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Segundo o cronista, o beijo

A. sempre agrada a todos.
B. somente ocorre à luz do dia.
C. ocorre de modo espontâneo.
D. é rápido e de raspão.
E. é algo que nem sempre agrada.



3

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES.

- Olha a fila! Olha a fila! Tem gente furando aí.
- Tanta pressa só pra ver um caixão…
- Um caixão, não: o caixão do Dom Pedro.
- Como é que eu sei que é o Dom Pedro mesmo que está lá dentro?
- A gente tem que acreditar, ora. Já se acredita em tanta coisa que o Go…
- Com licença, é aqui a inauguração do Dom Pedro Segundo?
- Meu filho, duas coisas. Primeiro: não é segundo, é primeiro. E segundo a inauguração do
viaduto foi ontem. Esta fila é para ver o caixão do Dom Pedro.
- Eles inauguraram o viaduto primeiro?
(...).
- Olha a fila! Vamos andar, gente. Pra frente, Brasil.

Na fila. Luís Fernando Veríssimo.
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4. [D3]No texto, a expressão destacada tem o sentido de

A) saindo.
B) respeitando.
C) brigando.
D) tomando a frente.
E) organizando.
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5. [Prof.ª Flávia Lêda - D6] No texto, o tema gira em torno 
de um(a)

A) exposição artística.
B) inauguração.
C) evento histórico.
D) debate político.
E) comemoração.
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[D12 - Enem – 2008] [ADAPTADO]

São Paulo vai se recensear. O governo quer saber
quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e
a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão
reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O
homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões,
pelas casas de barro e de cimento armado, pelo
sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel,
perguntando:
— Quantos são aqui?
Pergunta triste, de resto. Um homem dirá:
— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora,

felizmente, só há pulgas e ratos [...]
Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 (fragmento).
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O fragmento, em que há referência a um fato sócio-histórico — o
recenseamento —, apresenta característica marcante do gênero
crônica ao:

A. expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e
buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra.

B. manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens
em um só tempo e um só espaço.

C. contar história centrada na solução de um enigma, construindo
os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco.

D. evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir
ensinamentos práticos do cotidiano, para manter as pessoas
informadas.

E. valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a
construção de texto que recebe tratamento estético.

LETRA E


