


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
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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)
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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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