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01. (Espcex (Aman) 2017) Leia o texto a seguir.      

Somente uma bala 

           Vocês têm só uma bala na agulha para capturar a 
atenção dos leitores: as primeiras linhas de um texto. Se 
elas não forem capazes de despertar interesse, tchau e 

bênção. [...] 
O erro pode estar na escolha dos assuntos. Ou na 

qualidade dos textos. Ou nas duas coisas. Os assuntos 

podem ser atraentes. Se oferecidos por meio de textos 
medíocres, não serão lidos. Os textos podem ser 

gramaticalmente corretos e contar uma história com 
começo, meio e fim. Se não forem instigantes, bye, bye, 
leitores.  
        NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São 

Paulo, Contexto, 2003, p. 86 (fragmento).                                     
De acordo com o fragmento do texto, de Ricardo 

Noblat, o autor defende a ideia de que o escritor deve 
   a) escolher muito bem o assunto do texto.    
   b) usar o texto como uma arma.    
   c) cativar o leitor logo no início de um texto.    
   d) saber escrever de acordo com as normas gramaticais.    
   e) saber narrar uma história com início, meio e fim.    

02.  (Ufrgs 2016)  Leia a crônica O apagar da velha 

chama, de Luis Fernando Verissimo. 

Eu, você, nós dois, um cantinho, um violão... Da janela, 
mesmo em Porto Alegre, via-se o Corcovado, o Redentor 

(que lindo!) e um barquinho a deslizar no macio azul do 
mar. Tinha-se, geralmente, de vinte anos para menos 
quando, em 1958, chegou a Elizete com abraços e beijinhos 

e carinhos sem ter fim e João Gilberto com o amor, o 
sorriso, a flor e aquela batida diferente, mas que era bossa-

nova e era muito natural, mesmo que você não pudesse 
acompanhar e ficasse numa nota só, porque no peito dos 
desafinados também batia um coração, lembra? Na vida, 

uma nova canção, um doce balanço. Era carioca, era 
carioca, certo, mas a juventude que aquela brisa trazia 
também trazia pra cá e daqui se via a mesma luz, o mesmo 

céu, o mesmo mar, milhões de festas ao luar, e sempre se 
podia pegar um Electra e mandar descer no Beco das 
Garrafas, olha que coisa mais linda. Queríamos a vida 

sempre assim, si, dó, ré, mi, fá, sol, muito sol, e lá. Mas era 
preciso ficar e trabalhar, envelhecer, acabar com esse 

negócio de Rio, céu tão azul, ilhas do sul, muita calma pra 
pensar e ter tempo pra sonhar, onde já se viu? Até um dia, 
até talvez, até quem sabe. O amor, o sorriso e a flor se 

transformavam depressa demais. Quem no coração abrigou 
a tristeza de ver tudo isso se perder, para não falar nos seus 
vinte anos, nos seus desenganos e no seu violão, nem pode 

dizer ó brisa fica, porque nem mais se entende, nem mais 
pretende seguir fingindo e seguir seguindo. A realidade é 

que sem ela não há paz, não há beleza, é só a melancolia 
que não sai de mim, não sai de mim, não sai. E dê-lhe rock. 
 
Sobre a crônica, considere as seguintes afirmações. 
 

I. O autor, partindo de sua experiência pessoal, como é 
próprio da crônica, recupera o momento histórico de uma 

geração, através da música brasileira. 
II. O autor constrói a crônica a partir de diversas letras de 

músicas, mostrando como elas fazem parte de sua vivência 

de juventude. 
III. A melancolia, ao final da crônica, está ligada ao 

envelhecimento e à percepção de que aquele momento não 

volta mais. 
 
Quais estão corretas? 

a) Apenas I.    
b) Apenas III.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    

 03. (Enem 2016)  Você pode não acreditar 

Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os 

leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora 
das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. 
A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de 

manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém 
pudesse roubar aquilo. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os 

padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela 
que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como 
uma coisa normal. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que 
você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas 

da cidade, caminhando displicentemente, sentindo cheiro 
de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as 
sombras. 
Você pode não acreditar: houve um tempo em que as 
pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no meio da 
tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam 

da saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de 
bonde às suas casas. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o 
namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua 
perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, 

depois tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já 
estava praticamente noivo e seguro. 
Houve um tempo em que havia tempo. 
Houve um tempo.  

SANTANNA, A. R. Estado de Minas, 5 maio 2013 

(fragmento). 
 
Nessa crônica, a repetição do trecho “Você pode não 

acreditar: mas houve um tempo em que...” configura-se 

como uma estratégia argumentativa que visa 
a) surpreendem leitor com a descrição do que as pessoas 

faziam durante o seu tempo livre antigamente.    
b) sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se 

relacionavam entre si num tempo mais aprazível.    
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c) advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do 
tempo nos dias atuais.    

d) incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem 

deixar de ser nostálgico.    
e) convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à 

vida no passado. 
 

04. (Enem 2ª aplicação 2016)  Apesar de 

Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa 
não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo que é 
gostável é fácil: gentileza, bom humor, inteligência, 

simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora em que 
conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos 
ficam guardadinhos nos primeiros dias e só então, com a 

convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no 
dia a dia. Você então descobre que ele não é apenas gentil e 

doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata 
os próprios funcionários. E ela não é apenas segura e 
determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês 

com TPM. E que ele ronca, e que ela diz palavrão demais, 
e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na 
estrada, e que ele não gosta de criança, e que ela não gosta 

de cachorro, e agora? Agora, convoquem o amor para 
resolver essa encrenca.  

MEDEIROS, M. Revista O Globo, n. 790, 12 jun. 2011 

(adaptado). 
Há elementos de coesão textual que retomam 

informações no texto e outros que as antecipam. Nos 

trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa 

uma informação do texto é 
   a) “Gostar daquilo que é gostável é fácil [...]”.    
   b) “[...] tudo isso a gente tem em estoque [...]”.    
   c) “[...] na hora em que conhece uma pessoa [...]”.    
   d) “[...] resolve conquistá-la.”    
   e) “[...] para resolver essa encrenca.”    
 

05 (ENEM/ 2009) A partida 

                  Acordei pela madrugada. A princípio 
com tranquilidade, e logo com obstinação, quis 
novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com 
precaução, acendi um fósforo: passava das três. 
Restava-me, portanto, menos de duas horas, pois 
o trem chegaria às cinco. Veio-me então o desejo 
de não passar mais nem uma hora naquela casa. 
Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas 
cadeias de disciplina e de amor. 
                Com receio de fazer barulho, dirigi-me à 
cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, 
voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os 
sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. 
Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou 
falar com ela? Ora, algumas palavras... Que me 
custava acordá-la, dizer-lhe adeus? 
                       LINS, O. A partida. Melhores contos. 
Seleção e prefácio de Sandra Nitrini. São Paulo: 
Global, 2003.  
 
 

No texto, o personagem narrador, na iminência da 
partida, descreve a sua hesitação em separar-se 

da avó. Esse sentimento contraditório fica 
claramente expresso no trecho: 

 

    a) “A princípio com tranquilidade, e logo com 
obstinação, quis novamente dormir”.         
b)  “Restava-me, portanto, menos de duas horas, 
pois o trem chegaria às cinco” .                                       

c) “Calcei os sapatos, sentei-me um instante à 
beira da cama” .                                                              
d) “Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes 
minhas cadeias de disciplina e amor”                             
e)  “Deveria fugir ou falar com ela? Ora, 
algumas palavras...” . 

 

06. (Enem) Desabafo 
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma 
cronicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. 
Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã 
de segunda-feira. A começar pela luz acesa da 
sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para 
serem respondidos na secretária eletrônica. 
Recados chatos. Contas para pagar que venceram 
ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento). 
 

Nos textos em geral, é comum a manifestação 
simultânea de várias funções da linguagem, com o 
predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No 
fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem 
predominante é a emotiva ou expressiva, pois 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio 
código.                                                                 b) a atitude 
do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.                                                                    
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção 
da mensagem.                                     d) o referente é o 
elemento que se sobressai em detrimento dos demais.                                                               
e) o enunciador tem como objetivo principal a 
manutenção da comunicação. 

 

 

 

GABARITO 

1. C                                                                                                

2. E                                                                                                            

3. B                                                                                                 

4. A                                                                                               

5. E                                                                                                            

6. B                                                                                          

 

  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


