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Analise os fragmentos a seguir e dê a função da linguagem predominante.

A) Quanto mais as famílias se envolvem com a educação dos filhos e participam ativamente
da vida escolar, melhores são os resultados de aprendizagem dos alunos.

B) Uma revisão de estudos sobre o tema divulgada em 2002 nos Estados Unidos sob
encomenda do Centro Nacional para Conexão entre Família, Comunidades e Escolas mostrou
também que os impactos são positivos independentemente da origem social dos estudantes.

C) Para que a participação da família se torne realmente positiva e significativa na escola, é
necessário antes de tudo uma mudança de atitude por parte de todos. É comum pais
acharem que cabe à escola tomar a iniciativa de procurá-los, enquanto a escola, por sua vez,
coloca toda a responsabilidade sobre os pais.
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D) Em artigo publicado em fevereiro de 2016 no site do Harvard Family Research Project
(Centro de Pesquisas sobre Famílias de Harvard), a pesquisadora Elena Lopez defende que
é preciso, antes de tudo, gerar empatia entre pais e os atores da escola: “Uma abordagem
centrada no ser humano começa com empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar
do outro e imaginar o que aquela pessoa sente e vivencia.

E) Uma atitude concreta para fortalecer esse diálogo pode ser a designação de um
profissional da escola para ser o responsável pelo relacionamento com os pais e a
comunidade. Esse modelo foi implementado em Nova York, e no Brasil inspirou o
programa Coordenador de Pais, da Fundação Itaú Social.



6. (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 Gois, 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.)
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Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste

entre marcas de variação de usos da linguagem em

a) situações formais e informais.

b) diferentes regiões do país.

c) escolas literárias distintas.

d) textos técnicos e poéticos.

e) diferentes épocas.

A
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7. (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: Não se conformou: devia
haver engano. (…) Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se
descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no
toco, entregando 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. Aí
Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho não.

(Graciliano Ramos. Vidas Secas. 91.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.)
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No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de

regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. Pertence a variedade do padrão

formal da linguagem o seguinte trecho:

a) “Não se conformou: devia haver engano” (ℓ.1).

b) “e Fabiano perdeu os estribos” (ℓ.3).

c) “Passar a vida inteira assim no toco” (ℓ.4).

d) “entregando o que era dele de mão beijada!” (ℓ.4-5).

e) “Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou” (ℓ.11).
A
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8. (ENEM 2005)

Leia com atenção o texto:
[Em Portugal], você poderá ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas
desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os
ternos — peça para ver os fatos. Paletó é casaco. Meias são peúgas. Suéter é camisola —
mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. (Não é uma delícia?).
(Ruy Castro. Viaje Bem. Ano VIII, no 3, 78.)

O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o de Portugal quanto
a)   ao vocabulário.
b)   à derivação.
c)   à pronúncia.
d)   gênero
e)   à sintaxe.

A
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9. (ENEM 2007)

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 os 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. 6. ed. São Paulo: Martins Editora, 1980.)
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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. B
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Texto para as 
questões 10 e 11:

10. O texto acima exemplifica um pouco da variação linguística da região nordeste do Brasil.
Pelo que se apresenta no texto, há uma variação quanto ao aspecto
a) sintática
b) morfossintático
c) semântico
d) vocabulário
e) estilístico

D
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11. Considerando-se a variedade linguística reproduzida no texto da questão anterior,
é correto afirmar:

a) O termo “estribado”, por exemplo, reflete formalidade, portanto pode ser usado em
requerimentos, cartas oficiais, redações escolares.
b) Todas as variantes nordestinas mostradas no quadro cumprem sua função
comunicativa quando utilizadas nos contextos adequados.
c) Todas as variantes nordestinas mostradas no quadro são consideradas erradas do
ponto de vista gramatical.
d) Esse quadro exemplifica o quanto a língua de uma nação é homogênea.
e) As variantes nordestinas desfavorecem as formas da língua previstas pelas
gramáticas e manuais divulgados pela escola. B
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12. Observe o quadro abaixo:

VOSSA MERCÊ
VOSMICÊ
MERCÊ
VOCÊ
ÔCÊ
CÊ
VC
C
(J. R)

Você é um pronome pessoal de tratamento. Refere-se à segunda pessoa do discurso, mas,
por ser pronome de tratamento, é empregado na terceira pessoa (como "ele" ou "ela"). Sua
origem etimológica encontra-se na expressão de tratamento de deferência vossa mercê, que
se transformou sucessivamente em tantas outras variações. Sobre a variação desse pronome
de tratamento analise as afirmações a seguir:
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I. Esse pronome sofreu uma variação através do tempo, a qual os linguistas a chamam

de variação diacrônica.

II. Esse tipo de fenômeno é raro na língua portuguesa. Dificilmente uma palavra ou

expressão sofre influência do tempo como aconteceu com esse pronome.

III. A forma “você” é a representante da língua culta atual. Já as variações “vc” e “c”,

típicas das redes sociais, não deveriam ser aceitas pelos brasileiros, tendo em vista

empobrecer nossa língua.

IV. Fenômenos como esse provam que as línguas não são estáticas, mas sim sofrem

variações provocadas por diversos fatores externos (tempo, geografia, escolar, social,

etc).
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Marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s).

a) I e IV

b) I, III e IV

c) I e II

d) I, II e IV

e) IV apenas A
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13- Leia a música a seguir e faça o que se pede:

Tenho visto tanto coisa nesse mundo de meu Deus
Coisas que prum cearense não existe explicação 
Qualquer pinguinho de chuva fazer uma inundação
Moça se vestir de cobra e dizer que é distração
Vocês cá da capitá me adiscurpe essa expressão
No Ceará não tem disso não...
Tem disso não, tem disso não...
(Luiz Gonzaga)

a)  Que linguagem foi usada para escrever essa música?
b)  Essa linguagem atrapalhou no entendimento da música?
c) Se essa música fosse escrita/cantada seguindo a risca a norma culta da língua, continuaria
com a mesma beleza melódica?
d) Retire desta música palavras e expressões da linguagem coloquial?
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14- Que tipo de linguagem (culta ou coloquial) podemos ou devemos usar nas seguintes 
situações:

a) Falando em público sobre política.
b) Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo.
c) Numa pequena mensagem de celular para o seu professor de português.
d) Numa carta de reclamação para o Presidente da República.
e) Numa conversa na praça entre amigos.
f ) Um debate numa conferencia nacional sobre meio ambiente.
g) Um bilhete para irmã explicando que você foi à padaria comprar pão.
h) Um bilhete para a diretora da sua escola explicando o porquê da sua falta de hoje.
i)  Uma redação solicitada pelo professor de português.
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15. Assinale as duas opções que indicam caraterísticas da função emotiva
ou expressiva.

a) É pessoal, sendo utilizada a 1.ª pessoa do discurso.
b) Predomina o uso de verbos no imperativo.
c) Há a presença de interjeições que enfatizam o discurso.
d) Transmite uma informação de forma clara, objetiva e direta.

A
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16. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao contexto comunicativo,
tendo como principal objetivo informar o receptor da mensagem sobre um
assunto específico?

a) Função apelativa ou conativa
b) Função metalinguística
c) Função fática
d) Função referencial ou denotativa D
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17. O texto seguinte também é de natureza poética. Nele, 
qual a função secundária da linguagem?

Lutar com as palavras
é a luta mais vã.
Entanto lutamos
mal rompe a manhã.
(Carlos Drummond de Andrade)

a) Função emotiva.
b) Função conativa.
c) Função referencial.
d) Função metalinguística.
e) Função fática

D
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18. “Ele é feio, mas te leva lá”, afirmava, numa revista americana, em 1969, a frase colocada
logo abaixo de uma fotografia da nave espacial Apolo 11, semelhante a um inseto, que tinha
acabado de levar os primeiros homens à Lua. No canto inferior da página, havia o logotipo
da Volkswagen. Tratava-se de uma propaganda do “fusca”, o velho modelo de automóvel da
fábrica, então pouco aceito nos Estados Unidos por ser considerado feio.

Nessa mensagem, predomina a

a) função emotiva.
b) função conativa.
c) função referencial.
d) função metalinguística.
e) função fática.

B
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19. (ENEM 2014)

Texto I

Seis estados zeram fila de espera para transplante de 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 zeraram essa fila.
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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 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.

Texto II
B
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