
 

 

 

QUESTÃO 01. (ENEM -2018) 
 
É preciso não beber mais. Não é preciso sentir vontade 
de beber e não beber: é preciso não sentir vontade de 
beber. É preciso não dar de comer aos urubus. É preciso 
fechar para balanço e reabrir. É preciso não dar de 
comer aos urubus. Nem esperanças aos urubus. É 
preciso sacudir a poeira. É preciso poder beber sem se 
oferecer em holocausto. É preciso. É preciso não morrer 
por enquanto. É preciso sobreviver para verificar. Não 
pensar mais na solidão de Rogério, e deixá-lo. É preciso 
não dar de comer aos urubus. É preciso enquanto é 
tempo não morrer na via pública. 

TORQUATO NETO. In: MENDONÇA, J. (Org.) Poesia 
(im)popular brasileira.São Bernardo do Campo: Lamparina 

Luminosa, 2012. 

 
O processo de construção do texto formata uma 
mensagem por ele dimensionada, uma vez que 
 

A) O configura o estreitamento da linguagem poética. 
B) reflete as lacunas da lucidez em desconstrução. 
C) projeta a persistência das emoções reprimidas. 
D) repercute a consciência da agonia antecipada. 
E) revela a fragmentação das relações humanas. 

 
QUESTÃO 02. (ENEM – 2018) 

 
Disponível em: www.sul21.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017 
(adaptado). 

 
Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar 
seu comportamento por meio da associação de verbos 
no modo imperativo à 
 
A) indicação de diversos canais de atendimento. 
B) divulgação do Centro de Defesa da Mulher. 
C) informação sobre a duração da campanha. 
D) apresentação dos diversos apoiadores. 
E) utilização da imagem das três mulheres 
 
QUESTÃO 03.  (UEMG-2006) Assinale a alternativa em 
que o(s) termo(s) em negrito do fragmento citado NÃO 
contém (êm) traço(s) da função emotiva da linguagem. 
A) Os poemas (infelizmente!) não estão nos rótulos de 

embalagens nem junto aos frascos de remédio. 
B) A leitura ganha contornos de “cobaia de 

laboratório” quando sai de sua significação e cai no 
ambiente artificial e na situação inventada. 

C) Outras leituras significativas são o rótulo de um 
produto que se vai comprar, os preços do bem de 
consumo, o tíquete do cinema, as placas do ponto de 
ônibus 

D) Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. 
Não são ratinhos mortos (...) prontinhos para ser 
desmontados e montados, picadinhos (...) 

E) Nós, graças a Deus, aprendemos o conteúdo. 
 
QUESTÃO 04. (ENEM-2014) 
O telefone tocou. 
— Alô? Quem fala? 
— Como? Com quem deseja falar? 
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso. 
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? 
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? 
Faça um esforço. 
— Lamento muito, minha senhora, mas não me 
lembro. Pode dizer-me de quem se trata? 

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958.) 
Pela insistência em manter o contato entre o emissor e 
o receptor, predomina no texto a função 
A) metalinguística. 
B) fática. 
C) referencial. 
D) emotiva. 
E) conativa.
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