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FASCÍCULO 1

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Olá, estudante!

O Exame Nacional do Ensino Médio é, atualmente, a principal porta de entrada para a universidade, e não é difícil enten-
der a importância desse exame para a vida daqueles que estão começando a construir um futuro, dando o primeiro passo 
para o desenvolvimento de uma carreira. Entrar na universidade é um marco na vida de qualquer pessoa. O caminho para 
chegar lá requer muita disciplina e dedicação. Estudar é a receita.

Pensando nisso, o SAS Plataforma de Educação desenvolveu o Projeto ENEM, que apresenta aos futuros universitários 
uma série de fascículos contendo questões no modelo ENEM, obedecendo à estrutura aplicada no exame e à Matriz de 
Referência. Todo o material tem como ponto de partida o Raio X ENEM, uma pesquisa realizada pelo SAS que identificou 
os conteúdos mais recorrentes no Exame nos anos de 2009 a 2017 (você pode ter acesso à pesquisa em www.portalsas.
com.br/raiox).

Os fascículos serão divididos por área de conhecimento, conforme aplicado na prova e estudado no seu dia a dia: Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias.

Neste primeiro fascículo, estudaremos a área de Linguagens, abordando os conteúdos que encabeçam a lista de 
Língua Portuguesa no Raio X ENEM. São eles: Leitura e interpretação de textos (30%) e estrutura textual e análise de 
discurso (18,5%). 

Esperamos que estas questões ajudem você a potencializar seus conhecimentos, desenvolver habilidades diversas 
a ampliar a sua visão de mundo. Dessa forma, você pode ter um bom desempenho no Exame e conquistar o seu lugar 
na universidade. 

Bons estudos! 
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Questão 1

O humor da tira anterior é derivado, principalmente, da(o):

a) questionamento feito no primeiro quadrinho.
b) expressão facial articulada pelas personagens.
c) condição de adoecimento de um dos protagonistas.
d) valor conotativo da palavra “injustiça” no segundo quadrinho.
e) tom hiperbólico da fala da personagem do terceiro quadrinho.

Questão 2

Pawel Kuczyński

A imagem unifica dois conceitos que interagem de forma bas-
tante complementar e paradoxal na sociedade contemporânea, 
fomentando estruturas desiguais que, de acordo com a crítica 
promovida pela pintura, se baseiam:

a) na ideia de que a preguiça humana é decorrente da explo-
ração de estamentos menos desenvolvidos.

b) em um conceito de dominante e dominado, no qual as rela-
ções de poder determinam as posições sociais.

c) na exploração de ideais de liberdade, nas quais uma socie-
dade mais justa se estrutura por meio do trabalho.

d) em uma relação igualitária, em que privilégios são distribu-
ídos equitativamente entre as classes sociais.

e) na concepção de justiça e igualdade, mostrando que o tra-
balho promove a evolução de classes desfavorecidas.

 Questão 3

Como checar informações na internet
Conhecer a autoria da informação ajuda a reconhecer a ve-

racidade do seu conteúdo. Por isso, preste atenção em alguns 
detalhes:

• Quem é autor desta informação? Pode não ser o res-
ponsável pela divulgação ou compartilhamento. Seu amigo, por 
exemplo, pode ter repassado uma notícia ou boato para você, 
mas isso não quer dizer que ele tenha sido o autor.

• A informação resulta da opinião pessoal de alguém ou é 
de alguma instituição específica?

• A origem do conteúdo é conhecida?
• A informação não contém erros?

• Qual a real data da publicação do conteúdo? Pode não ser 
a data em que a divulgação foi feita. Muitas vezes, um boato ou 
lenda surge de tempos em tempos, travestida como algo recente.

COMO checar informações na internet. Biblioteca Virtual.
Disponível em: <http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br>. Acesso em: 22 set. 2016.

O texto apresentado mostra que alguns conteúdos veiculados 
na internet:

a) revelam problemas de autoria porque as instituições oficiais 
não querem ser citadas como fonte.

b) apresentam problemas de veracidade por conta da credibi-
lidade e da procedência das informações.

c) demonstram que a ausência de ameaças digitais garante a 
segurança dos dados pessoais dos usuários.

d) resultam de pesquisas científicas que destacam positiva-
mente a apresentação de seus referenciais bibliográficos.

e) reforçam a ideia da inexistência de fraudes no ambiente vir-
tual, pois todas as informações podem ser checadas em 
tempo real.

Questão 4

Uma das características mais interessantes das línguas hu-
manas é sua variedade dialetal, efeito da variedade própria dos 
grupos que as falam. Basta conferir não só nas ruas, mas tam-
bém na melhor literatura. 

Para muitos, no entanto, a variedade aparece como se fosse 
grave defeito. Para tratar essa questão sem histeria, a melhor 
saída será a conjugação do fim dos preconceitos (o que não 
se consegue por decreto) com o conhecimento adequado dos 
fatores da variação.

Uma atitude seria necessária: usar o mesmo critério para 
avaliar o comportamento do povão e o dos bacanas.
POSSENTI, Sírio. Na ponta da língua. Disponível em: <https://napontadaslinguas.wordpress.com>. 

Acesso em: 17 mar. 2015.

No texto, o autor apresenta sua opinião e lança mão de argu-
mentos em defesa dela por meio de diferentes estratégias de 
argumentação. O trecho que apresenta argumento contrário à 
tese do autor, servindo de base para um contra-argumento en-
contra-se em:

a) “efeito da variedade própria dos grupos que as falam”.
b) “Para muitos, no entanto, a variedade aparece como se fos-

se grave defeito”.
c) “Uma das características mais interessantes das línguas 

humanas é sua variedade dialetal”.
d) “a melhor saída será a conjugação do fim dos preconceitos 

com o conhecimento adequado dos fatores da variação”.
e) “Uma atitude seria necessária: usar o mesmo critério para 

avaliar o comportamento do povão e o dos bacanas”.

Questão 5

Divulgação

Levando em consideração o caráter persuasivo do anúncio, o 
melhor recurso argumentativo utilizado na intenção de garantir 
a proximidade leitor-enunciador é

a) a metáfora, presente em “se fosse uma árvore”. 
b) a presença impositiva de uma oração sem valor imperativo.
c) a segunda pessoa discursiva, que faz um apelo direto ao 

leitor.
d) a alusão enfática a termos semelhantes, como “árvore” e 

“fosse”.
e) a informação sobre as consequências do desmatamento 

ambiental.

 Questão 6

Sinhá Vitória acendia uma fogueira para preparar comida. 
Vendo o fogo surgir, a cadela Baleia se exalta e pula ao lado de 
sua dona, que lhe dá um pontapé.

Vidas secas, de Graciliano Ramos.

Entre os elementos constitutivos dos gêneros, está o modo 
como se organiza a própria composição textual, tendo-se em 
vista o objetivo de seu autor: narrar, descrever, argumentar, ex-
plicar, instruir. No trecho, reconhece-se o predomínio da sequ-
ência textual:

a) explicativa, por meio da qual se expõem informações obje-
tivas referentes à cachorra Baleia.

b) instrucional, em que se observa como Sinhá Vitória estabe-
lece comunicação com sua família.

c) narrativa, por meio da qual uma ação envolvendo Sinhá 
Vitória apresenta informações sobre a constituição da 
personagem.

d) descritiva, em que se constrói uma percepção central so-
bre Sinhá Vitória a partir do que é absorvido pelos sentidos 
do narrador.

e) argumentativa, em que se defende a opinião do locutor 
sobre as angústias da personagem sobre a relação com 
os animais.

Questão 7

O texto anterior é de uma postagem de uma rede social, na qual 
se pode compartilhar fotos e vídeos. Nessa postagem, há vários 
conectivos, em que:

a) “mas” tem significado de causa, porque mostra uma situa-
ção oposta à mencionada anteriormente.

b) “quando” é conectivo de tempo, já que apresenta o motivo 
de a pessoa saber o segredo de alguém.

c) “e” tem significado adversativo, pois apresenta um fato con-
trário ao mencionado anteriormente.

d) “se” traz a ideia de condição, pois apresenta uma hipótese 
sobre algo que poderia acontecer.

e) “como” tem valor substantivo de objeto direto, pois comple-
menta o verbo “saber”.

Questão 8

O infográfico apresentado traz os resultados de uma pesquisa 
realizada em diversos países sobre a atuação das mulheres na 
área da política. Os resultados apresentados indicam que:

a) as mulheres já são maioria na política mundial.
b) a política de cotas trouxe malefícios à igualdade de gêneros.
c) a porcentagem de mulheres no Senado é maior no Brasil 

que no Uruguai.
d) a Alemanha é um modelo a ser seguido por todos os de-

mais países elencados.
e) os Estados Unidos são o país que mais incorpora mulheres 

ao ambiente político.

Questão 9

A voz do dono e o dono da voz

Até quem sabe a voz do dono
Gostava do dono da voz
Casal igual a nós, de entrega e de abandono
De guerra e paz, contras e prós
Fizeram bodas de acetato – de fato
Assim como os nossos avós
O dono prensa a voz, a voz resulta um prato
Que gira para todos nós
O dono andava com outras doses
A voz era de um dono só
Deus deu ao dono os dentes, Deus deu ao dono as nozes
Às vozes Deus só deu seu dó
[...]

BUARQUE, Chico. A voz do dono e o dono da voz. Intérprete: Chico Buarque.
In: ______. Almanaque. Rio de Janeiro: Ariola, 1981. 1 disco sonoro. Faixa 4.
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Questão 14

A viagem é longa e não faz falta que eu lhes diga como come-
çou. Afinal, os percalços de qualquer trajetória humana fazem 
parte de um enredo eminentemente secreto. De uma experiência 
pronta a desfazer-se, ou a naufragar no anonimato – sem a lumi-
nosa proteção da fina tessitura da arte.

Para anunciar os vestígios, pois, de uma vida, ainda que seja 
da tribuna, do púlpito, há que harmonizá-los com a vertigem da 
arte narrativa, que tem recursos suficientes para revelar os tra-
ços biográficos sem apagá-los ou banalizá-los. Para extrair en-
fim da alma aqueles fios que favorecem as regiões esquecidas, 
negligenciadas. A sorte minha, e a dos que aqui estão presentes, 
repousa essencialmente na eloquência com que sonhamos, no 
esforço com que erigimos a casa, qualquer casa, que sirva de 
abrigo às nossas aventuras.

PIÑON, Nélida. Discurso de Posse na Presidência da Academia Brasileira de Letras: Memória da 
viagem. ABL, Rio de Janeiro, 12 dez. 1996.

Disponível em: <http://www.academia.org.br>. Acesso em: 26 dez. 2015.

No trecho do discurso de posse da escritora Nélida Piñon, na 
Academia Brasileira de Letras, verifica-se o uso de estruturas 
gramaticais típicas da norma-padrão da língua. Esse uso:

a) atribui à palestra características linguísticas restritas à mo-
dalidade escrita da língua portuguesa.

b) contribui para a clareza e a organização da fala no nível de 
formalidade esperado para a situação.

c) evidencia o distanciamento entre a escritora e o auditório 
para atender aos objetivos do gênero palestra.

d) atrapalha a compreensão da mensagem, pois cria um fosso 
comunicativo entre a palestrante e a sua plateia.

e) torna o discurso de Nélida Piñon inacessível aos que não 
pertencem ao universo da Academia Brasileira de Letras.

Questão 15

O que estou é velho. Cinquenta anos pelo São Pedro. Cin-
quenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem objetivo, a 
maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, 
calejei, e não é um arranhão que penetra esta casaca espessa e 
vê ferir cá dentro a sensibilidade embotada.

Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se uma pes-
soa a vida inteira sem saber para quê! Comer e dormir como um 
porco! Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo, pro-
curando comida! E depois guardar para os filhos, para os netos, 
para muitas gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é bom 
vir o diabo e levar tudo? […]

As janelas estão fechadas. Meia-noite. Nenhum rumor na casa 
deserta.

— Estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente.
[...]
E eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei que hora, até que, 

morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns mi-
nutos.

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 13. ed. Martins Fontes: São Paulo, 1970. p. 241 e 246-8.

O romance regionalista dos anos 1930 preza pelo aspecto social 
e pela linguagem objetiva, além de ter como balizadores dessa 
produção temas como a seca, o êxodo rural e o nordestino. Des-
sa forma, por meio da personagem do texto anterior, Graciliano 
Ramos:

a) denuncia uma atmosfera de pessimismo quanto aos rumos da 
humanidade, demonstrando a necessidade que o ser humano 
tem de superar as dificuldades impostas pela sociedade.

b) indica as preocupações sociais e políticas que agitavam o 
Brasil na época, desenvolvendo, assim, um tipo de ficção 
que se aproxima do documentário social e do romance po-
lítico.

c) revela traços psicossociais profundos por meio da crescente 
degradação do ser humano incompreendido, uma vez que 
os outros não perceberam a dor que a personagem, por cin-
co décadas, demonstrou.

d) aponta o perfil psicológico do ser humano que, embrutecido 
e animalizado, sofre ao constatar sua solidão e frustração, 
esperando, portanto, ser vencido pelo cansaço, em uma at-
mosfera de pessimismo e de agonia.

e) atenua as consequências de uma existência brutalizada e 
destituída de sentido, mostrando que a personagem buscou 
a solidão por maltratar os outros e por dar mais importância 
ao dinheiro do que às relações interpessoais.

Questão 16

Nos Estados Unidos existe uma expressão que não tem cor-
respondente em português: o “me time”. Temos aqui o tal do 
“tempo para mim”, mas não acho que seja a tradução correta. 
Esse “tempo do eu” (em tradução mais do que livre) não tem 
tanto a ver com as horas do dia que sobram para fazer coisas 
pessoais (ler aquele livro que estava parado no criado-mudo ou 
fazer o tratamento estético de que provavelmente você não pre-
cisa), mas sim com as horas do dia em que ficamos a sós conos-
co. Um tempo para curtir a solidão.

Hoje temos muito pouco “tempo do eu”. O mundo digital e suas 
demandas sociais fazem com que nunca estejamos sozinhos. 
[...] A geração que nasceu nos anos 1980 talvez seja a última que 
sabe como é ter momentos de verdadeira solidão. [...]

A internet nos deu o mundo e ao mesmo tempo nos tirou do 
nosso mundinho próprio. Ele era muito mais restrito, verdade, 
mas nos permitia ter momentos solitários em que podíamos nos 
dedicar mais ao nosso self do que à selfie perfeita. [...]

GRANJA, Bia. Mais self, menos selfie. Galileu, 5 fev. 2015. Disponível em: <http://revistagalileu.

globo.com>. Acesso em: 17 mar. 2015.

O chamado “tempo do eu” é o mote utilizado pela autora para 
discorrer acerca da utilização da internet nos dias de hoje. Base-
ando-se nisso, ela

a) projeta no futuro uma expectativa negativa diante do que 
pode vir para as novas gerações.

b) elimina as possibilidades de exposição do indivíduo por meio 
das redes sociais.

c) reconstrói a história da internet para explicar a diferença en-
tre self e selfie.

d) reconhece, em seu discurso, o impacto social das redes 
sociais.

e) utiliza-se de recurso autobiográfico para provar sua tese.

A letra da canção de Chico Buarque possui recursos metafóricos 
utilizados para exemplificar a relação entre um artista e a sua 
gravadora. As repetições, trocadilhos e rimas internas acentuam 
a visão negativa dessa relação, como se pode constatar em:

a) “Até quem sabe a voz do dono / Gostava do dono da voz”.
b) “Fizeram bodas de acetato – de fato / Assim como os nos-

sos avós”.
c) “O dono prensa a voz, a voz resulta um prato / Que gira para 

todos nós”.
d) “Casal igual a nós, de entrega e de abandono / De guerra e 

paz, contras e prós”.
e) “Deus deu ao dono os dentes, Deus deu ao dono as nozes / 

Às vozes Deus só deu seu dó”.

Questão 10

[...]
Hei! Recife tem um coração
Hei! Tem muito calor, muita emoção [...]
Tem Luiz Gonzaga, rei do baião
Tem Alceu Valença, anunciação
Recife tem encantos mil
[...]
Ela é a Veneza desse Brasil
É intercortada por muitos rios
A capital do meu Pernambuco
Capitania que deu mais lucro
[...]
Ela é a cidade que viu surgir
Três grandes heróis da nossa nação
O negrão Henrique e o branco Negreiros
O índio Felipe e o Camarão

“Recife, minha cidade”, de Reginaldo Rossi.

Com base na análise das sequências linguísticas da canção an-
terior, percebe-se o predomínio do tipo textual:

a) injuntivo, pois o eu lírico procura instruir o leitor sobre aspec-
tos importantes da cidade.

b) narrativo, pois o eu lírico destaca elementos como narrador, 
tempo, espaço e personagens.

c) descritivo, pois o eu lírico se preocupa em expor diferentes 
aspectos do espaço recifense.

d) dissertativo, pois o eu lírico apresenta como principal finali-
dade o distanciamento do enunciatário.

e) expositivo, pois o eu lírico procura se esquivar da apresenta-
ção de informações sobre um objeto.

Questão 11

 

As redes sociais permitem que os seus usuários facilmente com-
partilhem entre si ideias e opiniões. Na tirinha,

a) o Orkut é visto como a rede social com o maior número de 
usuários.

b) as redes sociais são vistas como espaços alienantes e des-
vinculados da realidade.

c) o Facebook é mostrado como uma rede social abandonada 
e portadora de poucos usuários.

d) o Twitter é a rede social que mais se alinha à ideia de disse-
minação da informação em tempo real.

e) o Twitter e o Facebook são apresentados como as redes so-
ciais que hospedam o menor número de usuários.

Questão 12

A Educação a Distância possui elementos essenciais em sua 
concepção e forma de aplicabilidade, que são a separação física 
entre professor e aluno e a utilização das NTICs (Novas Tecno-
logias de Informação e Comunicação), para uni-los e promover a 
transmissão de conteúdos educativos.

O aluno passa a ser sujeito ativo em sua formação e faz com 
que o processo de aprendizagem se desenvolva no mesmo am-
biente em que trabalha e vive, alcançando, assim, uma formação 
entre teoria e prática ligada à experiência, e em contato direto 
com a atividade profissional que se deseja aperfeiçoar.

LARA, Enderson. EaD: Vantagens da Educação a Distância.

Portal educação, Campo Grande, 27 fev. 2009.

Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br>. Acesso em: 26 dez. 2015. (adaptado)

Com o advento das novas tecnologias, a sociedade tem vivencia-
do mudanças de paradigmas em vários setores. Nesse sentido, a 
Educação a Distância (EaD) tem proporcionado a

a) limitação da aprendizagem na sociedade do conhecimento.
b) disseminação de um comportamento passivo por parte 

dos alunos.
c) redução da interatividade entre o aluno e o professor.
d) promoção do senso de autonomia dos alunos.
e) substituição do professor pelo computador.

Questão 13

Caetanos e não caetanos deste Brasil tão plural concluem em 
uníssono: alguma coisa está fora de ordem, fora da nova ordem 
mundial. O que nos cumpre, a nós servidores públicos em espe-
cial, é questionar e achar resposta: de qual ordem tudo está fora...

Nosso olhar recai hoje sobre realidades inéditas. E até a capa-
cidade de ver a si e ao outro não é mais tão fácil. Olhos vidrados, 
virtuais, nem sempre virtuosos em ver o igual em sua diferença 
piscam sem reter o antes visto.

‘O JUDICIÁRIO brasileiro reclama mudanças’. O Globo, 13 set. 2016.

Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 22 set. 2016.

O trecho anterior é parte do discurso da magistrada Carmem Lú-
cia Antunes ao tomar posse como ministra do Supremo Tribu-
nal Federal. A maioria das opções linguísticas da ministra, neste 
fragmento, mostra preferência pela linguagem:

a) coloquial, pois ela recorre ao cancioneiro erudito brasileiro.
b) jurídica, pois ela faz uso de termos técnicos específicos des-

sa área.
c) poética, pois algumas palavras foram empregadas em sen-

tido conotativo.
d) regional, pois há uma grande quantidade de arcaísmos do 

direito brasileiro.
e) informal, pois a desobediência gramatical facilita a compre-

ensão de sua escrita.
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Resoluções

 01  E
A. (F) O questionamento do primeiro quadrinho revela apenas 
o diálogo da tira com o universo da comunicação prosaica.
B. (F) A expressão facial das personagens ajuda a compor a 
história, mas não é um dos elementos principais da tira.
C. (F) A condição de adoecimento de um dos indivíduos não 
aproxima o leitor da atmosfera humorística.
D. (F) A palavra injustiça foi utilizada no texto de forma deno-
tativa e não é responsável pela construção da atmosfera de 
humor.
E. (V) A hipérbole é um recurso muito utilizado por quem escre-
ve textos de humor, pois ela desenvolve o riso pela perspectiva 
do exagero.

02  B
A imagem de um empresário deitado em uma rede armada, 
formada pelas algemas de um oprimido, demonstra a desigual-
dade social imposta por classes dominantes em relação aos 
estratos sociais mais pobres e oprimidos.

03  B
A. (F) As instituições tornam-se mais fortes quando se mos-
tram vinculadas ao desenvolvimento científico da sociedade 
do conhecimento.
B. (V) A grande profusão de conteúdos na internet faz com que 
muitos deles não tenham fontes e dados confiáveis. Dessa for-
ma, faz-se necessária uma verificação atenta dos dados que 
se conseguem nesse suporte.
C. (F) O texto não faz menção à ausência de ameaças digitais, 
pois discute, principalmente, o efeito delas na vida dos usuários.
D. (F) A questão centra sua atenção justamente no texto in-
verossímil, ou seja, naquele que se distingue do científico por 
não apresentar fonte.
E. (F) Apesar da facilidade da checagem de informações, infe-
re-se, pelo texto, que ainda ocorrem problemas de veracidade 
nas informações transmitidas pela internet.

04  B
A contra-argumentação é um tipo de estratégia usada para per-
suadir o leitor, fortalecendo a opinião do autor por meio da ad-
missão de ideias contrárias, às defendida como opinião, mas 
refutadas com novos argumentos que, opondo-se, sustentam 
a tese central. No texto, Sírio Possenti enxerga a variedade 
dialetal como um fenômeno linguístico relevante e próprio da 
diversidade dos falares. O argumento contrário é o de que a 
variação dialetal “é um defeito”, e este serve como base para 
que o autor argumente propondo uma solução: “a melhor saída 
será  a conjugação do fim dos preconceitos (o que não se con-
segue por decreto) com o conhecimento adequado dos fatores 
da variação”.

1. E  2. B 3. B 4. B 5. C 6. C

7. D 8. C 9. E 10. C 11. D 12. D

13. C  14. B 15. D 16. D

Gabarito 05  C
A presença da segunda pessoa do discurso e a interlocução 
por meio do pronome de tratamento você, aliada ao uso do 
imperativo verbal preserve, reforça a presença da função co-
nativa da linguagem, ampliando a interação emissor-receptor.

06  C
A sequência textual em destaque apresenta uma ação que se 
desenrola em sentido cronológico com a participação de duas 
personagens: Sinhá Vitória e Baleia. Com base na narração des-
se episódio, é possível compreender o comportamento anima-
lesco de Sinhá Vitória, erigido a partir da experiência da fome.

07  D
A. (F) O conectivo mas tem o sentido de oposição ou adversi-
dade, e não de causa.
B. (F) Apesar de quando ser conectivo de tempo, o que ele 
apresenta é o momento em que a pessoa sabe o segredo de 
alguém, e não o motivo.
C. (F) O conectivo e tem um significado de adição em relação 
à oração anterior.
D. (V) O conectivo se traz a ideia de condição.
E. (F) O conectivo como, nesse caso, introduz uma oração su-
bordinada adverbial conformativa, e não uma substantiva ob-
jetiva direta.

08  C
A. (F) Os números indicam que a quantidade de mulheres na 
área da política ainda é muito baixa.
B. (F) A política de cotas trouxe benefícios, pois aumentou, subs-
tancialmente, a quantidade de mulheres no cenário político.
C. (V) Enquanto o Brasil tem 16% de vagas no Senado ocupa-
das por mulheres, o  Uruguai só apresenta 12,9%.
D. (F) A alternativa é falsa, pois se Ruanda, por exemplo, se-
guir a Alemanha, terá que reduzir a quantidade de mulheres no 
ambiente político, pois este país ainda tem menor representa-
tividade que aquele.
E. (F) Ruanda é o país que mais incorpora mulheres ao cená-
rio político, principalmente por conta de sua política de cotas.

09  E
A. (F) A relação do trecho mostra uma certa empatia do dono 
pela voz e ainda não denuncia como a relação é ruim para um 
dos lados.
B. (F) O trecho apresenta que a relação entre as duas partes é 
duradoura, mas não revela os problemas deste relacionamento.
C. (F) O trecho apresenta o nascimento dos discos, álbuns que 
são resultados da parceria, mas ainda não são revelados os 
aspectos negativos da parceria.
D. (F) O trecho é do começo da letra da canção e ainda apre-
senta o relacionamento, aparentemente, com fatores positivos 
e negativos.
E. (V) O trecho em questão mostra como o “dono” foi investido 
de poder sobre a voz, enquanto esta recebeu apenas o dom 
de cantar (“seu dó”), ou mesmo apenas o sentimento de pena, 
o que configura uma relação negativa.

10  C
A. (F) O texto injuntivo tem por característica o fato de instruir o 
interlocutor, não se enquadrando na canção em destaque, que 
privilegia o aspecto descritivo no texto.
B. (F) A canção centra sua atenção no espaço, evidenciando 
suas características, não se atendo a elementos como ação, 
foco narrativo e personagens.
C. (V) A canção expõe várias características da cidade de Re-
cife, tanto dos aspectos físicos como de personalidades que 
fizeram e fazem parte da história do espaço. O uso do verbo 
de ligação é uma das evidências que a canção se trata de um 
texto predominantemente descritivo, no qual prevalecem as 
sequências de localização.
D. (F) O texto dissertativo é opinativo e tem como principal 
finalidade a adesão do leitor aos argumentos apresentados, o 
que não ocorre na canção em destaque.
E. (F) O texto expositivo caracteriza-se pela apresentação de 
informações sobre um determinado objeto, enumerando suas 
características por meio de um texto conciso e coerente.

11  D
A. (F) A tirinha deixa claro que o Orkut foi abandonado e não 
está mais em funcionamento no mundo.
B. (F) As redes sociais são mostradas como espaços ativos e 
conectados ao presente.
C. (F) O Facebook é apresentado como uma rede social ativa.
D. (V) O Twitter é dinâmico, e os tweets (TT’s) comunicam a 
cada instante o que está ocorrendo no mundo.
E. (F) Facebook e o Twitter são vistos como espaços que hos-
pedam muitos usuários.

12  D
A. (F) A EaD tem expandido as fronteiras do conhecimento e 
em nenhum momento contribui para a limitação do saber.
B. (F) A EaD proporcionou o desenvolvimento do senso de au-
tonomia dos alunos, pois os considera seres ativos, importan-
tes no processo de aprendizagem.
C. (F) A EaD aumentou a interatividade, pois, agora, aluno e 
professor trocam informações em horários que ultrapassam os 
limites temporais de uma sala de aula convencional.
D. (V) Na EaD, o aluno é responsável pelo seu processo de 
aprendizagem. Se este for indisciplinado, não conseguirá obter 
bons resultados. Logo, esta modalidade de ensino desenvolve 
o senso de autonomia dos alunos.
E. (F) Nessa modalidade de ensino, o computador é um supor-
te tecnológico, e não o substituto do professor.

13  C
A. (F) O cancioneiro popular brasileiro torna a mensagem de 
Carmem Lúcia mais poética, mas não é suficiente para que se 
classifique o discurso como coloquial.
B. (F) Apesar de estar incluído em um discurso de posse de 
uma ministra do STF, esse fragmento não expõe característi-
cas da linguagem jurídica.
C. (V) Os jogos de palavras e ideias reforçam a intencionali-
dade poética da ministra Carmem Lúcia. A despeito de ser um 
texto em prosa, a linguagem apresentada faz uso de metáforas 
e comparações para estabelecer o sentido do discurso, usan-
do, assim, uma linguagem poética.

D. (F) A ministra não utiliza expressões regionais, mas apenas 
palavras e expressões que podem ser reconhecidas por falan-
tes de língua portuguesa, independentemente de sua origem.

E. (F) O discurso da ministra obedece aos padrões da lingua-
gem formal, fugindo da coloquialidade, comum do discurso fa-
lado.

14  B
A. (F) O gênero palestra não se restringe à modalidade escri-
ta da língua portuguesa, pois também dialoga com o universo 
da oralidade.

B. (V) O uso da norma culta reforça a preocupação de Nélida 
Piñon em tornar suas ideias claras e atreladas ao aspecto for-
mal exigido pela situação.

C. (F) A escritora aproxima-se de sua plateia por meio da lin-
guagem, pois o grupo torna-se parte integrante e importante 
do processo que será por ela capitaneado.

D. (F) O uso da norma culta auxilia a compreensão da mensa-
gem por parte do grupo, pois trabalha com um código comum 
aos interlocutores do processo de comunicação.

E. (F) O discurso de Nélida Piñon é bastante acessível e pode 
ser utilizado em outras situações de comunicação, como para 
fins de estudo e apreciação.

15  D
A. (F) O algoz do trecho lido não é a sociedade, mas o próprio 
narrador que, durante muitos anos, maltratou os outros, distan-
ciando-os cada vez mais.

B. (F) A alternativa explica características gerais do romance 
de 1930, mas não se adéqua ao que é solicitado no enunciado. 
Além disso, o trecho não se refere a questões políticas.

C. (F) A personagem Paulo Honório não mostra seu aprisiona-
mento emocional para todos, o que fez com que ele se maltra-
tasse bastante, e sua reação era maltratar os outros.

D. (V) O perfil psicológico de Paulo Honório é evidenciado, 
pois o leitor constata que o protagonista é vítima dele mesmo 
e que teve uma existência degradada de sentido, pois só pen-
sava em trabalhar e juntar dinheiro.

E. (F) O autor não atenua as consequências das ações da per-
sonagem, antes mostra quão perverso foi o resultado de uma 
vida brutalizada pelo meio.

16  D
No último parágrafo, a autora reconhece que “a internet nos 
deu o mundo e ao mesmo tempo nos tirou do nosso mundi-
nho próprio”. Dessa forma, ela discorre sobre o impacto so-
cial e individual das imposições e demandas do mundo virtual, 
que teriam extinguido, por exemplo, os momentos solitários, 
os quais, segundo a autora, eram benéficos ao eu. O texto 
não fala do futuro das novas gerações nem refaz a história 
da internet. A autora também não fala sobre si nem elimina a 
superexposição via redes sociais.


