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1. A presença desse aviso em um hotel, além de informar sobre um fato e evitar
possíveis atos indesejados no local, tem como objetivo implícito

a) isentar o hotel de responsabilidade por danos causados aos hóspedes.

b)impedir a destruição das câmeras como meio de apagar evidências.

c) assegurar que o hotel resguardará a privacidade dos hóspedes.

d)inibir as pessoas de circular em uma área específica do hotel.

e)desestimular os hóspedes que requisitem as imagens gravadas
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2. (2014 / INEP / ENEM)

Óia eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo para xaxar

Vou mostrar pr'esses cabras
Que eu ainda dou no couro
Isso é um desaforo
Que eu não posso levar
Que eu aqui de novo cantando
Que eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo mostrando
Como se deve xaxar

Vem cá morena linda
Vestida de chita
Você é a mais bonita
Desse meu lugar V
ai, chama Maria, chama Luzia
Vai, chama Zabé, chama Raque
Diz que eu tou aqui com alegria

BARROS, A. Óia eu aqui de novo. Disponível 
em:
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A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório

linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica

do falar popular regional é:

a)“Isso é um desaforo”.

b)“Diz que eu tou aqui com alegria”

c) “Vou mostrar pr'esses cabras”.

d)“Vai, chama Maria, chama Luzia”

e)“Vem cá morena linda, vestida de chita”.
C
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Questão 3
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Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do Veterinário... Muitas são as datas

comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos

específicos da sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade

social desses segmentos. Nesse contexto, está inserida a propaganda da

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em que se combinam elementos verbais

e não verbais para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania,

informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do texto da ABI que,
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a)para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em

informação.

b)para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação.

c) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação.

d)para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião.

e)para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação.

E
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4. (2014 / INEP / ENEM)

Tarefa

Morder o fruto amargo e não cuspir

Mas avisar aos outros quanto é amargo

Cumprir o trato injusto e não falhar

Mas avisar aos outros quanto é injusto

Sofrer o esquema falso e não ceder

Mas avisar aos outros quanto é falso

Dizer também que são coisas mutáveis...

E quando em muitos a não pulsar

— do amargo e injusto e falso por mudar —

então confiar à gente exausta o plano

de um mundo novo e muito mais humano.
CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
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Na organização do poema, os empregos da conjunção “mas” articulam, para além de

sua função sintática,

a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes.

b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis.

c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência.

d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório.

e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo.

C
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MP3 Player

“Cuido do meu tocador de MP3 como se fosse um tesouro. É um pen drive simples,

mas é muito especial para mim. Nele ouço músicas indígenas e bandas da própria

aldeia. Ele vive emprestado porque acaba sendo a diversão da aldeia inteira. Uso até

para exibir uns vídeos que baixo da internet. Basta colocar no aparelho de DVD com

entrada USB que tenho.” – Jailton Pankararu, 23, índio pankararu.

Disponível em: www2.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012.
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5. Os depoimentos apresentados no texto retratam o modo como diferentes gerações

indígenas relatam suas experiências com os artefatos tecnológicos. Os comentários

revelam

a) uma preferência pela possibilidade de uso do computador.

b) um elogio à utilidade da tecnologia no cotidiano indígena.

c) uma crítica à própria identidade antes da inclusão digital.

d) o gosto pela ilusão em telenovelas transmitidas na TV.

e) o desejo de possuir um aparelho importado
B
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5. (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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6. (2015 / INEP / ENEM)

Em junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num

sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito

dele me falara João Luso, que ali passara um inverno com a senhora. Mais

tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por

algum tempo Antônio Nobre. “Ao cair das folhas", um de seus mais belos

sonetos, talvez o meu predileto, está datado de “Clavadel, outubro, 1895".

Fiquei na Suíça até outubro de 1914.

BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985.
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No relato de memórias do autor, entre os recursos usados para organizar a

sequência dos eventos narrados, destaca-se

A) construção de frases curtas a fim de conferir dinamicidade ao texto.

B) presença de advérbios de lugar para indicar a progressão dos fatos.

C) alternância de tempos do pretérito para ordenar os acontecimentos.

D) inclusão de enunciados com comentários e avaliações pessoais.

E) alusão a pessoas marcantes na trajetória de vida do escritor. C
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7. (2013 - INEP - ENEM)

Uma língua é um sistema social reconhecível em diferentes variedades e nos muitos

usos que as pessoas fazem dela em múltiplas situações de comunicação. O texto que

se apresenta na variedade padrão formal da língua é:

A) Quando você quis eu não quis

Qdo eu quis você ñ quis

Pensando mal quase q fui feliz. (Cacaso)

B) — Aonde é que você vai, rapaz?!

— Tá louco, bicho, vou cair fora!

— Mas, qual é, rapaz?!

Uma simples operação de apendicite! (Ziraldo
17



C) Eu, hoje, acordei mais cedo e, azul, tive uma ideia clara.

Só existe um segredo.

Tudo está na cara. (Paulo Leminski)

D) Com deus mi deito com deus mi levanto

comigo eu calo comigo eu canto

eu bato um papo eu bato um ponto

eu tomo um drink eu fico tonto. (Chacal)

E) O tempo é um fio

por entre os dedos.

Escapa o fio,

perdeu-se o tempo. (Henriqueta Lisboa)
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8. (2017 - INEP – ENEM)

Fim de semana no parque

Olha o meu povo nas favelas e vai perceber

Daqui eu vejo uma caranga do ano

Toda equipada e o tiozinho guiando

Com seus filhos ao lado estão indo ao parque

Eufóricos brinquedos eletrônicos

Automaticamente eu imagino

A molecada lá da área como é que tá

Provavelmente correndo pra lá e pra cá

Jogando bola descalços nas ruas de terra

É, brincam do jeito que dá

[...]

Olha só aquele clube, que da hora

Olha aquela quadra, olha aquele campo, 

olha

Olha quanta gente

Tem sorveteria, cinema, piscina quente

[...]

Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo

Pra molecada frequentar,  nenhum incentivo

O investimento no lazer é muito escasso

O centro comunitário é um fracasso

RAClONAlS MCs. Racionais MCs. São Paulo: Zimbabwue, 1994 (fragmento).
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A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à
distribuição distinta dos espaços de lazer que

A) retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda, por falta de
espaço adequado.
B) ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais, que o
acessam à sua maneira.
C) expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas
atividades de lazer.
D) implica condições desiguais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura e
investimentos em equipamentos.
E) aponta para o predomínio do lazer contemplativo,
nas classes favorecidas economicamente; e do prático, nas menos favorecidas.

D
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9. (2016 - INEP – ENEM)

21



No texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que
entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é
um
A) falante do português brasileiro relatando o seu contato na Europa com o português
lusitano.
B) imigrante em Lisboa com domínio dos registros formal e informal do português
europeu.
C) turista europeu com domínio de duas variedades do português em visita a Lisboa.
D) português com domínio da variedade coloquial da língua falada no Brasil.
E) poeta brasileiro defensor do uso padrão da língua falada em Portugal. A
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10. Observe a charge.
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Em relação ao uso dos pronomes demonstrativos no contexto , pode-se afirmar que

A) o uso está incorreto, visto que há três referentes diferentes.
B) o uso está correto, uma vez que os pronomes referem-se a um fato cotidiano na
realidade do país.
C) o uso está correto, já que os referentes estão próximos ao falante.
D) o uso está incorreto. Nesse caso, deveríamos utilizar formas, como “essa é minha
esposa” e “aqueles os meus filhos”.
E) o uso está incorreto, pois não há nenhuma relação entre os referentes e seus
respectivos pronomes.

C
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11. ENEM - 2014

eu acho um fato interessante... né... foi como
meu pai e minha mãe vieram se conhecer...
né... que... minha mãe morava no Piauí com
toda família... né... meu... meu avô... materno
no caso... era maquinista... ele sofreu um
acidente... infelizmente morreu... minha mãe
tinha cinco anos... né... e o irmão mais velho
dela... meu padrinho... tinha dezessete e ele
foi obrigado a trabalhar... foi trabalhar no
banco... e... ele foi... o banco... no caso...
estava... com um número de funcionários
cheio e ele teve que ir para outro local e pediu
transferência prum local mais perto de
Parnaíba que era a cidade onde eles

moravam e por engano o... o... escrivão
entendeu Paraíba... né... e meu... e minha
família veio parar em Mossoró que era
exatamente o local mais perto onde tinha vaga
pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela foi
parar na rua do meu pai... né... e começaram a
se conhecer... namoraram onze anos... né...
pararam algum tempo... brigaram... é lógico...
porque todo relacionamento tem uma briga...
né... e eu achei esse fato muito interessante
porque foi uma coincidência incrível... né...
como vieram a se conhecer... namoraram e
hoje... e até hoje estão juntos... dezessete anos
de casados...
CUNHA, M. A. F. (Org.) . Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal.
Natal: EdUFRN, 1998. 25



Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se

observa a frequente repetição de “né”. Essa repetição é um(a)

A) índice de baixa escolaridade do falante.

B) estratégia típica de manutenção da interação oral.

C) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala.

D) manifestação característica da fala regional nordestina.

E) recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. B
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12. Com base na análise da charge, pode-se afirmar que:

A)nos desenhos, as palavras “prostituta, pobre, paraíba”, no contexto, nomeando pessoas do
mundo real, classificam-se como adjetivos;
B) a expressão “Enquanto isso” estabelece uma coesão de valor temporal entre a expressão
dos fatos apresentados na charge e outros que estão ocorrendo em contextos distintos;
C) a expressão grifada em “Então montei uma miniacademia” estabelece uma relação de
concessão com a frase anterior;
D) o emprego do diminutivo “amiguinhos” ressalta a atitude crítica da mãe em relação ao
comportamento das crianças;
E) as expressões do diálogo “... Do anúncio? É aqui, sim!” são exemplos de frases nominais
em discurso indireto.

B
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9. ( 2010 Banca: INEP Órgão: ENEM
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O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato
Carioca de futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que
A) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido
a bola de cabeça.

B) enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para
serem aplicadas no jogo.

C) no entanto tem o significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo
em ordem cronológica de ocorrência.

D) mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola", ter dificuldade não
é algo naturalmente esperado.

E) por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo
motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio.

D
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