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O1.   (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 o 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 do texto de Iotti 
quanto da obra de Picasso.  
b) uma referência ao tempo presente, com o emprego 
da forma verbal “é”, evidenciando-se a 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 do trânsito brasileiro. 
 
 
 

 
02. (ENEM – 2014) 
Quando Deus redimiu da tirania  
Da mão do Faraó endurecido  
O Povo Hebreu amado, e esclarecido,  
Páscoa ficou da redenção o dia. 
 
Páscoa de flores, dia de alegria 
Aquele povo foi tão afligido  
O dia, em que por Deus foi redimido;  
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia.  
 
Pois mandado pela alta Majestade  
Nos remiu de tão triste cativeiro,  
Nos livrou de tão vil calamidade.  
 
Quem pode ser senão um verdadeiro Deus  
que veio estirpar desta cidade  
O Faraó do povo brasileiro.  
 
DAMASCENO, D. (Org.). Melhores poemas: Gregório de 
Matos. São Paulo: Globo, 2006.  
Com uma elaboração de linguagem e uma visão de 
mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto 
de Gregório de Matos apresenta temática expressa por  
a) visão cética sobre as relações sociais. 
b) preocupação com a identidade brasileira.  
c) crítica velada à forma de governo vigente.  
d) reflexão sobre os dogmas do cristianismo. 
e) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 
 
03 . (ENEM – 2014)  
 

 
 
Essa propaganda defende a transformação social e a 
diminuição da violência por meio da palavra. Isso se 
evidencia pela  
a) predominância de tons claros na composição da peça 
publicitária. 
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b) associação entre uma arma de fogo e um megafone. 
c) grafia com inicial maiúscula da palavra “voz” no 
slogan. 
d) imagem de uma mão segurando um megafone. 
e) representação gráfica da propagação do som. 
 
O4. (ENEM – 2015) 
Assum preto  
Tudo em vorta é só beleza  
Sol de abril e a mata em frô  
Mas assum preto, cego dos óio  
Num vendo a luz, ai, canta de dor  
Tarvez por ignorança  
Ou mardade das pió  
Furaro os óio do assum preto  
Pra ele assim, ai, cantá mió  
Assum preto veve sorto  
Mas num pode avuá  
Mil veiz a sina de uma gaiola  
Desde que o céu, ai, pudesse oiá  
GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: 
www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 
(fragmento).  
As marcas da variedade regional registradas pelos 
compositores de Assum preto resultam da aplicação de 
um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram 
a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No 
texto, é resultado de uma mesma regra a  
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.  
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 
c) flexão verbal  encontrada em “furaro” e “cantá”. 
e) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata 
em frô” 
 

05.  (ENEM - 2015) 
 

   
A rapidez é destacada como uma das qualidades do 
serviço anunciado, funcionando como estratégia de 
persuasão em relação ao consumidor do mercado 
gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui 
para esse destaque é o emprego  
a) do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no 
processo.  
b) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 
c) das formas verbais no futuro e no pretérito, em 
sequência.  

d) da expressão intensificadora “menos do que” 
associada à qualidade. 
 e) a locução “do mundo” associada a “melhor”, que 
quantifica a ação. 
06. (ENEM – 2016) 

O humor e a língua 
Há algum tempo, venho estudando as piadas, com 
ênfase em sua constituição linguística. Por isso, embora 
a  afirmação a seguir possa parecer surpreendente, 
creio que posso garantir que se trata de uma verdade 
quase banal: as piadas fornecem simultaneamente um 
dos melhores retratos dos valores e problemas de uma 
sociedade, por um lado, e uma coleção de fatos e dados 
impressionantes para quem quer saber o que é e como 
funciona uma língua, por outro. Se se quiser descobrir 
os problemas com os quais uma sociedade se debate, 
uma coleção de piadas fornecerá excelente pista: 
sexualidade, etnia/raça e outras diferenças, instituições 
(igreja, escola, casamento, política), morte, tudo isso 
está sempre presente nas piadas que circulam 
anonimamente e que são ouvidas e contadas por todo 
mundo em todo o mundo. Os antropólogos ainda não 
prestaram a devida atenção a esse material, que 
poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e 
pesquisas participantes. Saberemos mais a quantas 
andam o machismo e o racismo, por exemplo, se 
pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer 
outro corpus.  
POSSENTI, S. Ciência Hoje, n. 176, out. 2001 (adaptado).  
A piada é um gênero textual  que figura entre os mais  
recorrentes na cultura brasileira, sobretudo na tradição 
ora. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por  
a)  sua função humorística. 
b) sua ocorrência universal.  
c) sua diversidade temática.  
d) seu papel como veículo de preconceitos.  
e) seu potencial como objeto de investigação 
 
07. (ENEM – 2010) 
Na busca constante pela sua evolução, o ser humano 
vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de 
criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no início do 
século XIX, os artistas criaram obras em que 
predominam o equilíbrio e a simetria de formas e cores, 
imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da 
respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do 
civismo. Esses artistas misturaram o passado ao 
presente, retratando os personagens da nobreza e da 
burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de 
vigor. RAZOUK, J. J. (Org.). Histórias reais e belas nas 
telas. Posigraf: 2003.  
Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos,        
charge, grafismo e até de ilustrações de livros      para 
compor obras em que se misturam personagens de 
diferentes épocas, como na seguinte imagem: 
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GABARITO 
1. E 
2. C 
3. B 
4. B 
5. C 
6. E 
7. C 


