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QUESTÃO 01    
 

(ENEM/2008-adaptada) Leia o texto a seguir. 
 

São Paulo vai se recensear. O governo quer saber 

quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna 

e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros 

serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. 

O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas 

pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo 

sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo 

hotel, perguntando: 

— Quantos são aqui? 

Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 

— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, 

felizmente, só há pulgas e ratos. 

E outro: 

— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta 

sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se 

quiser. Querendo levar todos, é favor... (...) 

E outro: 

— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a 

vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade jamais 

sairá de meu quarto e de meu peito! 
 

Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 
(fragmento). 

 

O fragmento acima, em que há referência a um fato 

sócio-histórico, o recenseamento, apresenta 

característica marcante do gênero crônica ao 
 

(A)  expressar o tema de forma abstrata, evocando 

imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por 

meio de outra. 

(B)  manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os 

personagens em um só tempo e um só espaço. 

(C)  contar história centrada na solução de um enigma, 

construindo os personagens psicologicamente e 

revelando-os pouco a pouco. 

(D)  evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, 

visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano, 

para manter as pessoas informadas. 

(E)  valer-se de tema do cotidiano como ponto de 

partida para a construção de texto que recebe 

tratamento estético. 

 

QUESTÃO 02    

 

(ENEM/2010-adaptada) Leia o texto a seguir 

 

MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR 

DO QUE A DE COMPUTADOR E GUARDE 

ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM JUROS 
 

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

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se 

como práticas de linguagem, assumindo funções 

específicas, formais e de conteúdo. Considerando o 

contexto em que circula o texto publicitário, seu 

objetivo básico é 

 

(A)  definir regras de comportamento social 

pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

(B)  influenciar o comportamento do leitor, por 

meio de apelos que visam à adesão ao consumo. 

(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. 
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QUESTÃO 03    

 

(ENEM/2010-adaptada) Leia o texto a seguir. 

 

Câncer 21/06 a 21/07 

 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na 

sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo 

indicará onde você falha – se anda engolindo sapos, 

a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado 

virá à tona, pois este novo ciclo exige uma 

“desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já 

que precisará de energia para se recompor. Há 

preocupação com a família, e a comunicação entre os 

irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra 

dita na hora certa. Isso ajuda também na vida 

amorosa, que será testada. Melhor conter as 

expectativas e ter calma, avaliando as próprias 

carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar 

além das questões materiais – sua confiança virá da 

intimidade com os assuntos da alma. 

 
Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009. 
 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, 

seu contexto de uso, sua função específica, seu 

objetivo comunicativo e seu formato mais comum 

relacionam-se com os conhecimentos construídos 

sociocultural mente. A análise dos elementos 

constitutivos desse texto demonstra que sua função é 

 

(A) vender um produto anunciado. 

(B) informar sobre astronomia. 

(C) ensinar os cuidados com a saúde. 

(D) expor a opinião de leitores em um jornal. 

(E) aconselhar sobre amor, família, saúde, 

trabalho. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04    

 

(ENEM/2013-adaptada) Leia o texto a seguir. 

 

A diva 

 

Vamos ao teatro, Maria José? 

Quem me dera, 

desmanchei em rosca quinze kilos de farinha, 

tou podre. Outro dia a gente vamos. 

Falou meio triste, culpada, 

e um pouco alegre por recusar com orgulho. 

TEATRO! Disse no espelho. 

TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 

TEATRO! E os cacos voaram 

sem nenhum aplauso. 

 

Perfeita. 
 
PRADO, A. Oráculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 

 

Os diferentes gêneros textuais desempenham 

funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor 

com base em suas características específicas, bem 

como na situação comunicativa em que ele é 

produzido. Assim, o texto A diva 

 

(A)  narra um fato real vivido por Maria José. 

(B)  surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 

(C)  relata uma experiência teatral profissional. 

(D) descreve uma ação típica de uma mulher 

sonhadora. 

(E)  defende um ponto de vista relativo ao exercício 

teatral. 
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QUESTÃO 05    

 

(ENEM/2012) Leia o texto a seguir. 

 

 
Disponível em: http://gg.gg/w92vn. Acesso em: 09 set. 2021.   

 

A publicidade, de uma forma geral, alia elementos 

verbais e imagéticos na constituição de seus textos.  

Nessa peça publicitária, cujo tema é a 

sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a 

 

(A) assumir uma atitude reflexiva diante dos 

fenômenos naturais. 

(B) evitar o consumo excessivo de produtos 

reutilizáveis. 

(C)  aderir à onda sustentável, evitando o consumo 

excessivo. 

(D)  abraçar a campanha, desenvolvendo projetos 

sustentáveis. 

(E)  consumir produtos de modo responsável e 

ecológico. 

 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 06    

 

(ENEM/2012-adaptada) Leia o texto a seguir. 

 

 

E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou 

ele mesmo, títere voluntário e consciente, como 

entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, 

como se desfazia de suas articulações e de seus 

reflexos quando achava nisso conveniência. 

Também ele soubera apoderar-se dessa arte, mais 

artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de 

expectativa e oportunidade, de insolência e 

submissão, de silêncios e rompantes, de anulação e 

prepotência. Conhecia a palavra exata para o 

momento preciso, a frase picante ou obscena no 

ambiente adequado, o tom humilde diante do 

superior útil, o grosseiro diante do inferior, o 

arrogante quando o poderoso em nada o podia 

prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas, e 

armar intrigas das quais se saía sempre bem, e sabia, 

por experiência própria, que a fortuna se ganha com 

uma frase, num dado momento, que este momento 

único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de 

alerta para a sua apropriação. 
 

RAWET, S. O aprendizado. In: Diálogo. Rio de Janeiro: GRD, 1963 
(fragmento). 

 

No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do 

personagem no manejo de discursos diferentes 

segundo a posição do interlocutor na sociedade. A 

crítica à conduta do personagem está centrada  

 

(A)  na imagem do títere ou fantoche em que o 

personagem acaba por se transformar, acreditando 

dominar os jogos de poder na linguagem. 

(B)  na alusão à falta de articulações e reflexos do 

personagem, dando a entender que ele não possui o 

manejo dos jogos discursivos em todas as situações. 

(C)  no comentário, feito em tom de censura pelo 

autor, sobre as frases obscenas que o personagem 

emite em determinados ambientes sociais. 

(D)  nas expressões que mostram tons opostos nos 

discursos empregados aleatoriamente pelo 

personagem em conversas com interlocutores 

variados. 

(E)  no falso elogio à originalidade atribuída a esse 

personagem, responsável por seu sucesso no 

aprendizado das regras de linguagem da sociedade. 

 

 

 

 

http://gg.gg/w92vn
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QUESTÃO 07    
  
(ENEM/2013-adaptada) Leia o texto a seguir. 

 

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

 

A oferta de produtos industrializados e a falta de 

tempo têm sua parcela de responsabilidade no 

aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos 

alimentares, de modo geral, mudaram muito”, 

observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade 

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

(SBEM), no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, 

aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no 

açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos 

frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe 

excesso de gordura por causa da gula, surge como 

marca da nova geração: a preguiça. “Cem por cento 

das meninas que participam do Programa não 

praticava nenhum esporte”, revela a psicóloga 

Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento 

emocional das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as 

consequências de uma rotina sedentária e cheia de 

gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma 

sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, 

endocrinologista da Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. 

Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um 

futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as 

doenças que viriam na velhice já são parte da rotina 

deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com 

hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia. 
 
DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. 

Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

 

Sobre a relação entre os hábitos da população 

adolescente e as suas condições de saúde, as 

informações apresentadas no texto indicam que a 

 

(A)  falta de atividade física somada a uma 

alimentação nutricionalmente desequilibrada 

constituem fatores relacionados ao aparecimento de 

doenças crônicas entre os adolescentes. 

(B)  diminuição do consumo de alimentos fontes de 

carboidratos combinada com um maior consumo de 

alimentos ricos em proteínas contribuíram para o 

aumento da obesidade entre os adolescentes. 

(C)  maior participação dos alimentos 

industrializados e gordurosos na dieta da população 

adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e 

açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. 

(D)  ocorrência de casos de hipertensão e diabetes 

entre os adolescentes advém das condições de 

alimentação, enquanto que na população adulta os 

fatores hereditários são preponderantes. 

(E)  prática regular de atividade física é um 

importante fator de controle da diabetes entre a 

população adolescente, por provocar um constante 

aumento da pressão arterial sistólica. 

 

QUESTÃO 08    
 

(ENEM/2010-adaptada) Leia o texto a seguir. 

 

Machado de Assis 

 

Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, 

dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, 

crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro 

em 21 de junho de 1839. Filho de um operário 

mestiço de negro e português, Francisco José de 

Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de Assis, 

aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país 

e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é 

criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, 

que se dedica ao menino e o matricula na escola 

pública, única que frequentou o autodidata Machado 

de Assis. 

 

Considerando os seus conhecimentos sobre os 

gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 

 

(A)  fatos ficcionais, relacionados a outros de 

caráter realista, relativos à vida de um renomado 

escritor 

(B)  representações generalizadas acerca da vida de 

membros da sociedade por seus trabalhos e vida 

cotidiana. 

(C)  explicações da vida de um renomado escritor, 

com estrutura argumentativa, destacando como tema 

seus principais feitos. 

(D)  questões controversas e fatos diversos da vida 

de personalidade histórica, ressaltando sua 

intimidade familiar em detrimento de seus feitos 

públicos. 

(E)  apresentação da vida de uma personalidade, 

organizada sobretudo pela ordem tipológica da 

narração, com um estilo marcado por linguagem 

objetiva. 
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QUESTÃO 09    
  
(ENEM/2009-adaptada) Leia o texto a seguir. 
 

 
As Histórias em Quadrinhos constituem um gênero textual bastante utilizado 

nas provas do Enem 

 

Os quadrinhos exemplificam que as Histórias em 

Quadrinhos constituem um gênero textual 
 

(A)  em que a imagem pouco contribui para facilitar 

a interpretação da mensagem contida no texto, como 

pode ser constatado no primeiro quadrinho. 

(B)  cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e 

clara, que facilita a compreensão, como se percebe 

na fala do segundo quadrinho:  

(C) em que o uso de letras com espessuras diversas 

está ligado a sentimentos expressos pelos 

personagens, como pode ser percebido no último 

quadrinho. 

(D)  que possui em seu texto escrito características 

próximas a uma conversação face a face, como pode 

ser percebido no segundo quadrinho. 

(E)  em que a localização casual dos balões nos 

quadrinhos expressa com clareza a sucessão 

cronológica da história, como pode ser percebido no 

segundo quadrinho. 

 

QUESTÃO 10   

 

(ENEM-PPL/2010-adaptada) Leia o texto a seguir. 
 

Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, no 

condado de Lincolnshire, Inglaterra. Filho de 

fazendeiros, o cientista, físico e matemático nunca 

conheceu seu pai, morto três meses antes de o filho 

nascer. 

Estudou na escola King’s School, onde era um aluno 

mediano. Entretanto, depois de uma briga com um 

colega de classe, começou a se esforçar mais nos 

estudos. Passou então a ser um dos melhores alunos 

da escola. O sucesso nos estudos levou Newton a 

entrar na Faculdade Trinity, em Cambridge, onde 

auxiliava outros alunos em troca de uma bolsa de 

estudos paga pela faculdade. 

Newton se interessava pelos pioneiros da ciência, 

como o filósofo Descartes e os astrônomos 

Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, fez 

estudos em matemática e foi eleito professor da 

matéria em 1669. Em 1670, começou a dar aulas de 

ótica. Nessa época, demonstrou como, através de um 

prisma, é possível separar a luz branca nas cores do 

arco-íris. 

 

Em 1679, o cientista inglês voltou-se para mecânica 

e os efeitos da gravitação sobre as órbitas dos 

planetas. Em 1687, publicou o livro Principia 

mathematica, em que demonstrou as três leis 

universais do movimento. Com esse livro, Newton 

ganhou reconhecimento mundial. 
Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado). 

 

A análise dos elementos constitutivos desse texto, 

como forma de composição, tema e estilo de 

linguagem, permite identificá-lo como 

Alternativas 

 

(A)  didático, já que explica a importância das 

contribuições de Isaac Newton. 

(B)  jornalístico, pois dá a conhecer fatos 

relacionados a Isaac Newton. 

(C)  científico, pois investiga informações sobre 

Isaac Newton. 

(D)  ensaístico, já que discute fatos da vida de Isaac 

Newton. 

(E)  biográfico, pois narra a trajetória de vida de 

Isaac Newton. 
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GABARITO  

 

Questão 01 – E 

Questão 02 – B 

Questão 03 – E 

Questão 04 – B 

Questão 05 – E 

Questão 06 – A 

Questão 07 – A 
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