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QUESTÃO 01    

  

(ENEM/2020) Eu tenho empresas e sou digno do 

visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em 

Nova York é para pessoas com poder de compra. 

Pessoas que tenham um visto do consulado 

americano. O dinheiro que chove em Nova York 

também é para os nova-iorquinos. São milhares de 

dólares. [...] Estou indo para Nova York, onde está 

chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. 

Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no 

rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde 

trafega o meu carro vermelho, importado da 

Alemanha. Vejo que há carros nacionais trafegando 

pela via onde trafega o meu carro vermelho, 

importado da Alemanha. Ao chegar em Nova York, 

tomarei providências. 
 
SANT’ANNA, A. O importado vermelho de Noé. In: MORICONI, I. (Org.). 

Os cem melhores contos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

As repetições e as frases curtas constituem 

procedimentos linguísticos importantes para a 

compreensão da temática do texto, pois 

 

(A) expressam a futilidade do discurso de poder e 

de distinção do narrador. 

(B) disfarçam a falta de densidade das angústias 

existenciais narradas. 

(C) ironizam a valorização da cultura norte-

americana pelos brasileiros. 

(D) explicitam a ganância financeira do 

capitalismo contemporâneo. 

(E) criticam os estereótipos sociais das visões de 

mundo elitistas. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 02    

 

(ENEM/2020) Leia o texto a seguir.  

  

Brasil tem quase 3 mil lixões ou aterros 

irregulares, diz levantamento 

Apesar da lei que acabou com lixões, vazadouros 

funcionam normalmente. 

 

O Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de 

lixo por ano, de forma inadequada, expondo os 

cidadãos ao risco de doenças. E isso, apesar da lei 

que determinou o fim dos lixões. Corta, descasca, 

abre a embalagem, joga fora os restos, espreme, 

corta mais, descasca mais, abre outra embalagem. 

Quantas vezes essas cenas se repetem por dia em 

milhões de lares brasileiros? 
 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 11 dez. 2017. 
 

O recurso linguístico que interrompe o fluxo 

argumentativo para incluir o leitor na problemática 

do texto é a 
 

(A) apresentação de dados estatísticos imprecisos 

sobre os lixões. 

(B) descrição de ambientes destruídos pelos 

descartes incorretos. 

(C) enumeração de atividades ilustrativas de ações 

cotidianas. 

(D) discussão das leis sobre a redução dos lixões 

nas cidades. 

(E) explicitação dos riscos de doenças via 

contaminação. 
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QUESTÃO 03    
  

(ENEM/2019) As montanhas correm agora, lá fora, 

umas atrás das outras, hostis e espectrais, desertas de 

vontades novas que as humanizem, esquecidas já dos 

antigos homens lendários que as povoaram e 

dominaram. 

Carregam nos seus dorsos poderosos as pequenas 

cidades decadentes, como uma doença aviltante e 

tenaz, que se aninhou para sempre em suas dobras. Não 

podendo matá-las de todo ou arrancá-las de si e vencer, 

elas resignam-se e as ocultam com sua vegetação 

escura e densa, que lhes serve de coberta, e resguardam 

o seu sonho imperial de ferro e ouro. 
 

PENNA, C. Fronteira. Rio de Janeiro: Artium, 2001. 
 

As soluções de linguagem encontradas pelo narrador 

projetam uma perspectiva lírica da paisagem 

contemplada. Essa projeção alinha-se ao poético na 

medida em que 
 

(A) explora a identidade entre o homem e a 

natureza. 

(B) reveste o inanimado de vitalidade e 

ressentimento. 

(C) congela no tempo a prosperidade de antigas 

cidades. 

(D) destaca a estética das formas e das cores da 

paisagem. 

(E) captura o sentido da ruína causada pela 

extração mineral. 
 

QUESTÃO 04    
 

(ENEM/2016) Ler não é decifrar, como num jogo de 

adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do 

texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir 

relacioná-lo a todos os outros textos significativos 

para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o 

seu autor pretendia e, dono da própria vontade, 

entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, 

propondo uma outra não prevista. 
 

LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo.  
São Paulo: Ática, 1993. 

 

Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o 

processo de produção de sentidos, valendo-se da 

metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se 

evidente pelo fato de o texto 
 

(A) ressaltar a importância da intertextualidade. 

(B) propor leituras diferentes das previsíveis. 

(C) apresentar o ponto de vista da autora. 

(D) discorrer sobre o ato de leitura. 

(E) focar a participação do leitor. 

 

QUESTÃO 05    

  

(ENEM/2016) Leia o texto a seguir.  
   

O adolescente 
 

A vida é tão bela que chega a dar medo. 

 

Não o medo que paralisa e gela, 

estátua súbita, 

mas 
 

esse medo fascinante e fremente de curiosidade 

                                                               [que faz 

o jovem felino seguir para frente farejando o vento 

ao sair, a primeira vez, da gruta. 

 

Medo que ofusca: luz! 
 

Cumplicentemente, 

as folhas contam-se um segredo 

velho como o mundo: 
 

Adolescente, olha! A vida é nova... 

A vida é nova e anda nua 

– vestida apenas com o teu desejo! 
 

QUINTANA, M. Nariz de vidro. São Paulo: Moderna, 1998. 

 

Ao abordar uma etapa do desenvolvimento humano, 

o poema mobiliza diferentes estratégias de 

composição. O principal recurso expressivo 

empregado para a construção de uma imagem da 

adolescência é a 

 

(A) hipérbole do medo. 

(B) metáfora da estátua. 

(C) personificação da vida. 

(D) antítese entre juventude e velhice. 

(E) comparação entre desejo e nudez. 
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QUESTÃO 06    

 

(ENEM/2016/3ª Aplicação) Leia o texto a seguir.   

   

A carreira nas alturas 

 

A água está no joelho dos profissionais do mercado. 

As fragilidades na formação da Língua Portuguesa 

têm alimentado um campo de reciclagem em 

Português nas escolas de idiomas e nos cursos de 

graduação para pessoas oriundas do mundo dos 

negócios. O que antes era restrito a profissionais de 

educação e comunicação, agora já faz parte da rotina 

de profissionais de várias áreas. Para eles, a Língua 

Portuguesa começa a ser assimilada como uma 

ferramenta para desempenho estável. Sem ela, o 

conhecimento técnico fica restrito à própria pessoa, 

que não sabe comunicá-lo. 

 

“Embora algumas atuações exijam uma produção 

oral ou escrita mais frequente, como docência e 

advocacia, muitos profissionais precisam escrever 

relatório, carta, comunicado, circular. Na linguagem 

oral, todos têm de expressar-se de forma convincente 

nas reuniões, para ganhar respeito e credibilidade. 

Isso vale para todos os cargos da hierarquia 

profissional” – explica uma professora de Língua 

Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP. 
 

NATALI, A. Revista Língua, n. 63, jan. 2011 (adaptado). 
 

Nos usos cotidianos da língua, algumas expressões 

podem assumir diferentes sentidos. No texto, a 

expressão “a água está no joelho” remete à 

 

(A) exigência de aprofundamento em 

conhecimentos técnicos. 

(B) demanda por formação profissional de 

professores e advogados. 

(C) procura por escolas de idiomas para o 

aprendizado de línguas. 

(D) melhoria do desempenho profissional nas 

várias áreas do conhecimento. 

(E) necessidade imediata de aperfeiçoamento das 

habilidades comunicativas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUESTÃO 07    

  

(ENEM/2012) Leia o texto a seguir.  

   

 
Disponível em: www.ivancabral.com. Acesso em: 27 fev. 2012. 

 

O efeito de sentido da charge é provocado pela 

combinação de informações visuais e recursos 

linguísticos. No contexto da ilustração, a frase 

proferida recorre à 

 

(A) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da 

expressão “rede social” para transmitir a ideia que 

pretende veicular. 

(B) ironia para conferir um novo significado ao 

termo “outra coisa”. 

(C) homonímia para opor, a partir do advérbio de 

lugar, o espaço da população pobre e o espaço da 

população rica. 

(D) personificação para opor o mundo real pobre 

ao mundo virtual rico. 

(E) antonímia para comparar a rede mundial de 

computadores com a rede caseira de descanso da 

família. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

QUESTÃO 08    

  

(ENEM/2012) Leia o texto a seguir.  

   

Aquele bêbado 

 

— Juro nunca mais beber — e fez o sinal da cruz 

com os indicadores. Acrescentou: — Álcool. 

O mais, ele achou que podia beber. Bebia paisagens, 

músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. 

Tomou um pileque de Segall. Nos fins de semana 

embebedava-se de Índia Reclinada, de Celso 

Antônio. 

— Curou-se 100% de vício — comentavam os 

amigos. 

Só ele sabia que andava bêbado que nem um gambá. 

Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma 

carraspana de pôr de sol no Leblon, e seu féretro 

ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras 

anônimos. 
 
ANDRADE, C. D. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 1991. 

 

A causa mortis do personagem, expressa no último 

parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque, 

ao longo da narrativa, ocorre uma 

 

(A) metaforização do sentido literal do verbo 

“beber”. 

(B) aproximação exagerada da estética 

abstracionista. 

(C) apresentação gradativa da coloquialidade da lin 

- guagem. 

(D) exploração hiperbólica da expressão “inúmeras 

coroas”. 

(E) citação aleatória de nomes de diferentes 

artistas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09    

  

(ENEM/2014) Nunca tinha ido ao teatro, e mais de 

uma vez, ouvindo dizer ao Meneses que ia ao teatro, 

pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a 

sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa; 

ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na 

manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o 

teatro era um eufemismo em ação. Meneses trazia 

amores com uma senhora, separada do marido, e 

dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição 

padecera, a princípio, com a existência da comborça; 

mas, afinal, resignara-se, acostumara-se, e acabou 

achando que era muito direito. 
 

ASSIS, M. et al. Missa do galo: variações sobre o mesmo tema.  
São Paulo: Summus, 1977 (fragmento). 

 

No fragmento desse conto de Machado de Assis, “ir 

ao teatro” significa “ir encontrar-se com a amante”. 

O uso do eufemismo como estratégia argumentativa 

significa 

 

(A) exagerar quanto ao desejo em “ir ao teatro”. 

(B) personificar a prontidão em “ir ao teatro”. 

(C) esclarecer o valor denotativo de “ir ao teatro”. 

(D) reforçar compromisso com o casamento. 

(E) suavizar uma transgressão matrimonial. 
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QUESTÃO 10    
  

(ENEM/2013) Leia o texto a seguir.  
   

  

 

 
CURY, C. Disponível em: http://tirasnacionais.blogspot.com.  

Acesso em: 13 nov. 2011. 
 

A tirinha denota a postura assumida por seu produtor 

frente ao uso social da tecnologia para fins de 

interação e de informação. Tal posicionamento é 

expresso, de forma argumentativa, por meio de uma 

atitude 
 

(A) crítica, expressa pelas ironias. 

(B) resignada, expressa pelas enumerações. 

(C) indignada, expressa pelos discursos diretos. 

(D) agressiva, expressa pela contra argumentação. 

(E) alienada, expressa pela negação da realidade. 

 

GABARITO  

 

Questão 01 – A 

Questão 02 – C 

Questão 03 – B 

Questão 04 – D 

Questão 05 – C 

Questão 06 – E 

Questão 07 – A 

Questão 08 – A 

Questão 09 – E 

Questão 10 – A 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


