ENEM CONVENCIONAL
LISTA 03
DESAFIO WEEKEND
TEMA: FUNÇÕES DA LINGUAGEM I

DATA: ___/____/2021.

NOME:

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02
(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.

QUESTÃO 01
(ENEM/2019) Meu caro Sherlock Holmes, algo
horrível aconteceu às três da manhã no Jardim
Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma
luz às duas da manhã saindo de uma casa vazia.
Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e, na
sala da frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido.
Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome
de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, EUA. Não
houve assalto e nosso homem não conseguiu
encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não
havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não
sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade,
todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder
vir até a casa seria ótimo, se não, eu lhe conto os
detalhes e gostaria muito de saber sua opinião.
Atenciosamente, Tobias Gregson.
DOYLE, A. C. Um estudo em vermelho. Cotia: Pé de Letra, 2017.

Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson,
a sequência de enunciados negativos presente nesse
texto tem a função de
(A) restringir a investigação, deixando-a sob a
responsabilidade do autor da carta.
(B) refutar possíveis causas da morte do cavalheiro,
auxiliando na investigação.
(C) identificar o local da cena do crime, localizandoo no Jardim Lauriston.
(D) introduzir o destinatário da carta, caracterizando
sua personalidade.
(E) apresentar o vigia, incluindo-o entre os suspeitos
do assassinato.

Disponível em: www.sul21.com.br Acesso em: 01 dez. 2017 – Adaptada.

Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu
comportamento por meio da associação de verbos no
modo imperativo à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

indicação de diversos canais de atendimento.
divulgação do Centro de Defesa da Mulher.
informação sobre a duração da campanha.
apresentação dos diversos apoiadores.
utilização da imagem das três mulheres.

QUESTÃO 03

racista apresentado sob a forma de uma estética
racista que camufla a exclusão e normaliza a
inferiorização sofrida pelos(as) negros(as) na
sociedade brasileira. A análise do material imagético
aponta a desvalorização estética do negro,
especialmente da mulher negra, e a idealização da
beleza e do branqueamento a serem alcançados por
meio do uso dos produtos apresentados. O discurso
midiático-publicitário dos produtos de beleza
rememora e legitima a prática de uma ética racista
construída e atuante no cotidiano. Frente a essa
discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo,
feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de
estratégias para uma “descolonização estética” que
empodere os sujeitos negros por meio de sua
valorização estética e protagonismo na construção de
uma ética da diversidade. Palavras-chave: Estética,
racismo, mídia, educação, diversidade. diversidade.

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir.

SANT’ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a
estética do racismo. Dossiê: trabalho e educação básica. Margens
Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, n.16 jun. 2017 (adaptado).
Disponível em: www.essl.pt. Acesso em: 9 maio 2019 - Adaptada).

O cumprimento da função referencial da linguagem
é uma marca característica do gênero resumo de
artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa
função é estabelecida pela

Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza
a linguagem para conscientizar a sociedade da
necessidade de se acabar com o bullying. Tal
estratégia está centrada no(a)

(A) impessoalidade, na organização da objetividade
das informações, como em “Este artigo tem por
finalidade” e “Evidencia-se”.
(B) seleção lexical, no desenvolvimento sequencial
do texto, como em “imaginário racista” e “estética do
negro”.
(C) metaforização, relativa à construção dos sentidos
figurados, como nas expressões “descolonização
estética” e “discurso midiático-publicitário”.
(D) nominalização, produzida por meio de processos
derivacionais na formação de palavras, como
“inferiorização” e “desvalorização”.
(E) adjetivação, organizada para criar uma
terminologia antirracista, como em “ética da
diversidade” e “descolonização estética”.

(A) chamamento de diferentes atores sociais pelo
uso recorrente de estruturas injuntivas.
(B) variedade linguística caracterizadora do
português europeu.
(C) restrição a um grupo específico de vítimas ao
apresentar marcas gráficas de identificação de
gênero como “o(a)”.
(D) combinação do significado de palavras escritas
em línguas inglesa e portuguesa.
(E) enunciado de cunho esperançoso “passe à
história” no título do cartaz.

QUESTÃO 04
(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.
A imagem da negra e do negro em produtos de
beleza e a estética do racismo
Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a
representação da população negra, especialmente da
mulher negra, em imagens de produtos de beleza
presentes em comércios do nordeste goiano.
Evidencia-se que a presença de estereótipos
negativos nessas imagens dissemina um imaginário
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir.

(ENEM/2015) Leia o texto a seguir.
14 coisas que você não deve jogar na privada
Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que
contamina o ambiente e os animais. Também deixa
mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos.
Alguns produtos podem causar entupimentos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Época, n. 698, 3 out. 2011 (adaptado).

Cotonete e fio dental;
medicamento e preservativo;
óleo de cozinha;
ponta de cigarro;
poeira de varrição de casa;
fio de cabelo e pelo de animais;
tinta que não seja à base de água;
querosene, gasolina, solvente, tíner.

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles,
como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem
ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a
destinação final adequada.

Os textos publicitários são produzidos para cumprir
determinadas funções comunicativas. Os objetivos
desse cartaz estão voltados para a conscientização
dos brasileiros sobre a necessidade de

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago.
2013 (adaptado).

(A) as crianças frequentarem a escola regularmente.
(B) a formação leitora começar na infância.
(C) a alfabetização acontecer na idade certa.
(D) a literatura ter o seu mercado consumidor
ampliado.
(E) as escolas desenvolverem campanhas a favor da
leitura.

O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além
do foco no interlocutor, que caracteriza a função
conativa da linguagem, predomina também nele a
função referencial, que busca
(A) despertar no leitor sentimentos de amor pela
natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que
beneficiarão a sustentabilidade do planeta.
(B) informar o leitor sobre as consequências da
destinação inadequada do lixo, orientando-o sobre
como fazer o correto descarte de alguns dejetos.
(C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo,
mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do
autor do texto em relação ao planeta.
(D) estabelecer uma comunicação com o leitor,
procurando certificar-se de que a mensagem sobre
ações de sustentabilidade está sendo compreendida.
(E) explorar o uso da linguagem, conceituando
detalhadamente os termos utilizados de forma a
proporcionar melhor compreensão do texto.
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QUESTÃO 07

QUESTÃO 08

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir.

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir.
As atrizes
Naturalmente
Ela sorria
Mas não me dava trela
Trocava a roupa
Na minha frente
E ia bailar sem mais aquela
Escolhia qualquer um
Lançava olhares
Debaixo do meu nariz
Dançava colada
Em novos pares
Com um pé atrás
Com um pé a fim
Surgiram outras
Naturalmente
Sem nem olhar a minha cara
Tomavam banho
Na minha frente
Para sair com outro cara
Porém nunca me importei
Com tais amantes
[...]
Com tantos filmes
Na minha mente
É natural que toda atriz
Presentemente represente
Muito para mim.

Superinteressante, n. 290, abr. 2011 (adaptado).

No processo de criação da capa de uma revista, é
parte importante não só destacar o tema principal da
edição, mas também captar a atenção do leitor. Com
essa capa sobre os desastres naturais, desperta-se o
interesse do leitor ao se apresentar uma ilustração
com impacto visual e uma parte verbal que agrega ao
texto um caráter
(A) fantasioso, pois se cria a expectativa de uma
matéria jornalística, com a natureza protagonizando
ações espetaculares no futuro.
(B) instrucional, pois se cria a expectativa da
apresentação de conselhos e orientações para a
precaução contra os desastres naturais.
(C) alarmista, pois se reforça a imagem da natureza
como um agressor e um inimigo temido pela sua
avassaladora força de destruição.
(D) místico, pois se cria uma imagem do espaço
brasileiro como ameaçado por uma natureza
descontrolada, em meio a um cenário apocalíptico.
(E) intimista, pois se reforça a imagem de uma
publicação organizada em torno das impressões e
crenças do leitor preocupado com os desastres
naturais.

CHICO
BUARQUE.
Carioca.
Biscoito Fino, 2006 (fragmento).

Rio

de

Janeiro.

Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada
função da linguagem para marcar a subjetividade do
eu lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade
dessa admiração está marcada em:
(A) "Naturalmente/ Ela sorria/ Mas não me dava
trela".
(B) "Tomavam banho/ Na minha frente/ Para sair
com outro cara".
(C) "Surgiram outras/ Naturalmente/ Sem nem olhar
a minha cara".
(D) "Escolhia qualquer um/ Lançava olhares/
Debaixo do meu nariz".
(E) "É natural que toda atriz/ Presentemente
represente/ Muito para mim".
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

(ENEM/2017) Leia os textos a seguir.

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir.

TEXTO I
Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa
nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem
as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição,
porque nela é que se espelha o que o uso idiomático
estabilizou e consagrou.
LIMA. C. H. R. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1989.

TEXTO II
Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As
palavras são para mim corpos tocáveis, sereias
visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque
a sensualidade real não tem para mim interesse de
nenhuma espécie — nem sequer mental ou de sonho
—, transmudou-se-me o desejo para aquilo que em
mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros.
Estremeço se dizem bem. Tal página de Fialho, tal
página de Chateaubriand, fazem formigar toda a
minha vida em todas as veias, fazem-me raivar
tremulamente quieto de um prazer inatingível que
estou tendo. Tal página, até, de Vieira, na sua fria
perfeição de engenharia sintáctica, me faz tremer
como um ramo ao vento, num delírio passivo de
coisa movida.

Disponível em: www.facebook.com/min-saúde. Acesso em: 14 fev. 2018
(adaptado).

A utilização de determinadas variedades linguísticas
em campanhas educativas tem a função de atingir o
público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso
desse texto, identifica-se essa estratégia pelo (a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PESSOA, F. O livro do desassossego. São Paulo: Brasiliense, 1986.

discurso formal da língua portuguesa.
registro padrão próprio da língua escrita.
seleção lexical restrita à esfera da medicina.
fidelidade ao jargão da linguagem publicitária.
uso de marcas linguísticas típicas da oralidade.

A linguagem cumpre diferentes funções no processo
de comunicação. A função que predomina nos textos
I e II
GABARITO

(A) destaca o “como” se elabora a mensagem,
considerando-se a seleção, combinação e sonoridade
do texto.
(B) coloca o foco no “com o quê” se constrói a
mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio
objeto.
(C) focaliza o “quem” produz a mensagem,
mostrando seu posicionamento e suas impressões
pessoais.
(D) orienta-se no “para quem” se dirige a mensagem,
estimulando a mudança de seu comportamento.
(E) enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem,
apresentada com palavras precisas e objetivas.

Questão 01 – B
Questão 02 – E
Questão 03 – A
Questão 04 – A
Questão 05 – B
Questão 06 – B
Questão 07 – C
Questão 08 – E
Questão 09 – B
Questão 10 – E
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