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01 (ENEM)  
 

 
 

As diferentes esferas sociais de uso da língua 

obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações 

de comunicação. Uma das marcas linguísticas que 

configuram a linguagem oral informal usada entre avô 

e neto neste texto é 

a) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em 

lugar de “foi”.                                                                                                

b) a ausência de artigo antes da palavra “árvore”.                 

c) o emprego da redução “tá” em lugar da forma 

verbal “está”.                                                                                                      

d) o uso da contração “desse” em lugar da expressão 

“de esse”.                                                                                                 

e) a utilização do pronome “que” em início de frase 

exclamativa. 

02. (UF SANTA MARIA-RS) Leia, com 

atenção, os períodos abaixo:                                

Caso haja justiça social, haverá paz.                   
Embora a televisão ofereça imagens 

concretas, ela não fornece uma reprodução 

fiel da realidade.                                                 

Como todas aquelas pessoas estavam 

concentradas, não se escutou um único 

ruído. 

 Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, as circunstâncias indicadas 

pelas orações sublinhadas:  

a) tempo, concessão, comparação                    

b) tempo, causa, concessão                                           
c) condição, consequência, comparação             

d) condição, concessão, causa                                        

e) concessão, causa, conformidade 

03 (ANHEMBI)                                                                            

“A novidade veio dar à praia                                                                                          

na qualidade rara de sereia                                                        

metade um busto de uma deusa maia                                    

metade um grande rabo de baleia                                                

a novidade era o máximo                                                                                  

do paradoxo estendido na areia                                                          

alguns a desejar seus beijos de deusa                                         

outros a desejar seu rabo pra ceia                                              

oh, mundo tão desigual                                                      

tudo tão desigual                                                                   

de um lado este carnaval                                                        

do outro a fome total                                                                

e a novidade que seria um sonho                                                     

milagre risonho da sereia                                                      

virava um pesadelo tão medonho                                           

ali naquela praia, ali na areia                                                              

a novidade era a guerra                                                       

entre o feliz poeta e o esfomeado                                    

estraçalhando uma sereia bonita                                                

despedaçando o sonho pra cada lado”                                 

(Gilberto Gil – A Novidade) 

Gilberto Gil em seu poema usa um procedimento de 

construção textual que consiste em agrupar ideias de 

sentidos contrários ou contraditórios numa mesma 

unidade de significação. A figura de linguagem acima 

caracterizada é: 

a) Metonímia.                                                             

b) Paradoxo.                                                              

c) Hipérbole.                                                                

d) Sinestesia.                                                                          

e) pleonasmo 

                  

PORTUGUÊS (1º ANO “E” e 3º ANO) 



04  Leia o texto abaixo. 

Você me faz um favor? Pois não! 

           Outro dia, contou-me uma amiga que uma 

senhora norte-americana, procurando alugar 

apartamento em São Paulo, tinha entrado em contato 

telefônico com umas três ou quatro imobiliárias e que 

nenhuma delas quis atendê-la. Sendo inquirida sobre de 

onde tinha tirado essa conclusão, respondeu:  

           Toda vez que telefonava e dizia: – “Vocês podem 

me alugar um apartamento”, a resposta era sempre a 

mesma: – “Pois não.” Aí, eu desisti.                           

ABREU, Antônio Suárez. Carta na escola: Nov. 2010. 

Fragmento.  

O humor desse texto está  

a) no pedido feito pela norte-americana.                                                

b) na resposta dada pelas imobiliárias.                                                   

c) na vontade da norte-americana de alugar 

apartamento.                                                                                                       

d) no entendimento da resposta pela norte-americana. 

Texto para as questões 05 e 06: 

. 

 
05. Analise as afirmativas sobre a tirinha do 

Garfield.                                                                                       

I – Garfield não atende ao “chamado da vida” e 

prefere continuar dormindo.                                                

II – Jon, o dono do gato, tenta acordá-lo, mas não 

tem sucesso.                                                                        

III – Garfield prefere não dormir e atende ao 

chamado da vida.                                                                         

As afirmativas CORRETAS estão em                             

a) I e II.                                                                                   

b) II e III.                                                                               

c) I, II e III.                                                                               

d) I e III.     

06. A fala do 3º quadrinho da tirinha, “pra 

deixar recado”, expressa ideia de:                                                       

a) conformidade.                                                                                                                                                                                                                                          
b) consequência.                                                                         

c) causa.      
d) finalidade                                                                            

07 (FUVEST) A Rosa de Hiroxima (Vinícius de 

Moraes) 

Pensem nas crianças                                                                                     

Mudas telepáticas                                                                                           

Pensem nas meninas                                                                                         

Cegas inexatas                                                                                            

Pensem nas mulheres                                                                                        

Rotas alteradas                                                                                         

Pensem nas feridas                                                                                       

Como rosas cálidas                                                                                         

Mas oh não se esqueçam                                                                             

Da rosa da rosa                                                                                                

Da rosa de Hiroxima                                                                                                  

A rosa hereditária                                                                                             

A rosa radioativa                                                                                                     

Estúpida e inválida                                                                                               

A rosa com cirrose                                                                                           

A antirrosa atômica                                                                                                   

Sem cor, sem perfume,                                                                                 

Sem rosa, sem nada. 

Neste poema, 

a) a referência a um acontecimento histórico, ao privilegiar a objetividade, suprime 

o teor lírico do texto. 

b) parte da força poética do texto provém da associação da imagem 

tradicionalmente positiva da rosa a atributos negativos, ligados à ideia de 
destruição. 

c) o caráter politicamente engajado do texto é responsável pela sua 

despreocupação com a elaboração formal. 

d) o paralelismo da construção sintática revela que o texto foi escrito originalmente 
como letra de canção popular. 

e) o predomínio das metonímias sobre as metáforas responde, em boa 
medida, pelo caráter concreto do texto e pelo vigor de sua mensagem. 

08 Nos dois versos finais do poema de Vinícius de 

Moraes (“Sem cor, sem perfume/ Sem rosa, sem 

nada”), a figura de linguagem evidenciada é: 
a) ironia 
b) polissíndeto 
c) gradação 
d) antítese 
e) prosopopeia 
09 “Muitas vezes, cidadãos são marginalizados por não 

saberem empregar a norma culta na hora de falar ou de 

escrever. Esse comportamento é chamado de 

preconceito linguístico. A língua é viva e sofre 

modificações de acordo com o contexto. É um engano 



pensar que haja certos ou errados absolutos. Há razões 

históricas para que comunidades inteiras se expressem 

de uma forma e não de outra. Exigir que todos 

empreguem a mesma linguagem é um desrespeito às 

diferenças.” 

(Sarmento, Leila Lauar. Oficina de Redação. São 
Paulo:Moderna, 2003 vol. 3, 7ª série, pág. 131.) 
 
Seguindo as ideias do texto, podemos concluir que: 
a) a língua é morta e não sofre modificações. 
b) a variação linguística no nosso país é respeitada. 
c) a linguagem culta é a única língua falada no Brasil. 
d) muitos cidadãos são marginalizados por não saberem 
a norma culta. 
e) não há preconceito linguístico no Brasil. 
 

10. Momento no Café 

                         Manuel Bandeira 
 
Quando o enterro passou 
Os homens que se achavam no café 
Tiraram o chapéu maquinalmente 
Saudavam o morto distraídos 
Estavam todos voltados para a vida 
Absortos na vida 
Confiantes na vida. 
 
Um no entanto se descobriu num gesto largo e 
demorado 
Olhando o esquife longamente 
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem 
finalidade 
Que a vida é traição 
E saudava a matéria que passava 
Liberta para sempre da alma extinta. 
 
No poema, a locução “no entanto” funciona como 
elemento de coesão que estabelece entre 
as duas estrofes, 
a) uma ideia de oposição comportamental, 
resultante de conceituações distintas sobre a vida. 
b) uma ideia de exaltação à vida, com 
contraposição ao culto da morte. 
c) um nexo de causalidade, sendo a segunda 
consequência da primeira. 
d) uma relação de natureza explicativa ou 
conclusiva. 
e) uma visão crítica do poeta, do questionamento 
aos que desrespeitam os mortos. 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 


