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1. (Enem/2014)

Censura moralista

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, em crise. Comenta-se esta crise, por
exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de
familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos
municípios, do preço dos livros em livrarias, num nunca acabar de problemas e de
carências. Mas, de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez
não seja exatamente assim, que brasileiros leem, sim, só que leem livros que as
pesquisas tradicionais não levam em conta. E, também de um tempo para cá, políticas
educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura.

LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento).
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a) ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de 
leitura.
b) critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de 
bibliotecas.
c) rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de 
leitura.
d) questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas 
acadêmicas.
e) atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros 
de qualidade.

Os falantes, nos textos que produzem, sejam orais ou escritos,
posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam
polêmica. No texto, a autora

[D]
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2. (Enem/2017)

Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a
singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco.
Examinavam-no sérias, achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o
feitio admirável. Envaideci-me: nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os
gabas se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal que elas
zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso: achei curiosa aquela maneira de
falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral me diziam
com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos.

RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1994.



6

Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para
introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No
fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela
expressão

a)"a singularidade".

b) "tais vantagens".

c) "os gabos".

d) "Longe disso".

e) "Em geral".

[D]
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3. (Enem/2013)
Vida social sem internet?

A charge revela uma crítica aos meios de 
comunicação, em especial à internet, porque

a) questiona a integração das pessoas nas redes 
virtuais de relacionamento.
b) considera as relações sociais como menos 
importantes que as virtuais.
c) enaltece a pretensão do homem de estar em 
todos os lugares ao mesmo tempo.
d) descreve com precisão as sociedades humanas 
no mundo globalizado.
e) concebe a rede de computadores como o espaço 
mais eficaz para a construção de relações sociais.

[A]



8

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.

4. (INEP - 2018 - ENEM)
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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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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”.

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]
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5. (INEP - 2018 - ENEM)
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a) criação de memes.

b) ampliação da blogosfera.

c) supremacia das ideias cibernéticas.

d) comercialização de pontos de vista.

e) banalização do comércio eletrônico.

[D]

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
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6. (INEP - 2018 - ENEM)

Dia 20/10

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

a) 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.

[D]



15

7. (INEP - 2018 - ENEM)

— Famigerado? [...]
— Famigerado é “inóxio”, é “célebre”, “notório”, “notável”...
— Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender. Mais me diga: é
desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa?
— Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras, de outros usos...
— Pois... e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de em dia de semana?
— Famigerado? Bem. É: “importante”, que merece louvor, respeito...
ROSA, G. Famigerado. In: Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
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a) local de origem dos interlocutores.

b) estado emocional dos interlocutores.

c) grau de coloquialidade da comunicação.

d) nível de intimidade entre os interlocutores.

e) conhecimento compartilhado na comunicação.

[C]

Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa
a determinados dias da semana remete ao
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8. (Enem 2012 )

eu gostava muito de passeá… saí com as minhas co lgas… 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 foi… 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).
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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 varidades 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 inciante. [A]


