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QUESTÃO 01

(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... infeliz-
mente morreu... minha mãe tinha cinco anos... né... 
e o irmão mais velho dela... meu padrinho... tinha 
dezessete e ele foi obrigado a trabalhar... foi traba-
lhar 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 cida-
de onde eles moravam e por engano o... o... escri-
vão entendeu Paraíba... né... e meu... e minha fa-
mília 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 bri-
ga... 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 expe-
riência pessoal, no qual se observa a frequente repe-
tição 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 nor-
destina.
E recurso enfatizador da informação mais relevante 
da narrativa.

QUESTÃO 02

(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 V
ai, 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.luizluagonzaga.
mus.br. Acesso em: 5 maio 2013 (fragmento).

A letra da canção de Antônio de Barros manifesta 
aspectos do repertório linguístico e cultural do Bra-
sil. O verso que singulariza uma forma característi-
ca 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”.

QUESTÃO 03

TEXTO I

Seis estados zeram fila de espera para transplan-
te 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, Espí-
rito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo 
eliminaram a lista de espera no transplante de cór-
neas, de acordo com balanço divulgado pelo Ministé-
rio 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 II

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 11 ago. 2013 
(adaptado).
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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 in-
tenção de influenciar as pessoas a doarem seus 
órgãos.
D Indispensável, pois a notícia fica incompleta sem 
o cartaz, que apela para a sensibilidade das pes-
soas.
E discordante, pois ambos os textos apresentam 
posições distintas sobre a necessidade de doação 
de órgãos
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