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01. (ENEM - 2019) 

 
 
A imagem da caneta de tinta vermelha, associada às 
frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar 
ao possível doador que  
a) a doação de sangue faz bem à saúde.  
b) a linha da vida é fina como o traço de caneta.  
c) a atitude de doar sangue é muito importante.  
d) a caneta vermelha representa a atitude do doador.  
e)a reserva do banco de sangue está chegando ao fim. 

 
02. (ENEM – 2019) 

 
No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em 
diferentes linguagens, o cartum produz humor 
brincando com a  
a) caracterização da linguagem utilizada em uma esfera 
de comunicação específica.  
b) deterioração do conhecimento científico na 
sociedade contemporânea.  
c) impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o 
universo.  
d) dificuldade inerente aos textos produzidos por 
cientistas.  
e) complexidade da reflexão presente no diálogo. 
 

 
03. (ENEM – 2019)  

 
As informações presentes na campanha contra o 
bullying evidenciam a intenção de  
a) destacar as diferentes ofensas que ocorrem no 
ambiente escolar.  
b) elencar os malefícios causados pelo bullying na vida 
de uma criança.  
c) provocar uma reflexão sobre a violência física que 
acontece nas escolas.  
d) denunciar a pouca atenção dada a crianças que 
sofrem bullying nas escolas.  
e) alertar sobre a relação existente entre o bullying e 
determinadas brincadeiras. 

O4. (ENEM – 2019) 

  
Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa 
charge faz uma crítica a respeito da  
a) dificuldade na distribuição de computadores nas 
áreas rurais.  
b) capacidade das tecnologias em aproximar realidades 
distantes. 
c) possibilidade de uso do computador como solução de 
problemas sociais.  
d) ausência de políticas públicas para o acesso da 
população a computadores.  
e) escolha das prioridades no atendimento às reais 
necessidades da população. 
 

 

SIMULADO (QUESTÕES - ENEM e SSA) 



05. (UPE – SSA 3ª fase/ 2016) 
João Cabral de Melo Neto, autor pernambucano, 
celebrizou-se com um Auto de Natal, que trata de uma 
das questões mais sérias da sociedade brasileira, a qual 
está bem representada na charge abaixo. Relacione a 
imagem com o fragmento do texto de Morte e Vida 
Severina. 

 
- Essa cova em que estás, 
com palmos medida, 
é a cota menor 
que tiraste em vida. 
- É de bom tamanho, 
nem largo nem fundo, 
é a parte que te cabe 
neste latifúndio. 
- Não é cova grande. 
é cova medida, 
é a terra que querias 
ver dividida. 
- É uma cova grande 
para teu pouco defunto, 
mas estarás mais ancho 
que estavas no mundo. 
- É uma cova grande 
para teu defunto parco, 
porém mais que no mundo 
te sentirás largo. 
- É uma cova grande 
para tua carne pouca, 
mas a terra dada 
não se abre a boca. 
                          João Cabral de Melo Neto 
 
Analise as afirmativas a seguir e coloque V nas 
Verdadeiras e F nas Falsas. 
  
( ) O poema não tem nenhuma relação com a charge, 
pois não se pode relacionar dois tipos de linguagem 
completamente diferentes: verbal e visual. Além disso, 
na charge, a mensagem imagética e linguística 
apresenta uma crítica ferrenha à desigualdade social, 
enquanto o poema nega o valor da Reforma Agrária, 
uma vez que defende o monopólio da terra. 
( ) O poema de João Cabral de Melo Neto desenvolve a 
temática da desigualdade social à semelhança da 
charge, que também aborda a mesma questão. Ambos 
tomam como ponto de partida a posse da terra. Há, 
entre as duas mensagens, uma única preocupação que 
é a aquisição de bens materiais. 
( ) A charge apresenta, tanto quanto o fragmento do 
texto de João Cabral, uma crítica à condição do 
lavrador, que, durante toda vida, trabalha a terra, mas 
só tem direito a ela quando morre. Na imagem, o 
lavrador vivo traz a placa SEM TERRA, enquanto no 
poema, tal qual na charge, só adquire o direito à terra 

após a morte, que representa “a terra que queria ver 
dividida.” 
( ) Diferentemente do texto escrito, a imagem revela um 
novo tipo de transmissão de mensagem em que se 
encontra eliminada a linguagem verbal, ocorrendo 
exclusivamente um discurso imagético. Nele o homem e 
a terra se confundem por ocasião da morte, que iguala 
todos os seres humanos, e isso fica explícito na antítese 
sem terra/com terra. 
( ) As duas mensagens tematizam a questão da posse 
da terra, apresentando um discurso crítico, que enfatiza 
o fato de o lavrador não ter direito à terra, razão pela 
qual é designado como “sem terra”. Essa expressão 
atualmente identifica os participantes do movimento 
social, que lutam pelo reconhecimento do camponês 
que continua sem obter o tão desejado torrão. 
Assinale a alternativa que contém a 
sequência CORRETA. 
a) F - F - V - F - V 
b) F - F - F - F - V 
c) V - V - V - V - V 
d) F - F - F - V - V 
e) V - V - V - F – F 

06. (ENEM _2013) 

 

O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 
1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. 
Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuczynskiego 
usa sua arte para  
a) difundir a origem de marcantes diferenças sociais.  
b) estabelecer uma postura proativa da sociedade.  
c) provocar a reflexão sobre essa realidade.  
d) propor alternativas para solucionar esse problema.  
e) retratar como a questão é enfrentada em vários 
países do mundo. 
 

07. (ENEM -2013) 
TEXTO I  
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e 
daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que 
viriam, este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos 
e cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas, que 
todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa 
que lhes davam. [...] Andavam todos tão bem-dispostos, 
tão bem feitos e galantes com suas tinturas que muito 
agradavam.  
CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto 
Alegre: L&PM, 1996 (fragmento). 
 



 TEXTO II  

 
PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 1956. Óleo 
sobre tela, 199 x 169 cm Disponível em: 
www.portinari.org.br. Acesso em: 12 jun. 2013. 
Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta 
de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam 
a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos 
textos, constata-se que  
a) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das 
primeiras manifestações artísticas dos portugueses em 
terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética 
literária.  
b) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos 
pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte 
acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem 
moderna.  
c) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o 
olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura 
destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. 
d) as duas produções, embora usem linguagens 
diferentes — verbal e não verbal —, cumprem a mesma 
função social e artística.  
e) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de 
grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo 
momento histórico, retratando a colonização. 

08. (ENEM - 2013)  

Casados e independentes  
Um novo levantamento do IBGE mostra que o número 
de casamentos entre pessoas na faixa dos 60 anos 
cresce, desde 2003, a um ritmo 60% maior que o 
observado na população brasileira como um todo. 
 

 

Os gráficos expõem dados estatísticos por meio de 
linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso desse 
recurso  
a) exemplifica o aumento da expectativa de vida da 
população.  
b) explica o crescimento da confiança na instituição do 
casamento.  
c) mostra que a população brasileira aumentou nos 
últimos cinco anos. 
d) indica que as taxas de casamento e emprego 
cresceram na mesma proporção.  
e) sintetiza o crescente número de casamentos e de 
ocupação no mercado de trabalho. 
 
 
 
 
GABARITO 
1. E 
2. A 
3. E 
4. E 
5. A (F – F – V – F – V) 
6. C   
7. C 
8. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


