
NÃO	ESCREVER	NADA	NESSA	FOLHA!	
RESPOSTAS	APENAS	NA	FOLHA	DE	GABARITO	
	
Lista	de	exercícios	-	ENEM	(representativa	de	
vários	anos)	1	
	
Pergunta	1	
O	correr	da	vida	embrulha	tudo.	A	vida	é	assim:		
esquenta	e	esfria,	aperta	e	daí	afrouxa,	sossega	e	depois		
desinquieta.	O	que	ela	quer	da	gente	é	coragem.			
ROSA.	J.	G.	Grande	sertão:	veredas.		
Rio	de	Janeiro:	Nova	Fronteira,	1986.			
No	romance	Grande	sertão:	veredas,	o	protagonista		
Riobaldo	narra	sua	trajetória	de	jagunço.	A	leitura	do		
trecho	permite	identificar	que	o	desabafo	de	Riobaldo	se		
aproxima	de	um(a)	
	
A.		diário,	por	trazer	lembranças	pessoais.		
B.		fábula,	por	apresentar	uma	lição	de	moral.	
C.			notícia,	por	informar	sobre	um	acontecimento.			
D.		aforismo,	por	expor	uma	máxima	em	poucas	palavras.			
E.			crônica,	por	tratar	de	fatos	do	cotidiano.		
	
Pergunta	2	
Talvez	pareça	excessivo	o	escrúpulo	do	Cotrim,	a	quem		
não	souber	que	ele	possuía	um	caráter	ferozmente		
honrado.	Eu	mesmo	fui	injusto	com	ele	durante	os	anos		
que	se	seguiram	ao	inventário	de	meu	pai.	Reconheço		
que	era	um	modelo.	Arguíam-no	de	avareza,	e	cuido	que		
tinham	razão;	mas	a	avareza	é	apenas	a	exageração	de		
uma	virtude,	e	as	virtudes	devem	ser	como	os		
orçamentos:	melhor	é	o	saldo	que	o	déficit.	Como	era		
muito	seco	de	maneiras,	tinha	inimigos	que	chegavam	a		
acusá-lo	de	bárbaro.	O	único	fato	alegado	neste	particular		
era	o	de	mandar	com	frequência	escravos	ao	calabouço,		
donde	eles	desciam	a	escorrer	sangue;	mas,	além	de	que		
ele	só	mandava	os	perversos	e	os	fujões,	ocorre	que,	tendo		
longamente	contrabandeado	em	escravos,	habituara-se	de		
certo	modo	ao	trato	um	pouco	mais	duro	que	esse	gênero		
de	negócio	requeria,	e	não	se	pode	honestamente	atribuir		
à	índole	original	de	um	homem	o	que	é	puro	efeito	de		
relações	sociais.	A		prova	de	que	o	Cotrim	tinha		
sentimentos	pios	encontrava-se	no	seu	amor	aos	filhos,	e		
na	dor	que	padeceu	quando	morreu	Sara,	dali	a	alguns		
meses;	prova	irrefutável,	acho	eu,	e	não	única.	Era		
tesoureiro	de	uma	confraria,	e	irmão	de	várias		
irmandades,	e	até	irmão	remido	de	uma	destas,	o	que	não		
se	coaduna	muito	com	a	reputação	da	avareza;	verdade	é		
que	o	benefício	não	caíra	no	chão:	a	irmandade	(de	que		
ele	fora	juiz)	mandara-lhe	tirar	o	retrato	a	óleo.			
ASSIS,	M.	Memórias	Póstumas	de	Brás	Cubas.		
Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	1992.			
	
Obra	que	inaugura	o	Realismo	na	literatura	brasileira,	Memórias	P
óstumas	de	Brás	Cubas	condensa	uma	
expressividade	que	caracteriza	o	estilo	machadiano:	a	ironia.	Desc
revendo	a	moral	de	seu	cunhado,	Cotrim,	o	
narrador-personagem	Brás	Cubas	refina	a	percepção	irônica	ao	
	
A.		acusar	o	cunhado	de	ser	avarento	para	confessar-se		
injustiçado	na	divisão	da	herança	paterna.		
B.		atribuir	a	“efeito	de	relações	sociais”	a	naturalidade		
com	que	Cotrim	prendia	e	torturava	os	escravos.		
C.	considerar	os	“sentimentos	pios”	demonstrados	pelo		
personagem	quando	da	perda	da	filha	Sara.		
D.		menosprezar	Cotrim	por	ser	tesoureiro	de	uma		
confraria	e	membro	remido	de	várias	irmandades.	
E.				insinuar	que	o	cunhado	era	um	homem	vaidoso	e		
egocêntrico,	contemplado	com	um	retrato	a	óleo.		
	

Pergunta	3	
Blog	é	concebido	como	um	espaço	onde	o	blogueiro	é		
livre	para	expressar	e	discutir	o	que	quiser	na	atividade	da		
sua	escrita,	com	a	escolha	de	imagens	e	sons	que		
compõem	o	todo	do	texto	veiculado	pela	internet,	por		
meio	dos	posts.	Assim,	essa	ferramenta	deixa	de	ter	como		
única	função	a	exposição	de	vida	e/ou	rotina	de	alguém		
—	como	em	um	diário	pessoal	—,	função	para	qual	serviu		
inicialmente	e	que	o	popularizou,	permitindo	também	que		
seja	um	espaço	para	a	discussão	de	ideias,	trocas	e		
divulgação	de	informações.			
A	produção	dos	blogs	requer	uma	relação	de	troca,	que		
acaba	unindo	pessoas	em	torno	de	um	ponto	de	interesse		
comum.	A	força	dos	blogs	está	em	possibilitar	que		
qualquer	pessoa,	sem	nenhum	conhecimento	técnico,		
publique	suas	ideias	e	opiniões	na	web	e	que	milhões	de		
outras	pessoas	publiquem	comentários	sobre	o	que	foi		
escrito,	criando	um	grande	debate	aberto	a	todos.			
LOPES,	B.	O.	A	linguagem	dos	blogs	e	as	redes	sociais.			
Disponível	em:	www.fateczl.edu.br.	Acesso	em:	29	abro	2013	(ada
ptado).			
De	acordo	com	o	texto,	o	blog	ultrapassou	sua	função		
inicial	e	vem	se	destacando	como	
	
A.		estratégia	para	estimular	relações	de	amizade.		
B.			espaço	para	exposição	de	opiniões	e	circulação	de		
ideias.		
C.		gênero	discursivo	substituto	dos	tradicionais	diários		
pessoais.		
D.	ferramenta	para	aperfeiçoamento	da	comunicação		
virtual	escrita.		
E.		recurso	para	incentivar	a	ajuda	mútua	e	a	divulgação		
da	rotina	diária.		
	
Pergunta	4	
Pesquisa	da	Faculdade	de	Educação	da	USP	mostrou			
que	quase	metade	dos	alunos	que	ingressam	nos	cursos			
de	licenciatura	em	Física	e	Matemática	da	universidade			
não	estão	dispostos	a	tornar-se	professores.	O	detalhe			
inquietante	é	que	licenciaturas	foram	criadas	exatamente			
para	formar	docentes.			
A	dificuldade	é	que,	se	os	estudantes	não	querem			
virar	professores,	fica	difícil	conseguir	bons	profissionais.			
Resolver	essa	encrenca	é	o	desafio.	Salários	são			
por	certo	uma	parte	importante	do	problema,	mas	outros			
elementos,	como	estabilidade	na	carreira	e	prestígio			
social,	também	influem.		
SCHWARTSMAN,	H.	Folha	de	S.	Paulo,	13	out.	2012.		
Identificar	o	gênero	do	texto	é	um	passo	importante	na			
caminhada	interpretativa	do	leitor.	Para	isso,	é	preciso			
observar	elementos	ligados	à	sua	produção	e	recepção.			
Reconhece-se	que	esse	texto	pertence	ao	gênero	artigo			
de	opinião	devido	ao(à)	
	
A.		suporte	do	texto:	um	jornal	de	grande	circulação.	
B.	lugar	atribuído	ao	leitor:	interessados	no	magistério.	
C.	tema	tratado:	o	problema	da	escassez	de	professores.	
D.		função	do	gênero:	refletir	sobre	a	falta	de	professores.	
E.			linguagem	empregada	pelo	autor:	formal	e	denotativa.	
	
Pergunta	5	
Um	gramático	contra	a	gramática		
O	gramático	Celso	Pedro	Luft	era	formado	em			
Letras	Clássicas	e	Vernácula	pela	PUCRS	e	fez	curso			
de	especialização	em	Portugal.	Foi	professor	na	UFRGS			
e	na	Faculdade	Porto-Alegrense	de	Ciências	e	Letras.			
Suas	obras	mais	relevantes	são:	Gramática	resumida,			
Moderna	gramática	brasileira,	Dicionário	gramatical			
da	língua	portuguesa,	Novo	manual	de	português,			
Minidicionário	Luft,	Língua	e	liberdade	e	O	romance			



das	palavras.	Na	obra	Língua	e	liberdade,	Luft	traz	um			
conjunto	de	ideias	que	subverte	a	ordem	estabelecida			
no	ensino	da	língua	materna,	por	combater,	de	forma			
veemente,	o	ensino	da	gramática	em	sala	de	aula.			
Nos	seis	pequenos	capítulos	que	integram	a	obra,	o			
gramático	bate,	intencionalmente,	sempre	na	mesma			
tecla	—	uma	variação	sobre	o	mesmo	tema:	a	maneira			
tradicional	e	errada	de	ensinar	a	língua	materna.			
SCARTON,	G.	Disponível	em:	www.portugues.com.br.	Acesso	em:	
26	out.	2011	(fragmento).		
Reconhecer	os	diversos	gêneros	textuais	que	circulam	na			
sociedade	constitui-se	uma	característica	fundamental	do			
leitor	competente.	A	análise	das	características	presentes			
no	fragmento	de	Um	gramático	contra	a	gramática,	de			
Gilberto	Scarton,	revela	que	o	texto	em	questão	pertence			
ao	seguinte	gênero	textual:		
		
A.		Artigo	científico,	uma	vez	que	o	fragmento	contém			
título,	nome	completo	do	autor,	além	de	ter	sido			
redigido	em	uma	linguagem	clara	e	objetiva.	
B.	Relatório,	pois	o	fragmento	em	questão	apresenta			
informações	sobre	o	autor,	bem	como	descreve	com			
detalhes	o	conteúdo	da	obra	original.		
	C.	Resenha,	porque	além	de	apresentar	características			
estruturais	da	obra	original,	o	texto	traz	ainda	o			
posicionamento	crítico	do	autor	do	fragmento.		
	D.	Texto	publicitário,	pois	o	fragmento	apresenta	dados			
essenciais	para	a	promoção	da	obra	original,	como			
informações	sobre	o	autor	e	o	conteúdo.		
	E.		Resumo,	visto	que,	no	fragmento,	encontram-se			
informações	detalhadas	sobre	o	currículo	do	autor	e			
sobre	o	conteúdo	da	obra	original.		
	
Pergunta	6	
Como	ganhar	qualquer	discussão		
A	verdade	nem	sempre	depende	de	fatos	—	nos			
jornais,	no	Congresso	ou	no	boteco,	ela	é	frequentemente			
empacotada	com	táticas	perversas	e	milenares.	Conhecer			
essas	técnicas	é	um	bom	jeito	de	se	defender	contra	elas			
(e	fazer	a	sua	opinião	prevalecer).		
1.	Capte	a	benevolência	—	Siga	a	dica	da	retórica			
romana	(captatio	benevolentiae)	e	adule	o	interlocutor.		
2.	Exagere	o	argumento	do	adversário	—	É	a			
“técnica	do	espantalho”,	também	chamada	de	ampliação			
indevida	pelo	filósofo	Arthur	Schopenhauer.		
3.	Entre	na	onda	—	Concorde	com	parte	dos			
argumentos	do	outro	para,	a	partir	daí,	traçar	a	própria			
conclusão.		
Outras	dicas	do	mal:		
•	Mantenha	a	calma	(o	tom	de	fala	vale	mais	que	bons			
argumentos).		
•	Invalide	as	opiniões	do	adversário,	desqualificando-o			
sem	questioná-lo.		
•	Repita	o	argumento	do	outro,	mas	agora	a	seu	favor.		
•	Revele	que	está	usando	uma	tática	para	ganhar	a			
discussão	(aproveite	para	fingir	que	você	venceu).		
NARLOCH,	L.	Disponível	em:	http://super.abril.com.br.	Acesso	em:
	27	out.	2011	(fragmento).		
O	fragmento,	retirado	de	uma	revista	de	divulgação			
científica,	constrói-se	em	tom	de	humor,	a	partir	de			
uma	linguagem	lúdica	e	despojada.	O	apelo	a	esse			
recurso	expressivo	é	adequado	para	essa	situação			
comunicativa,	porque	
	
A.		converge	para	a	subjetividade,	característica	desse			
tipo	de	periódico.	
B.			segue	parâmetros	textuais	semelhantes	aos	das			
publicações	científicas.		
	C.	confirma	o	próprio	periódico	como	meio	de			
comunicação	de	massa.		

	D.		atende	a	um	leitor	interessado	em	expandir			
conhecimento	teórico.		
	E.		contraria	o	uso	previsto	para	o	registro	formal	da			
língua	portuguesa.		
	
Pergunta	7	
Capítulo	LIV	-	A	pêndula		
Saí	dali	a	saborear	o	beijo.	Não	pude	dormir;	estirei-me	na	cama,	é
	certo,	mas	foi	o	mesmo	que	nada.	Ouvi	as	
horas	todas	da	noite.	Usualmente,	quando	eu	perdia	o	sono,	o	bat
er	da	pêndula	fazia-me	muito	mal;	esse	tic-tac	
soturno,	vagaroso	e	seco,	parecia	dizer	a	cada	golpe	que	eu	ia	ter	
um	instante	menos	de	vida.	Imaginava	então	
um	velho	diabo,	sentado	entre	dous	sacos,	o	da	vida	e	o	da	morte,
	a	tirar	as	moedas	da	vida	para	dá-las	à	morte,	
e	a	contá-las	assim:		
--	Outra	de	menos...		
--	Outra	de	menos...		
--	Outra	de	menos...		
--	Outra	de	menos...		
O	mais	singular	é	que,	se	o	relógio	parava,	eu	dava-lhe	corda,	para
	que	ele	não	deixasse	de	bater	nunca,	e	eu	
pudesse	contar	todos	os	meus	instantes	perdidos.	Invenções	há,	q
ue	se	transformam	ou	acabam;	as	mesmas	
instituições	morrem;	o	relógio	é	definitivo	e	perpétuo.	O	derradeir
o	homem,	ao	despedir-se	do	sol	frio	e	gasto,	há-	
de	ter	um	relógio	na	algibeira,	para	saber	a	hora	exacta	em	que	m
orre.	Naquela	noite	não	padeci	essa	triste	
sensação	de	enfado,	mas	outra,	e	deleitosa.	As	fantasias	tumultua
vam-me	cá	dentro,	vinham	umas	sobre	outras,	
à	semelhança	de	devotas	que	se	abalroam	para	ver	o	anjo-cantor	
das	procissões.	Não	ouvia	os	instantes	
perdidos,	mas	os	minutos	ganhados.	
ASSIS,	M.	Memórias	póstumas	de	Brás	Cubas.	Rio	de	Janeiro:	Nova
	Aguilar,	1992	(fragmento).	
O	capítulo	apresenta	o	instante	em	que	Brás	Cubas	revive	a	sensaç
ão	do	beijo	trocado	com	Virgília,	casada	com	
Lobo	Neves.	Nesse	contexto,	a	metáfora	do	relógio	desconstrói	ce
rtos	paradigmas	românticos,	porque	
	
A.		o	narrador	e	Virgília	não	têm	percepção	do	tempo	em		
seus	encontros	adúlteros.		
	B.		 como	“defunto	autor”,	Brás	Cubas	reconhece	a	inutilidade	de	t
entar	acompanhar	o	fluxo	do	tempo.		
	C.	na	contagem	das	horas,	o	narrador	metaforiza	o	desejo		
de	triunfar	e	acumular	riquezas.		
	D.	o	relógio	representa	a	materialização	do	tempo	e		
redireciona	o	comportamento	idealista	de	Brás	Cubas.		
	E.			o	narrador	compara	a	duração	do	sabor	do	beijo	à		
perpetuidade	do	relógio.	
	
Pergunta	8	
Art.	2º	Considera-se	criança,	para	os	efeitos	desta	lei,	a		
pessoa	até	doze	anos	de	idade	incompletos,	e	adolescente			
aquela	entre	doze	e	dezoito	anos	de	idade.	[...]			
Art	3º	A	criança	e	o	adolescente	gozam	de	todos	os		
direitos	fundamentais	inerentes	à	pessoa	humana,	sem		
prejuízo	da	proteção	integral	de	que	trata	esta	Lei,		
assegurando-se-lhes,	por	lei	ou	por	outros	meios,	todas		
as	oportunidades	e	facilidades,	a	fim	de	lhes	facultar	o		
desenvolvimento	físico,	mental,	moral,	espiritual	e	social,		
em	condições	de	liberdade	e	de	dignidade.			
Art	4°	É	dever	da	família,	da	comunidade,	da	sociedade		
em	geral	e	do	poder	público	assegurar,	com	absoluta		
prioridade,	a	efetivação	dos	direitos	referentes	à	vida,	à		
saúde,	à	alimentação,	à	educação,	ao	esporte,	ao	lazer,	à		
profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à		
liberdade	e	à	convivência	familiar	e	comunitária.	[...]			
BRASIL.	Lei	n.	8	069,	de	13	de	julho	de	1990.			
Estatuto	da	criança	e	do	adolescente.			



Disponível	em:	www.planalto.gov.br	(fragmento)			
Para	cumprir	sua	função	social,	o	Estatuto	da	criança	e		
do	adolescente	apresenta	características	próprias	desse		
gênero	quanto	ao	uso	da	língua	e	quanto	à	composição		
textual.	Entre	essas	características,	destaca-se	o	emprego		
de	
	
A.		repetição	vocabular	para	facilitar	o	entendimento.			
B.		palavras	e	construções	que	evitem	ambiguidade.			
C.	expressões	informais	para	apresentar	os	direitos.			
	D.		frases	na	ordem	direta	para	apresentar	as	informações		
mais	relevantes.			
	E.		exemplificações	que	auxiliem	a	compreensão	dos		
conceitos	formulados.		
	
Pergunta	9	
Lusofonia		
rapariga:	s.f.,	fem.	de	rapaz:	mulher	nova;	moça;	menina;		
(Brasil),	meretriz.			
Escrevo	um	poema	sobre	a	rapariga	que	está	sentada			
no	café,	em	frente	da	chávena	de	café,	enquanto			
alisa	os	cabelos	com	a	mão.	Mas	não	posso	escrever	este			
poema	sobre	essa	rapariga	porque,	no	brasil,	a	palavra			
rapariga	não	quer	dizer	o	que	ela	diz	em	Portugal.	Então,		
terei	de	escrever	a	mulher	nova	do	café,	a	jovem	do	café,			
a	menina	do	café,	para	que	a	reputação	da	pobre	rapariga			
que	alisa	os	cabelos	com	a	mão,	num	café	de	Lisboa,	não			
fique	estragada	para	sempre	quando	este	poema	atravessar	o		
atlântico	para	desembarcar	no	rio	de	janeiro.	E	isto	tudo		
sem	pensar	em	África,	porque	aí	lá	terei			
de	escrever	sobre	a	moça	do	café,	para			
evitar	o	tom	demasiado	continental	da	rapariga,	que	é			
uma	palavra	que	já	me	está	a	pôr	com	dores			
de	cabeça	até	porque,	no	fundo,	a	única	coisa	que	eu			
[queria			
era	escrever	um	poema	sobre	a	rapariga	do			
café.	A	solução,	então,	é	mudar	de	café,	e	limitar-me	a			
escrever	um	poema	sobre	aquele	café	onde	nenhuma			
rapariga	se			
pode	sentar	à	mesa	porque	só	servem	café	ao	balcão.			
JÚDICE,	N.	Matéria	do	Poema.	Lisboa:	D.	Quixote,	2008.		
O	texto	traz	em	relevo	as	funções	metalinguística	e		
poética.	Seu	caráter	metalinguístico	justifica-se	pela		
	
A.		discussão	da	dificuldade	de	se	fazer	arte	inovadora	no		
mundo	contemporâneo.			
B.		defesa	do	movimento	artístco	da	pós-modernidade,		
típico	do	século	XX.			
C.	abordagem	de	temas	do	cotidiano,	em	que	a	arte	se		
volta	para	assuntos	rotineiros.			
D.	tematização	do	fazer	artístico,	pela	discussão	do	ato	de		
construção	da	própria	obra.			
E.		valorização	do	efeito	de	estranhamento	causado	no		
público,	o	que	faz	a	obra	ser	reconhecida.		
	
Pergunta	10	
TEXTO	I		
É	evidente	que	a	vitamina	D	é	importante	—	mas	como		
obtê-la?	Realmente,	a	vitamina	D	pode	ser	produzida		
naturalmente	pela	exposição	à	luz	do	sol,	mas	ela	também		
existe	em	alguns	alimentos	comuns.	Entretanto,	como		
fonte	dessa	vitamina,	certos	alimentos	são	melhores	do		
que	outros.	Alguns	possuem	uma	quantidade	significativa		
de	vitamina	D,	naturalmente,	e	são	alimentos	que	talvez		
você	não	queira	exagerar:	manteiga,	nata,	gema	de	ovo	e		
fígado.			
Disponível	em:	http://saude.hsw.uol.com.br.			
Acesso	em:	31	jul.	2012.		
TEXTO	II		
Todos	nós	sabemos	que	a	vitamina	D	(colecalciferol)	é		

crucial	para	sua	saúde.	Mas	a	vitamina	D	é	realmente	uma		
vitamina?	Está	presente	nas	comidas	que	os	humanos		
normalmente	consomem?	Embora	exista	em	algum		
percentual	na	gordura	do	peixe,	a	vitamina	D	não	está	em		
nossas	dietas,	a	não	ser	que	os	humanos	artificialmente		
incrementem	um	produto	alimentar,	como	o	leite		
enriquecido	com	vitamina	D.	A	natureza	planejou	que	você		
a	produzisse	em	sua	pele,	e	não	a	colocasse	direto	em	sua		
boca.			
Então,	seria	a	vitamina	D	realmente	uma	vitamina?		
Disponível	em:	www.umaoutravisao.com.br.			
Acesso	em:	31	jul.	2012.		
Frequentemente	circulam	na	mídia	textos	de	divulgação	científica	
que	apresentam	informações	divergentes	sobre	
um	mesmo	tema.	Comparando	os	dois	textos,	constata-se	que	o	T
exto	II	contrapõe-se	ao	I	quando	
		
	
A.		comprova	cientificamente	que	a	vitamina	D	não	é	uma		
vitamina.			
B.		demonstra	a	verdadeira	importância	da	vitamina	D		
para	a	saúde.			
C.	enfatiza	que	a	vitamina	D	é	mais	comumente	produ	-		
zida	pelo	corpo	que	absorvida	por	meio	de	alimentos.			
D.	afirma	que	a	vitamina	D	existe	na	gordura	dos	peixes		
e	no	leite,	não	em	seus	derivados.			
E.		levanta	a	possibilidade	de	o	corpo	humano	produzir		
artificialmente	a	vitamina	D.	
	
Pergunta	11	
A	canção	do	africano		
Lá	na	úmida	senzala,		
Sentado	na	estreita	sala,		
Junto	ao	braseiro,	no	chão,		
entoa	o	escravo	o	seu	canto,		
E	ao	cantar	correm-lhe	em	pranto		
Saudades	do	seu	torrão...		
De	um	lado,	uma	negra	escrava		
Os	olhos	no	filho	crava,		
Que	tem	no	colo	a	embalar...		
E	à	meia-voz	lá	responde		
Ao	canto,	e	o	filhinho	esconde,		
Talvez	p’ra	não	o	escutar!		
“Minha	terra	é	lá	bem	longe,		
Das	bandas	de	onde	o	sol	vem;		
Esta	terra	é	mais	bonita,		
Mas	à	outra	eu	quero	bem.”		
ALVES,	C.	Poesias	completas.	Rio	de	Janeiro:	Ediouro,	1995	(fragm
ento).		
TEXTO	II		
No	caso	da	Literatura	Brasileira,	se	é	verdade	que			
prevalecem	as	reformas	radicais,	elas	têm	acontecido			
mais	no	âmbito	de	movimentos	literários	do	que	de			
gerações	literárias.	A	poesia	de	Castro	Alves	em	relação			
à	de	Gonçalves	Dias	não	é	a	de	negação	radical,	mas	de			
superação,	dentro	do	mesmo	espírito	romântico.		
MELO	NETO,	J.	C.	Obra	completa.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Aguilar,	20
03	(fragmento)		
O	fragmento	do	poema	de	Castro	Alves	exemplifica	a			
afirmação	de	João	Cabral	de	Melo	Neto	porque	
	
A.		exalta	o	nacionalismo,	embora	lhe	imprima	um	fundo			
ideológico	retórico.	
B.			canta	a	paisagem	local,	no	entanto,	defende	ideais			
do	liberalismo.	
C.		mantém	o	canto	saudosista	da	terra	pátria,	mas			
renova	o	tema	amoroso.	
D.	explora	a	subjetividade	do	eu	lírico,	ainda	que	tematize			
a	injustiça	social.	
E.			inova	na	abordagem	de	aspecto	social,	mas	mantém			



a	visão	lírica	da	terra	pátria.	
	
Pergunta	12	
Todo	bom	escritor	tem	o	seu	instante	de	graça,	possui			
a	sua	obra-prima,	aquela	que	congrega	numa	estrutura			
perfeita	os	seus	dons	mais	pessoais.	Para	Dias	Gomes			
essa	hora	de	inspiração	veio-lhe	no	dia	que	escreveu			
O	pagador	de	promessas.	Em	torno	de	Zé-do-Burro	—			
herói	ideal,	por	unir	o	máximo	de	caráter	ao	mínimo	de			
inteligência,	naquela	zona	fronteiriça	entre	o	idiota	e	o			
santo	—	o	enredo	espalha	a	malícia	e	a	maldade	de	uma			
capital	como	Salvador,	mitificada	pela	música	popular			
e	pela	literatura,	na	qual	o	explorador	de	mulheres	se			
chama	inevitavelmente	Bonitão,	o	poeta	popular,	Dedé		
Cospe-Rima,	e	o	mestre	de	capoeira,	Manuelzinho	Sua			
Mãe.	O	colorido	do	quadro	contrasta	fortemente	com	a			
simplicidade	da	ação,	que	caminha	numa	linha	reta	da			
chegada	de	Zé-do-Burro	à	sua	entrada	trágica	e	triunfal	na			
igreja	—	não	sob	a	cruz,	conforme	prometera,	mas	sobre			
ela,	carregado	pelos	capoeiras,	“como	um	crucifixado”.		
PRADO,	D.	A.	O	teatro	brasileiro	moderno.	São	Paulo:	Perspectiva,	
2008	(fragmento).		
A	avaliação	crítica	de	Décio	de	Almeida	Prado	destaca	as			
qualidades	de	O	pagador	de	promessas.	Com	base	nas			
ideias	defendidas	por	ele,	uma	boa	obra	teatral	deve	
	
A.		valorizar	a	cultura	local	como	base	da	estrutura	estética.		
B.			ressaltar	o	lugar	do	oprimido	por	uma	forma	religiosa.		
C.		dialogar	a	tradição	local	com	elementos	universais.		
D.		romper	com	a	estrutura	clássica	da	encenação.		
E.		reproduzir	abordagens	trágicas	e	pessimistas.	
	
Pergunta	13	
A	colocação	pronominal	é	a	posição	que	os	pronomes	pessoais	obl
íquos	átonos	ocupam	na	frase	em	relação	ao	
verbo		a	que	se	referem.	São	pronomes	oblíquos	átonos:	me,	te,		
se,	o,	os,	a,	as,	lhe,	lhes,	nos	e	vos.	Esses	pronomes	
podem		assumir	três	posições	na	oração	em	relação	ao	verbo.	Pró
clise,	quando	o	pronome	é	colocado	antes	do	verbo,	
devido	a		partículas	atrativas,	como	o	pronome	relativo.	Ênclise,	q
uando	o	pronome	é	colocado	depois	do	verbo,	o	que	
acontece		quando	este	estiver	no	imperativo	afirmativo	ou	no	infi
nitivo	impessoal	regido	da	preposição	“a”	ou	quando	o	
verbo		estiver	no	gerúndio.	Mesóclise,	usada	quando	o	verbo	estiv
er	flexionado	no	futuro	do	presente	ou	no	futuro	do	
pretérito.	A	mesóclise	é	um	tipo	de	colocação	pronominal	raro	no	
uso	coloquial	da	língua	portuguesa.	No	entanto,	ainda	é	
encontrada		em	contextos	mais	formais,	como	se	observa	em:	
	
A.		Não	lhe	negou	que	era	um	improviso.	
B.			Faz	muito	tempo	que	lhe	falei	essas	coisas.	
C.	Nunca	um	homem	se	achou	em	mais	apertado	lance.	
D.	Referia-se	à	D.	Evarista	ou	tê-la-ia	encontrado	em	algum	outro	
autor?		
E.		 Acabou	de	chegar	dizendo-lhe	que	precisava	retornar	ao	serviç
o	imediatamente.	
	
Pergunta	14	
E	como	manejava	bem	os	cordéis	de	seus	títeres,	ou	ele	mesmo,	tí
tere	voluntário	e	consciente,	como	entregava	o	
braço,	as	pernas,	a	cabeça,	o	tronco,	como	se	desfazia	de	suas	arti
culações	e	de	seus	reflexos	quando	achava	
nisso	conveniência.	Também	ele	soubera	apoderar-se	dessa	arte,	
mais	artifício,	toda	feita	de	sutilezas	e	
grosserias,	de	expectativa	e	oportunidade,	de	insolência	e	submiss
ão,	de	silêncios	e	rompantes,	de	anulação	e	
prepotência.	Conhecia	a	palavra	exata	para	o	momento	preciso,	a	
frase	picante	ou	obscena	no	ambiente	
adequado,	o	tom	humilde	diante	do	superior	útil,	o	grosseiro	diant
e	do	inferior,	o	arrogante	quando	o	poderoso	em	

nada	o	podia	prejudicar.	Sabia	desfazer	situações	equívocas,	e	arm
ar	intrigas	das	quais	se	saía	sempre	bem,	e	
sabia,	por	experiência	própria,	que	a	fortuna	se	ganha	com	uma	fr
ase,	num	dado	momento,	que	este	momento	
único,	irrecuperável,	irreversível,	exige	um	estado	de	alerta	para	a	
sua	apropriação.		
RAWET,	S.	O	aprendizado.	In:	Diálogo.	Rio	de	Janeiro:	GRD,	1963	(f
ragmento).		
No	conto,	o	autor	retrata	criticamente	a	habilidade	do	personage
m	no	manejo	de	discursos	diferentes	segundo	a	
posição	do	interlocutor	na	sociedade.	A	crítica	à	conduta	do	perso
nagem	está	centrada	
	
A.		 na	imagem	do	títere	ou	fantoche	em	que	o	personagem	acaba	
por	se	transformar,	acreditando	dominar	os	
jogos	de	poder	na	linguagem.	
B.		na	alusão	à	falta	de	articulações	e	reflexos	do	personagem,	dan
do	a	entender	que	ele	não	possui	o	manejo	
dos	jogos	discursivos	em	todas	as	situações.	
C.	no	comentário,	feito	em	tom	de	censura	pelo	autor,	sobre	as	fr
ases	obscenas	que	o	personagem	emite	em	
determinados	ambientes	sociais.	
D.	nas	expressões	que	mostram	tons	opostos	no	discursos	empreg
ados	aleatoriamente	pelo	personagem	em	
conversas	com	interlocutores	variados.	
E.		 no	falso	elogio	à	originalidade	atribuída	a	esse	personagem,	res
ponsável	por	seu	sucesso	no	aprendizado	
das	regras	de	linguagem	da	sociedade.	
	
Pergunta	15	
Árvore	da	Língua		
Ao	longo	dos	três	andares,	uma	instalação	de	16			
metros	de	altura	mostra	palavras	com	mais	de	6	mil			
anos,	projetadas	em	folhas	da	Árvore	da	Língua.	Ela			
faz	os	significados	dançarem	para	falar	da	evolução	do			
indo-europeu	ao	latim	e,	dele,	ao	português.	Criada	pelo			
designer	Rafic	Farah,	a	escultura	é	pontuada	por	um			
mantra	de	Arnaldo	Antunes,	com	os	termos	“língua”	e			
“palavra”	cantados	em	vários	idiomas.		
SCARDOVELI,	E.	Revista	Língua	Portuguesa.	Ano	II,	nº	6.	São	Paulo:
	Segmento,	2006.		
O	texto	apresentado	pertence	ao	domínio	jornalístico.	Sua			
finalidade	e	sua	composição	estrutural	caracterizam-no			
como	
	
A.		quadro	informativo,	pois	apresenta	dados	sobre	um			
objeto.		
B.		notícia,	já	que	leva	informação	atual	a	um	público			
específico.		
	C.		reportagem,	porque	enfoca	um	assunto	de	forma			
abrangente.		
	D.	legenda,	porque	descreve	elementos	e	retoma	uma			
informação.			
E.			entrevista,	pois	apresenta	uma	opinião	sobre	o	local			
inaugurado.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


