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01. (ENEM _ 2014)

 
 
Na criação do texto, o chargista Iotti usa 
criativamente um intertexto: os traços 
reconstroem uma cena de Guernica, painel de 
Pablo Picasso que retrata os horrores e a 
destruição provocados pelo bombardeio a uma 
pequena cidade da Espanha. Na Charge, publicada 
no período de carnaval, recebe destaque a figura 
do carro, elemento introduzido por Iotti no 
intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal 
contribui para estabelecer um diálogo entre a obra 
de Picasso e a charge ao explorar  
a) uma referência ao contexto, "trânsito no 
feriadão", esclarecendo-se o referente tanto ao 
texto de Iotti quanto da obra de Picasso.                                                                                                                                      
b) uma referência ao tempo presente, com o 
emprego da forma verbal "é", evidenciando-se 
atualidade do tema abordado tanto pelo pintor 
espanhol quanto pelo chargista brasileiro.  
c) um termo pejorativo, "trânsito", reforçando-se a 
imagem negativa de mundo caótico presente, 
tanto em Guernica quanto na charge.                                                                        
d) uma referência temporal, "sempre", referindo-
se à permanência de tragédias retratadas tanto em 
Guernica, quanto na charge.                                                                                                      
e) uma expressão polissêmica, "quadro dramático", 
remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao 
contexto de trânsito brasileiro.  

                                                                                   

02.(Insper 2013.2) Considerando-se os elementos 

verbais e visuais da tirinha, é correto afirmar que o 
que contribui de modo mais decisivo para o efeito 
de humor é 

   Folha de São Paulo, 22/08/2012                                                    

a) a ingenuidade dos personagens em acreditarem 
na existência de poderes sobrenaturais. 
b) o contraste entre os personagens que 
representam diferentes classes sociais. 
c) o duplo sentido do substantivo “super-herói”, no 
contexto do 1º quadrinho. 
d) a tentativa fracassada do personagem ao fazer 
um discurso panfletário. 
e) a quebra de expectativa produzida, no último 
quadrinho, pelo termo “invisibilidade”. 

03. (ENEM _ 2014) 
 

  
 
O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro 
da televisão, destacando que as tecnologias a ela 
incorporadas serão responsáveis por  
a) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. 
b) contemplar os desejos individuais com recursos de 
ponta.  
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c) transformar a televisão no principal meio de acesso 
às redes sociais.  
d) renovar técnicas de apresentação de programas e de 
captação de imagens.  
e) minimizar a importância dessa ferramenta como 
meio de comunicação de massa 
 
04. (ENEM _ 2014) 

 

 
 Opportunity é o nome de um veículo explorador que 
aterrissou em Marte com a missão de enviar 
informações à Terra. A charge apresenta uma crítica 
ao(à)  
a) gasto exagerado com o envio de robôs a outros 
planetas.  
b) exploração indiscriminada de outros planetas.  
c) circulação digital excessiva de autorretratos.  
d) vulgarização das descobertas espaciais.  
e) mecanização das atividades humanas 

                                                                                   

05.  (Enem/2000) Em uma conversa ou leitura de 

um texto, corre-se o risco de atribuir um significado 
inadequado a um termo ou expressão, e isso pode 
levar a certos resultados inesperados, como se vê 
nos quadrinhos abaixo. 

Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de 
uma situação criada pela fala da Rosinha no 
primeiro quadrinho, que é: 
a) Faz uma pose bonita! 
b) Quer tirar um retrato? 
c) Sua barriga está aparecendo! 
d) Olha o passarinho! 

e) Cuidado com o flash! 

06. ENEM (2010)

Campanha publicitária de loja de 

eletroeletrônicos. Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006. 

 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se 

como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. 

Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico é:  

 a) influenciar o comportamento do leitor por meio 

de apelos que visam à adesão ao consumo.                         

b) definir regras de comportamento social pautadas 

no combate ao consumismo exagerado.                               

c) defender a importância do conhecimento de 

informática pela população de baixo poder 

aquisitivo.                                                                             

d) facilitar o uso de equipamentos de informática 

pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas.                                                                         

e) questionar o fato de o homem ser mais 

inteligente que a máquina, mesmo      a mais 

moderna.) 

07. (ENEM)

 



O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse 

gênero textual adota como uma das estratégias 

persuasivas: 

a) evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. 

b) indicar a utilidade do cigarro como pesticida 

contra ratos e baratas. 

c) apontar para o descaso do Ministério da Saúde 

com a população infantil. 

d) mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o 

aparecimento de problemas no aparelho 

respiratório. 

e) indicar que os que mais sofrem com as 

consequências do tabagismo são os fumantes ativos, 

ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. 

 
 
GABARITO 
1. E 
2. E 
3. B 
4. C 
5. D 
6. A 
7. D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


