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Questão por Habilidade 

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias 

 

Habilidade 1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos 
expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de 

comunicação. 
 

Questão 01 
 

Viva, leia e... escreva 
 

Leia de tudo. Não caia na armadilha de ler apenas autores 

―consagrados‖. Leia ―bons‖ autores para se encantar e aprender a escrever. 
Leia ―maus‖ autores para conhecer o imaginário do mundo. Leia bulas de 

remédio, outdoors, cartazes, anúncios de classificados. 
Lendo e escrevendo, você vai adquirir o que Celso Pedro Luft chamou 

de ―gramática interna‖. Vai conhecer por instinto as regras gramaticais e a 
grafia das palavras. De quebra, vai aprender a pensar. 

Escreve bem quem pensa bem, ensinam os mestres. Aprende a pensar 
quem vive, acumula experiências, conversa, observa, viaja (nem que seja 

em pensamento), estuda, lê (mais uma vez, de tudo), escreve, arrisca. 
Nenhum manual consegue, sozinho, ensinar a pensar. Quem não 

pensa não tem boas ideias. Quem não as tem não pode dá-las, adverte 

Othon M. Garcia. 
Simples assim. 

TERZAKIS, Philio. Extraído do site: www.algosobre.com.br/cultura/ 
viva-leia-e...-escreva.html. Acesso em: 15 mar. 2016. 

 

Sobre o uso das aspas no texto, pode-se afirmar que: 
 

a) o uso de aspas em ―bons‖ tem uma função completamente distinta do uso 

das aspas em ―maus‖. 
 

b) as aspas em ―bons‖ e ―maus‖ têm o objetivo principal de intensificar o 
sentido desses adjetivos. 
 

c) ―gramática interna‖ está entre aspas porque se trata de uma expressão 
criada por outro autor. 
 

d) as aspas na expressão ―gramática interna‖ foram utilizadas para provocar 

efeito de ironia. 
 

e) as aspas em ―consagrados‖ foram utilizadas para mostrar que a opinião 

de que existem autores consagrados é exclusiva do autor do texto. 
 

Questão 02 
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FABIANA, arrepelando-se de raiva — Hum! Ora, eis aí está para que se 

casou meu filho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. 
Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer casa... Já não posso, não 

posso, não posso! Um dia arrebento, e então veremos!  
PENA, M. Quem casa quer casa. www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 7 dez. 2012.  

 

As rubricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma 
atuação teatral, constituem  

 
a) necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do 

autor. 

b) possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros 

elementos.  

c) preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação.  

d) exigência, porque elas determinam as características do texto teatral.  

e) imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor.  

 

Questão 03 

 
 

Extraído do site: <http://br.dir.groups.yahoo.com/group/tirinhas/ 
message/3735?l=1>. Acesso em: 4 abr. 2011. 

 

O quadrinho consegue criar humor quando: 

a) o protagonista, Hagar, mostra-se um péssimo pintor e sua mulher o 
expulsa de casa, com raiva de sua inabilidade. 
 

b) o amigo manifesta-se surpreso por Hagar ter sido bem-sucedido na tarefa 
de pintar os ovos. 
 

c) Hagar responde à pergunta do amigo, orgulhando-se de sua inabilidade, 

que o livrou da tarefa de pintar os ovos de Páscoa. 
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d) ao ser expulso de casa, Hagar faz uma cara de desapontado e obedece 

pacificamente à ordem da mulher, mesmo sendo conhecido como ―O 
Horrível‖. 
 

e) aborda um tema que faz parte da realidade de todos aqueles que vivem 

um relacionamento conjugal. 
 

Questão 04 - O hipertexto permite – ou, de certo modo, em alguns casos, 
até mesmo exige – a participação de diversos autores na sua construção, a 

redefinição dos papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais 

de leitura e de escrita. Por seu enorme potencial para se estabelecerem 
conexões, ele facilita o desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o 

estabelecimento da comunicação e a aquisição de informação de maneira 
cooperativa. 
 

Embora haja quem identifique o hipertexto exclusiva - mente com os textos 

eletrônicos, produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele 
não deve ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que 

tanto pode ser concebida para o papel como para os ambientes digitais. É 
claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que, no papel, 

são praticamente inviáveis: a conexão imediata, a comparação de trechos de 
textos na mesma tela, o ―mergulho‖ nos diversos aprofundamentos de um 

tema, como se o texto tivesse camadas, dimensões ou planos. 
 

RAMAL, A. C. Educação na cibercultura: hipertextualidade, leitura, escrita e 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, 

como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade 
configura-se como um(a): 
 

a) elemento originário dos textos eletrônicos.  
 

b) conexão imediata e reduzida ao texto digital. 
 

c) novo modo de leitura e de organização da escrita. 
 

d) estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. 
 

f) modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. 

 
 

Habilidade 2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos 
sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. 

 
Questão 01 - 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 
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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).  

 

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  

 
(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.  
 

Questão 02  

 
KUCZYNSKIEGO, P. Ilustração, 2008. Disponível em: http://capu.pl. Acesso em 3 ago. 2012. 

(Foto: Reprodução) 
 

O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 1976 e recebeu 

diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho 

infantil, Kuczynskiego usa sua arte para 
 

(A) difundir a origem de marcantes diferenças sociais. 

(B) estabelecer uma postura proativa da sociedade. 

(C) provocar a reflexão sobre essa realidade. 
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(D) propor alternativas para solucionar esse problema. 

(E) retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. 

 

Questão 03 

 
Disponível em: www.portaldapropaganda.com.br.  

Acesso em: 29 out. 2013 (adaptado). 

 

Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas 
sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a 

propaganda usa a metáfora do pesadelo para 
 

(A) informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, 

contribuindo para erradicá-la. 

(B) denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo 

de colocar criminosos na cadeia. 

(C) dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, 

enfatizando a importância da denúncia. 

(D) destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que 

requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. 

(E) chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, 

sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo 
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Habilidade 3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de 
comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. 

 
Questão 01 - ―Em clima cordial e amistoso‖, a presidenta Dilma Rousseff e 

o presidente da China, Hu Jintao, reuniram-se nesta terça-feira (12/4), em 
Pequim, quando trocaram opiniões sobre as relações bilaterais e temas 

regionais e internacionais de interesse comum. Na ocasião, segundo 
informações do Itamaraty, os presidentes obtiveram consensos importantes 

e avaliaram positivamente a parceria estratégica Brasil-China, ―dois grandes 
países em desenvolvimento que têm atuação crescente em suas respectivas 

regiões e no plano internacional‖. 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), Dilma 

Rousseff e Hu Jintao reiteraram o compromisso de continuar a avaliar e 

promover o desenvolvimento das relações bilaterais com visão estratégica e 
de longo alcance; de manter estreito contato para fortalecer a confiança 

mútua; promover ativamente o intercâmbio e a cooperação entre os órgãos 
dos poderes legislativo e judiciário, entre partidos políticos, e estimular a 

ampliação da rede de cidades e estados irmãos. Os presidentes deram ainda 
grande importância ao papel positivo desempenhado pela Comissão Sino-

Brasileira de Alto Nível de Cooperação e Concertação (Cosban) na orientação 
e coordenação da cooperação bilateral em suas diversas áreas. 

Durante a reunião, os chefes de Estado definiram que a II reunião da 
Cosban será realizada no Brasil, no segundo semestre de 2011, ―e realizar 

tempestivamente reuniões de suas subcomissões, o que contribuirá para a 
progressiva implementação do PAC‖. Manifestaram, ainda, satisfação com a 

implementação do Plano de Ação Conjunta 2010-2014 entre os dois 
governos e enfatizaram a necessidade de continuá-la de forma acelerada. 
 

Extraído do site: <http://blog.planalto.gov.br/as-relacoes-sino-bra 
sileiras-adquirem-conteudo-estrategico-e-significado-global>. 

Acesso: 15 mar. 2016. 
 

De acordo com o texto, o encontro entre os presidentes do Brasil e da China 
serviu: 
 

a) para demonstrar a progressiva implementação do PAC. 
 

b) para promover o intercâmbio cultural entre os poderes legislativo, 
judiciário, executivo e bilateral. 
 

c) para estreitar relações e propor negócios internacionais de interesse 

comum. 
 

d) para divulgar as relações sino-brasileiras entre a Cosban e o PAC. 
 

e) para fortalecer a confiança mútua no comunismo chinês, visando a 

ampliar a rede de cidades e estados economicamente independentes. 
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Questão 02 

TEXTO I 
 

Pessoas e sociedades 
 

Pessoa, no seu conceito jurídico, é todo ente capaz de direitos e obrigações. 
As pessoas podem ser físicas ou jurídicas. 
 

Pessoa física - É a pessoa natural; é todo ser humano, é todo indivíduo 
(sem qualquer exceção). A existência da pessoa física termina com a morte. 

É o próprio ser humano. Sua personalidade começa com o seu nascimento 
(artigo 4º do Código Civil Brasileiro). No decorrer da sua vida, a pessoa 

física constituirá um patrimônio, que será afastado, por fim, em caso de 
morte, para transferência aos herdeiros. 
 

Pessoa jurídica - É a existência legal de uma sociedade, associação ou 

instituição, que aferiu o direito de ter vida própria e isolada das pessoas 

físicas que a constituíram. É a união de pessoas capazes de possuir e 
exercitar direitos e contrair obrigações, independentemente das pessoas 

físicas, através das quais agem. É, portanto, uma nova pessoa, com 
personalidade distinta da de seus membros (da pessoa natural). Sua 

existência legal dáse em decorrência de leis e só nascerá após o devido 
registro nos órgãos públicos competentes (Cartórios ou Juntas Comerciais). 
 

POLONI, A. S. Disponível em: <http://uj.novaprolink.com.br>. Acesso em: 30 ago. 2011 (adaptado). 
 
 

TEXTO II 
 

 
 

Os textos I e II tratam da definição de pessoa física e de pessoa jurídica. 
Considerando sua função social, o cartum faz uma paródia do artigo 

científico, pois: 
 

a) acrescenta conhecimento jurídico ao definir pessoa física.  
 

b) subverte o conceito de pessoa física com uma escolha lexical equivocada. 
 

c) complementa as definições promovidas por Antonio Poloni. 
 

d) explica o conceito de pessoa física em linguagem coloquial e informal. 
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e) compara pessoa física e jurídica ao explorar dois tipos de profissão. 

Questão 03 

 
 
Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, 

poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de 
Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestic  o de negro e 
portugue  s, Francisco Jos  de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de 

Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da 
língua, perde a mãe muito cedo e   criado pela madrasta, Maria Ine  s, 

tamb m mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola p blica, 
 nica que frequentou o autodidata Machado de Assis. 

  
Disponível em: http://www.passeiweb.com.  

Acesso em: 1 maio 2009. 
 

Considerando os seus conhecimentos sobre os ge  neros textuais, o texto 

citado constitui-se de 

 
(A) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida 

de um renomado escritor. 
(B) representac  ões generalizadas acerca da vida de membros da sociedade 

por seus trabalhos e vida cotidiana. 
(C) explicac  ões da vida de um renomado escritor, com estrutura 

argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. 

(D) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade 
histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus 

feitos públicos. 
(E) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela 

ordem tipol gica da narrac  ão, com um estilo marcado por linguagem 

objetiva. 
 

Questão 04 

S.O.S Português  
Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? 

Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas 

perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o que 
restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a 

escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao 
conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com situações de 

uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto 
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distinto de duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que 

nem sempre nos damos conta disso.  
S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº- 231, abr. 2010 (fragmento adaptado). 

 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi 

publicado em uma revista destinada a professores. Entre as características 

próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas próprias do 
uso 

 
(A) regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. 

(B) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

(C) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

(D) coloquial, por meio do registro de informalidade. 

(E) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. 

 
Habilidade 4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos 

das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. 
 

Questão 01 
 

Novas tecnologias 
 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas 

tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de 
telecomunicações. Expressões frequentes como ―o futuro já chegou‖, 

―maravilhas tecnol gicas‖ e ―conexão total com o mundo‖ ―fetichizam‖ novos 
produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. 

Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o ―futuro‖ 

tão festejado. 
 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático 
perverso, ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, 

certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, 
desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os 

veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a 
cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. 
 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres 
para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista 

com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos 
controlados. 
 

SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: 
<http://observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 1 mar 2013 (adaptado). 

 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de 

orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com 
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relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das 

formas verbais em destaque objetiva: 
 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as 
novas tecnologias.  
 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja 

aprisionada às novas tecnologias. 
 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são 

controladas pelas novas tecnologias. 
 

d) tornar o leitor coparticipe do ponto de vista de que ele manipula as novas 
tecnologias e por elas é manipulado. 
 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as 
novas tecnologias controlem as pessoas. 
 

Questão 02 
 

 
             Disponível em: <http://tv-video-edc.blogspot.com>.  
             Acesso em: 30 maio 2010. (Foto: Reprodução). 
 

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. 
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e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a 

construção de relações sociais. 
 

 
 

Questão 03 
Uso de suplementos alimentares por adolescentes Evidências médicas 

sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um 
pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não 

seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em 
atividade física ou atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A 

prevalência desse uso varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, 
faixas etárias (mais comum em adolescentes) e sexo (maior prevalência em 

homens). Poucos estudos se referem a frequência, tipo e quantidade de 

suplementos usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas 
sejam excedidas. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de 

suplementos alimentares ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. 
Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente US$ 

46 bilhões em propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores 
a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos 

deles não medem esforços para atingir tal objetivo.  
ALVES, C.; LIMA, R. J. Pediatr. v.85, n.4, 2009 (fragmento).  

 

Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de 
suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão desses 

suplementos 

  
(A) é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas 

regularmente.  
(B) é estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um 

corpo ideal.  
(C) é indicada para atividades físicas como a musculação com fins de 

promoção de saúde 
(D) direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que 

praticam atividades físicas. 
(E) melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem 

pratica atividades físicas. 
 

 
Questão 04 

Testes  

Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome 
do teste era tentador: ―O que Freud diria de você  ‖. Uau. Respondi a todas as 
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perguntas e o resultado foi o seguinte: ―Os acontecimentos da sua inf ncia a 
marcaram at  os doze anos, depois disso voce   buscou conhecimento 

intelectual para seu amadurecimento‖. Perfeito! Foi exatamente o que 
aconteceu comigo. Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta 

paranormal com o pai da psicanálise, e ele acertou na mosca.  

Estava com tempo sobrando, e curiosidade   algo que não me falta, então 

resolvi voltar ao teste e responder tudo diferente do que havia respondido 
antes. Marquei umas alternativas esdr xulas, que nada tinham a ver com 

minha personalidade. E fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: ―Os 

acontecimentos da sua inf ncia a marcaram at  os 12 anos, depois disso 
voce   buscou conhecimento intelectual para seu amadurecimento‖.  

MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado). 

 

Quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a 

autora expressa uma reação irônica no trecho: 

(A) ―Marquei umas alternativas esdr xulas, que nada tinham a ver‖. 

(B)―Os acontecimentos da sua inf ncia a marcaram at  os doze anos‖. 

(C)―Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet‖. 

(D)―Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte‖. 

(E)―Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai 

da psicanálise‖. 

 

Habilidade 5 - Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao 
seu tema. 

 
Questão 1 

Observe o anúncio de uma empresa que desenvolve softwares: 
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Fonte: <www.zervidesk.com/aboutus.html>. Acesso: 15/03/2016. 
 

Considerando a importância das imagens para a linguagem da publicidade, 
assinale a alternativa que melhor se relaciona com o anúncio. 
 

a) We have many computers to help you. 

b) We are present in South and North Americas. 

c) Our technology is around the world. 

d) We protect the world with a wide net. 
 

e) We are bigger and better than others. 

 

Questão 02 

 
 

Now there‘s a scientific explanation for why Big Bird chooses to live in 
downtown Manhattan. For the first time, researchers have found evidence 

that the most successful urban bird species have bigger brains than 
exclusively rural species, suggesting a greater adaptability to unnatural 

environments. By measuring the brain volumes of 82 different bird species 
(corrected for body size) and comparing them against each group‘s ability to 

breed in 12 different urban centers in Europe, the researchers found a 
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strong correlation between large brains and city-dwelling. In their paper 

published in Biology Letters today, the authors suggest that this 
phenomenon likely holds true for other vertebrates as well: street smarts 

help birds find innovative solutions to problems such as a lack of trees, 
ubiquitous plate glass windows, and deciding whether or not to eat 

streetcart hot dogs off the sidewalk. 
 

REARDON, Sara. Smart birds live in the city. Science Magazine. Extraído do site: 
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/0 

4/scienceshot-smart-birds-live-in.html?ref=hp. Acesso: 15/03/11. 
 
 

De acordo com o texto, foi encontrada uma explicação científica para o fato 
de certas aves se adaptarem com mais facilidade ao ambiente urbano. 

Assinale a alternativa com a frase do texto que apresenta essa explicação. 
 

a) The most successful urban bird species have bigger brains. 
 

b) And comparing them against each group‘s ability to breed in 12 different 

urban centers. 
 

c) Street smarts help birds find innovative solutions to problems. 
 

d) And deciding whether or not to eat streetcart hot dogs off the sidewalk. 
 

e) Suggesting a greater adaptability to unnatural environments. 
 

Questão 03 
 

After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on 

overcrowding 
15 February 2012 

 

A United Nations human rights official today called on Latin American 
countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an 

overnight fire at a jail in Honduras that killed hundreds of inmates. More 
than 300 prisoners are reported to have died in the blaze at the prison, 

located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing 
and presumed dead. Antonio Maldonado, human rights adviser for the UN 

system in Honduras, told UN Radio today that overcrowding may have 
contributed to the death toll. ―But we have to wait until a thorough 

investigation is conducted so we can reach a precise cause,‖ he said. ―But of 
course there is a problem of overcrowding in the prison system, not only in 

this country, but also in many other prisons in Latin America.‖ 
 

Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 22 fev. 2012 (adaptado). 
 

Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados em 
jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento 

reportado é a: 
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a) ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. 
 

b) questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. 
 

c) investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um 

presídio. 
 

d) conclusão do relatório sobre a morte de mais de trezentos detentos em 

Honduras. 
 

e) causa da morte de doze detentos em um presídio superlotado ao norte de 
Honduras. 
 

Questão 04 
 

The story of my life I take her home 

I drive all night to keep her warm and time (Linha 2) 
Is frozen (the story of, the story of) 

The story of my life I give her hope (Linha 4) 
I spend her love (Linha 5) 

Until she's broke inside 
 

                   SCOTT, J. In: Midnight Memories. Syco, Columbia. 2013. 
 

No trecho da música ―Story Of My Life‖, os verbos to keep, to give e to 
spend, linhas 2, 4 e 5 respectivamente, caso fossem flexionados para o 

tempo verbal Simple Past, ficariam: 
 

a) Kept, gave e spent. 

b) Keeped, gaved e spened. 

c) To keep, to give e to spend. 

d) To kept, to give e to spent. 

e) Keeping, giving, spending. 

 
Habilidade 6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos 

como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, 
tecnologias e culturas. 

 
Questão 01 

How fake images change  
our memory and behaviour 

 

For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own 

memories are. Not only is memory fickle when we access it, but it's also 

quite easily with subverted and rewritten. Combine this susceptibility with 
modern image-editing software at our fingertips like Photoshop, and it's a 
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recipe for disaster. In a world where we can witness news and world events 

as they unfold, fake images surround us, and our minds accept these 
pictures as real, and remember them later. These fake memories don't just 

distort how we see our past, they affect our current and future behaviour too 
– from what we eat, to how we protest and vote. The problem is there's 

virtually nothing we can do to stop it. 
 

Old memories seem to be the easiest to manipulate. In one study, subjects 
were showed images from their childhood. Along with real images, 

researchers snuck in manipulated photographs of the subject taking a hotair 

balloon ride with his or her family. After seeing those images, 50% of 
subjects recalled some part of that hot-air balloon ride – though the event 

was entirely made up. 
 

EVELETH, R. Disponível em: <www.bbc.com>. Acesso em: 16 jan. 2013 (adaptado). 
 

A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a 
mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada 

pelo(a): 
 

a) alteração de imagens. 
 

b) exposição ao mundo virtual. 
 

c) acesso a novas informações. 
 

d) fascínio por softwares inovadores. 
 

e) interferência dos meios de comunicação. 

 

 
Questão 02 
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               Disponível em: <http://www.chris- alexander.co.uk/1191> 
       Acesso em: 28 jul. 2010 (adaptado). (Foto: Reprodução/Enem) 

 

Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por 

organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio 
envolvem oito objetivos a serem alcançados at   2015. Apesar da diversidade 

cultural, esses objetivos, mostrados na imagem, são comuns ao mundo 
todo, sendo dois deles: 
 

a) O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. 
 

b) A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. 
 

c) A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. 
 

d) A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. 
 

e) A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. 

 

Questão 03 
 

VIVA LA VIDA 
 

I used to rule the world 

Seas would rise when I gave the word  

Now in the morning and 
I sleep alone Sweep the streets I used to own 

 
I used to roll the dice 

Feel the fear in my enemy‘s eyes 
Listen as the crowd would sing 

―Now the old king is dead! Long live the king!‖ 
 

One minute I held the key 
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Next the walls were closed on me 

And I discovered that my castles stand 
Upon pillars of salt and pillars of sand [...] 

 
MARTIN, C. Viva la vida, Coldplay. In: Viva la vida or Death and all his friends. 
Parlophone, 2008. 

 

Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser 

reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção 
Viva la vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que: 
 

a) costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. 
 

b) almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado inúmeros inimigos. 
 

c) causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. 
 

d) limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu povo. 
 

e) tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. 

 
Questão 04  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

For an interesting attempt to measure cause and effect try Mappiness, a 
project run by the London School of Economics, which offers a phone app 

that prompts you to record your mood and situation. 
 

The Mappiness website says: "We're particulary interested in how people's 
happiness is affected by their local environment - air pollution, noise, green 

spacess, absolutely great for investigating." 
 

Will it work? With enough people, it might. but there are other problems. 

We've benn using happiness and well-being interchangeably. It that ok? The 
difference comes out in a sentiment like: "We were happier during the war." 

But was our well-being also greater then? 
 

            Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em: 27 jun.  
          2011 (adaptado). 
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O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se 

do tema relacionado: 
 

a) ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. 
 

b) à dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir de seu 
humor. 
 

c) ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus 
familiares. 
 

d) à relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se 

encontram. 
 

e) à influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de 

felicidade das pessoas. 
 

 

Habilidade 7 - Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua 
função e seu uso social. 

 
Questão 01 - A expressão such as em street smarts help birds find 

innovative solutions to problems such as a lack of trees, ubiquitous plate 
glass windows, and deciding whether or not to eat streetcart hot dogs off the 

sidewalk indica: 
 

a) contraste. 
 

b) causa.  
 

c) conclusão. 
 

d) exemplo. 
 

e) adição. 
 
 

Questão 02 - Michelle 
 

Michelle, ma belle, 
these are words that go together well, 

my Michelle. 

 
Michelle ma belle, 

Sont les mots qui vont très bien ensemble 
Tres bien ensemble. 

 
I love you, I love you, I love you, 

that‘s all I want to say, 
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Until I find a way, 

 
I will say the only words I know that you‘ll 

understand. 
Michelle ma belle, 

 
Sont les mots qui vont très bien ensemble 

Tres bien ensemble. 
 

[...] 
 

LENNON, John; McCARTNEY, Paul. Michelle.  
In: Rubber Soul. EMI Records, 1965. 

 

Considerando a letra da canção e o fato de ter sido composta por dois 

ingleses, pode-se inferir que a inserção de termos em francês foi feita 
porque: 
 

a) a amada era pouco culta na língua francesa. 
 

b) havia intenção de impressionar Michelle, pois o francês é considerado 
uma língua mais romântica que o inglês. 
 

c) propiciava rimas fáceis de ser compreendidas por todos. 
 

d) dava mais ritmo à música. 
 

e) Michelle, provavelmente uma francesa, entenderia mais facilmente que 
era amada. 

 
 

Questão 03 - The Road Not Taken 

(by Robert Frost) 
 

Two roads diverged in a wood, and I - 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

Disponível em: <www. poetryfoundation.org>. Acesso em: 29 nov. 2011 (fragmento) 
 

Estes são os versos finais do famoso poema The Road Not Taken, do poeta 
americano Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é 

comumente metaforizada como uma viagem, esses versos indicam que o 
autor: 
 

a) festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. 
 

b) lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. 
 

c) viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. 
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d) reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. 
 

e) percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Questão 04 

 
 

Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as personagens 
fica comprometida determinado momento porque: 
 

a) as duas amigas divergem de opinião sobre futebol. 
 

b) uma das amigas desconsidera as preferências da outra. 
 

c) uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol. 
 

d) uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. 
 

e) as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. 

 
Habilidade 8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM 

como representação da diversidade cultural e linguística. 
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Questão 01 
 

 
   Foto: Reprodução/Enem 
 
 

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos 
e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e 

atitudes. Nesse cartum, a linguagem utilizada pelos personagens em uma 
conversa em inglês evidencia a: 
 

a) predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. 
 

b) Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. 
 

c) aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. 
 

d) necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. 
 

e) facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. 
 

Habilidade 9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como 
originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. 

 
Questão 01 - No Brasil, a origem do funk e do hip-hop remonta aos anos 

1970, quando da proliferação dos chamados ―bailes black‖ nas periferias dos 
grandes centros urbanos. Embalados pela black music americana, milhares 

de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de 
lazer antes inexistente. Em cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, 

formavam-se equipes de som que promoviam bailes onde foi se 
disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto 

na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou 

conhecido como ―Black Rio‖. A ind stria fonográfica descobriu o filão e, 
lançando discos de ―equipe‖ com as m sicas de sucesso nos bailes, difundia 

a moda pelo restante do país.  
 

DAYRELL, J. A música entra em cena: o UDS e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005.  
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A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de 

  
(A) lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias 

urbanas.  

(B) entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional.  

(C) subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes.  

(D) afirmação de identidade dos jovens que a praticam. 

(E) reprodução da cultura musical norte-americana.  

 

 

Questão 02 - Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado 

pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de 
ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. 

Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o 
número de pessoas correndo pelas ruas. 

 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor: educação física. São Paulo, 2008. 

 
Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura 

por 
 

A) exercícios físicos aquáticos (natação /hidroginástica), que são exercícios 

de baixo impacto, evitando o atrito (não prejudicando as articulações), e 

que previnem o envelhecimento precoce e melhoram a qualidade de vida. 

B) mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, que 

permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, sem 

a preocupação com padrões de beleza instituídos socialmente.  

C) programas saudáveis de emagrecimento, que evitam os prejuízos 

causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea 

e manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. 

D) exercícios de relaxamento, reeducação postural e alongamentos, que 

permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem 

como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos 

naturais. 

E) dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais 

macronutrientes (carboidratos, gorduras ou proteínas), bem como 

exercícios que permitem um aumento de massa muscular e/ou modelar o 

corpo. 
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Questão 03 - A dança é um importante componente cultural da 

humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as 
tradições e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos 

religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e 
brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras simples 

e populares), figurinos e cenários representativos.  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: Educação Física. São Paulo: 

2009 (adaptado) 

 
A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, envolve a 

expressão corporal própria de um povo. Considerando-a como elemento 
folclórico, a dança revela 

 
(A) manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e espirituais 

de um povo, refletindo seu modo de expressar-se no mundo. 

(B) aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de entretenimento de um 

povo, desconsiderando fatos históricos 

(C) acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e religiosa de 

cada região, sobrepondo aspectos políticos. 

(D) tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são 

classificadas em um ranking das mais originais. 

(E) lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez que são 

inventadas, e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. 
 

Questão 03 - Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado 
pelos exercícios físicos da moda. Novos espaços e práticas esportivas e de 

ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. 
Multiplicaram-se as academias de ginástica, as salas de musculação e o 

número de pessoas correndo pelas ruas. 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor: educação física. São Paulo, 2008. 
 

Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura 
por 

  
(A) exercícios físicos aquáticos (natação/hidroginástica), que são 

exercícios de baixo impacto, evitando o atrito (não prejudicando as 

articulações), e que previnem o envelhecimento precoce e melhoram a 

qualidade de vida. 

(B) mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico, 

que permitem a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, 

sem a preocupação com padrões de beleza instituídos socialmente.  

(C) programas saudáveis de emagrecimento, que evitam os prejuízos 

causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade 
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óssea e manutenção da capacidade funcional ao longo do 

envelhecimento. 

(D) exercícios de relaxamento, reeducação postural e alongamentos, que 

permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem 

como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos 

naturais. 

(E) dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais 

macronutrientes (carboidratos, gorduras ou proteínas), bem como 

exercícios que permitem um aumento de massa muscular e/ou modelar 

o corpo. 

 

 
Habilidade 10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos 

corporais em função das necessidades cinestésicas. 
 

Questão 01 -  
 

 
 

Foto: NIEMAN, D. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999 (adaptado). 
 

A partir dos efeitos fisiológicos do exercício físico no organismo, 

apresentados na figura, são adaptações benéficas à saúde de um indivíduo: 
  

(A) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da oxigenação 

do sangue.  
(B) Diminuição da oxigenação do sangue e aumento da frequência cardíaca 

em repouso.  
(C) Diminuição da frequência cardíaca em repouso e aumento da gordura 

corporal.  
(D) Diminuição do tônus musculares e aumento do percentual de gordura 

corporal.  
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(E) Diminuição da gordura corporal e aumento da frequência cardíaca em 

repouso. 
 

Habilidade 11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação 
social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de 

adaptação para diferentes indivíduos. 
 

Questão 01 - O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida 
dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo 

regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de 
um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de 

alegria e de uma consciência de ser diferente da ―vida quotidiana‖.  
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

 
Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de 

vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do(a) 
 

(A) fixação de táticas, que define a padronização para maior alcance popular. 
(B) competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso. 

(C) refinamento técnico, que gera resultados satisfatórios. 
(D) caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. 

(E) uso tecnológico, que amplia as opções de lazer. 
 

Questão 02 - O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um 

fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA. E o maior evento de 
Artes Marciais Mistas do planeta é o Ultimate Fighting Championship, ou 

simplesmente UFC. O ringue, com oito cantos, foi desenhado para deixar os 

lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e 
aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma 

espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado: agora, a modalidade 
tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte 

apague o estigma negativo. 
CORREIA, D. UFC: saiba como o MMA nocauteou o boxe em oito golpes. Veja, 10 jun. 2011 

(fragmento). 

 
O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de 

redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em 
um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações 

incorporadas historicamente ao MMA?  
 

(A) A modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, 
possibilitando a participação de diferentes populações como atividade de 

lazer.  



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

(B) As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas, 

favorecendo a busca de emoções mais fortes tanto aos competidores 
como ao público.  

(C) As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a 
modalidade menos violenta, visando sua introdução nas academias de 

ginástica na dimensão da saúde.  
(D) As modalidades incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as 

técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento 
da modalidade enquanto defesa pessoal. 

(E) As transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, 
preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no 

formato do esporte de espetáculo.  
 

 

 
 

 
Habilidade 12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da 

produção dos artistas em seus meios culturais. 
 

Questão 01 - "A unidade da arte reside no fato de que, não importa se com 
palavras, sons melódicos, cores ou massas, o artista cria imagens que 

expreime seu sentimento profundo do mundo. (...) Certo número de 
atividades humanas como a poesia, a pintura, a arquitetura, o teatro, a 

música, a escultura cria imagens que exprimem um modo de sentir, o qual 
por sua vez, se traduz uma forma correspondente (a obra de arte)". 
 

       (Manuel, Pedro. Arte no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1979) 
 

Conforme o texto acima é possível concluir que: 
 

a) As Belas Artes têm em comum o fato de exprimirem a leitura de mundo 

que o artista faz, possuindo como característica particular as diferentes 
linguagens que utilizam. Assim, o artista literário se exprime pela palavra 

oral ou escrita, o pintor, pelas cores e formas. O escultor pelas formas 
obtidas pela exploração das três dimensões: cumprimento, largura e altura. 

O músico, pelo som e ritmo. O dançarino, pelos movimentos corporais. O 
cineasta, pela imagem em movimento. 
 

b) As Belas Artes possuem em comum o fato de que os artistas sempre 

visam ao lucro com as obras criadas nos grandes leilões de arte pelo mundo 
e principalmente pela Europa. 
 

c) As Belas Artes foram marcadas por uma forte influência da Igreja 
Católica. Esta atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos e 

culturais da sociedade. Logo, tiveram uma forte marca temática: a religião. 
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Pinturas, esculturas, livros, construções e outras manifestações artísticas 

eram influenciados e supervisionados pelo clero católico. 
 

d) Grande parte das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. Estas 
obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a 

morte entre outros temas da vida religiosa. Estes desenhos eram feitos de 
maneira que as figuras eram mostradas de perfil. Os egípcios não 

trabalhavam com a técnica da perspectiva (imagens tridimensionais). Os 
desenhos eram acompanhados de textos, feitos em escrita hieroglífica (as 

palavras e expressões eram representadas por desenhos). 
 

e) Na arte moderna vê-se a influência da Revolução Industrial, das 

máquinas a vapor, do aumento das velocidades, da fotografia, do cinema, 
do avião, do estudo da mente entre outros elementos que contribuíram para 

a mudança do pensamento e das atitudes. Como resultado, os principais 
movimentos artísticos voltaram-se para três correntes, a saber: estilo, 

mente, função. 

 
Questão 02 
“Que falta nesta cidade? Verdade. 

Que mais por sua desonra? Honra. 

Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. 

O demo a viver se exponha, 

Por mais que a fama a exalta, 

Numa cidade onde falta 

Verdade, honra, vergonha. 

(...) 

GREGÓRIO DE MATOS / EPÍLOGOS 
Fonte: <http://goo.gl/1re2Kq>. Acesso: 18 mar. 2016 [adaptado]. 

 

Pode-se reconhecer nos versos acima, de Gregório de Matos: 
 

a) o caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, 
sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentio. 

  

b) o caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma 
crítica, em tom de sátira, do perfil moral da cidade da Bahia. 
 

c) o estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se 

investe das funções de um autêntico moralizador. 
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d) o caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão 

lírica do arrependimento do poeta pecador. 
 

e) o estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as 
reflexões do poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. 
 

Questão 03 
 

Quando Deus redimiu da tirania 

Da mão do Faraó endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 

Páscoa ficou da redenção o dia. 
 

Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele povo foi tão afligido 

O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 

Pois mandado pela Alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 

Nos livrou de tão vil calamidade. 
 

Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 

o Faraó do povo brasileiro. 
 

DAMASCENO, D. Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: 2006. 
 

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam 
princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática 

expressa por: 
 

a) visão cética sobre as relações sociais. 
 

b) preocupação com a identidade brasileira. 
 

c) crítica velada à forma de governo vigente. 
 

d) reflexão sobre dogmas do Cristianismo. 
 

e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 
 

Questão 04 - Foi por intermédio de um importante acontecimento que 

pudemos ter um entendimento bem acertado sobre a cultura e, 
consequentemente, sobre a arte egípcia. Qual foi esse acontecimento? 
 

a) O início da navegação. 

b) A estruturação da escrita. 

c) O aperfeiçoamento da arqueologia. 
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d) O casamento do faraó Ramsés II com Nafertari. 
 

e) O desenvolvimento da mumificação. 

 
Habilidade 13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de 

explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. 
 

Questão 01 - Na arte grega desenvolvida durante o período da antiguidade 
sobressaíam-se alguns critérios que foram considerados pelos estudiosos da 

arte como clássicos. Posteriormente, esses princípios serviram de base para 
o desenvolvimento de novos estilos e movimentos da arte europeia. Eles 

ressurgiram no Renascimento e na arte Neoclássica, e até hoje influenciam a 
cultura contemporânea ocidental. 

 

 
 

Figura I – Vênus de Milo.130 a.C. (Foto Reprodução) 
Figura II – Michelangelo. David.1501-1504 d.C. (Foto Reprodução) 

Figura III – Bertel Thorwaldsen. Cupido e as três graças. 1817-19. (Foto Reprodução) 
 

Considerando o texto e as figuras acima, e acerca dos princípios da arte 

clássica, assinale a opção correta: 
 

a) A beleza clássica defende uma estética que conjuga valores idealistas 

com uma fidedigna representação da natureza, evitando o retrato de 
extremos emocionais, mantendo-se geralmente numa atmosfera formal de 

equilíbrio e harmonia. 
 

b) A movimentação gerada pela forte presença das figuras apresentadas 
caracteriza a arte clássica. 
 

c) A principal preocupação da arte clássica é a educação religiosa e 
divulgação do Cristianismo desde a Idade Média. 
 

d) A arte clássica tem como princípio vital o misticismo que valoriza a 

emoção e a integração de Deus com os fiéis. 
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e) A escultura neoclássica é caracterizada por construções monumentais, 

exuberantes, suntuosas, com figuras esvoaçantes sempre sugerindo 
movimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02 

 

 
 

 
 

 
Máscara senufo, Mati.  
Madeira e fibra vegetal. 

Acervo do MAE/USP. 

As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos 

do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas 
denominadas vanguardas. A máscara remete à: 
 

a) preservação da proporção. 

b) idealização do movimento. 

c) estruturação assimétrica. 

d) sintetização das formas. 

e) valorização estética. 

 

Questão 03 
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BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil. São Paulo: Banco Sudameris Brasil, 
1989. Fonte: <http://goo.gl/62DNvj>. Acesso: 18 mar. 2016. 

 

Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a 
escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está 

representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus 
de Matosinho, em Congonhas (MG), esculpido em pedra-sabão por 

Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela: 
 

a) liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. 
 

b) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais. 
 

c) simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. 
 

d) personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. 
 

e) singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. 
 
 

Questão 04 
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            Reprodução: internet. 
 

Sobre a pintura grega, considere as afirmativas abaixo  
I – A pintura clássica grega era muito utilizada em cerâmicas, como na 

ânfora, representada ao lado.  
II – As cenas retratadas nas pinturas gregas estavam, geralmente, 

vinculadas à mitologia.  
III – A pintura grega mostrava cenas realistas, reproduzidas com um rigor 

quase fotográfico.  
 

As alternativas corretas são: 
 

a) Apenas I. 
 

b) Apenas II. 
 

c) Apenas III. 
 

d) Apenas I e II. 
 

e) Apenas II e III. 
Habilidade 14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-

relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários 
grupos sociais e étnicos. 

 
Questão 01 - Em 1127 São Bernardo (1090-1153) se reconciliou com 

Suger (c. 1085-1151). Em uma carta (n. 78), Bernardo congratulou-se 
efusivamente com ele por ter reformado sua abadia, mas, sobretudo, por 

passar a viver uma vida verdadeiramente cristã, modesta, mesmo em meio 
ao fausto do poder. 
 

Essa importante reforma e redecoração levada a cabo por Suger em Saint-
Denis, a mais régia das igrejas (originalmente um mosteiro), deu origem a 

uma nova arte, o gótico, que, em Saint-Denis, foi a mais perfeita expressão 
concreta da filosofia da metafísica da luz do Pseudo-Dionísio Areopagita 
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(séc. V). No espetáculo poético da esfuziante irradiação da luz em Saint-

Denis, a transcendência repousou na matéria, a luz na cor, a contemplação 
na ação. 
 

COSTA, Ricardo da. ―A luz deriva do bem e   imagem da bondade‖: a metafísica da luz do 
Pseudo Dionísio Areopagita na concepção artística do abade Suger de Saint-Danis. In: 

Scintilla.Revista de Filosofia e Mística Medieval. Curitiba: Faculdade de Filosofia de São 
Boaventura (FFSB), Vol. 6 - n. 2 – jul./dez. 2009, p. 39-52. 

 

A beleza, apontada pelo texto de Ricardo da Costa referente à primeira 
construção tipicamente gótica da Idade Média, estava associada à claridade, 

à luz e à cor. Esses elementos, trabalhados inicialmente na Catedral de 
Saint-Denis, tornaram-se comuns nas outras construções góticas espalhadas 

por toda a Europa. A luz e a cor preenchiam o interior das catedrais góticas 
por meio: 
 

a) das grandes lucarnas construídas no centro das catedrais.  
 

b) das pinturas dos artistas do Renascimento. 
 

c) da arte da escotilha. 
 

d) da arte dos vitrais. 
 

e) das iluminuras. 
 

Questão 02 - TEXTO I  
O estilo Gótico surgiu na França, durante a Idade Média, com a construção 

da catedral de Saint-Denis, e se espalhou rapidamente pela Europa, é 
identificado como a Arte das Catedrais, e fortaleceu o movimento cruzadista 

e o papel da Igreja na sociedade. 
 

O termo G tico vem da palavra ―godos‖ e foi utilizado pelos italianos 
renascentistas, que consideravam a Idade Média como a idade das trevas, 

época de bárbaros, no entanto, atualmente, o termo já não expressa mais o 

sentido depreciativo que lhe fora impresso no passado. 
 

Disponível em: <http://www.revistaliteraria.com.br/artegotica.htm>. Acesso em: 18, mai. 2015. 
 

Os historiadores da arte têm sugerido que o termo ―g tico‖ foi cunhado pelo 

humanista Giorgio Vasari (1511-1574) no século XVI em referência a um 

tipo de arte nascido na Baixa Idade Média, com grande expressão na 
arquitetura e na pintura, e que se diferenciava da arte românica, produzida 

antes dela. Entre os primeiros pintores do estilo gótico, pode-se mencionar: 
 

a) Pablo Picasso 

b) Giotto di Bondone 

c) Leonardo da Vinci 

d) El Greco 
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e) Francis Bacon 

Questão 03 -  Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco,  
Monstro de escuridão e rutilância,  

Sofro, desde a epigênesis da infância,  

 
A influência má dos signos do Zodíaco. 

Profundíssimamente hipocondríaco,  
Este ambiente me causa repugnância...  

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia  
Que se escapa da boca de um cardíaco.  

 
Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra,  

 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los,  

E há de deixar-me apenas os cabelos,  
Na frialdade inorgânica da terra!  

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.  

 

A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de 
transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à 

abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa 
literatura de transição, como  

 
(A) a forma do soneto, os versos metrificados, presença de rimas e o 

vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos 

estéticos vigentes no Modernismo.  

(B) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em 

metáforas como ―Monstro de escuridão e rutil ncia‖ e ―A influência má 

dos signos do Zodíaco‖. 

(C) A seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em ―carbono e 

amoníaco‖, ―epigênesis da inf ncia‖ e ―frialdade inorg nica‖, que restitui 

a visão naturalista do homem. 

(D) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do 

Parnasianismo e do Simbolismo, dimensionada pela inovação na 

expressividade poética, e o desconcerto existencial.  

(E) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao 

mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais 

tarde renovados pelos modernistas.  
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Questão 04: Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança 

aristocrática. Oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a 
Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, 

apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante 
a presença de um mestre ―marcante‖ ou ―marcador‖, pois   quem determina 

as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a 
const ncia das seguintes marcações: ―Tour‖, ―En avant‖, ―Chez desdames‖, 

―Chez descheveliê‖, ―Cestinha de flor‖, ―Balancê‖, ―Caminho da roça‖, ―Olha 
a chuva‖, ―Garranchê‖, ―Passeio‖, ―Coroa de flores‖, ―Coroa de espinhos‖ 

etc.  
No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações: surgem 

novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações 
substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição, que sustenta os 

festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo.  
CASCUDO. L.C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos. 1976. 

 

As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do 
nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por 

 
(A) possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, 

por isso, identificar uma nação ou região. 

(B) abordar as tradições e costumes de determinados povo ou regiões 

distintas de uma mesma nação. 

(C) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também, 

considerada dança-espetáculo. 

(D) necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu 

país de origem. 

(E) acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros 

musicais. 

Habilidade 15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de 

sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. 
 

Questão 01 
Mulher proletária – única fábrica 

que o operário tem, (fábrica de filhos) 
tu 

na tua superprodução de máquina humana 
forneces anjos para o Senhor Jesus, 

forneces braços para o senhor burguês. 
Mulher proletária, 

o operário, teu proprietário 
há de ver, há de ver: 

a tua produção, 
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a tua superprodução, 

ao contrário das máquinas burguesas 
salvar teu proprietário. 
 

LIMA, Jorge de. Mulher proletária. In BUENO, Alexei (Org). Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1997. p. 286-7. 

 

Sobre o poema conclui-se que: 
 

a) a condição da mulher (fábrica de filhos) é uma das opções de lucro do 
operário. 
 

b) o verso forneces anjos para o Senhor Jesus remete à ideia de sacrifício 

religioso. 
 

c) a produção e a superprodução da mulher proletária salvam as máquinas 

burguesas. 
 

d) os proprietários da mulher proletária são o operário, o Senhor Jesus e o 
senhor burguês. 
 

e) o verso ao contrário das máquinas burguesas mostra que as máquinas 
burguesas não salvam o operário. 

 
 

 

 

Questão 02 

Não há vagas 
 

O preço do feijão 

não cabe no poema. O preço 

do arroz 
não cabe no poema. 

Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 

a sonegação 
do leite 

da carne 
do açúcar 

do pão 
 

O funcionário público 

não cabe no poema 
com seu salário de fome 

sua vida fechada 
em arquivos. 
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Como não cabe no poema 

o operário 
que esmerila seu dia de aço 

e carvão 
nas oficinas escuras 
 

— porque o poema, senhores, 

está fechado: 
―não há vagas‖ 
 

Só cabe no poema 
o homem sem estômago 

a mulher de nuvens 
a fruta sem preço 
 

O poema, senhores, 

não fede 
nem cheira 

 

Tendo em vista que Gullar participou de vários movimentos literários, 

culturais e políticos, a característica, dentre tantas outras conferidas ao 
autor, que se destaca nesse poema é: 
 

a) a experimentação gráfica do concretismo.  

b) o tema social e de engajamento político. 
 

c) a negatividade em relação à vida. 
 

d) a suavidade nostálgica e ingênua. 
 

e) a preocupação com a forma estética e o lirismo. 

 

Questão 03 
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Operários, 1933, óleo sobre tela, 150x205 cm, (P122), Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do 
Governo do Estado de São Paulo. 

 

Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade 

peculiar, são iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as 
chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, 

rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar 
infinitamente, como mercadoria que se acumula, pelo quadro afora. 
 

 Nádia Gotlib. Tarsila do Amaral, a modernista. 
 

O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se 

encontra nos versos transcritos em: 
 

a) ―Pensem nas meninas/ Cegas inexatas/ Pensem nas mulheres/ Rotas 
alteradas.‖ (Vinícius de Moraes) 
 

b) ―Somos muitos severinos/ iguais em tudo e na sina:/ a de abrandar estas 
pedras/ suando-se muito em cima.‖ (João Cabral de Melo Neto) 
 

c) ―O funcionário p blico não cabe no poema/ com seu salário de fome/ sua 

vida fechada em arquivos.‖ (Ferreira Gullar) 
 

d) ―Não sou nada./ Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada./À parte 
isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.‖ (Fernando Pessoa) 
 

e) ―Os inocentes do Leblon/ Não viram o navio entrar (...)/ Os inocentes, 
definitivamente inocentes/ tudo ignoravam,/ mas a areia é quente, e há um 

 leo suave que eles passam pelas costas, e aquecem.‖ (Carlos Drummond 
de Andrade) 

 
 

Questão 04 
 

OLÁ! NEGRO 
 

Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos  

e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor  
tentarão apagar a tua cor!  

E as gerações dessas gerações quando apagarem  
a tua tatuagem execranda,  

não apagarão de suas almas, a tua alma, negro!  
Pai-João, Mãe-negra, Fulô, Zumbi,  

negro-fujão, negro cativo, negro rebelde  
negro cabinda, negro congo, negro íoruba,  

negro que foste para o algodão de USA 

para os canaviais do Brasil, 
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga  

de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreenda agora os teus blues 
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nesta hora triste da raça branca, negro!  

Olá, Negro! Olá. Negro!  
A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro! 
 

LIMA. J, Obras completas: Rio de Janeiro, Aguiar, 1958 
(fragmento). 

 

O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, 

um contexto social assinalado por: 
 

a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos 
brancos. 
 

b) preservação da memória ancestral e resistência negra à apatia cultural 
dos brancos. 
 

c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos 

colonizados. 
 

d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela 

condição de pobreza. 
 

e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. 
 

 
 

Habilidade 16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e 
procedimentos de construção do texto literário. 

 

Questão 01 
Traduzir-se 

 

Uma parte de mim 

é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 
 

Uma parte de mim 

é multidão: 
outra parte estranheza 

e solidão. 
Uma parte de mim 

pesa, pondera: 
outra parte 

delira. 
 

Uma parte de mim  
almoça e janta:  

outra parte  
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se espanta. 
  

Uma parte de mim  
é permanente:  

outra parte  
se sabe de repente.  

Uma parte de mim  
é só vertigem:  
outra parte,  

linguagem. 
  

Traduzir uma parte  
na outra parte  
— que é uma questão  

de vida ou morte —  

será arte? 
 

GULLAR, Ferreira. Os melhores poemas de Ferreira Gullar. 2. ed. Seleção de Alfredo Bosi. São Paulo: 
Global, 1985. p. 144-5. 

 

Para Ferreira Gullar, a linguagem transcende o horizonte das palavras, e 
mais que isso, é arte, e por meio dessa arte também se expressa e se 

traduz arte: arte da vida, arte da morte, arte do homem em si. Com o 
intuito de se autodefinir, o texto apresenta: 
 

a) confusão interior do eu lírico, marcada pela frequente presença de 
antíteses e paradoxos. 
 

b) predominância da tipologia descritiva e estrofes construídas com 

paralelismo sintático. 
 

c) presença da função referencial, expressa por meio da subjetividade do 

tema e do formato em versos. 
 

d) relação marcante de causa e consequência em cada estrofe. 
 

e) divisão de estrofes baseada em critérios estéticos, a qual é apresentada 
sequencialmente de forma lógica. 
 

Questão 02  
 

Ferreira Gullar participou de importantes movimentos na literatura como o 
concretismo e o neoconcretismo. Prezou sempre pela arte da poesia em 

consonância com o uso da palavra, elemento que, segundo ele, modifica 
almas e mentes. Analisando o poema, percebe-se que: 
 

a) a ausência de vírgula para enumeração dos elementos o gás / a luz o 

telefone / a sonegação / do leite / da carne / do açúcar / do pão representa 

escolha meramente estética. 
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b) o valor expressivo seria mantido caso os quatros primeiros versos fossem 

redigidos da seguinte forma: ―O preço do feijão e do arroz não cabe no 
poema‖. 
 

c) a predominância de períodos simples é uma forma de demonstrar 

também a simplicidade das ideias exploradas pelo autor. 
 

d) as vírgulas, utilizadas no decorrer de todo o texto, servem para marcar a 

interlocução entre a voz presente no poema e o leitor. 
 

e) o autor descreve o que deve e o que não deve ser considerado em um 
poema; no entanto, por não respeitar essa norma, demonstra desprezo pelo 

próprio poema. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Questão 03 
Tecendo a manhã 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo, 

para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos, 
se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 
(a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 
que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
 

MELO NETO, João Cabral de. Tecendo a manhã. In: OLIVEIRA, Marly de (Org) Obra completa. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 
 

Ao analisar as estratégias empregadas pelo autor para transmitir a 

mensagem, é possível afirmar que: 
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a) para reforçar a ideia de incompletude, há rupturas no modo de organizar 

frases e orações, como no terceiro verso (esse grito que ele) ou no quarto 
verso (e o lance a outro). 
 

b) o autor utiliza inúmeros termos anafóricos para criar a ideia de que há 

uma relação direta entre os galos, como no terceiro verso, no qual o 
primeiro que retoma um galo sozinho do verso 1. 
 

c) apesar de haver muitos termos anafóricos, o autor repete várias vezes os 
substantivos galo e galos para dar mais sonoridade ao poema. 
 

d) predomina a função conativa da linguagem, pois o autor busca convencer 

ou persuadir o destinatário do poema. 
 

e) a progressão das informações dá ao destinatário a impressão de 

objetividade, como se a informação traduzisse completamente o que 
acontece na realidade. 

 

  

 

 

Questão 04 

A carreira do crime 
 

Estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre 
adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as 

bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades 
que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado. 

O tráfico oferece ao jovem de escolaridade precária (nenhum dos 
entrevistados havia completado o ensino fundamental) um plano de carreira 

bem estruturado, com salários que variam de R$ 400,00 a R$ 12.000 

mensais. Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados 
do IBGE de 2001, 59% da população brasileira com mais de dez anos que 

declara ter uma atividade remunerada ganha no máximo o ‗piso salarial‘ 
oferecido pelo crime. Dos traficantes ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam 

mais de R$ 2.000 mensais; já na população brasileira essa taxa não 
ultrapassa 6%. 

Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, 
como o Bolsa-Escola (que paga R$ 15 mensais por aluno matriculado), são 

por si só incapazes de impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças 
provenientes de estratos de baixa renda: tais políticas aliviam um pouco o 

orçamento familiar e incentivam os pais a manterem os filhos estudando, o 
que de modo algum impossibilita a opção pela deliquência. No mesmo 

sentido, os programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime organizado 
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(circo-escola, oficinas de cultura, escolinhas de futebol) são importantes, 

mas não resolvem o problema. 
A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a 

repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Os 
rendimentos pagos aos adolescentes provam isso: eles são elevados 

precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É 
preciso que o Executivo federal e os estaduais desmontem as organizações 

paralelas erguidas pelas quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o 
fascínio dos salários do crime. 
 

                          Editorial. Folha de São Paulo. 15 jan. 2003. 
 

No Editorial, o autor defende a tese de que ―as políticas sociais que 

procuram evitar a entrada dos jovens compensat ria que aquela oferecida 
pelos programas do governo‖. Para comprovar sua tese, o autor apresenta: 
 

a) instituic  ões que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado. 
 

b) sugestões que ajudam a reduzir a atrac  ão exercida pelo crime 

organizado. 
 

c) políticas sociais que impedem o aliciamento de crianc  as no crime 

organizado. 
d) pesquisadores que se preocupam com os jovens envolvidos no crime 

organizado. 
 

e) n meros que comparam os valores pagos entre os programas de governo 
e o crime organizado. 
 

 
Habilidade 17 -Reconhecer a presença de valores sociais e humanos 

atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. 
 

Questão 01 - No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não 

morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. 
Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a 

outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, 
saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu 

recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar 
pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o 

dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, 
o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e 

não caí nenhuma vez. 
Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de 

livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua 
casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o 

livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal 
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sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do ―dia seguinte‖ 

com ela ia se repetir com meu coração batendo. 
E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo 

indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já 
começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes 

adivinho. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me 
fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. 
 

LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 10-1. 
 

O trecho acima, do conto Felicidade clandestina, de Clarice Lispector, 

apresenta uma narradora-personagem, já adulta, que conta sobre um fato 
que viveu na infância. Durante a narração, ela mostra percepções que não 

tivera na época do acontecimento. Essas percepções podem ser 
representadas por qual trecho a seguir? 
 

a) Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria. 
 

b) Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. 
 

c) Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a 
outra menina. 
 

d) No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso. 
 

e) Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do ―dia 
seguinte‖ com ela ia se repetir com meu coração batendo. 
 

Questão 02  
 

SONETO DE FIDELIDADE 
 

De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 
Dele se encante mais meu pensamento. 

 
Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 
E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 
Mas que seja infinito enquanto dure. 
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                                                           Vinícius de Moraes 
 

Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinicius de Moraes, delineia-se a 
ideia de que o poeta: 
 

a) não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas. 
 

b) acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se 
por outra e trocar de amor. 
 

c) entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas 

pessoas. 
 

d) concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto 

na alegria quanto na tristeza. 
e) vê, na angústia causada pela ideia da morte, o impedimento para as 

pessoas se entregarem ao amor. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Questão 03 
 

TEXTO I: 
 

LIRA DOS VINTE ANOS 
 

Ossian o bardo é triste como a sombra 
Que seus cantos povoa. O Lamartine 

É monótono e belo como a noite, 
Como a lua no mar e o som das ondas... 

Mas pranteia uma eterna monodia, 

Tem na lira do gênio uma só corda; 
Fibra de amor e Deus que um sopro agita: 

Se desmaia de amor a Deus se volta, 
Se pranteia por Deus de amor suspira. 

Basta de Shakespeare. Vem tu agora, 
Fantástico alemão, poeta ardente 

Que ilumina o clarão das gotas pálidas 
Do nobre Johannisberg! Nos teus romances 

Meu coração deleita-se... Contudo, 
Parece-me que vou perdendo o gosto. 

(…) 
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                                                               Álvares de Azevedo 
 

Considerando-se esse excerto no contexto do poema a que pertence (Ideias 

íntimas), é correto afirmar que, nele: 
 

a) o eu lírico manifesta tanto seu apreço quanto sua insatisfação em relação 
aos escritores que evoca.  
 

b) a dispersão do eu lírico, própria da ironia romântica, exprime-se na 
métrica irregular dos versos. 
 

c) o eu lírico rejeita a literatura e os demais poetas porque se identifica 

inteiramente com a natureza. 
 

d) a recusa dos autores estrangeiros manifesta o projeto nacionalista típico 

da segunda geração romântica brasileira. 
 

e) Lamartine é criticado por sua irreverência para com Deus e a religião, 
muito respeitados pela segunda geração romântica. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Questão 04 
 

TEXTO I: 
 

Leia a anedota abaixo: 
 

– Como é que o senhor quer as costeletas? - Disse o barbeiro. 
O freguês, dono do restaurante, respondeu:   

– Bem passadas, com molho e pimenta. 
 

Não houve comunicação entre os interlocutores. Qual foi o motivo? 
 

a) As condições de produção da enunciação não foram levadas em 

consideração. 
 

b) Os interlocutores não se conheciam. 
 

c) Os interlocutores não tinham a mesma profissão. 
 

d) Os interlocutores não tinham a mesma intenção comunicativa. 
 

e) Ambos interlocutores não respeitaram o ambiente em que estavam 

localizados. 
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Habilidade 18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão 

temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes 
gêneros e tipos. 

 
Questão 01 - Texto I 

 
O açúcar 

 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
 

Vejo-o puro 
e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 
na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 

 
Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o 
                                                                 [Oliveira, 

dono da mercearia. 
Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

 
Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 
 

Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 

homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 

plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar. 

Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 
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branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
 

GULLAR, Ferreira. Os melhores poemas de Ferreira Gullar. 2. ed. Seleção de Alfredo Bosi. São Paulo: 
Global, 1985. p. 60-1. 

 

Texto II 

 
A cana de açúcar 

 

Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos 

colonizadores portugueses no século XVI. A região que durante séculos foi a 

grande produtora de cana-de -açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, 
onde os férteis solos de massapé, além da menor distância em relação ao 

mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse cultivo. 
Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de-açúcar é São Paulo, 

seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além de 
produzir o açúcar, que em parte é exportado e em parte abastece o mercado 

interno, a cana serve também para a produção de álcool, importante nos 
dias atuais como fonte de energia e de bebidas. A imensa expansão dos 

canaviais no Brasil, especialmente em São Paulo, está ligada ao uso do 
álcool como combustível. 
 

VESENTINI, J.W. Brasil, sociedade e espaço. São Paulo: Ática, 1992. 
 

Quanto à tipologia textual é correto afirmar que: 
 

a) o texto I não é literário, pois, entre outras características, é um poema 

que emprega imagens sugestivas. 
 

b) o texto II, também literário, aborda o tema de forma mais clara e 
objetiva, a fim de enfatizar a mensagem. 
 

c) o texto I, apesar de ter a forma de poema, não se caracteriza como 

literário, pois apresenta, muitas vezes, frases vazias, sem significação. 
 

d) o texto II não é literário e apresenta, com objetividade, informações 

sobre o tema. 
 

e) ambos os textos são literários, porquanto trazem imagens sugestivas, 
empregadas de forma objetiva, apesar das frases vazias que, por vezes, 

apresentam. 
 
 

Questão 02  
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Extraído do site: <http://depositodocalvin.blogspot.com/2008/04/ 
calvin-haroldotirinha-408.html>. Acesso em: 15 mar. 2016. 

 

A tira acima, criada pelo norte-americano Bill Watterson, retrata de forma 
divertida o cotidiano de um menino chamado Calvin e seu tigre de 

estimação, Haroldo, apresentado no último quadro. Com base nas imagens e 
no diálogo, é possível afirmar que: 
 

a) Calvin reflete sobre a necessidade de ficar fora de casa no inverno após 
ver Haroldo já aquecido perto da lareira. 
 

b) a alegria de Calvin é decorrente dos cuidados maternos. 
 

c) o primeiro quadro da tira, que não possui linguagem verbal, mostra Calvin 
chegando em casa pensativo. 
 

d) Calvin sente-se bem ao se sentar perto do fogo porque vê que terá a 

companhia de Haroldo. 
 

e) o último quadro da tira indica que Haroldo finge dormir para brincar com 
Calvin. 

 

Questão 03 
 

Comparação com Mirella não incomoda 
Thaíz Schmitt, atual affair de Latino 

 

Thaíz Schmitt, atual affair de Latino, diz não se incomodar com as 

comparações com Mirella Santos, ex-mulher do cantor. ―Ser comparada com 

uma mulher como a Mirella para mim   um elogio‖, disse a loira à coluna 
―Olá!‖ do jornal Agora. 
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Thaíz avisou, ainda, que não é namorada de Latino: ―Estamos s  

ficando‖, disse ela – que ficará cinco dias no Canadá para participar do 
Brazilian Ball. 

 
Extraído do site: <http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL16 
56076-9798,00-COMPARACAO+COM+MIRELLA+NAO+INCOMODA 

+THAIZ+SCHMITT+ATUAL+AFFAIR+DE+LATINO.html>. Acesso em: 
15 mar. 2016. 

 

O texto anterior foi publicado em um site de notícias sobre pessoas famosas. 

Em relação à palavra affair, conclui-se que: 
 

a) é um barbarismo, no sentido linguístico. 

b) é um solecismo. 
 

c) não é utilizada com frequência em notícias sobre celebridades.  
 

d) se for substituída por ―namoro‖, o sentido da notícia permanecerá o 
mesmo. 
 

e) é usada em português como um empréstimo linguístico. 
 

Questão 04 - O autor do texto abaixo crítica, ainda que em linguagem 

metafórica, a sociedade contemporânea em relação aos seus hábitos 
alimentares.  
 

"Vocês que têm mais de 15 anos, se lembram quando a gente comprava 

Ieite em garrafa, ira leiteira da esquina? (...) Mas vocês não se lembram de 

nada, pô? Vai ver nem sabem o que é vaca. Nem o que é leite. Estou 
falando isso porque agora mesmo peguei um pacote de leite - leite em 

pacote, imagina, Tereza! - na porta dos fundos e estava escrito que é 
pasteurizado, ou pasteurizado, sei lá, tem vitamina, é garantido pela 

embromatologia, foi enriquecido e o escambau. Será que isso é mesmo 
leite? No dicionário diz que leite é outra coisa: 'Líquido branco, contendo 

água, proteína, açúcar e sais minerais'. Um alimento pra ninguém botar 
defeito. O ser humano o usa há mais de 5.000 anos. É o único alimento só 

alimento. A carne serve pro animal andar, a fruta serve pra fazer outra 
fruta, o ovo serve pra fazer outra galinha (...) O leite é só leite. Ou toma ou 

bota fora. Esse aqui examinando bem, é só pra botar fora. Tem chumbo, 
tem benzina, tem mais água do que leite, tem serragem, sou capaz de jurar 

que nem vaca tem por trás desse negócio. Depois o pessoal ainda acha 
estranho que os meninos não gostem de leite. Mas, como não gostam? Não 

gostam como? Nunca tomaram! Múúúúúúú!" 
 

                (FERNANDES, Millôr. "O Estado de S. Paulo", 22 de agosto    
              de 1999) 

 

A palavra EMBROMATOLOGIA usada pelo autor é: 
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a) um termo científico que significa estudo dos bromatos. 
 

b) uma composição do termo de gíria "embromação" (enganação) com 

bromatologia, que é o estudo dos alimentos. 
 

c) uma junção do termo de gíria "embromação" (enganação) com lactologia, 
que é o estudo das embalagens para leite. 
 

d) um neologismo da química orgânica que significa a técnica de retirar 
bromatos dos laticínios. 
 

e) uma corruptela de termo da agropecuária que significa a ordenha 

mecânica. 
 

 

Habilidade 19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos 
em situações específicas de interlocução. 

 
Questão 01 
 

O exercício da crônica 
 

Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um 

cronista; não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas 

pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um 
prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma 

máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um 
assunto qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da 

véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue 
novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, 

através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda 
dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela 

concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de 
assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o 

inesperado. 
 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das 
Letras, 1991 

 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui: 
 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 
 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 
 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 
 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 
 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 
 



 

 

 

 
Rua do Oratório, 977 – Mooca 

Fone: (11) 2601 - 5973 
www.maestroassessoria.com.br 

 

Questão 02 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Cartaz afixado nas bibliotecas centrais e setoriais da Universidade Federal de Goiás 
(UFG), 2011 (Foto: Reprodução/ENEM). 

 

Considerando-se a finalidade comunicativa comum do gênero e o contexto 
específico do Sistema de Biblioteca da UFG, esse cartaz tem função 

predominantemente: 
 

a) socializadora, contribuindo para a popularização da arte. 
 

b) sedutora, considerando a leitura como uma obra de arte. 
 

c) estética, propiciando a apreciação despretensiosa da obra. 
 

d) educativa, orientando o comportamento dos usuários de um serviço. 
 

e) contemplativa, evidenciando a importância dos artistas internacionais. 
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Questão 03 
 

OUVIR ESTRELAS 
 

"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 
 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via-láctea, como um pálio aberto, 
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 
 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas." 

                                                                              Olavo Bilac 
 

Nos textos em geral, é comum a ocorrência simultânea de várias funções da 

linguagem. Contudo, sempre haverá uma função predominante, isto é, 
aquela que será mais importante do que as demais. No poema de Olavo 

Bilac, a função predominante é a função poética, pois: 
 

a) O centro de interesse da comunicação na função poética é o próprio texto 
e, por isso, alguns recursos são utilizados para chamar a atenção do 

destinatário para a mensagem. Forma e conteúdo ganham um novo arranjo 

para provocar no leitor o prazer estético. Recursos como efeitos sonoros e 
rítmicos, além do uso das diversas figuras de linguagem, colaboram na 

tentativa de deslocar a mensagem de uma estrutura convencional que tolhe 
a criatividade artística. 
 

b) a mensagem está centrada no remetente, ou seja, em quem envia a 

mensagem, e está relacionada diretamente com a atitude de quem fala em 
relação àquilo de que se está falando. Pode dar a impressão de certa 

emoção, verdadeira ou dissimulada, a respeito de determinado assunto. 
 

c) a mensagem está centrada no próprio código. Cada função tem um foco 

em um dos elementos da comunicação e, para a função poética, nada é mais 
importante do que a própria palavra e seus desdobramentos. Nela, o código 

é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando-o e analisando-o. 
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d) a mensagem está centrada na necessidade de transmitir ao interlocutor 

dados da realidade de uma maneira direta e objetiva, evitando assim o 
discurso literário. 
 

e) a mensagem está focado nas figuras de linguagem como a metáfora, 

elipses para dar ritmo ao poema. 
 
 

Questão 04 
 

TEXTO I: 
 

Perante a Morte empalidece e treme, 
Treme perante a Morte, empalidece. 

Coroa-te de lágrimas, esquece 
O Mal cruel que nos abismos geme. 
 

                                                                Cruz e Souza, Perante a Morte. 

TEXTO II: 
 

Tu choraste em presença da morte? 
Na presença de estranhos choraste? 

Não descende o cobarde do forte; 

Pois choraste, meu filho não és! 
 

                                                                  Gonçalves Dias, I Juca Pirama. 

TEXTO III: 
 

Corrente, que do peito destilada, 

Sois por dous belos olhos despedida; 
E por carmim correndo dividida, 

Deixais o ser, levais a cor mudada. 
 

                                    Gregório de Matos, Aos Mesmos Sentimentos. 

TEXTO IV: 
 

Chora, irmão pequeno, chora, 

Porque chegou o momento da dor. 
A própria dor é uma felicidade... 
 

                                  Mário de Andrade, Rito do Irmão Pequeno. 

TEXTO V: 
 

Meu Deus! Meu Deus! 
Mas que bandeira é esta, 

Que impudente na gávea tripudia?!... 
Silêncio! ...Musa! Chora, chora tanto 

Que o pavilhão se lave no teu pranto... 
 

                                                               Castro Alves, O Navio Negreiro. 
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Dois dos cinco textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta 

diante de situações inaceitáveis. Esse transbordamento sentimental faz-se 
por meio de frases e recursos linguísticos que dão ênfase à função emotiva e 

à função conativa da linguagem. Esses dois textos são: 
 

a) I e IV. 
 

b) II e III. 
 

c) II e V. 
 

d) III e V. 
 

e) IV e V. 
 

 
Habilidade 20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a 

preservação da memória e da identidade nacional. 
 

Questão 01 - ―Ele era o inimigo do rei‖, nas palavras de seu bi grafo, Lira 

Neto. Ou, ainda, ―um romancista que colecionava desafetos, azucrinava D. 
Pedro II e acabou inventando o Brasil‖. Assim era Jos  de Alencar (1829-

1877), o conhecido autor de O guarani e Iracema, tido como o pai do 
romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas 

nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de 
jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro 

da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse 
personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. 
 

                                                    História Viva, n. 99, 2011. 
 

Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da 
futura digitalização de sua obra, depreende-se que: 
 

a) a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam 

compreender seus romances. 
 

b) o conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou 

uma vasta obra literária com temática atemporal. 
 

c) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, 
demonstra sua importância para a história do Brasil Imperial. 
 

d) a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na 

preservação da memória linguística e da identidade nacional. 
 

e) o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por 

sua temática indianista. 
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Questão 02: Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era 

povoado de índios. Importaram, depois, da África, grande número de 
escravos. O Português, o Índio e o Negro constituem, durante o período 

colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à 
cultura, a contribuição do Português foi de longe a mais notada. Durante 

muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de 
comunicação. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas 

expedições. Em 1694, dizia o Padre Antônio Vieira que ―as famílias dos 
portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as 

outras, que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a 
língua que nas ditas famílias se fala é a dos Índios, e a portuguesa a vão os 

meninos aprender à escola.‖ 
 

TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984 (adaptado). 
 

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O 
texto mostra que, no período colonial brasileiro, o Português, o Índio e o 

Negro formaram a base da população e que o patrimônio linguístico 

brasileiro é resultado da: 
  

(A) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros.  
(B) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas.  

(C) importância do Padre Antônio Vieira para a literatura de língua 
portuguesa.  

(D) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi.  
(E) interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. 

 
 

 

 

 

 

 

Questão 03: Camelôs 
Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão:  

O que vende balõezinhos de cor  
O macaquinho que trepa no coqueiro  

O cachorrinho que bate com o rabo  

Os homenzinhos que jogam boxe  
A perereca verde que de repente dá um pulo que engraçado  

E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa alguma.  
Alegria das calçadas Uns falam pelos cotovelos: 
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- ―O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho vai buscar um pedaço de 

banana para eu acender o charuto.  
Naturalmente o menino pensará: Papai está malu...‖  

Outros, coitados, têm a língua atada.  
Todos porém sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos 

de inutilidades.  
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da meninice...  

E dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância.  
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.  

 

Uma das diretrizes do Modernismo foi a percepção de elementos do 

cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manoel Bandeira 
exemplifica essa tendência e alcança expressividade porque  

 
(A) realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança 

brasileira.  

(B) promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros 

urbanos.  

(C) traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação 

corriqueira. 

(D) introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética 

nova.  

(E) constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade 

infantil.  

 
Habilidade 21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos 

verbais e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos. 

 
Questão 01 - Manta que costura causos e histórias no seio de uma família 

serve de metáfora da memória em obra escrita por autora portuguesa. O 
que poderia valer mais do que a manta para aquela família? Quadros de 

pintores famosos? Joias de rainha? Palácios? Uma manta feita de centenas 

de retalhos de roupas velhas aquecia os pés das crianças e a memória da 
avó, que a cada quadrado apontado por seus netos resgatava de suas 

lembranças uma história. Histórias fantasiosas como a do vestido com um 
bolso que abrigava um gnomo comedor de biscoitos; histórias de 

traquinagem como a do calção transformado em farrapos no dia em que o 
menino, que gostava de andar de bicicleta de olhos fechados, quebrou o 

braço; histórias de saudades, como o avental que carregou uma carta por 
mais de um mês ... Muitas histórias formavam aquela manta. Os 

protagonistas eram pessoas da família, um tio, uma tia, o avô, a bisavó, ela 
mesma, os antigos donos das roupas. Um dia, a avó morreu, e as tias 
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passaram a disputar a manta, todas a queriam, mais do que aos quadros, 

joias e palácios deixados por ela. Felizmente, as tias conseguiram chegar a 
um acordo, e a manta passou a ficar cada mês na casa de uma delas. E os 

retalhos, à medida que iam se acabando, eram substituídos por outros 
retalhos, e novas e antigas histórias foram sendo incorporadas à manta mais 

valiosa do mundo. 
LASEVICIUS, A. Língua Portuguesa, São Paulo, n. 76, 2012 (adaptado). 

A autora descreve a importância da manta para aquela família, ao verbalizar 

que ―novas e antigas hist rias foram sendo incorporadas à manta mais 
valiosa do mundo‖. Essa valorização evidencia-se pela 

 

(A) oposição entre os objetos de valor, como joias, palácios e quadros, e a 

velha manta. 

(B) descrição detalhada dos aspectos físicos da manta, como cor e tamanho 

dos retalhos. 

(C) valorização da manta como objeto de herança familiar disputado por 

todos. 

(D) comparação entre a manta que protege do frio e a manta que aquecia os 

pés das crianças. 

(E) correlação entre os retalhos da manta e as muitas histórias de tradição 

oral que os formavam. 

 

Questão 02 

Bullying 
 

Bullying   um termo da língua inglesa (bully =―valentão‖) que se 
refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, 

intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são 
exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o 

objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou 
capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação desigual 

de forças ou poder. 
 

[...] 
 

O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente 

qualquer contexto no qual as pessoas interajam, tais como a escola, a 
faculdade ou universidade e a família, mas pode ocorrer também no local de 

trabalho e entre vizinhos. Há uma tendência de as escolas não admitirem a 
ocorrência do bullying entre seus alunos; ou desconhecem o problema ou se 

negam a enfrentá-lo. Esse tipo de agressão geralmente ocorre em áreas 

onde a presença ou supervisão de pessoas adultas é mínima ou inexistente. 
Estão inclusos no bullying os apelidos pejorativos criados para humilhar os 

colegas. 
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CAMARGO, Orson. Extraído do site: <www.brasilescola.com/sociol 
ogia/bullying.htm>. Acesso em: 15 mar. 2016. 

 

De acordo com o texto: 
 

a) o bullying é uma prática recente nas escolas que se caracteriza por 

agressões físicas sofridas pelos alunos. 
 

b) a repetição das agressões é uma das características do bullying. 
 

c) a prática de bullying acontece com mais frequência em escolas públicas. 
 

d) as escolas não admitem o bullying porque não têm meios para 

identificação e solução do problema. 
 

e) sempre há um motivo importante que leva as pessoas a praticarem o 
bullying. 

 
 

Questão 03 
 

Até quando? 
 

Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 

Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 

Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 
GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). Rio de 
Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto: 
 

a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 
 

b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 
 

c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 
 

d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
 

e) originalidade, pela concisão da linguagem. 
 

Questão 04 
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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: 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 
Habilidade 22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, 

assuntos e recursos linguísticos.  
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Questão 01- Um adolescente um pouco sem rumo, estranhando seu 

próprio comportamento, paradoxalmente desafiador e arrependido, para 
você na rua e fala: ―Estou s  passando por uma fase agora. Todo o mundo 

passa por fases, não  ?‖ Algu m talvez reconheça sua voz. É Holden, o her i 
do romance O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger. 

Aproveitando-se da situação, atrás e ao lado dele se aglomeram pais e 
mães de adolescentes. Eles tamb m perguntam: ―Então,   assim? Vai 

passar? É s  uma fase?‖ 
Resposta de bolso, caso Holden e os pais o parem na rua: ―Não. Não   

apenas uma fase. Por isso, nada garante que passe‖. 
Nossos adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. Batalham 

com seus corpos, que se esticam e se transformam. Lidam com as 
dificuldades de crescer no quadro complicado da família moderna. Como se 

diz hoje, eles se procuram e eventualmente se acham. Mas, além disso, eles 

precisam lutar com a adolescência, que é uma criatura um pouco 
monstruosa, sustentada pela imaginação de todos, adolescentes e pais. Um 

mito, inventado no começo do século 20, que vingou sobretudo depois da 
Segunda Guerra Mundial. 

A adolescência é o prisma pelo qual os adultos olham os adolescentes 
e pelo qual os próprios adolescentes se contemplam. Ela é uma das 

formações culturais mais poderosas de nossa época. 
Objeto de inveja e de medo, ela dá forma aos sonhos de liberdade ou 

de evasão dos adultos e, ao mesmo tempo, a seus pesadelos de violência e 
desordem. 
 

CALLIGARIS, Contardo. A adolescência. São Paulo: Publifolha, 2000. p. 12. 
 

De acordo com o texto, a adolescência: 
 

a) é uma fase difícil, cheia de conflitos, mas que, certamente, passa. 
 

b) é tratada com descaso por pais de adolescentes e adultos em geral. 
 

c) não é mais motivo de preocupação entre jovens e adultos, pois há hoje 

mais consciência de que se trata apenas de uma fase. 
 

d) alimenta um imaginário que pode dificultar as pessoas a perceberem a 
individualidade de cada adolescente. 
 

e) é um conceito já em desuso pela sociedade atual. 
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Questão 02 

 
 

Extraído do site: <www.charge-o-matic.blogger.com.br/2007>. 
Acesso em: 07 set. 2008. 

Com base na análise e na interpretação da charge, é correto afirmar que: 
 

a) a ausência do texto escrito, exceto o título, não prejudicaria a 

interpretação da charge. 
 

b) a composição da imagem do personagem leão, segurando a folha e de 
braços dados, foi aleatória. 
 

c) a distância da imagem do Congresso Nacional demonstra a falta de 
relação entre ele e os personagens. 
 

d) a mudança da posição dos personagens sem a alteração das falas não 

prejudicaria o humor da charge. 
 

e) as falas, bem como os personagens, retratam diferentes segmentos do 

governo e do poder públicodo país. 
 
 

Questão 03 
 

 
 

Extraído do site: <www.matutando.com/2009/05>.  
Acesso: 27 jun. 2011 

A charge acima objetiva criticar o comportamento dos políticos do Congresso 

Nacional. Baseando-se na análise da charge, assinale a alternativa correta. 
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a) O sol é utilizado apenas como contraste para que a sombra projetada 
represente os ―ratos atrás das grades‖. 
 

b) A gíria, que aparece entre parênteses e depois do título, não apresenta 

relação de significância com os demais elementos. 
 

c) A posição dos ratos não interfere muito na interpretação da charge, fato 

que permitiria colocá-los abaixo do Congresso ou abaixo do braço. 
 

d) Alguns elementos que compõem a charge fazem alusão a uma expressão 
idiomática, o que permite entender uma das ideias vinculadas. 
 

e) A quantidade de ratos e a posição que eles ocupam permitem dizer que 
os deputados estão para escândalos assim como os senadores estão para 

farras e abusos. 
 
 

Questão 04  
 

TEXTO I 
 

 
Reprodução: ENEM 

TEXTO II 
 

Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo... 
Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer 

Porque sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura... 
 

                                                                     (Alberto Caeiro) 
 

A tira ―Hagar‖ e o poema de Alberto Caeiro (um dos heterônimos de 

Fernando Pessoa) expressam, com linguagens diferentes, uma mesma ideia: 
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a de que a compreensão que temos do mundo é condicionada, 

essencialmente: 
 

a) pelo alcance de cada cultura. 

b) pela capacidade visual do observador. 

c) pelo senso de humor de cada um. 

d) pela idade do observador. 

e) pela altura do ponto de observação. 

 

Habilidade 23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor 
e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos 

utilizados. 
 

Questão 01 - O dia em que o peixe saiu de graça  
Uma operação do Ibama para combater a pesca ilegal na divisa entre os 

Estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes 

usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. 
Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a 

medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos 
animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para 

instituições de caridade.  
Época, 23 mar. 2009 (adaptado). 

 

A notícia, do ponto de vista de seus elementos constitutivos, 
 

(A) apresenta argumentos contrários à pesca ilegal. 

(B) tem um título que resume o conte do do texto. 
(C) informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa 

ac ão. 

(D) dirige-se aos  rgãos governamentais dos estados envolvidos na referida 
operac ão do Ibama. 

(E) introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em 
defesa do meio ambiente. 

               

Questão 02 - E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água 
potável do mundo acabasse?  

 
As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo, em 

2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro com água 
só duas vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo 

(metade do que a ONU recomenda), seu abastecimento será interrompido. 
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Nos mercados, não haveria carne, pois, se não há água para você, imagine 

para o gado. Gastam-se 43 mil litros de água para produzir 1 kg de carne. 
Mas, não é só ela que faltará. A Região Centro-Oeste do Brasil, maior 

produtor de grãos da América Latina em 2012, não conseguiria manter a 
produção. Afinal, no país, a agricultura e a agropecuária são, hoje, as 

maiores consumidoras de água, com mais de 70% do uso. Faltariam arroz, 
feijão, soja, milho e outros grãos.  

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012.  

 
A língua portuguesa dispõe de vários recursos para indicar a atitude do 

falante em relação ao conteúdo de seu enunciado. No início do texto, o 

verbo ―dever‖ contribui para expressar 
 

(A) uma constatação sobre como as pessoas administram os recursos 
hídricos.  

(B) a habilidade das comunidades em lidar com problemas ambientais 
contemporâneos.  

(C) a capacidade humana de substituir recursos naturais renováveis.  
(D) uma previsão trágica a respeito das fontes de água potável.  

(E) uma situação ficcional com base na realidade ambiental brasileira. 
 
 

Questão 03  
                                                       

E GUARDE ESTA CONDIC               UROS. 
Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Revista Época. N  424, 03 jul. 2006. 

 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de 

linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. 
Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo 

básico   
 

(A) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à 

adesão ao consumo. 

(B) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao 

consumismo exagerado. 

(C) defender a importância do conhecimento de informática pela população 

de baixo poder aquisitivo. 

(D) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais 

economicamente desfavorecidas. 

(E) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, 

mesmo a mais moderna. 
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Questão 04 - Novas tecnologias  

 Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas 
tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de 

telecomunicações. Expressões frequentes como ―o futuro já chegou‖, 
―maravilhas tecnol gicas‖ e ―conexão total com o mundo‖ ―fetiche-zam‖ 

novos produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo 
obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas 

o ―futuro‖ tão festejado.  

 Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho 
midiático perverso, ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, 

certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos 
uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê 
pessoal transformado em objeto público de entretenimento.  

 Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres 
para nos aprisionar, por espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista 

com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos 
controlados.  

SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. 
Acesso em: 1 mar 2013 (adaptado). 

 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de 

orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com 
relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, nesse texto, a escolha das 

formas verbais em destaque objetiva 
 

(A) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as 

novas tecnologias. 

(B) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja 

aprisionada às novas tecnologias. 

(C) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são 

controladas pelas novas tecnologias. 

(D) tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as 

novas tecnologias e por elas é manipulado. 

(E) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as 

novas tecnologias controlem as pessoas. 
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Habilidade 24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas 

empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, 
sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

 
Questão 01 

 
 

 
 

Disponível em: <www.ccsp.com.br>. Acesso: 26/07/10 (adaptado). 
(Reprodução/ENEM). 

 

O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo 
quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se 

elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração ―Noites do 
Terror‖, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer 

do leitor: 
 

a) a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. 
 

b) a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. 
 

c) a atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada 

aleatoriamente. 
 

d) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. 

e) a percepção do sentido literal da expressão ―noites do terror‖, equivalente 
à expressão ―noites de terror‖. 
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Questão 02 

 

 
 

Disponível em: <http://www.ccsp.com.br>. Acesso em: 27 jul 2010 (adaptado). (Foto: 
Reprodução/ENEM) 

 

O texto   uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: ―Mude 

sua embalagem‖. A estrat gia que o autor utiliza para o convencimento do 
leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, 

com vistas a: 
 

a) ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, 

aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. 
 

b) enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos 
alimentares saudáveis, reforçando tal postura. 
 

c) criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da 

população, propondo a redução desse consumo. 
 

d) associar o vocábulo ―aç car‖ à imagem do corpo fora de forma, sugerindo 

a substituição desse produto pelo adoçante. 
 

e) relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não 
desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. 
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Questão 03 
 

NO TEMPO DE ANDARILHO 
 

Prospera pouco no Pantanal o andarilho. Seis meses, durante a seca, 

anda. Remói caminhos e descaminhos. Abastece de perna as distâncias. E, 
quando as estradas somem, cobertas por águas, arrancha. 
 

O andarilho é um antipiqueteiro por vocação. Ninguém o embuçala. 

Não tem nome nem relógio. Vagabundear é virtude atuante para ele. Nem é 
um idiota programado, como nós. O próprio esmo é que o erra. 
 

Chega em geral com escuro. Não salva os moradores do lugar. Menos 
por deseducado. Senão por alheamento e fastio. Abeira-se do galpão, mais 

dois cachorros, magros, pede comida, e se recolhe em sua vasilha de dormir 
armada no tempo. Cedo, pela magreza dos cachorros que estão medindo o 

pátio, toda a fazenda sabe que Bernardão chegou. "Venho do oco do mundo. 
Vou para o oco do mundo." É a única coisa que ele adianta. O que não 

adianta. 
 

(...) 
 

Enquanto as águas não descem e as estradas não se mostram, 

Bernardo trabalha pela bóia. Claro que resmunga. Está com raiva de quem 
inventou a enxada. E vai assustando o mato como um feiticeiro. 
 

Os hippies o imitam por todo o mundo. Não faz entretanto brasão de 

seu pioneirismo. Isso de entortar pente no cabelo intratável ele pratica de 
velho. A adesão pura à natureza e a inocência nasceram com ele. Sabe 

plantas e peixes mais que os santos. 
 

Não sei se os jovens de hoje, adeptos da natureza, conseguirão 

restaurar dentro deles essa inocência. Não sei se conseguirão matar dentro 
deles a centopéia do consumismo. Porque, já desde nada, o grande luxo de 

Bernardo é ser ninguém. Por fora é galalau. Por dentro não arredou de 
criança. É ser que não conhece ter. Tanto que inveja não se acopla nele. 
 

Manoel de Barros. Livro de pré-coisas: roteiro para uma excursão 

poética no Pantanal. 2.a ed. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 47-8. 
 
De acordo com o texto, o andarilho: 
 

a) faz apologia do modo de vida do andarilho e, consequentemente, de 

todos aqueles que desprezam o trabalho. 
 

b) critica os valores de indivíduos que compõem a sociedade atual ao 

contrapor-lhes a beleza que percebe na figura do andarilho. 
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c) apresenta a figura idealizada do andarilho, buscando convencer o leitor a 

se solidarizar com pessoas à margem da sociedade e a lhes oferecer 
emprego. 
 

d) descreve um andarilho cujo objetivo "é ser ninguém", para ressaltar a 

influência desse tipo social no movimento tanto de jovens que romperam 
com os valores sociais estabelecidos quanto dos jovens consumistas. 
 

e) desaprova o modo de vida do andarilho, como comprova o trecho 
"Vagabundear é virtude atuante para ele". 
 

Questão 04 - Para Carr, internet atua no comércio da distração 

Autor de ―A Geração Superficial‖ analisa a influência da tecnologia na mente 

 
O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a 

inteligência de ninguém. O autor explica descobertas científicas sobre o 
funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da internet 

em nossa forma de pensar. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem 

navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários. Mais: 
Carr afirma que há empresas obtendo lucro com a recente fragilidade de 

nossa atenção. ―Quanto mais tempo passamos on-line e quanto mais rápido 
passamos de uma informação para a outra, mais dinheiro as empresas de 

internet fazem‖, avalia. ―Essas empresas estão no com rcio da distração e 
são experts em nos manter cada vez mais famintos por informação 

fragmentada em partes pequenas. É claro que elas têm interesse em nos 
estimular e tirar vantagem da nossa compulsão por tecnologia.‖ 
 

         ROXO, E. Folha de S. Paulo. 18 fev. 2012 (adaptado) 
 

A crítica do jornalista norte-americano que justifica o título do texto é a de 

que a internet: 
  

(A) mantém os usuários cada vez menos preocupados com a qualidade da 
informação.  

(B) torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a 
atenção de seus usuários.  

(C) desestimula a inteligência, de acordo com descobertas científicas sobre o 

cérebro.  
(D) influencia nossa forma de pensar com a superficialidade dos meios 

eletrônicos.  
(E) garante a empresas a obtenção de mais lucro com a recente fragilidade 

de nossa atenção. 
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Habilidade 25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas 
linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e 

de registro. 
 

Questão 01 

Samba da bênção 
 

É melhor ser alegre que ser triste 
Alegria é a melhor coisa que existe 

É assim como a luz no coração 

Mas pra fazer um samba com beleza 
É preciso um bocado de tristeza 

É preciso um bocado de tristeza 
Senão, não se faz um samba, não 
 

Fazer samba não é contar piada 

E quem faz samba assim não é de nada 
O bom samba é uma forma de oração 

Porque o samba é a tristeza que balança 
E a tristeza tem sempre uma esperança 

A tristeza tem sempre uma esperança 
De um dia não ser mais triste, não 
 

Ponha um pouco de amor numa cadência 
E vai ver que ninguém no mundo vence 

A beleza que tem um samba, não 
Porque o samba nasceu lá na Bahia 

E se hoje ele é branco na poesia 
Se hoje ele é branco na poesia 

Ele é negro demais no coração 
 

MORAES, Vinicius de; POWELL, Baden. Extraído do site: <www.vini 
ciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=779>. 

Acesso em: 15 mar. 2016. 
 

Samba da bênção, composto por Baden Powell e Vinicius de Moraes, dois 

grandes nomes da música popular brasileira, pertence ao movimento da 
Bossa Nova, considerada um subgênero do samba. Observa-se que a letra 

da canção: 
 

a) ressalta a supremacia da tristeza em detrimento da alegria. 
 

b) descreve o samba como uma música tipicamente triste. 
 

c) mostra que a composição de um samba é motivada por crenças 
religiosas. 
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d) demonstra a evolução do samba de forma preconceituosa. 
 

e) é metalinguística, pois remete ao ato de fazer samba. 
 

Questão 02  
 

Figura 1 
 

  
 

Fonte: Revista Veja. 

Figura 2 

   
Reprodução: Internet 

 

Quanto ao aspecto ortográfico das palavras nas figuras, pode-se afirmar 
que: 

 
a) a escrita de ―arrois‖ e ―sobremeza‖ representa, com exatidão, os fonemas 

da fala. 

b) em ―fejoada‖, há um processo de redução da palavra ―feijoada‖, chamado 

apócope. 

c) a faixa da figura 2 foi escrita segundo as regras do Acordo Ortográfico de 

1971 para o uso do hífen. 
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d) a faixa da figura 2 estaria de acordo com a norma culta da língua se fosse 

reescrita assim: ―mega feirão de carros semi novos‖. 

e) os erros ortográficos cometidos na placa da figura 1 são variedades 
admitidas pela norma culta da língua. 

  
Habilidade 26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações 

específicas de uso social. 
 

Questão 01 

PRONOMINAIS 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 

Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 

 
Mas o bom negro e o bom branco 

da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
 

(ANDRADE, Oswald de. "Seleção de textos." São Paulo: Nova Cultural, 1988) 
 

"Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, 

despreocupada, ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos 
personagens (...)." 
 

(CEGALLA, Domingos Paschoal. "Novíssima gramática da língua portuguesa." São Paulo: 
Nacional, 1980) 

 

Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se 

afirmar que ambos: 
 

a) condenam essa regra gramatical. 
 

b) acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 
 

c) criticam a presença de regras na gramática. 
 

d) afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
 

e) relativizam essa regra gramatical.  
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Questão 02 - No trecho abaixo, extraído do Romance A Cidade e as Serras, 

o narrado relata a atitude de seu amigo e personagem principal da trama, 
Jacinto de Tormes, com quem passeia por um ponto turístico de Paris: 
 

Mas a Basílica em cima não nos interessou, abafada em tapumes e 

andaimes, toda branca e seca, de pedra muito nova, ainda sem alma. E 
Jacinto, pôr impulso bem Jacíntico, caminhou gulosamente para a borda do 

terraço, a contemplar Paris. Sob o céu cinzento, na planície cinzenta, a 
Cidade jazia, toda cinzenta, como uma vasta e grossa camada de caliça e 

telha. E na sua imobilidade e na sua mudez, algum rolo de fumo, mais tênue 

e ralo que o fumear dum escombro mal apagado, era todo o vestígio visível 
da sua vida magnífica. 

 
No 2º período do texto, o narrador emprega o adjetivo ―jacíntico‖ sobre o 

qual se pode afirmar que: 
 

a) Consiste num evidente erro gramatical, dada a inexistência dessa palavra, 
de acordo com as prescrições normativas. 
 

b) Constitui uma tentativa de marcar a personalidade peculiar de Jacinto, 
certamente caracterizada pela impulsividade. 
 

c) Ironiza Jacinto, pois o caracteriza como um ser impulsivo, notório por 

suas ações irrefletidas e afetadas. 
 

d) Está relacionada ao adv rbio ―bem‖, que lhe reforça o sentido de algo 
genérico e comum. 
 

e) A rigor, no período em questão, caracteriza o substantivo ―Jacinto‖, 
mencionado anteriormente. 

 
 

Questão 03 - ―Era um burrinho pedrês, mi do e resignado, vindo de Passa-

Tempo, Conceição do Serro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete-
de-Ouros, e já fora tão bom, como outro não existiu e nem pode haver 

igual. 
 

Agora, porém, estava idoso, muito idoso. Tanto, que nem seria preciso 

abaixar-lhe a maxila teimosa, para espiar os cantos dos dentes. Era 
decrépito mesmo à distância: no algodão bruto do pêlo — sementinhas 

escuras em rama rala e encardida; nos olhos remelentos, cor de bismuto, 
com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semi-sono; e 

na linha, fatigada e respeitável — uma horizontal perfeita, do começo da 
testa à raiz da cauda em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as 

moscas.‖ 
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                                                 Guimarães Rosa, Sagarana. 
 

A palavra ―Ouros‖ está no plural, no nome do burrinho, porque: 
 

a) não representa o metal precioso e sim um tipo vulgar de metal sem valor. 
 

b) os nomes dos naipes das cartas só podem ser usados neste número. 
 

c) está sendo usada num substantivo próprio. 
 

d) tem que concordar com o cardinal sete, que exige plural. 
 

e) trata-se de uma expressão popular sem preocupações gramaticais. 

 
 

Questão 04: O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos 

ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito 
pelo pensador e orador romano Cícero: A Arte do Envelhecimento . Cícero 

nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas 
dificuldades. E depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos 

sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando 
realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de 

melancolia e amargura. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento 
pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo.  
 

NOGUEIRA, P. Saúde & Bem-Estar Antienvelhecimento.  
Época . 28 abr. 2008. 

 

O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando 
argumentos que levam a inferir que seu objetivo é: 

  
(A) esclarecer que a velhice é inevitável.  

(B) contar fatos sobre a arte de envelhecer.  
(C) defender a ideia de que a velhice é desagradável.  

(D) influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento.  
(E) mostrar às pessoas que é possível aceitar, sem angústia, o 

envelhecimento. 
 

 
Habilidade 27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa 

nas diferentes situações de comunicação. 
 

Questão 01 - ―Não   o  ngulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, 

inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a 
curva que encontro nas montanhas de meu país. No curso sinuoso dos seus 

rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo 
o universo, o universo curvo de Einstein.‖ 

 

NIEMEYER, Oscar. Extraído do site: <www.pr.gov.br/mon/perman 
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entes.htm>. Acesso em: 15 mar. 2016. 
 

Acerca da estrutura gramatical do texto acima, pode –se afirmar que: 
 

a) Não é o ângulo reto que me atrai é um período simples. 
 

b) que encontro nas montanhas de meu país é uma oração subordinada 

adjetiva explicativa. 
 

c) De curvas é feito todo o universo é um período composto. 
 

d) em Não é o ângulo reto que me atrai, o que é um pronome relativo. 
 

e) no corpo da mulher preferida é uma oração subordinada a nas ondas do 
mar. 

 
 

Questão 02 

Os degraus 
 

Não desças 1 os degraus do sonho 
Para não despertar 2 os monstros. 

Não subas 3 aos sótãos – onde 
Os deuses, por trás das suas máscaras, 

Ocultam 4 o próprio enigma. 

Não desças, não subas, fica. 
O mistério está 5 é na tua vida! 

E é um sonho louco este nosso mundo... 
QUINTANA, Mario. Antologia poética. Porto Alegre: L&PM, 1999. 

Quanto à transitividade dos verbos que compõem o texto, concluímos que: 
 

a) o verbo descer (ref. 1) é transitivo direto e indireto. 

b) o verbo despertar (ref. 2) é intransitivo. 
 

c) o verbo subir (ref. 3) é transitivo direto. 
 

d) o verbo ocultar (ref. 4) é transitivo direto. 
 

e) o verbo estar (ref. 5) é intransitivo. 
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Questão 03 
 

 
 

 

 

 

 

Extraído do site: <www.tiras-zero.blogspot.com/2006/08/tiras-cla 

ssicas.html>. Acesso em: 7 set. 2008. 
 

Considerando tanto o aspecto semântico quanto o gramatical, podemos dizer 

que: 
 

a) no primeiro quadrinho, o termo silêncio classifica-se como vocativo. 
 

b) a construção ―Não quero ver aluno algum de chap u‖ mant m o sentido 

da oração original. 
 

c) em suas três ocorrências, a preposição de introduz informações de 
mesmo valor sintático. 
 

d) a forma imperativa do verbo ―esquecer‖ poderia ser substituída por 

―esquece‖ sem qualquer prejuízo gramatical ou sem ntico. 
 

e) a palavra chapéu, destacada no segundo quadrinho, classifica-se como 

objeto indireto. 
 

 
Questão 04 
 

Assuntos do falar e méritos do ouvir... 
 

Um dos maiores problemas de comunicação, tanto a de massas como 

a interpessoal, é o de como uma pessoa ouve o que a outra falou 1. Numa 
mesma cena de telenovela, notícia de telejornal ou num simples papo ou 

discussão, observo que a mesma frase permite diferentes níveis de 
entendimento 2. Idem diante do rádio. 

 

Na conversação dá-se o mesmo. Raras, raríssimas, são as pessoas que 

procuram ouvir exatamente o que a outra está dizendo. É impressionante 

como não se ouve a sério!... 
 

Observo que: 
Em geral o receptor não ouve o que o outro fala; e sim o que não está 

dizendo [...]. 
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O receptor não ouve o que o outro fala. Ouve o que já escutara antes 

e coloca o tema da fala alheia naquilo que se acostumou a ouvir [...]. 
 

O receptor não ouve o que o outro fala. Ouve o que gostaria ou de 
ouvir ou que o outro dissesse [...]. 

Estes pontos mostram como é raro e difícil conversar, comunicar-se. O 
que há, em geral, ou são monólogos simultâneos à guisa de conversa, ou 

monólogos paralelos, à guisa de diálogo. 
 

O próprio diálogo pode haver sem que, necessariamente, haja 

comunicação 3. Esta só se dá quando ambos os polos ouvem-se, não, é 
claro, no sentido material de ―escutar‖, mas no sentido de procurar 

compreender o próximo em extensão e profundidade [...]. 
 

Ouvir implica uma entrega ao outro, diluição nele 4. Daí a dificuldade 
de as pessoas inteligentes ouvirem. A inteligência em funcionamento 

permanente e os hábitos de pensar, avaliar, julgar e analisar interferem 
como ruído na plena recepção 5. 

 

Não é só a inteligência a atrapalhar a plena audiência. Outros 
elementos perturbam o ato de ouvir. Um deles é o mecanismo de defesa. Há 

pessoas que se defendem de ouvir o que as outras estão dizendo por 
verdadeiro pavor inconsciente de se perderem de si mesmas. Elas precisam 

―não ouvir‖ porque ―não ouvindo‖ livram-se da retificação dos próprios 
pontos de vista, da aceitação de realidades diferentes das próprias. Não 

ouvir é, pois, sólido mecanismo de defesa. 
 

Ouvir é um grande desafio de abertura interior, de impulso na direção 

do próximo e comunhão. Ouvir é proeza; é virtude (ouvirtude), é raridade. 
Ouvir é ato de sabedoria. 
 

Távola, Artur da. Assuntos do falar e méritos do ouvir. In: Apostila Concurso da Câmara dos 
Deputados. 

 

De acordo com as relações sintáticas entre os termos do texto é correto 
afirmar que: 
 

a) em uma pessoa ouve o que a outra falou (ref. 1), a oração destacada 

exerce a função sintática de objeto direto do verbo ―ouvir‖, que a antecede. 
 

b) em que a mesma frase permite diferentes níveis de entendimento (ref. 

2), tem-se uma oração exercendo o papel de complemento de um verbo 
transitivo indireto, ou seja, trata-se de uma oração subordinada substantiva 

objetiva indireta. 
 

c) em O próprio diálogo pode haver sem que, necessariamente, haja 
comunicação (ref. 3), o verbo ―haver‖   empregado duas vezes, 

respectivamente, como verbo intransitivo e como verbo transitivo direto. 
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d) no trecho Ouvir implica uma entrega ao outro, diluição nele (ref. 4), o 

verbo ―implicar‖   usado no sentido de ―acarretar‖; portanto   transitivo 
indireto. 
 

e) no trecho A inteligência em funcionamento permanente e os hábitos de 

pensar, avaliar, julgar e analisar interferem como um ruído na plena 
recepção (ref. 5), os verbos ―avaliar‖, ―julgar‖, ―analisar‖ e ―interferir‖ são 

todos transitivos indiretos cujo complemento   ―como um ruído na plena 
recepção‖. 

 

Habilidade 28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes 
tecnologias da comunicação e informação. 

 
Questão 01 
 

REDE SOCIAL PODE PREVER 

DESEMPENHO PROFISSIONAL, DIZ PESQUISA 
 

    Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes 

sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, 
acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com 

resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode 
prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de 

emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da 
Northern Illinois University, University of Evansville e Auburn University 

pediu a um professor universitário e dois alunos para analisarem perfis de 
um grupo de universitários. 
 

    Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 

minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, 

estabilidade emocional e receptividade. Seis meses depois, as impressões do 
grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes 

dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores 
encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir 

dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de 
trabalho. 
 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 
 

As redes sociais são espaços de comunicação e interação on-line que 

possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. 
Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite: 
 

a) identificar a capacidade física atribuída ao candidato. 
 

b) certificar a competência profissional do candidato. 
 

c) controlar o comportamento virtual e real do candidato. 
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d) avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. 
 

e) aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. 

 
 

 
 

 
Questão 02 - TEXTO I 

Sob o olhar do Twitter 
Vivemos a era da exposic  ão e do compartilhamento. P blico e privado 

comec  am a se confundir. A ideia de privacidade vai mudar ou desaparecer. 

O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma mensagem curta que 

tenta encapsular uma ideia complexa. Não   fácil esse tipo de síntese, mas 
dezenas de milhões de pessoas o praticam diariamente. No mundo todo, são 
disparados 2,4 trilhões de SMS por me  s, e neles cabem 140 toques, ou 

pouco mais. Tamb m   comum enviar e-mails, deixar recados no Orkut, 
falar com as pessoas pelo MSN, tagarelar no celular, receber chamados em 

qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados. Superconectados, na 
verdade, de várias formas.  

 ...  O mais recente exemplo de demanda por total conexão e de uma 
nova sintaxe social   o Twitter, o novo servic  o de troca de mensagens pela 

internet. O Twitter pode ser entendido como uma mistura de blog e celular. 

As mensagens são de 140 toques, como os torpedos dos celulares, mas 
circulam pela internet, como os textos de blogs. Em vez de seguir para 

apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a mensagem do Twitter vai 
para todos os ―seguidores‖ – gente que acompanha o emissor. Podem ser 

30, 300 ou 409 mil seguidores.  
MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009 (fragmento adaptado). 
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TEXTO II 

 
MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009 

Da comparação entre os textos, depreende-se que o texto II constitui um 
passo a passo para interferir no comportamento dos usuários, dirigindo-se 

diretamente aos leitores, e o texto I 
 

(A) adverte os leitores de que a internet pode transformar-se em um 
problema porque expõe a vida dos usuários e, por isso, precisa ser 

investigada. 
(B) ensina aos leitores os procedimentos necessários para que as pessoas 

conhec am, em profundidade, os principais meios de comunicac  ão da 

atualidade. 
(C) exemplifica e explica o novo servic  o global de mensagens rápidas que 

desafia os hábitos de comunicac  ão e reinventa o conceito de privacidade. 

(D) procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos que o uso do Twitter 
pode representar nas relac  ões de trabalho e tamb m no plano pessoal. 

(E) apresenta uma enquete sobre as redes sociais mais usadas na atualidade 
e mostra que o Twitter   preferido entre a maioria dos internautas 
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Questão 03: 

 
 

Veja. 05 set. 1999 (adaptado). (Imagem: Reprodução / ENEM) 

 

O produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas 

para influenciar o comportamento de seu leitor. Entre os recursos 

argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão do público à 

campanha, destaca-se nesse texto: 

  

(A) a oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário populista para 

o anúncio.  

(B) a utilização de tratamento informal com o leitor, o que suaviza a 

seriedade do problema.  

(C) o emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da população 

do apelo financeiro.  

(D) o uso dos numerais ―milhares‖ e ―milhões‖, responsável pela 

supervalorização das condições dos necessitados. 

(E) o jogo de palavras entre ―acordar‖ e ―dormir‖, o que relativiza o 

problema do leitor em relação ao dos necessitados. 
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Questão 04:  

 
Disponível em: http://info.abril.com.br.  

Acesso em: 9 maio 2013 (adaptado).  

 

O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, 

destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por  
 

(A) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV.  

(B) contemplar os desejos individuais com recursos de ponta.  

(C) transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais.  

(D) renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de 

imagens.  

(E) minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de 

massa. 

 
Habilidade 29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias 

da comunicação e informação. 
 

Habilidade 30 -Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao 
desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.
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Gabaritos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidade 1 

Questão  Gabarito 

1 C 

2 B 

3 C 

4 B 

Habilidade 2 

Questão  Gabarito 

1 D 

2 C 

3 C 
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