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QUESTÃO 01

E fui mostrar ao ilustre hóspede [o governador do Estado] a serraria, o

descaroçador e o estábulo. Expliquei em resumo a prensa, o dínamo, as serras e o

banheiro carrapaticida. De repente supus que a escola poderia trazer a

benevolência do governador para certos favores que eu tencionava solicitar.

— Pois sim senhor. Quando V. Exª. Vier aqui outra vez, encontrará essa gente

aprendendo cartilha.
RAMOS, G. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1991.
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1. (ENEM/2018 2ª APL) O fragmento do romance de Graciliano Ramos dialoga

com o contexto da Primeira República no Brasil, ao focalizar o (a):

a) derrocada de práticas clientelistas.

b) declínio do antigo atraso socioeconômico.

c) liberalismo desapartado de favores do Estado.

d) fortalecimento de políticas públicas educacionais.

e) aliança entre a elite agrária e os dirigentes políticos.
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1.GABARITO: E

Comentário da questão:

Como diz o comando da questão, as ações progressistas de Paulo Honório, um dos

eixos do romance em análise, estão situadas no período histórico intitulado

República Velha. No fragmento destacado, vê-se claramente a aliança entre o

protagonista [destacado membro da elite agrária] e o governador do Estado, fato

comprovado pela visita do político e pela revelação dos interesses do latifundiário-

narrador. Por isso, deve-se assinalar a alternativa “e”. TEMA: CONTEXTO, segunda

geração do modernismo brasileiro.
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QUESTÃO 02

Reclame

se o mundo não vai bem

a seus olhos, use lentes

... ou transforme o mundo.

ótica olho vivo

agradece a preferência.

CHACAL. Disponível em: www.escritas.org. Acesso em: 14 ago. 2014.
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02. (ENEM/ 2018 2ª APL) Os gêneros podem ser híbridos, mesclando

características de diferentes composições textuais que circulam socialmente.

Nesse poema, o autor preservou, do gênero publicitário, a seguinte

característica:

a) Extensão do texto.

b) Emprego da injunção.

c) Apresentação do título.

d) Disposição das palavras.

e) Pontuação dos períodos.
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02. GABARITO: B

Comentário da questão

Um dos principais traços dos gêneros publicitários é o uso da injunção. No

poema em análise, essa característica manifesta-se por meio das formas

verbais no imperativo [“use” e “transforme”]. Evidentemente, o uso da

conotação [olho vivo] e a extensão do texto também são características

marcantes das peças publicitárias. TEMA: GÊNERO TEXTUAL, Poesia

Marginal.
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QUESTÃO 03

Cores do Brasil

Ganhou nova versão, revista e ampliada, o livro lançado em 1988 pelo

galerista Jacques Ardies, cuja proposta é ser publicação informativa sobre

nomes do “movimento arte naïf do Brasil”, como define o autor.
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Trata-se de um caminho estético fundamental na arte brasileira, assegura Ardies.

O termo em francês foi adotado por designar internacionalmente a produção que

no Brasil é chamada de arte popular ou primitivismo, esclarece Ardies. O

organizador do livro explica que a obra não tem a pretensão de ser um dicionário.

“Falta muita gente. São muitos artistas”, observa. A nova edição veio da vontade

de atualizar informações publicadas há 26 anos. Ela incluiu artistas em atividade

atualmente e veteranos que ficaram de fora do primeiro livro. A arte naïf no Brasil

2 traz 79 autores de várias regiões do Brasil.
WALTER SEBASTIÃO. Estado de Minas, 17 jan. 2015 (adaptado).
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03. (ENEM/ 2018 2ª APL) O fragmento do texto jornalístico aborda o

lançamento de um livro sobre arte naïf no Brasil. Na organização desse

trecho predomina o uso da sequência:

a) injuntiva, sugerida pelo destaque dado à fala do organizador do livro.

b) argumentativa, caracterizada pelo uso de adjetivos sobre o livro.

c) narrativa, construída pelo uso de discurso direto e indireto.

d) descritiva, formada com base em dados editoriais da obra.

e) expositiva, composta por informações sobre a arte naïf.
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03. GABARITO: E

Comentário da questão

O texto em análise articula-se por meio de sequências expositivo-

informativas. Por isso, tipos textuais. TEMA: PROGRESSÃO TEXTUAL.
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QUESTÃO 04
Vez por outra, indo devolver um filme na locadora ou almoçar no árabe da rua de baixo, dobro uma

esquina e tomo um susto. Ué, cadê o quarteirão que estava aqui? Onde na véspera havia casinhas

geminadas, roseiras cuidadas por velhotas e janelas de adolescentes, cheias de adesivos, há apenas

uma imensa cratera, cercada de tapumes. […] Em breve, do buraco brotará um prédio, com grandes

garagens e minúsculas varandas, e será batizado de Arizona Hills, ou Maison Lacroix, ou Plaza de

Marbella, e isso me entristece. Não só porque ficará mais feio meu caminho até a locadora, ou até o

árabe na rua de baixo, mas porque é meu bairro que morre, devagarinho. Os bairros, como os

homens, também têm um espírito. […] Às vezes, no fim da tarde, quando ouço o sino da igreja da

Caiubi badalar seis vezes, quase acredito que estou numa cidade do interior. Aí saio para devolver os

vídeos, olho para o lado, percebo que o quarteirão desapareceu e me dou conta de que estou em São

Paulo, e que eu mesmo tenho minha cota de responsabilidade: moro no segundo andar de um prédio.

[…] Ali embaixo, onde agora fica a garagem, já houve uma cratera, e antes dela o jardim de uma

velhota e a janela de um adolescente, cheia de adesivos. PRATA, A. Perdizes. In.: Meio intelectual, meio de esquerda.

São Paulo: Editora 34, 2010.
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04. (ENEM/ 2018 2ª APL) Na crônica, a incidência do contexto social sobre a

voz narrativa manifesta-se no (a)

a) decepção com o progresso da cidade de São Paulo.

b) sentimento de nostalgia causado pela demolição das casas antigas.

c) percepção de uma descaracterização da identidade do bairro.

d) necessidade de uma autocrítica em relação aos próprios hábitos.

e) descontentamento com os estrangeirismos da nova geografia urbana.
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04. GABARITO: C

Comentário da questão: O locutor constrói sua narrativa como uma forma de

denunciar o fato de que o progresso descaracteriza a cidade. Percebe-se,

pela estrutura circular do texto — o qual começa e termina com a

constatação de que as casas velhas dão lugar a uma cratera, da qual emerge

um prédio —, que as mudanças na entorno do lugar onde mora o enunciador

incomodam-no. TEMA: ANÁLISE DO DISCURSO
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QUESTÃO 05

Olhando o gavião no telhado, Hélio fala:
— Esta noite eu sonhei um sonho engraçado.
— Como é que foi? — pergunta o pai.
— Quer dizer, não é bem engraçado não. É sobre uma casa de joão-de-barro que a gente
descobriu ali no jacarandá.
— A gente, quem?
— Eu mais o Timinho.
— O que tinha dentro?
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QUESTÃO 05

— Um ninho.
— Vazio?
— Não.
— Tinha ovo?
— Tinha.
— Quantos? — pergunta a mãe.
Hélio fica na dúvida. Não consegue lembrar direito.
Todos esperam, interessados. Na maior aflição, ele pergunta ao irmão mais novo:
— Quantos ovos tinha mesmo, Timinho? Ocê lembra?

ROMANO, O. O ninho. In: Casos de Minas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
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05. (ENEM/ 2018 2ª APL) Esse texto pertence ao gênero textual caso ou

“causo”, narrativa popular que tem o intuito de:

a) contar histórias do universo infantil.

b) relatar fatos do cotidiano de maneira cômica.

c) retratar personagens típicos de uma região.

d) registrar hábitos de uma vida simples.

e) valorizar diálogos em família.
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05. GABARITO: B

Comentário da Questão: O caso é um gênero textual cuja narrativa é

tipicamente oral e que versa sobre temas de forma engraçada. . TEMA:

GÊNERO TEXTUAL.
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QUESTÃO 06

esse cão que me segue

é minha família, minha vida

ele tem frio mas não late nem pede

ele sabe que o que eu tenho

divido com ele, o que eu não tenho

também divido com ele

ele é meu irmão

ele é que é meu dono

bicho se é por destino sina ou sorte

só faltando saber se bicho decente

bicho de casa, bicho de carro, bicho

no trânsito, se bicho sem norte na fla

se bicho no mangue, se bicho na brecha

se bicho na mira, se bicho no sangue

catar papel é profissão, catar papel

revela o segredo das coisas, tem

muita coisa sendo jogada fora

muita pessoa sendo jogada fora
OLIVEIRA, V. L. O músculo amargo do mundo. São Paulo: 

Escrituras, 2014.
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06. (ENEM/ 2018 2ª APL) No poema, os elementos presentes do campo de

percepção do eu lírico evocam um realinhamento de significados, uma vez que

a) emerge a consciência do humano como matéria de descarte.

b) reside na eventualidade do acaso a condição do indivíduo.

c) ocorre uma inversão de papéis entre o dono e seu cão.

d) se instaura um ambiente de caos no mosaico urbano.

e) se atribui aos rejeitos uma valorização imprevista.
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06. GABARITO: A

Comentário da Questão: No poema em análise, nota-se uma desumanização

do ser humano, comparado, na segunda estrofe, a um animal, e, na terceira

estrofe, a uma coisa. Percebe-se que tanto o zoomorfismo quanto a

reificação estão a serviço da crítica social, evidenciada na revelação de que o

sujeito poético é um catador de papel. . TEMA: ANÁLISE DO DISCURSO,

Poesia Marginal.
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QUESTÃO 07

Gaetaninho

Ali na Rua do Oriente a ralé quando muito andava de bonde. De automóvel ou de carro

só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo o sonho de

Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. [...]

— Traga a bola! Gaetaninho saiu correndo.

Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou e matou.

No bonde vinha o pai do Gaetaninho.

A gurizada assustada espalhou a notícia na noite.

— Sabe o Gaetaninho?

— Que é que tem?

— Amassou o bonde!
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A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras.

Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia

na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente dentro de um caixão

fechado com fores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, mas não

levava a palhetinha.

Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho que

feria a vista da gente era o Beppino.

MACHADO, A. A. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de São Paulo. Belo Horizonte

Rio de Janeiro: Vila Rica, 1994
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07. (ENEM/ 2018 2ª APL) Situada no contexto da modernização da cidade de São

Paulo na década de 1920, a narrativa utiliza recursos expressivos inovadores, como

a) o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas.

b) o apelo ao modelo cinematográfico com base em imagens desconexas.

c) a representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto.

d) a encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso.

e) a percepção irônica da vida assinalada pelo uso reiterado de exclamações.
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07. GABARITO: A

Comentário da Questão: Um dos principais objetivos do Modernismo

[primeira geração, heroica, herdeira da Semana de Arte Moderna de 1922]

era construir uma narrativa popular, simples, acessível ao grande público.

Isso se manifesta no texto em análise por meio do uso de expressões

coloquiais, tais como “o bonde o pegou”, “gurizada”, “terno vermelho que

feria vista da gente”, e das frases curtas. . TEMA: NÍVEIS DA LINGUAGEM.
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QUESTÃO 08

Às vezes, no fim da tarde, quando ouço o sino da igreja da Caiubi badalar seis

vezes, quase acredito que estou numa cidade do interior. Aí saio para devolver os

vídeos, olho para o lado, percebo que o quarteirão desapareceu e me dou conta de

que estou em São Paulo, e que eu mesmo tenho minha cota de responsabilidade:

moro no segundo andar de um prédio. [...] Ali embaixo, onde agora fica a

garagem, já houve uma cratera, e antes dela o jardim de uma velhota e a janela de

um adolescente, cheia de adesivos.
PRATA, A. Perdizes. In: Meio intelectual, meio de esquerda. São Paulo: Editora 34, 2010.
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08. (ENEM/ 2018 2ª APL) Na crônica, a incidência do contexto social sobre a voz

narrativa manifesta-se no (a)

a) decepção com o progresso da cidade de São Paulo.

b) sentimento de nostalgia causado pela demolição das casas antigas.

c) percepção de uma descaracterização da identidade do bairro.

d) necessidade de uma autocrítica em relação aos próprios hábitos.

e) descontentamento com os estrangeirismos da nova geografia urbana.
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08. GABARITO: C

Comentário da Questão: O locutor constrói sua narrativa como uma forma

de denunciar o fato de que o progresso descaracteriza a cidade. Percebe-se,

pela estrutura circular do texto — o qual começa e termina com a

constatação de que as casas velhas dão lugar a uma cratera, da qual emerge

um prédio —, que as mudanças na entorno do lugar onde mora o

enunciador incomodam-no. TEMA: ANÁLISE DO DISCURSO
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QUESTÃO 09

(UNIFESP/SP) (...) Como não ter Deus?! Com Deus existindo, tudo dá esperança:

sempre um milagre é possível, o mundo se resolve. Mas, se não tem Deus, há-de a

gente perdidos no vai-vem, e a vida é burra. É o aberto perigo das grandes e

pequenas horas, não se podendo facilitar – é todos contra os acasos. Tendo Deus, é

menos grave se descuidar um pouquinho, pois, no fim dá certo. Mas, se não tem

Deus, então, a gente não tem licença de coisa nenhuma! Porque existe dor. E a vida

do homem está presa encantoada – erra rumo, dá em aleijões como esses, dos

meninos sem pernas e braços. (...) (Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.)
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09. O texto de Guimarães Rosa mostra uma forma peculiar de escrita, denunciada

pelos recursos linguísticos empregados pelo escritor. Dentre as características do texto,

está:

a) o emprego da linguagem culta, na voz do narrador, e o da linguagem regional, na

voz da personagem;

b) a recriação da fala regional no vocabulário, na sintaxe e na melodia da frase;

c) o emprego da linguagem regional predominantemente no campo do vocabulário;

d) a apresentação da língua do sertão fiel à fala do sertanejo;

e) o uso da linguagem culta, sem regionalismos, mas com novas construções sintáticas

e rítmicas.
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09. GABARITO: E

Comentário da Questão: O locutor do texto, narrado em primeira pessoa,

dialoga com um interlocutor citado no discurso apenas pela expressão

‘senhor, daí fica a critério do leitor definir quem seja seu interlocutor, um

médico, um letrado, uma pessoa mais velha. . TEMA: ANÁLISE DO

DISCURSO
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QUESTÃO 10
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 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).
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10. (ENEM/2018) 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”.
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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”.
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10. GABARITO: A

Comentário da Questão: A função referencial tem como foco o contexto de

produção da mensagem, além de ter como forma a objetividade da

linguagem. O texto pode ser considerado referencial pelo uso da linguagem

denotativa. . TEMA: FUNÇÕES DA LINGUAGEM.
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