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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 entender 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 uni-
versitários 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 2018 (você pode ter acesso à pesquisa 
em enem.saseducacao.com.br). 

 Os fascículos serão divididos por área de conhecimento, conforme aplicado na prova e estudado no seu dia a 
dia: Linguagens, 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 Lín-
gua Portuguesa no Raio X ENEM. São eles: Leitura e interpretação de textos (30,4%), Leitura e artes (12,5%) e Gêneros 
textuais (8,8%).

 Esperamos que estas questões ajudem você a potencializar seus conhecimentos, desenvolver habilidades diver-
sas 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

A publicidade surge como fator decisivo na diferenciação dos 
produtos, na identificação de público-alvo e sua fidelização, 
além de se tornar fator competitivo. Logo, a publicidade, mais 
do que anunciar, muitas vezes tem o papel de reforço da mar-
ca e de promover o lado simbólico do que é ofertado, pois as 
qualidades e funções do produto/serviço muitas vezes já não 
bastam para torná-lo atrativo, já que a oferta de produtos e ser-
viços com praticamente as mesmas características e funções é, 
geralmente, grande.
MACEDO, Diana. A utilização de crianças em publicidade direcionada para adultos: uma análise de 

filme publicitário. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade, 
Propaganda e Marketing) – Centro Universitário Internacional. 
Disponível em: <http://www.espm.br>. Acesso em: 2 fev. 2018

De acordo com o texto, a fidelização do público-alvo pela publi-
cidade também ocorre por meio do(a) 

a) acentuação da competitividade entre as diferentes marcas. 
b) encobrimento das qualidades e funções dos produtos.
c) promoção dos aspectos simbólicos do produto.
d) controle da oferta de produtos e serviços.
e) redução da produção em massa.

Questão 2

Sérgio Vaz apresenta \”Poesia nos muros\”

A poesia vai tomar conta das quebradas. O objetivo deste 
projeto é o de levar a literatura periférica para as ruas, literal-
mente. Extraí-las das páginas dos livros e apresentá-la em um 
novo suporte, um suporte público e temporário, no entanto, com 
grande potencial atrativo e mais abrangente, o lambe-lambe. A 
poesia vai aparecer inusitadamente. Virá como um presente, 
um desafio, um respiro, uma fuga para transeuntes, motoris-
tas, passageiros, uma quebra na rotina, uma reflexão para o dia 
a dia de milhares de pessoas que passam pelas ruas lotadas, 
cheias de signos e propagandas por todos os lados, e, principal-
mente, um convite à leitura e a uma nova percepção do cenário 
urbano periférico, usando a arte como canal de compreensão 
do mundo, com um desejo enorme de diminuir a distância tão 
comum, dada a educação deficiente que nossa classe social 
recebe, com a literatura e como meio para questionar e trans-
formar a vida urbana cotidiana.

IVANOVICI, Tatiana. Sérgio Vaz apresenta \”Poesia nos muros\”. Do lado de cá, 18 fev. 2014. 
Disponível em: <http://www.doladodeca.com.br>. Acesso em: 9 abr. 2016.

O projeto \”Poesia nos muros\”, do artista Sérgio Vaz, tem como 
objetivo

a)  desvalorizar os poetas clássicos detentores de saberes 
filosóficos.

b)  apresentar a poesia pelo viés da democratização e da 
inacessibilidade.

c)  tornar o acesso à literatura mais democrático por meio da 
utilização de novos suportes.

d)  transplantar para os muros as mensagens de artistas brasilei-
ros consagrados pela crítica literária.

e)  propor que os poetas da periferia sejam mais estudados 
nas escolas que os clássicos da literatura.

 Questão 3

TEXTO I
O que é raiva?

A raiva é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus, 
que compromete o Sistema Nervoso Central (SNC). [...] Pode 
acometer todas as espécies de mamíferos, incluindo o homem, 
sendo seu prognóstico fatal em praticamente todos os casos.

É uma zoonose (antropozoonose) que tem como hospedeiro, 
reservatório e transmissor, o animal que, dependendo da situa-
ção, transmite a doença aos humanos através da mordedura, 
arranhadura ou lambedura.

O que é raiva? Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.saude.sp.gov.br>. Acesso em: 1 jul. 2016.

TEXTO II

A análise dos textos apresentados indica que o(a)

a) uso da linguagem culta, no texto I, facilita a divulgação da 
doença e a identificação do cão como seu hospedeiro.

b) autor se vale da raiva, no texto II, para tecer uma crítica à 
Justiça, alertando para seu estado de cegueira.

c) texto II tem como objetivo protestar contra a situação de 
vulnerabilidade das pessoas com deficiência visual.

d) compreensão da mensagem transmitida pelo texto II se re-
laciona com o conhecimento fornecido pelo texto I.

e)  lealdade canina é representada no texto II, pois, mesmo 
enfermo, o animal funciona como guia.

Questão 4

Fera 
Às vezes o tigre em mim se demonstra cruel 
como é próprio da espécie. 
Outras, cochila 
ou se enrosca em afago emoliente 
mas sempre tigre; disfarçado. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Farewell. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 75. 

A metáfora encerrada no poema traduz um aspecto do humano 
que revela

a) agressividade avessa ao seu temperamento. 
b) indolência para trabalhos pesados e braçais. 
c) contradições de um ser de natureza indócil. 
d) aversão a um hipotético controle religioso. 
e) processo de antropomorfização do tigre
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Questão 5

A pintura O nascimento de Vênus representa a deusa Vênus 
emergindo do mar, com um traço marcante em sua expressão, 
demonstrando

a) o forte contraste do racionalismo barroco, suplantado pela 
subjetividade neoclássica, típica do século XV. 

b) o racionalismo por meio do exagero de expressões que se 
opõem ao amor tipicamente padronizado do Romantismo.

c) a nudez como um desafio da necessidade humana de apre-
sentar a sensualidade como justificativa para sentimentos 
que deveriam aflorar.

d) a expressividade poética de maneira forte, mostrando o 
conceito classicista de que os sentimentos podem ser es-
condidos por expressões opostas.

e) a neutralidade típica do racionalismo clássico, quando o 
antropocentrismo se sobrepõe aos sentimentalismos que 
nublam a razão humana.

 Questão 6

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências.

BRASIL. Presidência da República. Lei no 11 340. Brasília, DF, 7 ago. 2006
.

A clareza inerente ao gênero lei manifesta-se no alto grau de 
formalidade da linguagem empregada. Essas características 
são expressas na estruturação do texto por meio

a) da intensa presença de hipérbatos e hipérboles.
b) de vocábulos empregados com valor denotativo.
c) da despreocupação com a coerência e com a coesão.
d) de um número significativo de substantivos compostos.
e) da abundante presença de palavras de sentido figurado.

Questão 7

Casamento
Há mulheres que dizem: 
Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 
ele fala coisas como “este foi difícil” 
“prateou no ar dando rabanadas” 
e faz o gesto com a mão.
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva.

Prado, Adélia. Terra de Santa Cruz. Rio de Janeiro: Record, 2006.

No texto de Adélia Prado, o eu lírico feminino revela, a partir de 
suas experiências, que o casamento é

a) frustração e desencanto com o outro.
b) troca paulatina do amor pela subserviência.
c) vínculo baseado na cumplicidade e no respeito.
d) ausência permanente de palavras e ações carinhosas.
e) cárcere onde a mulher é condenada a cuidar do lar.

Questão 8

O que é o AVA?
     AVA, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, é o “local vir-

tual” onde, em geral, os cursos na modalidade a distância ou 
semipresencial acontecem. São ambientes que utilizam plata-
formas especialmente planejadas para abrigar cursos.

     No caso do Curso de Licenciatura em Ciências (CLC), a 
plataforma utilizada é o Moodle. Nela, existem áreas para apre-
sentação de conteúdos em vídeo, animações, textos, atividades 
de verificação da aprendizagem – não avaliativas e avaliativas. 
Também estão disponíveis espaços para interação síncrona, 
por meio de chats, e interação assíncrona, através dos fóruns 
de discussão. Tratam-se de recursos que permitem a interação 
dos estudantes entre si e com a equipe de tutores e educadores. 

     A organização do ambiente virtual permite ao aluno um 
acompanhamento organizado e sistematizado daquilo que é 
estudado a cada semana. A recuperação da informação e dos 
conteúdos estudados também é um dos benefícios proporcio-
nados por cursos a distância que utilizam AVAs.

O QUE é o AVA. Universidade de São Paulo.  
Disponível em: <http://licenciaturaciencias.usp.br>. Acesso em: 4 nov. 2015.

Com base no texto sobre o AVA, conclui-se que, nesse espaço 
educacional,

a) o compartilhamento de informações sofre sérias restrições.
b) a produção coletiva e a democratização do saber estão em 

evidência.
c) o individualismo é fundamental na construção do conhecimento.
d) o aluno é considerado um sujeito passivo no processo de 

aprendizagem.
e) a ausência de professores presenciais torna menos eficien-

te a construção do saber
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Questão 9.

Dentre as diversas críticas promovidas pelo ilustrador Pawel 
Kuczynski, uma das mais recorrentes encontra-se na imagem 
anterior, abordando o conceito de que:

a) a imprensa é supervalorizada no tocante à cobertura de si-
tuações de violência social.

b) a própria imprensa é responsável direta pela violência, por 
estimular atos constantes de barbárie.

c) o “espetáculo da desgraça” é cultuado pela mídia, que se 
preocupa intensamente com o fato sensacionalista.

d) as reportagens induzem, de forma inescrupulosa, os acon-
tecimentos sensacionalistas que movimentam a sociedade.

e) os cidadãos esperam sempre que os jornalistas reproduzam 
o fato, independentemente de qualquer sensacionalismo.

Questão 10

As narrativas orais remontam à antiguidade grega, como a 
célebre Odisseia, de Homero, uma das grandes obras ociden-
tais que mais influenciaram a nossa cultura literária. A tradição 
oral medieval tem início no Brasil com a colonização a partir de 
1500, ambientou-se no Nordeste brasileiro pelas semelhanças 
geográficas dessa região com os cenários medievais da época. 
No Brasil, a tradição oral se apresenta de várias formas, contu-
do, a literatura de cordel é a que mais tem resistido e é a maior 
detentora de um cabedal de informações passadas na forma de 
expressões rimadas, com características específicas, que ins-
tigam os cantadores a memorizarem seus longos poemas. [...]

     Essa tradição literária oral representa um importante meio 
de resguardar a memória popular nordestina com a transfor-
mação de temas cotidianos em canções rimadas a serem di-
vulgadas em feiras e folhetos de cordel, como é comum em 
cidades da Região Nordeste, a exemplo de Campina Grande, 
na Paraíba. 

BRASILEIRA, Osmando J.; Silveira, Regina da Costa da. Literatura e oralidade no cordel: 
identidade e memória cultural nordestina. Nau Literária, Porto Alegre, jan/jun 2013, vol. 1, n.1. 

Disponível em: <http://seer.ufrgs.br>. Acesso em: 2 out. 2015.

O gênero textual cordel pode ser caracterizado como híbrido por 
apresentar tanto características do universo da escrita quanto 
da oralidade. Partindo dessa ideia, o texto anterior, sobre o fo-
lheto de cordel,

a) descreve esse gênero textual como exclusivo da Região 
Sul do Brasil.

b) valoriza o cordel como uma arte desprovida de vínculo com 
o universo medieval.

c) destaca sua importância na construção da memória e da 
identidade nacional do povo brasileiro.

d) avalia a pouca qualidade que há nessas produções cultu-
rais que valorizam a linguagem informal.

e) informa aos leitores que essas produções artísticas são ca-
rentes de originalidade, pois são cópias de modelos euro-
peus.

Questão 11 

Os jogos tradicionais infantis fazem parte da cultura popular e 
apresentam estreita relação com o folclore, expressam a produ-
ção de um povo em uma determinada época e sempre estão em 
transformação, incorporando as criações anônimas de geração 
para geração. Possuem as características de anonimato, tradi-
cionalidade, transmissão oral, conservação e mudança. Como 
os jogos tradicionais são transmitidos pela oralidade, cria-se 
uma dificuldade em rastrear a origem de muitos deles. Seus 
conteúdos provêm dos tempos passados, de mitos, práticas re-
ligiosas e culturais (Kishimoto, 1993).

SILVA, Tiago Aquino da Costa e. Jogos populares no Brasil. FMU. 
Disponível em: <http://www.posfmu.com.br>. Acesso em: 11 abr. 2016.

De acordo com o texto, os jogos tradicionais infantis

a) obedecem a um conjunto de regras alienantes e estáticas.
b) abdicam de um sistema de significados que os popularize.
c) mantêm seus processos de execução imutáveis ao longo 

do tempo.
d) revelam reconstruções de realidade que subvertem a lógica 

do real cartesiano.
e) permitem o conhecimento de suas origens, pois são trans-

mitidos por meio da oralidade.

Questão 12

O desaparecido
     Tarde fria, e então eu me sinto um daqueles velhos poetas 

de antigamente que sentiam frio na alma quando a tarde estava 
fria, e então eu sinto uma saudade muito grande, uma saudade 
de noivo, e penso em ti devagar, bem devagar, com um bem-
-querer tão certo e limpo, tão fundo e bom que parece que estou 
te embalando dentro de mim.

     Ah, que vontade de escrever bobagens bem meigas, bo-
bagens para todo mundo me achar ridículo e talvez alguém pen-
sar que na verdade estou aproveitando uma crônica muito antiga 
num dia sem assunto, uma crônica de rapaz; e, entretanto, eu 
hoje não me sinto rapaz, apenas um menino, com o amor teimo-
so de um menino, o amor burro e comprido de um menino lírico. 
[...]

     Sim, eu sou um desaparecido cuja esmaecida, inútil foto 
se publica num canto de uma página interior de jornal, eu sou o 
irreconhecível, irrecuperável desaparecido que não aparecerá 
mais nunca, mas só tu sabes que em alguma distante esquina 
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de uma não lembrada cidade estará de pé um homem perple-
xo, pensando em ti, pensando teimosamente, docemente em ti, 
meu amor.

BRAGA, Rubem. Crônicas para jovens. São Paulo: Global Editora, 2014.

Considerando a natureza e a função do gênero textual crônica, 
o texto de Rubem Braga

a) indica que o cronista deve ater-se aos fatos da vida cotidia-
na de forma isenta e sem vínculos emocionais.

b) propõe que haja o aproveitamento da realidade cotidiana a 
partir de sua subversão imagética obtida através da recor-
rência à memória.

c) confirma a visão contemporânea de que o gênero deve 
ater-se a fatos e tratá-los de modo “cartesiano” nas páginas 
dos jornais.

d) sugere que o cronista escreve sobre situações vivenciadas, 
no entanto, pode tratá-las de forma poética, mesmo se tra-
tando de um texto para jornais.

e) contrapõe os gêneros conto e crônica, pois elimina as fron-
teiras entre a literatura e o jornalismo, sobretudo pela au-
sência de compromisso com a verossimilhança.

Questão 13

Meu caro amigo
Meu caro amigo, me perdoe, por favor 
Se eu não lhe faço uma visita
Mas como agora apareceu um portador 
Mando notícias nessa fita
Aqui na terra tão jogando futebol
Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll
Uns dias chove, noutros dias bate o sol
Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta

Muita mutreta pra levar a situação
Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça
E a gente vai tomando que também sem a cachaça Ninguém 

segura esse rojão
Meu caro amigo, eu não pretendo provocar 
Nem atiçar suas saudades
Mas acontece que não posso me furtar A lhe contar as novi-

dades
[...]

A Marieta manda um beijo para os seus
Um beijo na família, na Cecília e nas crianças
O Francis aproveita pra também mandar lembranças 
A todo o pessoal,
Adeus!

‘“Meu caro amigo”, de Chico Buarque e Francis Hime
.

Composta por Francis Hime e Chico Buarque, em 1976, a can-
ção “Meu caro amigo” possui características que a fazem flertar 
com o gênero textual

a) editorial, dada a opinião que o eu lírico expressa acerca do 
local.

b) notícia, dada a narrativa e a descrição dos últimos aconte-
cimentos locais.

c) carta, com a estrutura do texto formada por saudação, men-
sagem e despedida.

d) resenha, tendo em vista as críticas objetivas sobre o local 
tecidas pelo eu lírico.

e) reportagem, dado o intuito do eu lírico de informar o amigo 
e ajudar a formar sua opinião.

Questão 14 

“Escrito em 1968, Pedagogia do oprimido foi proibido pela di-
tadura militar e permaneceu inédito no Brasil até 1974. Neste 
livro revolucionário, Paulo Freire esmiúça as relações opresso-
ras de nossa estrutura social e indica diversas possibilidades 
de mudança. Pedagógica e socialmente engajado, este é um 
trabalho imprescindível, referência não só na história da edu-
cação, mas principalmente na história cultural de nosso país.”

Disponível em: <http://record.com.br>. Acesso em: 6 dez. 2017. (adaptado) 

O trecho apresentado é a sinopse do livro Pedagogia do opri-
mido, de Paulo Freire. Nele, sobretudo por meio de recursos 
linguísticos como qualificadores, evidencia-se um propósito co-
municativo desse gênero textual, que é

a) promover o livro para despertar o interesse do leitor. 
b) resumir objetivamente o livro sem atribuir juízo de valor. 
c) apresentar informações credenciais sobre o autor da obra. 
d) introduzir o livro revelando pontos positivos e limitações 

deste. 
e) mostrar a relevância da obra em uma análise imparcial de 

seu conteúdo

Questão 15

AGUILAR, José Roberto. Futebol I. Spray sobre tela, 114 cm x 146 cm, 1966.

Na obra Futebol I, de José Roberto Aguilar, identifica-se que 
o(a)

a) elemento visual traduz subjetividades, embora dificulte o 
processo de comunicação entre a obra e o observador. 

b) abstrato predomina sobre o figurativo, pois as formas apre-
sentadas não possuem correspondência no mundo real. 

c) escolha por retratar distorções nos rostos dos jogadores 
acentua o grau de criticidade da obra. 

d) aspecto visual da pintura dialoga com o efêmero, compro-
metendo a construção de sentido. 

e) obra deve se dissociar de seu contexto histórico para alcan-
çar o status de atemporal.
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1. C   10. C

2. C   11. D

3. D  12. D

4. C   13. C

5. E   14. A

6. B   15. C

7. C   16. C

8. B   17. B

9. C   18. A

Questão 16

TEXTO I

TEXTO II
     Lá se tinha ficado o Josias, na sua cova à beira da estrada, 

com uma cruz de dois paus amarrados, feita pelo pai.
     Ficou em paz. Não tinha mais que chorar de fome, estrada 

afora. Não tinha mais alguns anos de miséria à frente da vida, 
para cair depois no mesmo buraco, à sombra da mesma cruz. 

QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 77. ed. São Paulo: José Olympio, 2004.

A pintura Retirantes, de Candido Portinari, e o fragmento do 
romance O quinze, de Rachel de Queiroz, embora pertençam 
a expressões artísticas distintas, abordam a mesma temática, 
com vistas a

a) manifestar o desagrado com a postura religiosa retirantes.
b) destacar os efeitos da seca na vivência da população do 

Centro-Oeste.
c) apresentar a morte como parte integrante da paisagem físi-

ca e social no contexto em questão.
d) descrever minuciosamente o cotidiano de famílias latifun-

diários nordestinos.
e) caracterizar a paisagem nordestina como inóspita desprovi-

da de senso humanitário.

Questão 17

SEGALL, Lasar. Mãe morta, óleo e areia sobre tela, 1940. Acervo do MARGS

Lasar Segall é conhecido como o primeiro artista a trabalhar 
com o Expressionismo em território brasileiro. Um traço mar-
cante dessa vanguarda na sua obra é o(a)

a) abolição da lógica racional.

b) ênfase na densidade psicológica.

c) desenvolvimento da técnica da colagem.

d) abdicação do figurativismo na composição.

e) justaposição de diferentes planos angulares.

Questão 18

A obra retratada na imagem é uma instalação artística do sul-

-africano Haroon Guun Salie, que propõe uma discussão sobre 

os efeitos do rompimento de uma barragem na cidade de Maria-

na, em Minas Gerais, um dos maiores acidentes ambientais do 

mundo contemporâneo. Incluída em uma exposição intitulada 

Agridoce, essa obra mostra que o(a)

a) arte permite a construção de uma reflexão crítica.

b) artista é incapaz de captar as agruras de seu tempo.

c) conceito de belo é unidimensional no universo artístico.

d) olhar do artista sedimenta uma visão de mundo cartesiana.

e) estetização da destruição é algo alheio ao processo de 

criação artística.

Gabarito
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Resoluções
 01  C

No texto, fica explícito que não basta para uma boa publici-
dade reforçar as características de um produto, já que podem 
ser encontrados no mercado outros similares. Entra aí o im-
portante fator do valor simbólico, além do reforço da marca, 
mais do que simplesmente descrever o que um produto tem 
ou pode fazer.

02  C
O muro é apresentado como um suporte capaz de tornar o 
acesso à literatura mais democrático.

03  D
No texto II, o autor faz uma crítica à Justiça, que, cega, é guia-
da por um cão infectado com raiva, doença apresentada no 
texto I, o que sugere que a Justiça está seguindo um caminho 
movido pela raiva ou por ideias patológicas

04  C
A representação do ser humano como uma fera pronta para 
atacar, mesmo quando tranquilo, revela as contradições inter-
nas desse ser. Essa vocação do ser humano para a violência 
é enfatizada pelo verso “como é próprio da espécie”, que faz 
referência à crueldade do homem; enquanto os versos se-
guintes apontam que este também pode desfrutar de momen-
tos mais tranquilos, embora continue “sempre tigre” – perma-
nentemente disposto aos arroubos de violência.

05  E
O Renascimento procurou apurar sua técnica de composição 
artística por meio do equilíbrio das formas e da fuga de con-
cepções utópicas.

06  B
Como é uma lei, a linguagem deve ser clara, denotativa, obje-
tiva e direta, pois, caso contrário, geraria inúmeros problemas 
de interpretação.

07  C
Mesmo em pleno silêncio, as personagens da poesia se co-
municam de forma mútua e respeitosa. O eu lírico não desca-
ma o peixe por obrigação, mas pelo desejo de estar perto do 
homem que ama e de querer ajudá-lo.

08  B
No Ambiente Virtual de Aprendizagem, o conhecimento é pro-
duzido de forma compartilhada e também é disponibilizado 
de maneira bastante acessível aos usuários do mundo virtual.

09  C
A obra de Pawel mostra três ratos como repórteres fotográfi-
cos fazendo imagens de um gato que acabara de atacar um 
rato. Portanto, há claramente o interesse pela reportagem, 
sem haver valorização da dignidade do indivíduo vitimado.

10  C

O segundo parágrafo do texto destaca a importância do cor-
del para a construção da memória nordestina, que integra a 
memória nacional e sedimenta a identidade da nação, pois, 
nele, os autores realçam a importância da literatura de cordel 
como manifestação literária, colocando em evidência a expe-
riência histórica e literária de um determinado grupo social, 
com uma poética definida nas formas de versificação, rimas, 
temáticas e de editoração.

11  D
Os jogos tradicionais infantis se apropriam de um real que 
existe além do universo lógico e mecânico do cotidiano.

12  D
A crônica é um misto de literatura e jornalismo, portanto com-
bina lirismo e realidade. A adoção de linguagem metafórica e 
a alta dose de subjetividade do texto indicam que o autor deu 
um tratamento poético ao material narrado.

13  C
O gênero textual carta possui uma estrutura composta por 
saudação (“Meu caro amigo”), mensagem (o texto da canção) 
e saudação (“Adeus”). Além disso, ela especifica o remetente 
(o eu lírico) e o destinatário (meu caro amigo).

14  A
A sinopse de livro tem como propósito oferecer informações 
sobre a obra que despertem o interesse do leitor para co-
nhecê-la. Na sinopse, a qualificação da obra como “referên-
cia na história da educação e da cultura do país” e como 
“trabalho imprescindível” exemplifica essa promoção que 
caracteriza o gênero sinopse.

15  C
A obra retrata um time de futebol com os rostos dos jogadores 
sobrepostos por uma tinta branca. Dessa forma, a crítica é 
centrada tanto nos jogadores quanto nos torcedores, já que 
os rostos ali presentes podem ser substituídos por qualquer 
um. Outras interpretações ainda podem ser obtidas, mas o 
sentido crítico é claro.

16  C
No fragmento lido, a morte é incorporada à própria paisagem 
por meio da inserção da cruz e da “cova à beira da estrada”. 
Na pintura, Candido Portinari recupera esse efeito de drama-
ticidade e sofrimento temático ao retratar o flagelo da seca, 
representando-o nos ossos e nas figuras cadavéricas de imi-
grantes, quase absorvendo a morte do cenário em segundo 
plano, no qual as aves rondam os corpos lânguidos.

17  B
O Expressionismo mergulha na subjetividade, nos traços psi-
cológicos mais trágicos e danosos da condição humana.

18  A
A arte contribui para a construção do pensamento crítico, pois 
ela também ajuda a denunciar os problemas de seu tempo.


