“Obedecendo a Deus, tudo o que se faz é grande.”
Bem-aventurado Pe. Pierre Vigne.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Aluno/a:
Ano/Série

Turma:

Nº:

Data:
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QUESTÕES DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS:
Que arte em pintá-la! A gente acaso vendo-a,
Sentia um não sei quê com aquele chim
De olhos cortados à feição de amêndoa.

01.

(Alberto de Oliveira)

TEXTO II
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.
Oswald de Andrade ANDRADE, O. Obras completas, Volumes 6-7.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972.

A imagem do coração, associado às frases do
cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao
possível doador que
a)
b)
c)
d)
e)

02.

a doação de sangue faz bem somente à
saúde dos cardíacos.
o coração funciona apenas com a presença
de sangue.
a atitude de doar sangue é associada ao
sentimento do amor.
o coração representa o órgão do doador.
as imagens e a palavras não têm relação
entre si.
Textos para análise:

TEXTO I
Vaso chinês
Estranho mimo aquele vaso! Vi-o,
Casualmente, uma vez, de um perfumado
Contador sobre o mármor luzidio,
Entre um leque e o começo de um bordado.
Fino artista chinês, enamorado,
Nele pusera o coração doentio
Em rubras flores de um sutil lavrado,
Na tinta ardente, de um calor sombrio.
Mas, talvez por contraste à desventura,
Quem o sabe?... de um velho mandarim
Também lá estava a singular figura.

A partir da leitura dos poemas, percebe-se o
protagonismo diante do contexto gramatical.
Sobre ambos, pode-se afirmar que ocorre
a) um aconselhamento para que todos utilizem
as regras gramaticais.
b) uma crítica ao preconceito tanto linguístico
quanto econômico.
c) Uma concordância dos brasileiros que se
expressam bem.
d) Um conflito diante da padronização do uso
da língua.
e) uma ressalva em relação ao uso do cigarro,
inclusa no texto II.
03. Leia o fragmento abaixo transcrito da
obra Vidas Secas e responda à questão a
seguir:
Vivia longe dos homens, só se dava bem
com animais. Os seus pés duros quebravam
espinhos e não sentiam a quentura da terra.
Montado confundia-se com o cavalo, grudavase a ele. E falava uma linguagem cantada,
monossilábica e gutural, que o companheiro
entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia
para um lado, para o outro lado, cambaio, torto
e feio.
Às vezes, utilizava nas relações com as
pessoas a mesma língua com que se dirigia aos
brutos – exclamações, onomatopeias. Na
verdade, falava pouco. Admira as palavras
compridas e difíceis da gente da cidade, tentava
reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas
eram inúteis e talvez perigosas.
(Graciliano Ramos)
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O texto, no seu conjunto, enfatiza:
a)
b)
c)
d)

a pobreza física do personagem
a falta de escolaridade do personagem
a miséria moral do personagem
aproximação do personagem com o contexto
zoormórfico.
e) O caráter próspero que lhe fora atribuído.
04.

a) prova que a oxitocina desempenha uma
regra secundária em cães e humanos.
b) a
oxitocina
não
é
relevante
no
relacionamento entre o cão e o humano.
c) sugere que não existe tal coisa como um
forte vínculo entre cães e humanos.
d) revela que há uma ligação hormonal positiva
entre cães e humanos.
e) o vínculo entre cães e seus donos ocorre
após muitos anos de coexistência.
05.
Last Kiss - Pearl Jam
Compositor: Wayne Cochran
Esta é uma regravação da música de J. Frank
Wilson And The Cavaliers

Dogs are called “man’s best friend” —
women’s, too — and scientists say the bond
between people and their pooches may be
deeper than you might think. Researchers in
Japan said that oxytocin, a hormone that among
other things helps reinforce bonds between
parents and their babies, increases in humans
and their dogs when they interact, particularly
when gazing into one another’s eyes. They
described a series of experiments that suggest
that people and their canine companions have
mutually developed this instinctual bonding
mechanism in the thousands of years since dogs
were first domesticated.
Sometimes called the “love hormone,”
oxytocin is made in a brain structure called the
hypothalamus and secreted from the pituitary
gland. It is involved in emotional bonding,
maternal behaviour, child birth, breast-feeding,
sexual arousal and other functions. “Oxytocin has
many positive impacts on human physiology and
psychology,” said Takefumi Kikusui, a veterinary
medicine professor at Japan’s Azabu University.
<www.reuters.com.br/article/us-science- dogsidUSKBNON728220150416>. Acesso em: 14 Setembro 2020.

Oh where, oh where can my baby be?
The Lord took her away from me.
She's gone to heaven, so I've got to be
good,
So I can see my baby when I leave this
world.
We were out on a date in my daddy's car
We hadn't driven very far
There in the road straight ahead
A car was stalled, the engine was dead
I couldn't stop, so I swerved to the right
I'll never forget the sound that night
The screaming tires, the busting glass
The painful scream that I heard last
Refrão
When I woke up, the rain was pourin’ down
There were people standing all around
Something warm rolling through my eyes
But somehow I found my baby that night
I lifted her head, she looked at me and said
"Hold me darlin’ just a little while"
I held her close I kissed her - our last kiss
I found the love that I knew I had miss
Well now she's gone even know I hold her tight
I lost my love, my life that night

Pesquisas científicas são encontradas em
revistas especializadas, vez em quando, ao
abordarem um tema comum, podem ser
acessadas em vários tipos de publicação. Após a
leitura do texto a seguir, é possível concluir que a
pesquisa mencionada no texto:
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Letras de músicas, frequentemente tratam de
temas que, de certa forma, podem ser reforçados
pela repetição de trechos ou palavras. Além
disso, muitas canções podem falar de temas
vividos por seus compositores ou intérpretes. O
fragmento em destaque da canção: LAST KISS,
interpretada pela banda Pearl Jam por exemplo,
permite que o leitor consiga inferir que:
a) a pessoa amada vai para o paraíso e ele não
quer encontrá-la assim que sua hora chegar.
b) a pessoa amada não está no paraíso,
portanto, será encontrada em breve.
c) a pessoa amada morreu e foi para o paraíso,
e ele deseja encontrá-la quando deixar este
mundo.
d) uma pessoa está perdida e nunca mais será
encontrada.
e) uma pessoa virá ao encontro do autor antes
que ele morra.
06.
SONETO DA 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.
Estoril, outubro, 1939
COUTINHO, Afrânio (org.) - Vinícius de Moraes - Obra Poética. Rio
de Janeiro: José Aguilar Editora, 1968. p. 293.

Os poetas subvertem a linguagem ao seu favor,
construindo imagens poéticas das mais diversas
formas. Interpretando o poema de Vinícius de
Moraes, entendemos que
a)

O poeta desrespeita a gramática ao utilizar
um Pleonasmo na segunda estrofe: “E rir
meu riso”, porém aceita-se esse tipo de
linguagem quando a função é conativa.

b)

c)

d)

e)

Na última estrofe, o verso “Mas que seja
infinito enquanto dure”, o conectivo cumpre
a função de adicionar informações
relevantes aos interlocutores.
Na segunda estrofe, a expressão: “E rir
meu riso” é um caso de expressão
pleonástica, contudo, deve-se observar que
os pleonasmos se justificam quando há
uma intencionalidade estilística, o que
ocorre neste caso.
Da primeira estrofe deduz-se que o amor
nunca acabará, pois o poeta escolhe utilizar
advérbios para representar o infinito.
Da segunda estrofe deduz-se que o amor
nunca acabará, pois o poeta escolhe utilizar
adjetivos para representar o infinito

07.
Num
mundo
pandêmico,
altamente
estressante, existe um aliado dentro de nós
mesmos, que diferentemente de atalhos
químicos,
sugeridos
por
substâncias
indevidamente
ingeridas
(leia-se,
anabolizantes), é sim químico, mas de
fabricação própria (neuro-hormônio), falamos
da endorfina. Substância natural produzida
durante e depois de uma atividade física
moderada/alta (maior que 75% do Vo2
máximo, e sempre relativizando por meio do
nível de aptidão e esforço imposto do(a)
praticante) e que tem já comprovados
cientificamente,
efeitos
de
bem-estar,
analgesia muscular e articular, conforto,
melhor estado de humor e alegria, disposição.
Considerando o excerto, e entendendo os
efeitos da endorfina, pensando sobre a
aplicação em nossas vidas:
a) Devemos
ser
menos
estressados
principalmente em momentos tensos.
b) Conclui-se que suplementos orientados
por nutricionistas não devem ser ingeridos
para quem busca uma prática regular
saudável
c) Exercícios físicos que não tangem 75% do
Vo2 máximo, deve ser evitado
d) Exercícios físicos podem auxiliar para
uma vida mais saudável, e temos a
capacidade de autoproduzir inúmeras
melhoras corporais por tais exercícios
e) Os efeitos produzidos pela liberação da
endorfina no corpo, de nada muda a
pandemia no mundo
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08. A difusão das Artes Marciais Mistas (MMA)
no mundo é notável. Os últimos 15 anos em
especial no Brasil, pode ser entendido como
os anos de ouro do esporte, pelo menos
enquanto produto. A transmissão dos eventos
das principais organizações, a venda de
pacotes pay-per-view, adesão a academias de
lutas,
suplementos
alimentares
para
treinamento de atletas lutadores, e produtos
oficias evidência o advento do esporte que, já
podendo ser considerado hegemônico em
grandes países em todo mundo (incluindo
nesses, Brasil, EUA, China, Inglaterra). A
novidade passa pela legalização na França de
eventos de MMA. O governo francês relutante
historicamente, se rendeu ao “espírito
esportivo” das lutas, e pretende alavancar a
prática em todo país.
O trecho destacado entre aspas, quer
chamar atenção e revela que:
a) Os praticantes e simpatizantes franceses no
mundo das lutas é tão reconhecido, que o
governo se viu obrigado a tomar medidas de
políticas que favorecessem os eventos das
organizações em seu país
b) O governo francês se sensibilizou pela ideia
sempre latente da finalidade das artes
marciais, uma vez que sempre houve o
desejo de tornar legal a prática esportiva
c) O governo francês notavelmente ao pensar o
quanto economicamente o esporte em
ascensão MMA poderia prover em termos
financeiros, incentivou por meio de políticas,
a prática antes ilegal no país
d) Embora as mídias tenham o poder de criar
demandas, inclusive as esportivas, o país
França como um todo, nunca se interessou
nas práticas corporais de lutas, uma vez que
essas não tem adeptos no país.
e) O MMA televisionado tem por finalidade
única, a venda de produtos e não
propriamente a inspiração de adeptos

09. “Meu corpo minhas regras”. A ditadura da
beleza está mais severa do que nunca. A
impressão de que estamos sob uma lente de
aumento gigante que, a cada momento,
descobre e desnuda mais um defeito que
devemos corrigir a qualquer custo, é
assustadora.
Infelizmente,
um
ranking
indesejado aponta que no nosso país, temos
um agravante que coloca por vezes a saúde e
até mesmo a vida de nossa população. O
Brasil é o país que mais faz procedimentos
estéticos não cirúrgicos e um dos que mais faz
cirurgias plásticas com fins estéticos.
Alarmante apontamento, que tem em sua
composição, uma maioria de público feminino,
e cada vez maior participação do público
masculino, que entendem necessitar de
reparos em seus organismos e feições, em
uma busca do corpo e rostos harmoniosos e
socialmente aceitos. Obviamente que não
generalizando, a frase “meu corpo minhas
regras”, deveria ser usada para combater essa
ditadura toda, não que a busca pela saúde e
qualidade de vida
(bem- estar) estejam
erradas, mas a impressão final é a de que,
estética está na contramão da saúde, sendo
que deveriam e poderiam tão bem seguir na
mesma direção.
A respeito do texto lido, e pensando em
patologias modernas em relação a imagem
corporal, pode-se afirmar que
a) Bulimia, anorexia, vigorexia, são frutos de
pressões pessoais, com cargas normalmente
emocionais provindas de modelos estéticos
da sociedade
b) Anorexia é um distúrbio leve, comum ao
mundo juvenil e que deve ser encarado com
normalidade, uma vez que não tem
consequências mais graves
c) Ansiedade, embora natural do ser humano, é
desejada, e as atividades físicas ajudam na
liberação de hormônios que corroboram para
uma evolução dela em si, o que nos faz mais
alertas e saudáveis
d) Revistas, redes sociais, e padronizações
vistas na televisão, em relação ao corpo,
ajudam a sociedade a se moldar e buscar por
mais saúde
e) Estética é uma parte fundamental da saúde,
e deve guiar os comportamentos de todas as
gerações, principalmente as jovens, pois num
futuro
breve,
quem
mais
aceito
esteticamente, mais isento de patologias
modernas estará
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10. “Já pintou verão
Calor no coração
A festa vai começar
Salvador se agita
Numa só alegria
Eternos Dodô e Osmar
Na avenida sete
Da paz eu sou tiete
Na barra o farol a brilhar
Carnaval na Bahia
Oitava maravilha
Eu nunca irei te deixar meu amor
Eu vou
Atrás do trio elétrico vou
Dançar ao negro toque do agogô
Curtindo a minha baianidade nagô
Eu queria
Que essa fantasia fosse eterna
Quem sabe um dia a paz
Vence a guerra
E viver será só festejar”
Baianidade Nagô - Compositores: Evandro
Elias Souza Rodrigues
Baianidade Nagô, Agogô, Dodô e Osmar,
Salvador. Esses termos chaves, remetem a
um gênero dançante e musical, nascido na
festa cultural do Carnaval Baiano na década
de 1980.
Que dança é essa?
a)
b)
c)
d)
e)

Reggae
Merengue
Axé
Frevo
Samba Duro

11. Os 80 anos do Rei Pelé são comemorados
em 2020. O Atleta do século, com 8 décadas é
a figura brasileira mais conhecida em todo
mundo. Isso quem conta é um estudo feito
pelo MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts) que apontou que entre as dez
personalidades nascidas no Brasil mais
conhecidas, 3 são jogadores de futebol.
Segundo o estudo, Pelé foi citado por 27,45%
dos entrevistados, de todo mundo. Ainda
aparecem na lista, Garrincha e Zico. Gozam
de menos prestígio, artistas e políticos
brasileiros.

Segundo o estudo é possível aferir que
a) O Brasil não possui artistas e políticos
notórios e bons no cenário mundial
b) O futebol tem uma relevância social
tamanha no Brasil, que transcende o
próprio país, nos dando identidade
mundial, tendo em vista o resultado da
pesquisa
c) Pelé é o maior atleta e a figura mais
importante da história nacional em todos
as frentes
d) Zico e Garrincha embora não tenham
tamanho reconhecimento, são mais
importantes que muitos políticos e artistas
e) O Brasil é o país do futebol e não dos
artistas e políticos
12.

O humor
principalmente

presente

na

tirinha

decorre

a) da postura ingênua da menina diante do
pedido da mãe.
b) da atitude autoritária da mãe que delega
trabalhos para sua filha.
c) da fala de Mafalda que cresce nos últimos
quadrinhos e aparece em negrito.
d) do fato de Mafalda estar sozinha nos
quadrinhos falando para sua mãe que está
longe.
e) do sentido atribuído por Mafalda às palavras
“títulos” e “graduamos”.
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13.
(Enem (Libras) 2017/Adaptada)

c)
d)
e)

pela mudança de um amigo para outro país.
pelo fim de uma amizade de mais de vinte
anos.
pela traição por parte de pessoa próxima.

15.
In the mid-1980s, the HIV/Aids pandemic
was at its height, and the British government
mounted a multimedia campaign to promote
awareness of the disease, including this poster
with the message: ‘Aids: Don’t Die of
Ignorance’.
Photograph: Alamy

Noticias de la semana, jul de 2010 (adaptado).

Fonte:
https://www.theguardian.com/culture/gallery/2020/oct/07/postersthat-changed-the-world-in-pictures?ref=hvper.com Acessado em
29/10/2020.

A imagem da televisão, aliada ao conteúdo
verbal no anúncio, tem a função de
a) promover a venda de aparelhos de LCD e o
descarte
de
televisores
considerados
obsoletos.
b) incentivar a compra de um produto sem o
qual o aparelho de LCD será subutilizado.
c) contrastar as características de aparelhos de
televisão novos e antigos.
d) destacar a alta tecnologia empregada nos
aparelhos de LCD.
e) demonstrar a superioridade dos aparelhos de
LCD sobre os televisores convencionais.
14. (ENEM 2019)
In this life
Sitting on a park bench
Thinking about a friend of mine
He was only twenty-three
Gone before he had his time.
It came without a warning
Didnꞌt want his friends to see him cry
He knew the day was dawning
And I didnꞌt have a chance to say goodbye.
MADONNA. Erotica. Estados Unidos: Maverick, 1992.

A canção, muitas vezes, é uma forma de
manifestar sentimentos e emoções da vida
cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado
nessa canção foi causado
a)
b)

pela morte precoce de um amigo jovem.
pelo término de um relacionamento
amoroso.

A Aids (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida - SIDA, sigla em português), é uma
pandemia silenciosa que ainda mata muita gente
por ser bastante infeciosa e, como ataca as
células do sistema imunológico do ser humano,
deixando-o mais fraco e suscetível a outras
doenças, foi bastante temido na década de 80,
matando muita gente famosa com Cazuza e
Renato Russo. Diante dos números alarmantes
de contágio, o cartaz mostra:
a) Campanha publicitária norte americana que
mostra a cura da AIDS.
b) Material informativo que mostra as pessoas
que são mais afetadas com o vírus da AIDS.
c) Pandemia que mostrou a morte de mais de
mil pessoas na década de 80, dentre elas
gays e não gays, machos e fêmeas.
d) Campanha que ressalta o risco de contrair a
AIDS independente da opção sexual, sendo
a desinformação sobre a doença, a maior
causa de morte.
e) O alerta sobre o uso de camisinha da auto
proteção em qualquer tipo de relação
heterossexual.
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16. Stand by Me

Apesar de não ser a única música, foi a mais
significativa. Isso se deve:

Ben E. King
a)
When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No I won't be afraid
Oh, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me
So darling, darling
Stand by me, oh stand by me
Oh stand, stand by me
Stand by me
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No, I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darling, darling
Stand by me, oh stand by me
Oh stand now, stand by me
Stand by me
Darling, darling
Stand by me, oh stand by me
Oh stand now, stand by me, stand by me
Whenever you're in trouble won't you stand by
me
Oh stand by me, oh won't you stand now,
stand
Stand by me...
Música: “Stand by me”

“Stand by me” é uma canção originalmente
interpretada pelo cantor e compositor americano
Ben E. King e foi interpretada por mais de 400
artistas. Entre eles, John Lenon, Jason Mraz,
Tracy Chasman, etc. De acordo com King, o título
é derivado e inspirado por uma canção gospel,
escrita por Sam Cooke e J. W. Alexander,
chamada “Stand by me, Father”. Quando a
canção começou a estourar durante o movimento
por direito civil nos EUA (1954-1968), foi usada
como um grito de solidariedade e luta pela
comunidade negra. Em 2015, a versão original
entrou no Registro de Gravações Nacionais da
biblioteca do congresso dos EUA por ser
“cultural, histórica ou esteticamente significativa”.
Há dois anos atrás, o hit de 1961 ganhou
destaque especial no casamento do Príncipe
Harry e Meghan Markle quando cantada por um
coral composto predominantemente por pessoas
negras.

b)

c)

d)
e)

Ao fato de ser uma canção popular em
casamentos. (O texto não aborda isso)
Ao fato de ser a música mais gravada do
século XX. (É a 4ª música mais regravada do
século XX, mas o texto não aborda isso)
Ao simples fato de trazer uma mensagem
espiritual, pois a 3ª linha da segunda estrofe
deriva do Salmo 46:2-3. (Apesar de ser
verdadeiro, não contempla o enunciado da
questão.)
A bonita performance do coral regido por J.
W. Alexander. (Regido por Karen Gibson.)
Ao fato de ser uma canção que, além de
romântica, foi símbolo de resistência e traz
uma mensagem política potente.

17. A arte em geral pode ser entendida como
uma forma de linguagem que os criadores
utilizam para comunicar ideias, expressar
sentimentos e naturalmente provocar sensações
ou reações nas pessoas. Cada gênero artístico
(pintura, escultura, cinema, música, etc) tem a
sua própria linguagem. Para interpretarmos uma
obra de arte, devemos ter em conta a
especificidades de cada uma destas linguagens.
Exemplo de uma nova expressão artística:
VIDEO ARTE
“O barateamento e a difusão do vídeo no fim
da década de 1960 incentivam o uso nãocomercial desse meio por artistas do mundo
todo, principalmente por aqueles que já
experimentaram as imagens fotográficas e
fílmicas.”
http://enciclopedia.itaucultural.org.br

“O vídeo e a televisão entram com muita
força no trabalho artístico, frequentemente
associados a outras mídias e linguagens.”
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Qual a especificidade da sua linguagem?

TEXTO II
A body art põe o corpo tão em evidência e o
submete a experimentações tão variadas, que
sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na
arte atual as possibilidades de investigação do
corpo parecem ilimitadas - pode-se escolher
entre representar, apresentar, ou ainda apenas
evocar o corpo - isso ocorre graças ao legado
dos artistas pioneiros.
Silvia, P.R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II
Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp 2006 (adaptado)

https://www.google.com

a) linguagem artística de natureza polissêmica
onde admite o mínimo de pluralidade
sentimental
b) apelo intelectual por parte do apreciador para
descobrir, interpretar elementos e a intenção
que descreve a arte
c) as instalações, performances e happenings
não são necessariamente realizados pois
sinalizando as novas orientações da arte, as
tentativas de dirigir a criação artística às
coisas do mundo, à natureza, à realidade
urbana e à tecnologia são substituídas
apenas por imagens visuais
d) posição intermediária entre o espectador do
cinema
e
o
da
galeria,
o
observador/espectador da obra é convocado
ao movimento e à participação.
e) amplas
possibilidades
de
pensar
a
representação, sem transformar as relações
da obra de arte com o espaço físico, na
esteira das contribuições minimalistas.

Nos textos, a concepção de body art está
relacionada à intenção de:
a) estabelecer limites entre o corpo e a
composição.
b) fazer do corpo um suporte privilegiado de
expressão.
c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo
como arte.
d) compreender a autonomia do corpo no
contexto da obra.
e) destacar o corpo do artista em contato com o
expectador
19. (ENEM /2017-QUESTÃO 12)

18. (ENEM /2018 – Q-01)
TEXTO I

TEXTO II
Speto
Paulo César Silva, mais conhecido como Speto,
é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a
música. O fortalecimento de sua arte ocorreu, em
1999, pela oportunidade de ver de perto as
referências que trazia há tempos, ao passar por
diversas cidades do Norte do Brasil em uma turnê
com a banda O Rappa.
Revista Zupi, n. 19, 2010
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O grafite do artista paulista Speto, exposto no
Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura
brasileira reconhecidos:
a)
b)
c)
d)

na influência da expressão abstrata.
na representação de lendas nacionais.
na inspiração das composições musicais.
nos traços marcados pela xilogravura
nordestina.
e) nos usos característicos de grafismos dos
skates.
20.

d) Por enaltecer a ideia de um consumo
consciente.
e) Pela figura da mulher no texto I abrindo mão
de seus produtos, como sugerido, na
perspectiva de educação do texto II.
21.

TEXTO I

Shop Until You Drop by Banksy.JPG|thumb|180px. Retirado
https://www.todamateria.com.br/banksy-obras/

TEXTO II
Entre o Ser e o Ter, vamos, também na
educação, construindo pessoas rasas, que
querem ter muito, já que isso define o que elas
são. A educação precisa mudar este paradigma
construindo seres mais presentes, conscientes,
solidários. Seres que são mais do que aquilo que
têm. Que são aquilo que têm, mas não aquilo
que podem comprar no supermercado, no
shopping. São aquilo que têm de melhor, que é a
relação com o outro; com o outro Ser.
(https://observatorio3setor.org.br/colunas/irene-reis/eu-consumovoce-consome-e-distraidos-nos-nos-consumimos/)

Os textos destacam, a partir de uma visão
pouco otimista, um novo mundo cada vez mais
enraizado na ideia do consumismo. Isso é
evidenciado principalmente:
a) Pelo apelo a educação estabelecido na
unidade do texto II.
b) Pela ideia de que o que vivemos é
insustentável e sobre o quanto estamos à
beira de um colapso e, ainda, o consumo é
estimulado e as pessoas sentem compulsão
por adquirir produtos e mais produtos.
c) Por se tratar de referencias pouco ligadas as
pessoas e mais ao produto.

TEXTO I
[...] Em Maceió, o que tem chamado a
atenção dos moradores e dos visitantes, mais de
30 anos depois de o cantor e compositor Carlos
Moura ter eternizado as belezas estonteantes da
capital na letra da canção Minha Sereia, é uma
escultura de aproximadamente seis metros,
instalada na orla de Pajuçara, que retrata a
figura mitológica de acordo com o imaginário
popular do mestre Zezinho, artesão que vive na
cidade de Campo Alegre, interior de Alagoas. O
monumento foi inaugurado na última sexta-feira
do mês de setembro deste ano (2017) como um
dos marcos das comemorações dos 200 anos de
Emancipação Política de Alagoas.[...] A escultura
tem causado um alvoroço nas rodas de conversa
e nas redes sociais. As opiniões são as mais
divergentes possíveis. Há quem goste,
principalmente, àqueles que entendem de arte.
Há quem deteste, opinião que fica a cargo dos
leigos.
Disponível em: >
http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/noticia.php?c=31339
4

TEXTO II
Arte Naif é a arte sem escola ou aprendizado
técnico. O artista parte de suas experiências
próprias e as expõe de uma forma simples e
espontânea. Esta estética não pode ser
enquadrada
em
tendências
modernistas,
sobretudo na arte popular, pois foge a regra. Ao
analisar a construção deste tipo de arte, é
possível verificar que o artista utiliza
experiências pessoais, oriundas de sua
convivência com o meio e cultura geral, sendo
assim, há uma pequena esfera cultural embutida
na Arte Naif. Mesmo assim, estudiosos deste
conceito, a comparam a um tipo de arte primitiva
e infantil, sem sofisticação ou requinte
sistemático.
Disponível em: >https://www.infoescola.com/artes/arte-naif/
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No tocante a arte popular em especial a arte
Naif e referenciado nas propostas dos textos I e
II é possível perceber e identificar que:
a) Este tipo de arte possui liberdade estética e
pode ser resumida como uma arte livre de
convenções.
b) A característica da Arte Naif é o déficit de
qualidade formal e assim paupérrima em
ideia e estética, mas significativa para a
cultura popular.
c) Os desenhos e grafias não possuem
acabamento adequado, com traços sem
perspectiva e visível deficiência na aplicação
de cores, texturas e sombras, assim
empobrecendo o trabalho do artista.
d) A estética desta arte pode ser definida como
sem compromisso, irresponsável com a arte
real, causando um efeito degradante, pois
mistura de cores sem estudo detalhado de
combinações e as linhas possuem traços
sempre figurativos e bidimensionais.
e) Este tipo de arte possui amarras
segmentadas na cultura popular e assim não
manifesta
tendências
ou
evoluções
estéticas.
22. (ENEM/2017 – questão 09)
TEXTO I
Terezinha de Jesus
De uma queda foi ao chão
Acudiu três cavalheiros
Todos os três de chapéu na mão
O primeiro foi seu pai
O segundo, seu irmão
O terceiro foi aquele
A quem Tereza deu a mão
ATISTA, M. F. B. M.; SANTOS, I. M. F. (Org.). Cancioneiro da
Paraíba. João Pessoa: Grafset, 1993 (adaptado).

TEXTO II
Outra interpretação é feita a partir das
condições sociais daquele tempo. Para a ama e
para a criança para quem cantava a cantiga, a
música falava do casamento como um destino
natural na vida da mulher, na sociedade brasileira
do século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A
música prepara a moça para o seu destino não
apenas inexorável, mas desejável: o casamento,
estabelecendo uma hierarquia de obediência (pai,
irmão mais velho, marido), de acordo com a
época e circunstâncias de sua vida.

O comentário do texto II sobre o texto I evoca
a mobilização da língua oral que, em
determinados contextos,
a) assegura a existência de pensamentos
contrários à ordem vigente.
b) mantém a heterogeneidade das formas de
relações sociais.
c) conserva a influência religiosa sobre certas
culturas.
d) preserva a diversidade cultural e
comportamental.
e) reforça comportamentos e padrões culturais.
23.
Cidade grande
Que beleza, Montes Claros.
Como cresceu Montes Claros.
Quanta indústria em Montes Claros.
Montes Claros cresceu tanto,
ficou urbe tão notória,
prima-rica do Rio de Janeiro,
que já tem cinco favelas
por enquanto, e mais promete.
(Carlos Drummond de Andrade)

(Enem 2004)No trecho "Montes Claros cresceu
tanto, / (...),/ QUE já tem cinco favelas", a palavra
QUE contribui para estabelecer uma relação de
consequência. Dos seguintes versos, todos de
Carlos Drummond de Andrade, apresentam esse
mesmo tipo de relação:
a) "Meu Deus, por que me abandonaste / se
sabias QUE eu não era Deus / se sabias que
eu era fraco."
b) "No meio-dia branco de luz uma voz QUE
aprendeu / a ninar nos longes da senzala - e
nunca se esqueceu / chamava para o café."
c) "Teus ombros suportam o mundo / e ele não
pesa mais QUE a mão de uma criança."
d) "A ausência é um estar em mim. / E sinto-a,
branca, tão pegada, aconchegada nos meus
braços, / QUE rio e danço e invento
exclamações alegres."
e) "Penetra surdamente no reino das palavras. /
Lá estão os poemas QUE esperam ser
escritos."

Disponível em: http://provsjose.blogspot.com.br. Acesso em: 5 dez.
2012.
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24. (Enem 2010). Os filhos de Ana eram bons,
uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam,
tomavam banho, exigiam para si, malcriados,
instantes cada vez mais completos. A cozinha era
enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava
estouros. O calor era forte no apartamento que
estavam aos poucos pagando. Mas o vento
batendo nas cortinas que ela mesma cortara
lembrava-lhe que se quisesse podia parar e
enxugar a testa, olhando o calmo horizonte.
Como um lavrador. Ela plantara as sementes que
tinha na mão, não outras, mas essas apenas.

a)
b)
c)
d)
e)

antítese.
hipérbole.
catacrese.
sinestesia.
eufemismo.

26. (ENEM/2018 – questão 08)

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

A autora emprega por duas vezes o conectivo
mas no fragmento apresentado. Observando
aspectos da organização, estruturação e
funcionalidade dos elementos que articulam o
texto, o conectivo mas
a) expressa o mesmo conteúdo nas duas
situações em que aparece no texto.
b) quebra a fluidez do texto e prejudica a
compreensão, se usado no início da frase.
c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu
uso na abertura da frase.
d) contém uma ideia de sequência temporal
que direciona a conclusão do leitor.
e) assume funções discursivas distintas nos
dois contextos de uso.
25.
No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo.
O delírio do verbo estava no começo, lá onde a
criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos.
A criança não sabe que o verbo escutar não
funciona para cor, mas para som.
Então se a criança muda a função de um verbo,
ele delira.
E pois.
Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de
fazer
nascimentos —
O verbo tem que pegar delírio.
Manoel de Barros BARROS, M. Poesia Completa. São Paulo: Leya,
2011.

Geralmente as figuras de linguagem estão
localizadas na seção da gramática dedicada à
Sintaxe e Estilística, assim como ocorre na
Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo
Bechara. O poeta Manoel de Barros usa os
recursos com maestria como observamos acima.
No trecho destacado nos versos do poeta, vemos
um exemplo de

VERISSIMO, L. F. As cobras em: se Deus existe que eu seja
atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 2000

No que diz respeito ao uso de recursos
expressivos em diferentes linguagens, o cartum
produz humor brincando com a
a) caracterização da linguagem utilizada em
uma esfera de comunicação específica.
b) deterioração do conhecimento científico na
sociedade contemporânea.
c) impossibilidade de duas cobras conversarem
sobre o universo.
d) dificuldade inerente aos textos produzidos
por cientistas.
e) complexidade da reflexão presente no
diálogo.
27.
Estranho pulsar
Nas minhas engrenagens lapidadas
Cheias do óleo da dúvida
Vai pulsando um coração
descompassado,
Parafuso em mente desmembrado
Se esvai em vapor pairando o ar.
E eu autômato, esqueço o não
Virou floco cinza que se perde no
horizonte.
Luz, câmera, sem ação
Cinema mudo de voz gritante
Como roldana impulsionada
Por esse desfazer que se compõe no
hoje.
Barbara Brum. ‘Estranho pulsar’. (Poema integrante
de coletânea da autora)

Página 20

O rompimento com as regras estéticas e
artísticas academicistas, a liberdade formal, a
grande subjetividade utilizada ao retratar uma
situação vivida no cotidiano do eu-lírico, são
características presentes no poema e que o
comparam à estética futurista presente no
fragmento exposto:

28.

a) Que pode, pergunto, o ser amoroso,
sozinho, em rotação universal,
senão rodar também, e amar?
amar o que o mar traz à praia,
o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha,
é sal, ou precisão de amor, ou simples
ânsia?
Carlos Drummond de Andrade

b) (... ) Forte espasmo retido dos maquinismos
em fúria!
Em fúria fora e dentro de mim,
Por todos os meus nervos dissecados fora,
Por todas as papilas fora de tudo com que eu
sinto!
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos
modernos,
De vos ouvir demasiadamente de perto,
E arde-me a cabeça de vos querer cantar
com um excesso
Álvaro de Campos
c) O mais feroz dos animais domésticos
é o relógio de parede:
conheço um que já devorou
três gerações da minha família.
Mario Quintana

d) Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Cecília Meireles
e) Lá vem o acendedor de lampiões da rua!
Este mesmo que vem infatigavelmente,
Parodiar o sol e associar-se à lua
Quando a sombra da noite enegrece o
poente!
Um, dois, três lampiões, acende e continua
Jorge de Lima

No poema “Aninha e suas pedras”, Cora
Coralina revela:
a) um eu-lírico disposto a dar conselhos ao
leitor, criando com a audiência um espaço
de intimidade e partilha, aborda com
frontalidade a questão da resiliência e a
urgência de tentar outra vez quando o
plano não deu certo, mesmo que pareça
não haver mais forças.
b) um eu-lírico honesto e despido de
vergonhas, que reflete sobre os rumos
que a sua vida tomou. Com uma postura
sempre solar e otimista, os versos nos
incitam a sermos criaturas melhores.
c) um poema profundamente autobiográfico
e metapoético, que descortina os
bastidores da escrita.
d) um eu-lírico a observar o seu princípio,
pondera as decisões que tomou até
chegar onde chegou.
e) o sujeito poético consegue extrair algo
bom das coisas ruins que viveu, apesar
do passado duro, o bem deixou o seu
legado.
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29. (Enem 2013)
Então, a travessia das veredas sertanejas
é mais exaustiva que a de uma estepe nua.
Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de
um horizonte largo e a perspectiva das planuras
francas. Ao passo que a outra o afoga; abrevialhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na
trama espinescente e não o atrai; repulsa-o com
as folhas urticantes, com o espinho, com os
gravetos estalados em lanças, e desdobra-selhe na frente léguas e léguas, imutável no
aspecto desolado; árvore sem folhas, de galhos
estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados,
apontando rijamente no espaço ou estirando-se
flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar
imenso, de tortura, da flora agonizante…
CUNHA, E. Os sertões. Disponível em: http://pt.scribd.com.
Acesso em: 2 jun. 2012.

Os elementos da paisagem descritos no
texto correspondem a aspectos biogeográficos
presentes na:
a)
b)
c)
d)
e)

composição de vegetação xerófila;
formação de florestas latifoliadas;
transição para mata de grande porte;
adaptação à elevada salinidade;
homogeneização da cobertura perenifólia

30. No conto “Amor”, de Clarice Lispector, após
ver um cego mascando chicletes, a personagem
passa por uma situação que, segundo o narrador,
ela própria chama de “crise”:
“O que chamava de crise viera afinal. E sua
marca era o prazer intenso com que olhava agora
as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara
mais abafado, tudo tinha ganho uma força e
vozes mais altas.”
(Clarice Lispector, Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 2009,
p.23.)

Essa crise, que transforma a relação da
personagem com o mundo e com a família:
a)

b)

c)

d)

e)

nasce do colapso da vontade de viver da
personagem, em razão do doloroso prazer
com que passou a ver as coisas.
revela o conflito vivido pela personagem
entre o tipo de vida que havia escolhido e
as coisas que passou a desejar.
constitui, para a personagem, uma
alteração no modo de vida que antes a
fazia sofrer e do qual agora havia se
libertado.
remete à excitação da personagem por ter
conseguido harmonizar sua antiga vida com
os novos desejos e sensações.
revela o aspecto denotativo das obras de
Clarice.

31. (ENEM/2017)
Contranarciso
em mim
eu vejo o outro
e outro
e outro
enfim dezenas
trens passando
vagões cheios de gente
centenas
o outro
que há em mim
é você
você
e você
assim como
eu estou em você
eu estou nele
em nós
e só quando
estamos em nós
estamos em paz
mesmo que estejamos a sós
LEMINSKI, P. Toda poesia. São Paulo: Cia. das Letras, 2013.

A busca pela identidade constitui uma
faceta da tradição literária, redimensionada
pelo olhar contemporâneo. De acordo com o
poema, essa nova dimensão revela a
a) ausência de traços identitários.
b) angústia com a solidão em público.
c) valorização da descoberta do “eu”
autêntico.
d) percepção da empatia como fator de
autoconhecimento.
e) impossibilidade de vivenciar experiências
de pertencimento.

32. (ENEM-2012)
Logia e mitologia Meu coração de mil e
novecentos e setenta e dois já não palpita
fagueiro sabe que há morcegos de pesadas
olheiras que há cabras malignas que há
cardumes de hienas infiltradas no vão da unha na
alma um porco belicoso de radar e que sangra e
ri e que sangra e ri a vida anoitece provisória
centuriões sentinelas do Oiapoque ao Chuí.
CACASO. Lero-lero. Rio de Janeiro: 7Letras; São Paulo: Cosac &
Naify, 2002.
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O título do poema explora a expressividade de
termos que representam o conflito do momento
histórico vivido pelo poeta na década de 1970.
Nesse contexto, é correto afirmar que:
a) o poeta utiliza uma série de metáforas
zoológicas com significado impreciso.
b) “morcegos”, “cabras” e “hienas” metaforizam
as vítimas do regime militar vigente.
c) o “porco”, animal difícil de domesticar,
representa os movimentos de resistência.
d) o poeta caracteriza o momento de opressão
através de alegorias de forte poder de
impacto.
e) “centuriões” e “sentinelas” simbolizam os
agentes que garantem a paz social
experimentada.

34.
Um inseto cava
cava sem alarme
perfurando a terra
sem achar escape.
Que fazer, exausto,
em país bloqueado,
enlace de noite
raiz e minério?
Eis que o labirinto
(oh razão, mistério)
presto se desata:
em verde, sozinha,
antieuclidiana,
uma orquídea forma-se.
(Carlos Drummond de Andrade)

33. O manifesto da Antropofagia (1928) escrito
por Oswald de Andrade foi influenciado por
qual quadro e qual era a ideia deste
manifesto?
Assinale a alternativa correta:
a) Quadro Antropofagia de Tarsila do Amaral
(1929). Manifesto da antropofagia possuía
ideias nacionalistas com uma visão ufanista e
aversão á cultura estrangeira(xenofobia)
b) Quadro Paisagem Antropofágica de Tarsila
do Amaral (1930). Manifesto da Antropofagia
recusava a cultura brasileira, preferindo
absorver toda a cultura estrangeira em
primeiro plano.
c) Quadro São Paulo de Anita Malfatti (1924). O
Manifesto da Antropofagia propunha uma
retomada da história passadista da cidade de
São Paulo, junto com seu futurismo.
d) Quadro Abaporu (1928) de Tarsila do
Amaral. O manifesto da antropofagia
propunha resgatar e valorizar a cultura
primitiva brasileira e mutuamente promover a
assimilação com as culturas estrangeiras,
principalmente, absorvendo os “ismos”
(futurismo,
dadaísmo,
expressionismo,
cubismo e surrealismo) de vanguardas.
e) Quadro Operários (1933) de Tarsila do
Amaral. O Manifesto da Antropofagia
propunha uma arte e literatura engajada,
politizada e ligada às ideias futuristas.

A imagem da flor ou da rosa é recorrente em
a “A Rosa do Povo”. O poema encena uma
situação de impasse, que se insinua pela
imagem de país bloqueado, entre outras. Qual
o sentido do surgimento da orquídea no final?
Assinale a alternativa correta:
a) simboliza o sentimento de revolta e
incompreensão diante da sua existência e
das questões sociais.
b) simboliza o tédio e o pessimismo diante da
existência
c) simboliza o nascimento de uma solução e
esperança para a crise figurada ao longo do
poema, sendo a solução para os impasses
da vida social.
d) simboliza a morte e o pessimismo
e) simboliza o estado de alienação diante das
questões sociais.
35. FRAGMENTO DO TEXTO “FOGO MORTO”
DE JOSÉ LINS DO REGO
Quando foi de madrugada o Capitão
Vitorino mandou selar a burra e voltou para o
Pilar. Tinha uma causa para defender e não
deixaria o compadre no desamparo. O dia ainda
estava escuro. Na fonte do riacho do Corredor
viu-se cercado por uma tropa. Era o Tenente
Maurício que vinha descendo para o Pilar. O
oficial perguntou de onde vinha, e se não sabia
notícias de Antônio Silvino. Vitorino falou para o
homem, num tom agressivo.
-Tenente, por aqui é que o senhor não
encontra o bandido. Era por aqui que andava o
Major Jesuíno, atrás dos cangaceiros, e nunca
disparou um tiro.
-Não estou pedindo sua opinião, velho.
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-Sou o Capitão Vitorino Carneiro da
Cunha.
-Não estou perguntando seu nome.
-Mas eu lhe digo.
-Então passe de largo e siga seu caminho.
-Não me faz favor, Tenente.
-Cale a boca, velho besta.
-Só quando a terra comer, tenente.
Vitorino Carneiro da Cunha diz o que sente.
-Pois não diga agora.
-Quem me empata? O senhor? Ainda não
nasceu este.
O que é que este velho quer?
-O que quero é que o senhor acabe com
Antônio Silvino.
-Cabo, pega este velho.
-Vá pegar os cangaceiros.
Vitorino saltou da burra e se fez no punhal.
Mas já estava dominado pelos soldados. E
gritava:
-Tenente de merda.
Uma bofetada na cara do capitão fez
correr sangue da testa larga.
-Amarre este velho, e vamos com ele para
a cadeia do Pilar.
A tropa saiu com o Capitão Vitorino
Carneiro Cunha todo amarrado de corda,
montado na burra velha que os soldados
chicoteavam sem pena. Corria sangue da testa
ferida do Capitão. A luz vermelha da madrugada
banhava o canavial que o vento branco tocava de
leve. Marchava o capitão na frente da tropa,
como uma fera perigosa que tivessem domado
com tremendo esforço. Os moradores vinham
olhar e os homens se espantavam de ver o velho
que todos sabiam tão manso, amarrado daquele
jeito. Vitorino falava alto:
-Estes bandidos me pagam.
Pelo fato de Vitorino enfrentar um inimigo
muito superior, com ímpeto e valentia
desmedidos, pode-se dizer que, nesta passagem:
a) Ocorre uma paródia das aventuras de D.
Quixote, sem o propósito de rebaixar o
capitão.
b) Ocorre uma caracterização objetiva de
Vitorino, sem nenhum propósito de humor ou
paródia.
c) ocorre uma sátira contra a polícia
governamental, que não respeita os sonhos
alheios.
d) ocorre uma paródia do comportamento de D.
Quixote, com o propósito de rebaixar o
capitão.
e) ocorre a caracterização do temperamento de
Vitorino, sem alusão a outros discursos.

36. (Enem 2000) Em muitos jornais, encontramos
charges, quadrinhos, ilustrações, inspirados
nos fatos noticiados. Veja o exemplo ao final
da questão.
O texto que se refere a uma situação
semelhante à que inspirou a charge é:

a) Descansam o meu leito solitário
Na floresta dos homens esquecida,
A sombra de uma cruz, e escrevam nela
- Foi poeta - sonhou - e amou na vida.
(AZEVEDO, Álvares de. Poesias escolhidas. Rio de
Janeiro/Brasília: José Aguilar/M,1971)

b) Essa cova em que estás
Com palmos medida,
é a conta menor
que tiraste em vida.
É de bom tamanho,
Nem largo nem fundo,
É a parte que te cabe
deste latifúndio.
(MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina e
outros poemas em voz alta. Rio de Janeiro: Sabiá, 1967)

c) Medir é a medida
mede
A terra, medo do homem, a lavra;
lavra
duro campo, muito cerco, vária várzea.
(CHAMIE, Mário. Sábado na hora da escutas. São Paulo;
Summums, 1978)

d) Vou contar para vocês
um caso que sucedeu
na Paraíba do Norte
com um homem que se chamava
Pedro João Boa-Morte,
lavrador de Chapadinha:
talvez tenha morte boa
porque vida ele não tinha.
(GULLAR, Ferreira. Toda poesia. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1983)

e) Trago-te flores, - restos arrancados
Da terra que nos viu passar
E ora mortos nos deixa e separados.
(ASSIS, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 1986)
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37. (Enem 2003)

c) inclusão digital e a modernização das
empresas.
d) economia neoliberal e a reduzida atuação do
Estado.
e) revolução informática e a exclusão digital.
39. (Enem 2012)

O humor presente na tirinha decorre
principalmente do fato de a personagem Mafalda:
a) atribuir, no primeiro quadrinho, poder
ilimitado ao dedo indicador.
b) considerar seu dedo indicador tão importante
quanto o dos patrões.
c) atribuir, no primeiro e no último quadrinhos,
um mesmo sentido ao vocábulo "indicador".
d) usar corretamente a expressão "indicador de
desemprego", mesmo sendo criança.
e) atribuir, no último quadrinho, fama exagerada
ao dedo indicador dos patrões.
38. (Enem 2005)

A situação abordada na tira torna explícita a
CONTRADIÇÃO entre a(s)

A publicidade, de uma forma geral, alia
elementos verbais e imagéticos na constituição
de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo
tema é a sustentabilidade, o autor procura
convencer o leitor a
a) assumir uma atitude reflexiva diante dos
fenômenos naturais.
b) evitar o consumo excessivo de produtos
reutilizáveis.
c) aderir à onda sustentável, evitando o
consumo excessivo.
d) abraçar
a
campanha,
desenvolvendo
projetos sustentáveis.
e) consumir produtos de modo responsável e
ecológico.

a) relações pessoais e o avanço tecnológico.
b) inteligência empresarial e a ignorância dos
cidadãos.
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a)

40.
A EMA
O surgimento da figura da Ema no céu, ao
leste, no anoitecer, na segunda quinzena de
junho, indica o início do inverno para os índios do
sul do Brasil e o começo da estação seca para os
do norte. É limitada pelas constelações de
Escorpião e do Cruzeiro do Sul, ou Cut'uxu.
Segundo o mito guarani, o Cut'uxu segura a
cabeça da ave para garantir a vida na Terra,
porque, se ela se soltar, beberá toda a água do
nosso planeta. Os tupis-guaranis utilizam o
Cut'uxu para se orientar e determinar a duração
das noites e as estações do ano.

b)
c)

d)

e)

A palavra Cut'uxu é um regionalismo
utilizado pelas populações próximas às
aldeias indígenas.
O autor se expressa em linguagem formal
em todos os períodos do texto.
A ausência da palavra Ema no início do
período "É limitada (...)" caracteriza registro
oral.
A palavra Cut'uxu está destacada em itálico
porque integra o vocabulário da linguagem
informal.
No texto, predomina a linguagem coloquial
porque ele consta de um almanaque.

41. Para homenajear a Quino al completar 1 mes
de su fallecimiento.

A ilustração a seguir é uma representação
dos corpos celestes que constituem a
constelação da Ema, na percepção indígena.

A próxima figura mostra, em campo de visão
ampliado, como povos de culturas não indígenas
percebem o espaço estelar em que a Ema é
vista.
A personagem Susanita, no último quadro,
inventa o vocábulo mujerez, utilizando um
recurso de formação de palavra existente na
língua espanhola. Na concepção da personagem,
o sentido do vocábulo mujerez remete à

(Enem 2008) Assinale a opção correta a
respeito da linguagem empregada no texto A
Ema.

a) falta de feminilidade das mulheres que não
se dedicam às tarefas domésticas.
b) valorização das mulheres que realizam todas
as tarefas domésticas.
c) inferioridade das mulheres que praticam as
tarefas domésticas.
d) relevância social das mulheres que possuem
empregados para realizar as tarefas
domésticas.
e) independência das mulheres que não se
prendem apenas às tarefas domésticas.
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42.
El robo
Para los niños
anchos espacios tiene el día
y las horas
son calles despejadas
abiertas avenidas.
A nosotros, se estrecha
el tiempo de tal modo
que todo está apretado y oprimido.
Se atropellan los tiempos
Casi no da lugar un día a otro.
No bien ha amanecido
cae la luz a pique
en veloz mediodía
y apenas la contemplas
huye en atardeceres
hacia pozos de sombra.
Dice una voz:
entre vueltas y vueltas
se me fue el día.
Algún ladrón
oculto roba mi vida.
MAIA, C. Obra poética. Montevidéu: Rebecalinke, 2010.

O poema El robo, de Circe Maia, poetisa
uruguaia contemporânea, trata do(a)
a) problema do abandono de crianças nas ruas.
b) excesso de trabalho na sociedade atual.
c) angústia provocada pela fugacidade do
tempo.
d) violência nos grandes centros urbanos.
e) repressão dos sentimentos e da liberdade.
43.

A acessibilidade é um tema de relevância
tanto na esfera pública quanto na esfera privada.
No cartaz, a exploração desse tema destaca a
importância de se
a) estimular os cadeirantes na superação de
barreiras.
b) respeitar o estacionamento destinado a
cadeirantes.
c) identificar as vagas reservadas aos
cadeirantes.
d) eliminar os obstáculos para o trânsito de
cadeirantes.
e) facilitar a locomoção de cadeirantes em
estacionamentos.
44. En el día del amor, !no a la violencia contra la
mujer!
Hoy es el día de la amistad y del amor.
Pero, parece que este día es puro floro, porque
en nuestro país aún existen muchos casos de
maltrato entre las parejas, sobre todo hacia las
mujeres. Por eso, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) lanza la
segunda etapa de la campana “Si te quieren, que
te quieran bien”.
Esta campaña busca detener de una vez el
maltrato contra la mujer y para eso, concientizar
sobre la importancia de denunciar estos casos. Y
es que las cifras son preocupantes. Cada hora se
denuncian 17 casos de violencia contra la mujer y
en total los Centros de Emergencia de la Mujer
(CEM) y el MIMP atendieron en un año a más de
36 mil denuncias de las cuales 7 mil eran de
niñas y adolescentes menores de 17 años. Un
abuso.
Si eres testigo o víctima de algún tipo de
violencia ya sea física, psicológica o sexual
debes llamar gratuitamente a la línea 100 desde
un teléfono fijo o celular.
Disponível em: http://napa.com.pe. Acesso em: 14 fev. 2012
(adaptado).

Pela expressão puro floro, infere-se que o
autor considera a comemoração pelo dia do amor
e da amizade, no Peru, como uma oportunidade
para
a) proteger as populações mais vulneráveis.
b) evidenciar as eficazes ações do governo.
c) camuflar a violência de gênero existente no
país.
d) atenuar os maus-tratos cometidos por alguns
homens.
e) enaltecer o sucesso das campanhas de
conscientização feminina.
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c)
45. Paranoia ou Mistificação - Por Monteiro
Lobato
“Sejamos sinceros: futurismo, cubismo,
impressionismo e “tutti quanti” não passam de
outros ramos da arte caricatural. É a extensão da
caricatura a regiões onde não havia até agora
penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma
– caricatura que não visa, como a primitiva,
ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear,
aparvalhar o espectador.”
A fisionomia de quem sai de uma dessas
exposições é das mais sugestivas.
Nenhuma impressão de prazer, ou de beleza
denunciam as caras; em todas, porém, se lê o
desapontamento de quem está incerto, duvidoso
de si próprio e dos outros, incapaz de raciocinar,
e muito desconfiado de que o mistificaram
habilmente...
No fundo, riem-se uns dos outros – o artista
do crítico, o crítico do pintor e o público de
ambos.
“Arte moderna”, eis o escudo, a suprema
justificação.

d)

e)

A partir das informações do texto, a obra de
artes visuais que melhor se aproxima das ideias
destacadas é:
a)

b)
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