.     
  
2. (Enem 2018)   

 
 
A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas 
sociais e impulsionou a modificação de outros já 
estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. 
A principal consequência criticada na tirinha sobre esse 
processo é a  
a) criação de memes.     
b) ampliação da blogosfera.     
c) supremacia das ideias cibernéticas.     

d) comercialização de pontos de vista.     
e) banalização do comércio eletrônico.     
  
3. (Enem 2018)  Deficientes visuais já podem ir a algumas 
salas de cinema e teatros para curtir, em maior intensidade, 
as atrações em cartaz. Quem ajuda na tarefa é o aplicativo 
Whatscine, recém-chegado ao Brasil e disponível para os 
sistemas operacionais iOS (Apple) ou Android (Google). Ao 
ser conectado à rede wi-fi de cinemas e teatros, o app 
sincroniza um áudio que descreve o que ocorre na tela ou no 
palco com o espetáculo em andamento: o usuário, então, 
pode ouvir a narração em seu celular. 
 
O programa foi desenvolvido por pesquisadores da 
Universidade Carlos III, em Madri. “Na Espanha, 200 salas de 
cinema já oferecem o recurso e filmes de grandes estúdios 
já são exibidos com o recurso do Whatscine!”, diz o brasileiro 
Luis Mauch, que trouxe a tecnologia para o país. “No Brasil, 
já fechamos parceria com a São Paulo Companhia de Dança 
para adaptar os espetáculos deles! Isso já é um avanço. 
Concorda?” 

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em 25 jun. 2014 (adaptado). 
 

Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com 
a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções 
diferentes. Nesse fragmento, predomina a função 
referencial da linguagem, porque há a presença de 
elementos que  
a) buscam convencer o leitor, incitando o uso do aplicativo.     
b) definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da 

autora.     
c) evidenciam a subjetividade, explorando a entonação 

emotiva.     
d) expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem 

denotativa.     
e) objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a 

uma indagação.     
  
4. (Enem 2018)  A imagem da negra e do negro em 
produtos de beleza e a estética do racismo 
 
Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a 
representação da população negra, especialmente da 
mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes 
em comércios do nordeste goiano. Evidencia-se que a 
presença de estereótipos negativos nessas imagens 
dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de 
uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a 
inferiorização sofrida pelos(as) negros(as) na sociedade 
brasileira. A análise do material imagético aponta a 
desvalorização estética do negro, especialmente da mulher 
negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a 
serem alcançados por meio do uso dos produtos 
apresentados. O discurso midiático-publicitário dos 
produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma 
ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa 
discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos 
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diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para 
uma “descolonização estética” que empodere os sujeitos 
negros por meio de sua valorização estética e protagonismo 
na construção de uma ética da diversidade. 
Palavras-chave: Estética, racismo, mídia, educação, 
diversidade.      SANT'ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de 

beleza e a estética do racismo. Dossiê: trabalho e educação básica. Margens 
Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, n. 16. jun. 2017 (adaptado). 

 
O cumprimento da função referencial da linguagem é uma 
marca característica do gênero resumo de artigo 
acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é 
estabelecida pela  
a) impessoalidade, na organização da objetividade das 

informações, como em “Este artigo tem por finalidade” e 
“Evidencia-se”.     

b) seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, 
como em “imaginário racista” e “estética do negro”.     

c) metaforização, relativa à construção dos sentidos 
figurados, como nas expressões “descolonização 
estética” e “discurso midiático-publicitário”.     

d) nominalização, produzida por meio de processos 
derivacionais na formação de palavras, como 
“inferiorização” e “desvalorização”.     

e) adjetivação, organizada para criar uma terminologia 
antirracista, como em “ética da diversidade” e 
“descolonização estética”.     

  
5. (Enem 2018)   

 
 
A utilização de determinadas variedades linguísticas em 
campanhas educativas tem a função de atingir o público-
alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, 
identifica-se essa estratégia pelo(a)  
a) discurso formal da língua portuguesa.     
b) registro padrão próprio da língua escrita.     
c) seleção lexical restrita à esfera da medicina.     
d) fidelidade ao jargão da linguagem publicitária.     
e) uso de marcas linguísticas típicas da oralidade.     
 

 

 

 

  

6. (Enem 2018)               TEXTO I 

 
 

TEXTO II 
Imaginemos um cidadão, residente na periferia de um 
grande centro urbano, que diariamente acorda às 5h para 
trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, 
em geral lotado, para chegar às 8h ao trabalho. Termina o 
expediente às 17h e chega em casa às 19h para, aí sim, cuidar 
dos afazeres domésticos, dos filhos etc. Como dizer a essa 
pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante 
para sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da 
importância do exercício físico? A probabilidade de essa 
pessoa praticar exercícios regularmente é significativamente 
menor que a de pessoas da classe média/alta que vivem 
outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do 
problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente 
em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, 
culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. 

FERREIRA, M. S. Aptidão física e saúde na educação física escolar: ampliando o 
enfoque. RBCE, n. 2, jan. 2001 (adaptado). 

 

O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o 
primeiro acerca do impacto de mudanças no estilo de vida 
na saúde, apresenta uma visão  
a) medicalizada, que relaciona a prática de exercícios físicos 

por qualquer indivíduo à promoção da saúde.     
b) ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes 

na prática de exercícios no cotidiano.     
c) crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao 

sedentarismo do indivíduo.     
d) focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade 

pela prevenção de doenças.     
e) geracional, que preconiza a representação do culto à 

jovialidade.     
  
7. (Enem 2017)  TEXTO I 
 
Criatividade em publicidade: teorias e reflexões 
Resumo: O presente artigo aborda uma questão primordial 
na publicidade: a criatividade. Apesar de aclamada pelos 
departamentos de criação das agências, devemos ter a 
consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A 
partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados 
à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão 
dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma 
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campanha impressa da marca XXXX. As reflexões apontam 
que a publicidade criativa é essencialmente simples e 
apresenta uma releitura do cotidiano. 

DEPEXE, S.D. Travessias: Pesquisas em Educação. Cultura, Linguagem e Artes, n. 2, 
2008. 

 

TEXTO II 

 
 
Os dois textos apresentados versam sobre o tema 
criatividade. O Texto I é um resumo de caráter científico e o 
Texto II, uma homenagem promovida por um site de 
publicidade. De que maneira o Texto II exemplifica o 
conceito de criatividade em publicidade apresentado no 
Texto l?  
a) Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar 

seus filhos.    
b) Promovendo uma leitura simplista do papel materno em 

seu trabalho de criar os filhos.    
c) Explorando a polissemia do termo “criação”.    
d) Recorrendo a uma estrutura linguística simples.    
e) Utilizando recursos gráficos diversificados.     
  
8. (Enem 2017)  PROPAGANDA – O exame dos textos e 
mensagens de Propaganda revela que ela apresenta 
posições parciais, que refletem apenas o pensamento de 
uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a 
convicção de uma população; trata-se, no fundo, de 
convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos de 
opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-lo a aderir 
às teses que lhes são apresentadas, por um mecanismo bem 
conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido 
por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. 

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: UnB, 1998 (adaptado). 
 

De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o 
uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a  
a) reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados.    
b) difusão do pensamento e das preferências das grandes 

massas.     
c) imposição das ideias e posições de grupos específicos.     
d) decisão consciente do consumidor a respeito de sua 

compra.    
e) identificação dos interesses do responsável pelo produto 

divulgado.    
 
9. (Enem 2017)   

TEXTO I 
Terezinha de Jesus 
De uma queda foi ao chão 
Acudiu três cavalheiros 
Todos os três de chapéu na mão 
 

O primeiro foi seu pai 

O segundo, seu irmão 
O terceiro foi aquele 
A quem Tereza deu a mão 

BATISTA, M. F. B. M.; SANTOS, I. M. F. (Org.). Cancioneiro da Paraíba. João Pessoa: 
Grafset, 1993 (adaptado). 

 

TEXTO II 
Outra interpretação é feita e partir das condições sociais 
daquele tempo. Para a ama e para a criança para quem 
cantava a cantiga, e música falava do casamento como um 
destino natural na vida da mulher, na sociedade brasileira do 
século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a 
moça para o seu destino não apenas inexorável, mas 
desejável; o casamento, estabelecendo uma hierarquia de 
obediência (pai, irmão mais velho, marido), de acordo com a 
época e circunstâncias de sua vida. 

Disponível em: http://provsjose.blogspot.com.br. Acesso em: 5 dez. 2012. 
 

O comentário do Texto II sobre o Texto I evoca a 
mobilização da língua oral que, em determinados 
contextos,  
a) assegura existência de pensamentos contrários à ordem 

vigente.    
b) mantém a heterogeneidade das formas de relações 

sociais.    
c) conserva a influência sobre certas culturas.     
d) preserva a diversidade cultural e comportamental.     
e) reforça comportamentos e padrões culturais.     
  
10. (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.    
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11. (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.    
  
12. (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.    

  
13. (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.    

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.    

  
14. (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). 
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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.    
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.    
  
15. (Enem 2015)  Essa pequena 
Meu tempo é curto, o tempo dela sobra 
Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora 
Temo que não dure muito a nossa novela, mas 
Eu sou tão feliz com ela 
Meu dia voa e ela não acorda 
Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida 
Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas 
Não canso de contemplá-la 
Feito avarento, conto os meus minutos 
Cada segundo que se esvai 
Cuidando dela, que anda noutro mundo 
Ela que esbanja suas horas ao vento, ai 
Às vezes ela pinta a boca e sai 
Fique à vontade, eu digo, take your time 
Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas 
O blues já valeu a pena 

CHICO BUARQUE. Disponível em: www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 31/06/12 

 
O texto Essa pequena registra a expressão subjetiva do 
enunciador, trabalhada em uma linguagem informal, comum 
na música popular. Observa-se, como marca da variedade 
coloquial da linguagem presente no texto, o uso de  
a) palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso 

inusitado no português.    
b) expressões populares, que reforçam a proximidade entre 

o autor e o leitor.    
c) palavras polissêmicas, que geram ambiguidade.    
d) formas pronominais em primeira pessoa.    
e) repetições sonoras no final dos versos.    
  
16. (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.    
b) exploração indiscriminada de outros planetas.    
c) circulação digital excessiva de autorretratos.    
d) vulgarização das descobertas espaciais.    
e) mecanização das atividades humanas.    
  
17. (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. 
 
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.    
  
18. (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 
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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.    
  
19. (Enem 2014)   

 
 
Os meios de comunicação podem contribuir para a 
resolução de problemas sociais, entre os quais o da 
violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a 
metáfora do pesadelo para  
a) informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os 

perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la.    
b) denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, 

com o objetivo de colocar criminosos na cadeia.    
c) dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma 

criança, enfatizando a importância da denúncia.    
d) destacar que a violência sexual infantil predomina 

durante a noite, o que requer maior cuidado dos 
responsáveis nesse período.    

e) chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer 
durante o sono, sendo confundido por algumas crianças 
com um pesadelo.    

  
20. (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.    

  
21 [ 135620 ]. (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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 22. (Enem 2014) 
  eu acho um fato interessante... né... foi como meu pai e 
minha mãe vieram se conhecer... né... que... minha mãe 
morava no Piauí com toda família... né... meu... meu avô... 
materno no caso... era maquinista... ele sofreu um 
acidente... infelizmente morreu... minha mãe tinha cinco 
anos... né... e o irmão mais velho dela... meu padrinho... 
tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar... foi trabalhar 
no banco... e... ele foi... o banco... no caso... estava... com um 
número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro 
local e pediu transferência prum local mais perto de 
Parnaíba que era a cidade onde eles moravam e por engano 
o... o... escrivão entendeu Paraíba... né... e meu... e minha 
família veio parar em Mossoró que era exatamente o local 
mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do 
Brasil e ela foi parar na rua do meu pai... né... e começaram 
a se conhecer... namoraram onze anos... né... pararam 
algum tempo... brigaram... é lógico... porque todo 
relacionamento tem uma briga... né... e eu achei esse fato 
muito interessante porque foi uma coincidência incrível... 
né... como vieram a se conhecer... namoraram e hoje... e até 
hoje estão juntos... dezessete anos de casados... 

CUNHA, M. A. F. (Org.). Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na 
cidade do Natal. Natal: EdUFRN, 1998. 

 

Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência 
pessoal, no qual se observa a frequente repetição de “né”. 
Essa repetição é um(a)  
a) índice de baixa escolaridade do falante.    
b) estratégia típica de manutenção da interação oral.    
c) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala.    
d) manifestação característica da fala regional nordestina.    
e) recurso enfatizador da informação mais relevante da 

narrativa.    
  
23. (Enem 2013)   

 
 
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.    
  
24. (Enem 2013)   
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. [...] 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 
e de dignidade. 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. [...] 

BRASIL. Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990. “Estatuto da criança e do adolescente”. 
Disponível em: www.planalto.gov.br (fragmento). 

 

Para cumprir sua função social, o Estatuto da criança e do 
adolescente apresenta características próprias desse gênero 
quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. 
Entre essas características, destaca-se o emprego de  
a) repetição vocabular para facilitar o entendimento.    
b) palavras e construções que evitem ambiguidade.    
c) expressões informais para apresentar os direitos.    
d) frases na ordem direta para apresentar as informações 

mais relevantes.    
e) exemplificações que auxiliem a compreensão dos 

conceitos formulados.    
  
25 . (Enem 2013)   
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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.    

  
26. (Enem 2012)   

O léxico e a cultura 
Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos podem 
candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. A pesquisa 
linguística do século XX demonstrou que não há diferença 
qualitativa entre os idiomas do mundo – ou seja, não há 
idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais 
desenvolvidos.  
Entretanto, para que possa ser efetivamente utilizada, essa 
igualdade potencial precisa realizar-se na prática histórica do 
idioma, o que nem sempre acontece.  
Teoricamente uma língua com pouca tradição escrita (como 
as línguas indígenas brasileiras) ou uma língua já extinta 
(como o latim ou grego clássico) podem ser empregadas 
para falar sobre qualquer assunto, como, digamos, física 
quântica ou biologia molecular.  
Na prática, contudo, não é possível, de uma hora para outra, 
expressar tais conteúdos em camaiurá ou latim, 
simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para 
esses conteúdos. É perfeitamente possível desenvolver esse 
vocabulário especifico, seja por meio de empréstimos de 
outras línguas, seja por meio de criação de novos termos na 
língua em questão, mas tal tarefa não se realizaria em pouco 
tempo nem com pouco esforço.  

BEARZOTI FILHO, P. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa. Manual do 
professor. Curitiba: Positivo, 2004 (fragmento)  

 

Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui 
sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O 
texto ressalta essa dinâmica, na medida em que enfatiza  
a) a inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, 

pois o léxico contempla visão de mundo particular 
específica de uma cultura.    

b) a existência de língua limitadas por não permitirem ao 
falante nativo se comunicar perfeitamente a respeito de 
qualquer conteúdo.    

c) a tendência a serem mais restritos o vocabulário e a 
gramática de línguas indígenas, se comprados com 
outras línguas de origem europeia.     

d) a existência de diferenças vocabulares entre os idiomas, 
especificidades relacionadas à própria cultura dos 
falantes de uma comunidade.    

e) a atribuição de maior importância sociocultural às 
línguas contemporâneas, pois permitem que sejam 
abordadas quaisquer temáticas, sem dificuldades.    

  
27. (Enem 2012)  eu gostava muito de passeá... saí com as 
minhas colegas...  brincá na porta di casa di vôlei... andá de 

patins... bicicleta... quando eu levava um tombo ou outro... 
eu era a::... a palhaça da turma... ((risos))... eu acho que foi 
uma das fases mais... assim... gostosas da minha vida... essa 
fase de quinze... dos meus treze aos dezessete anos...  

A.P.S., sexo feminino, 38 anos , nível de ensino fundamental. Projeto Fala Goiana, 
UFG, 2010 (inédito).  

 

Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o 
relato pessoal de A.P.S. como modalidade falada da língua é  
a) predomínio de linguagem informal entrecortada por 

pausas.    
b) vocabulário regional desconhecido em outras variedades 

do português.    
c) realização do plural conforme as regras da tradição 

gramatical.    
d) ausência de elementos promotores de coesão entre os 

eventos narrados.    
e) presença de frases incompreensíveis a um leitor 

iniciante.    
  
28. (Enem 2011)   

O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não 
sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o 
acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos 
a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real. 
Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o 
fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto 
sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos 
estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de 
estruturação textual que faz do leitor simultaneamente 
coautor do texto final. 
O hipertexto se caracteriza, pois, como um processo de 
escritura/leitura eletrônica multilinearizado, 
multissequencial e indeterminado, realizado em um novo 
espaço de escrita. Assim, ao permitir vários níveis de 
tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade 
de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já 
que não tem sequência definida, mas liga textos 
necessariamente correlacionados. 

MARCUSCHI, L. A. Disponível em: http://www.pucsp.br. Acesso em: 29 jun.2011. 
 

O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o 
hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de 
escrita e leitura. Definido como um conjunto de blocos 
autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico 
computadorizado e no qual há remissões associando entre 
si diversos elementos, o hipertexto  
a) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos 

totalmente abertos, desfavorece o leitor, ao confundir os 
conceitos cristalizados tradicionalmente.    

b) é uma forma artificial de produção da escrita, que, ao 
desviar o foco da leitura, pode ter como consequência o 
menosprezo pela escrita tradicional.    

c) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, 
por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas 
pesquisas escolares.    

d) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação 
específica, segura e verdadeira, em qualquer site de 
busca ou blog oferecidos na internet.    

e) possibilita ao leitor escolher seu própria percurso de 
leitura, sem seguir sequência predeterminada, 
constituindo-se em atividade mais coletiva e 
colaborativa.    
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29. (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.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

 
 

Nós adoraríamos dizer que somos perfeitos. Que somos 
infalíveis. Que não cometemos nem mesmo o menor deslize. 
E só não falamos isso por um pequeno detalhe: seria uma 
mentira. Aliás, em vez de usar a palavra “mentira”, como 
acabamos de fazer, poderíamos optar por um eufemismo. 
“Meia-verdade”, por exemplo, seria um termo muito menos 
agressivo. Mas nós não usamos esta palavra simplesmente 
porque não acreditamos que exista uma “Meia-verdade”. 
Para o Conar, Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária, existem a verdade e a mentira. Existem a 
honestidade e a desonestidade. Absolutamente nada no 
meio. O Conar nasceu há 29 anos (viu SÓ? não 
arredondamos para 30) com a missão de zelar pela ética na 
publicidade. Não fazemos isso porque somos bonzinhos 
(gostaríamos de dizer isso, mas, mais uma vez, seria 
mentira). Fazemos isso porque é a única forma da 
propaganda ter o máximo de credibilidade. E, cá entre nós, 
para que serviria a propaganda se o consumidor não 
acreditasse nela?  
Qualquer pessoa que se sinta enganada por uma peça 
publicitária pode fazer uma reclamação ao Conar. Ele analisa 

cuidadosamente todas as denúncias e, quando é o caso, 
aplica a punição.  Revista Veja. São Paulo: Abril. Ed.2120, ano 42, nº27, 8/07/09 

 

30. (Enem 2011) Considerando a autoria e a seleção lexical 
desse texto, bem como os argumentos nele mobilizados, 
constata-se que o objetivo do autor do texto é  
a) informar os consumidores em geral sobre a atuação do 

Conar.    
b) conscientizar publicitários do compromisso ético ao 

elaborar suas peças publicitárias.    
c) alertar chefes de família, para que eles fiscalizem o 

conteúdo das propagandas veiculadas pela mídia.    
d) chamar a atenção de empresários e anunciantes em 

geral para suas responsabilidades ao contratarem 
publicitários sem ética.    

e) chamar a atenção de empresas para os efeitos nocivos 
que elas podem causar à sociedade, se compactuarem 
com propagandas enganosas.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

  
31. (Enem 2011)  O argumento presente na charge consiste 
em uma metáfora relativa à teoria evolucionista e ao 
desenvolvimento tecnológico. Considerando o contexto 
apresentado, verifica-se que o impacto tecnológico pode 
ocasionar  
a) o surgimento de um homem dependente de um novo 

modelo tecnológico.    
b) a mudança do homem em razão dos novos inventos que 

destroem sua realidade.    
c) a problemática social de grande exclusão digital a partir 

da interferência da máquina.    
d) a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho 

do homem, em sua esfera social.    
e) o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da 

criação de ferramentas como lança, máquina e 
computador.    

  
32. (Enem 2010)   
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As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o 
falante a adaptá-la as variadas situações de comunicação. 
Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem 
oral informal usada entre avô e neto neste texto é  
a) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em lugar de 

“foi”.    
b) a ausência de artigo antes da palavra “árvore”.    
c) o emprego da redução “tá” em lugar da forma verbal 

“está”.    
d) o uso da contração “desse” em lugar da expressão “de 

esse”.    
e) a utilização do pronome “que” em início de frase 

exclamativa.    
  
33 (Enem 2010)  A biosfera, que reúne todos os ambientes 
onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 
menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma 
floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem 
múltiplos mecanismos que regulam o número de 
organismos dentro dele, controlando sua reprodução, 
crescimento e migrações. 

DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 

Predomina no texto a função da linguagem  
a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em 

relação à ecologia.    
b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de 

comunicação.    
c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos 

de linguagem,    
d) conativa, porque o texto procura orientar 

comportamentos do leitor.    
e) referencial, porque o texto trata de noções e informações 

conceituais.    
  
34. (Enem 2010)   

MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE 
COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM 

JUROS. 
Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Revista Época. N.° 424, 

03 de jul. 2006. 
 

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como 
práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, 
formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que 
circula o texto publicitário, seu objetivo básico é:  
a) influenciar o comportamento do leitor, por meio de 

apelos que visam à adesão ao consumo.    
b) definir regras de comportamento social pautadas no 

combate ao consumismo exagerado.    
c) defender a importância do conhecimento de informática 

pela população de baixo poder aquisitivo.    
d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas 

classes sociais economicamente  
desfavorecidas.    
e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a 

máquina, mesmo a mais moderna.    
  
35. (Enem 2010)   
 

Câncer 21/06 a 21/07 
 O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças 
na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará 

onde você falha – se anda engolindo sapos, a área gástrica 
se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser 
transformado, pois este novo ciclo exige uma 
“desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que 
precisará de energia para se recompor. Há preocupação com 
a família, e a comunicação entre os irmãos trava. 
 Lembre-se: palavra preciosa e palavra dita na hora 
certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. 
 Melhor conter as expectativas e ter calma, 
avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá 
vontade de olhar além das questões materiais – sua 
confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. 

Revista Cláudia. N.° 7, ano 48, jul. 2009. 
 
O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu 
contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo 
comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos 
conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise 
dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua 
função é  
a) vender um produto anunciado.    
b) informar sobre astronomia.    
c) ensinar os cuidados com a saúde.    
d) expor a opinião de leitores em um jornal.    
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho.    
  
36. (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.    
e) a intenção comunicativa dos personagens: a de 

estabelecer a hierarquia entre eles.    
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Gabarito Comentado:   
 
Resposta da questão 1: B 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Artes] 
Em sua designação a body art se expressa por meio do corpo, no qual é 
matéria e suporte para diversas realizações artísticas. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Português] 
Tanto a imagem que reproduz a fotografia de Helena Almeida, autora de 
uma obra multifacetada que viria a ter no seu próprio corpo o elemento 
nuclear, como o texto de Priscila Ramos Silva, professora de História da 
Arte Contemporânea na Unicamp, revelam que, para além de pintado ou 
desenhado, o corpo pode ser concebido como suporte privilegiado da obra 
da arte, conceito inerente à estética “body art”. Assim, é correta a opção 
[B].   
 
Resposta da questão 2: D 
Expressões como “eu sou profissional”, “eu cobro” e “preço da opinião” 
revelam que a principal consequência criticada na tirinha é a 
comercialização de pontos de vista, como transcrito em [D].   
 
Resposta da questão 3: D 
O artigo extraído da revista Veja fornece ao leitor informações do aplicativo 
Whatscine que, conectado à rede de wi-fi de cinemas e teatros, descreve 
o que ocorre na tela ou no palco permitindo ao usuário ouvir a narração em 
seu celular com o espetáculo em andamento. Assim, é correta a opção [D], 
pois a mensagem é centrada na necessidade de transmitir dados sobre o 
aplicativo de maneira direta e objetiva, ou seja, usando linguagem 
denotativa.   
 
Resposta da questão 4: A 
A função referencial tem como objetivo a transmissão de dados da 
realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando assim o discurso 
literário em que predominam adjetivações ou figuras de linguagem. Assim 
é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 5: E 
É correta a opção [E], pois o uso de expressões como “está difícil largar” e 
“ir se acostumando” no anúncio revela que marcas linguísticas típicas da 
oralidade em campanhas educativas têm a função de atingir o público-alvo 
de forma mais direta e eficaz.   
 
Resposta da questão 6: B 
A descrição da rotina comum às camadas da população que são sujeitas a 
sobrecarga laboral diária, dificuldades de locomoção entre local de trabalho 
e residência e execução de tarefas domésticas revela que a probabilidade 
de essa parcela praticar exercícios regularmente é quase impossível. Ou 
seja, o texto apresenta uma visão ampliada, que considera aspectos sociais 
intervenientes na prática de exercícios no cotidiano, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 7: C 
Enquanto o texto I apresenta um resumo sobre o que se considera 
essencial na publicidade criativa, a “releitura do cotidiano”, ou seja, a 
reinterpretação de fatos simples que geram amplitude de conceitos e seus 
significados, o texto II exemplifica essa mesma proposta. No comunicado 
de homenagem ao dia das mães, a multiplicidade de sentidos (polissemia) 
da palavra “criação” permite associar originalidade e ato de criar à pessoa 
que está a ser alvo dessa homenagem. Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 8: C 
Segundo o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem 
conativa, usadas na produção da propaganda, são organizadas de maneira 
a influenciar e persuadir o destinatário a fim de vender determinado produto 
ou ideia para um grupo social específico. Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 9: E 
Na letra da canção “Terezinha de Jesus”, a mulher é tida como um ser 
frágil, passível de “quedas” e que necessitará da presença constante de 
uma figura masculina ao seu lado (pai, irmão e o marido) para protegê-la. 
A partir desse prisma, podemos afirmar que essa cantiga lida tanto com os 
estereótipos de gênero socialmente definidos, quanto com a 
heteronormatividade nos comportamentos e relacionamentos entre os 
gêneros. Assim, é correta a opção [E].   
 

Resposta da questão 10:E 
Os textos I e II apresentam versões diferentes de um mesmo conteúdo. No 
primeiro, existe transcrição direta da entrevista oral, enquanto que, no 
segundo, se verifica a transposição do diálogo para a modalidade escrita. 
Como não existem marcas de desvio a regras normativas gramaticais, nem 
no primeiro, nem no segundo, pode-se considerar correta a opção [E], ou 
seja, ambos representam amostras do português culto urbano.   
 
Resposta da questão 11: A 
As informações sobre as possibilidades de contágio de doenças e a 
descrição dos comportamentos que devem ser evitados pelos doadores de 
sangue indicam que a campanha tem como objetivo principal a 
conscientização da sua corresponsabilidade pela qualidade do sangue: “Da 
sua honestidade depende a vida de quem vai receber seu sangue”. Assim, 
é correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 12: [D 
A imagem repetida de um celular associada à da criança que desaparece 
na sequência de fotografias de uma avenida sem tráfego gera a indagação 
que é esclarecida na frase “Se você não percebeu a criança aqui, imagine 
no trânsito”. A última mensagem, “Trânsito sem celular. Atenda a esse 
chamado. Seja você a mudança no trânsito”, usa a função apelativa (verbos 
no imperativo e presença de pronome de tratamento “você”) a fim de 
influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no 
trânsito, como se afirma em [D].   
 
Resposta da questão 13:B 
A função referencial da linguagem privilegia o referente da mensagem, 
buscando transmitir informações objetivas. No caso do artigo publicado em 
Planeta Sustentável, além do seu teor educativo, o texto visa também 
informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, 
como se aponta em [B].   
 
Resposta da questão 14: C 
Um texto cumpre função social quando divulga informações sobre um 
determinado tema e ao mesmo tempo visa à conscientização do leitor. Em 
“Guia da língua”, o objetivo é orientar os candidatos a uma vaga de 
emprego para que o currículo enviado por email não seja endereçado a 
pessoa indevida, nem contenha dados supérfluos, o que poderia prejudicar 
a sua eficácia. Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 15: B 
Expressões como “Meu dia voa”, “noutro mundo” e “vou penar” são 
exemplos de marca da variedade coloquial da linguagem que reforçam a 
proximidade entre o autor e o leitor, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 16: C 
Questão bem elaborada por abordar um fenômeno bastante atual. 
Aproveitando a moda dos selfies, a charge brinca com um robô tão 
humanizado que faz questão de postar nas redes sociais seu selfie em 
marte, para que todos vejam que ele atingiu o seu objetivo.   
 
Resposta da questão 17: B 
[A] A notícia não informa que o país tenha “superado” a necessidade de 

doação. 
[B] Correta. A notícia diz que as doações de órgãos vão bem no país e o 

cartaz pede para que as pessoas continuem doando. 
[C] Não há intenção de influenciar, apenas de mostrar a necessidade das 

doações. 
[D] A notícia não precisa do cartaz para ilustrar ou completar a mensagem. 
[E] Os textos não são discordantes, ambos falam da necessidade da 
doação de órgãos.   
 
Resposta da questão 18: B 
[A] O texto fala sobre a espionagem, mas os riscos transparecem de 

maneira implícita. 
[B] Correta. O texto alerta sobre a importância de uma indústria nacional 

para a segurança de dados. 
[C] Por tratar-se de segurança, o autor propõe uma indústria nacional de 

segurança de dados de interesses governamentais e da população. 
[D] Alternativa sem relação com o texto. 
[E] O problema não é treino, mas de conscientização das indústrias e 
universidades brasileiras para adquirirem e criarem softwares de 
segurança de dados.   
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Resposta da questão 19: C 
Ao olharmos o cartaz, vê-se uma mancha preta que prenuncia uma forma 
angulosa, amorfa, mas que se torna fantasmagórica com os pés e os 
braços que mais parecem uma assombração imaginária ou real 
representando a pessoa do agressor da criança. O pesadelo está no fato 
da criança ter de vivenciar essa dolorosa agressão muitas vezes dentro da 
própria casa, o pesadelo começa quando ela está acordada e se não for 
barrado sem limite para terminar.   
 
Resposta da questão 20: B 
[A] Não está correta porque, na sequência, há uma série de perguntas para 

especificar bem que tipo de talento está sendo procurado. 
[B] Correta. As perguntas não são meramente retóricas, ajudam sobretudo 

a definir um perfil de candidato, além de dinamizar a leitura do texto. 
[C] Em um anúncio publicitário enfatizar é dar mais evidência gráfica, no 

caso, a referência à empresa é pouco relevante. 
[D] Não faz referência ao nerd de maneira pejorativa, ao contrário, talvez 

para um nerd seja a proposta de emprego. 
[E] A imagem é simples, referencial, ilustrativa, de um jovem descontraído 
e seu tablet. Juventude e tecnologia era o que visava o anúncio.   
 
Resposta da questão 21:B 
Interessante a referência da arma de fogo e o megafone. Ao olharmos mais 
atentamente o cartaz, vê-se que no texto que compõe o anúncio, é possível 
perceber as representações das ondas sonoras ao lado da palavra voz 
grafada com letras grandes e ênfase no O. De certo modo, isso remete-nos 
a ondas sonoras ou ondas de rádio que vai indicar o direito de falar, de 
expor suas ideias e de ser escutado. Por sua vez, na imagem à esquerda, 
um megafone aparece apontado como se fosse um gatilho, faz referência 
ao revólver. A imagem assim disposta, ilustra de maneira eficiente o direito 
à voz que o grupo está reivindicando e ainda indicando uma alternativa ao 
recurso da violência, sem repressão e com liberdade.   
 
Resposta da questão 22: B 
A expressão né, contração de não + é, é usada na fala como expressão no 
Brasil inteiro. É um marcador de interação oral entre o falante e o ouvinte, 
como se servisse para questionar ou mesmo chamar a atenção para dessa 
forma testar a comunicação com o ouvinte. Ou seja, usa-se esta expressão 
muito mais vezes do que se imagina ao falar, a fim de testar o envolvimento 
do ouvinte com o assunto.   
 
Resposta da questão 23: D 
É correta a opção [D], pois, metalinguisticamente, o texto convida a um 
exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o 
conteúdo de um livro, que só se completa no ato da leitura.    
 
Resposta da questão 24: B 
É correta a opção [B], pois a composição textual de qualquer estatuto ou 
documento oficial deve privilegiar a função referencial da linguagem, 
buscando transmitir informações objetivas e precisas, ou seja, sem dar 
margem à ambiguidade.    
 
Resposta da questão 25: B 
É correta a opção [B], pois a imagem de um congestionamento de trânsito 
associada à frase do filósofo Parmênides, cuja teoria se baseava no 
conceito de que toda forma de movimento era ilusória, ironiza a dificuldade 
de locomoção na realidade cotidiana urbana.   
 
Resposta da questão 26: D 
Segundo a autora, não existe fundamento para que se considere uma 
língua mais primitiva ou desenvolvida que outra. Tanto o latim como o 
camaiurá não poderiam ser empregados para falar de determinados 
assuntos específicos, já que não havia vocabulário próprio para esses 
conteúdos no contexto cultural em que esses idiomas eram usados. Assim, 
cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento 
sujeitas à própria cultura dos falantes de uma comunidade, como se afirma 
em [D].    
 
Resposta da questão 27: A 
A oralidade do relato está presente na supressão do “r” do infinitivo dos 
verbos (“passeá”, “saí”, “brincá”), na substituição da preposição de por “di”, 
no uso de brasileirismo (“gostosas”), assim como na presença de 

reticências que assinalam suspensão de pensamento no discurso falado. 
Assim, é correta a opção [A].    
 
Resposta da questão 28:E 
Hipertexto é o termo que remete a um texto em formato digital, ao qual se 
agregam outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, 
gráficos, palavras, imagens ou sons permitindo uma interligação de 
conhecimentos que complementam o original. Assim, o leitor escolhe seu 
próprio percurso de leitura em atividade mais coletiva e colaborativa, como 
se afirma em [E].   
 
Resposta da questão 29:D 
A associação da imagem do corpo fora de forma ao vocábulo “açúcar” tem 
como objetivo induzir o leitor à substituição daquele produto pelo adoçante, 
como se afirma em [D].    
 
Resposta da questão 30: A 
O texto que acompanha o anúncio publicitário tem como objetivo informar 
os consumidores sobre a atuação do Conar, visando a uma reação por 
parte do receptor da mensagem.   
 
Resposta da questão 31:A 
A posição curvada, típica dos primatas, é imitada na última figura, o que 
associa a postura física do homem atual, dependente do computador, a 
algo primitivo e obsoleto.   
 
Resposta da questão 32:C 
Na opção [A], o pretérito imperfeito reproduz um passado ainda presente 
no momento da enunciação, em [B], o substantivo está sendo usado de 
uma forma genérica, o que torna pertinente a ausência do artigo. Em [D], 
acontece a aglutinação da preposição com o pronome demonstrativo e em 
[E], o pronome enfatiza a emoção do enunciador. Assim, a única opção que 
apresenta linguagem oral informal é [C], pois é comum a redução das 
palavras no cotidiano do falar brasileiro, usando “tá” em vez de “está”.   
 
Resposta da questão 33: E 
O texto não apresenta subjetividade, tentativa de estabelecer comunicação 
com o receptor através de mensagens sem conteúdo, recursos literários ou 
figuras de linguagem expressivas, nem verbos no imperativo ou uso de 
pronomes em 2ª ou 3ª pessoas, indicativos da necessidade de convencer 
o leitor. Estas considerações descartam as opções a), b), c) e d), 
respectivamente. Portanto, apenas a e) é correta, na medida em que o texto 
visa apenas à informação objetiva, transmitindo impessoalidade em 
linguagem denotativa.    
 
Resposta da questão 34: A 
A mensagem é centrada no receptor e organiza-se de forma a influenciá-
lo, ou chamar a sua atenção. O uso de verbos no imperativo (“mostre” e 
“guarde”) configura a função apelativa ou conativa da linguagem de 
maneira a persuadir o leitor e obter sua adesão ao consumo, sobretudo ao 
facilitar a forma de pagamento.   
 
Resposta da questão 35: E 
O “horóscopo” é normalmente publicado em colunas de jornais e revistas 
ou em sites de astrologia, fazendo prognósticos sobre a vida dos leitores e 
aconselhando-os em situações cotidianas: amor, família, saúde e trabalho. 
Expressões como “seu signo vai desencadear mudanças na sua 
autoestima”, “a área gástrica se ressentirá”,“na vida amorosa, que será 
testada” e “Sentirá vontade de olhar além das questões materiais” 
confirmam a opção e).    
 
Resposta da questão 36: C 
Vê-se na tirinha uma linguagem informal: o verbo “ter” (“Pensei que você 
tinha consertado...”), na linguagem formal, deveria ser substituído por 
“haver” (“Pensei que você havia consertado...”).   
 


