


5. (Enem/2000) Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se
o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou
expressão, e isso pode levar a certos resultados inesperados, como
se vê nos quadrinhos abaixo.
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Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação 

criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que é:

A) Faz uma pose bonita!

B) Quer  tirar um retrato?

C) Sua barriga está aparecendo!

D) Olha o passarinho!

E) Cuidado com o flash!

[D]
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I. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança.

II. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um 

patamar inédito no país.

III. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no 

banco sugere o aumento de idosos no país.

6. Está correto o que se afirma em

A) I apenas.

B) II apenas.

C) I e II apenas.

D) II e III apenas.

E) I, II e III
[E]

11



7. No trecho “...ou vamos ficando quadrados... ou vamos ficando redondos.”, as palavras

destacadas estabelecem relação de

A) adição.

B) alternância.

C) conclusão.

D) explicação.

E) oposição.

[B]
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BROWNE, D. Folha de S.Paulo, 13 ago. 2011.
8. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos textos. Na fala de Hagar, a 
expressão “é como se” ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da

A) conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim.
B) reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando um pronome reflexivo.
C) condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sua sobrevivência.
D) possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens.
E) impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o distanciamento dos fatos.

[D]
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1. (2015/ INEP/ ENEM)

A rapidez é destacada como uma das

qualidades do serviço anunciado, funcionando

como estratégia de persuasão em relação ao

consumidor do mercado gráfico. O recurso da

linguagem verbal que contribui para esse

destaque é o emprego



A. do termo “fácil" no início do anúncio, com foco no processo.

B. de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão.

C. das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência.

D. da expressão intensificadora “menos do que" associada à qualidade.

E. da locução “do mundo" associada a “melhor", que quantifica a ação.

C
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