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FASCÍCULO 5

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Dando continuidade aos estudos da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, neste fascículo do Projeto 
ENEM, estudaremos os demais conteúdos que compõem o ranking do Raio X ENEM. 

 Você encontrará questões que têm como temática Literatura, assunto que já apareceu em 7,9% das questões 
das edições do ENEM de 2009 a 2018, e variação linguística, presente em 7,8% dos itens.

Bons estudos! 
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Questão 1

A Noite
A nebulosidade ameaçadora 
Tolda o éter, mancha a gleba, agride os rios 
E urde amplas teias de carvões sombrios 
No ar que álacre e radiante, há instantes, fora. 
A água transubstancia-se. A onda estoura 
Na negridão do oceano e entre os navios 
Troa bárbara zoada de ais bravios, 
Extraordinariamente atordoadora. 
A custódia do anímico registro 
A planetária escuridão se anexa... 
Somente, iguais a espiões que acordam cedo, 
Ficam brilhando com fulgor sinistro 
Dentro da treva omnímoda e complexa 
Os olhos fundos dos que estão com medo.

Augusto dos Anjos.

A poética do paraibano Augusto dos Anjos é marcada por traços 
únicos, que o inserem no contexto do Pré-Modernismo. O fato 
de situar-se nessa fase considerada transitória pela crítica de-
ve-se principalmente por

a) conseguir congregar traços considerados clássicos, como 
oralidade e estrutura poética formal, e conceitos modernos, 
como a temática da morbidez humana.

b) haver em seus textos um contraponto bem equilibrado entre 
a inovação formal de seus sonetos associado a temáticas 
que outrora foram consideradas absurdas, mas se ergue-
ram em prol do moderno.

c) ter estabelecido um equilíbrio entre o formalismo de seus 
sonetos, com métrica rígida, rimas ricas e linguajar erudito, 
e temas mórbidos que, por serem absurdos para a poesia, 
são tidos como inovadores.

d) apresentar um novo conceito poético que visava uma su-
pervalorização formal em detrimento dos conteúdos, fato 
que inclusive o mantinha atrelado de maneira intensa a es-
colas anteriores.

e) ter se consagrado como o poeta moribundo, por meio de 
versos que expunham as dores mortais da solidão incutida 
na alma humana através de um sentimento de abandono 
atrelado ao conceito do grande amor.

Questão 2

“Código”, de Augusto de Campos, 1973.

A imagem anterior enquadra-se na poesia concreta de Augusto 
de Campos. “Código” assume um viés metalinguístico por meio 
de seu título, em relação à

a)	 exploração	 labiríntica	da	 imagem,	conceituando	a	dificul-
dade	de	se	alcançar	a	significação	de	um	todo	textual.

b) obscuridade poética do viés imagético, anulando interpre-
tações lógicas dentro das possibilidades semânticas.

c) ideologia tipicamente concretista de explorar o conceito 
imagético em detrimento do aspecto textual do poema.

d) possibilidade semântica de apresentar a poesia como cam-
po de exploração vasto em função da limitação imagética.

e) ausência de limites quanto aos campos interpretativos 
aliada à inexistência de críticas em suas composições 
artísticas.

 Questão 3

São João na Roça
A fogueira tá queimando
Em homenagem a São João
O forró já começou
Vamos gente, rapa-pé nesse salão
Dança Joaquim com Zabé
Luiz com Yaiá
Dança Janjão com Raque
E eu com Sinhá […]

Zé Dantas e Luiz Gonzaga.

A letra da música de Zé Dantas e Luiz Gonzaga revela que, 
entre tantas funções da língua, ela contribui para a preservação 
da identidade nacional do sujeito do Sertão. No texto, o que 
caracteriza linguisticamente essa identidade?

a) O uso de nomes aristocráticos para compor a canção.
b) As escolhas lexicais caracterizadoras do falar nordestino.
c) O emprego de palavras oriundas do universo citadino brasi-

leiro.
d) A utilização de palavras prolixas para descrever o cotidiano 

sertanejo.
e) A obediência aos preceitos da gramática normativa na 

construção da canção.

Questão 4

Varíola, peste bubônica...
Febre amarela também
São males que há muito vêm
Protagonizando a crônica
De notícias cuja tônica
É dizer que essa trindade
Conta com a cumplicidade
De nossa incompetência,
Mas eis que surge a ciência
Agindo com autoridade.
E lá estava Oswaldo Cruz,
entre a febre e a espada,
que para ele apontada,
sem dúvida fazia jus
àquela falta de luz
que a imprensa semeara
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entre a gente que gritara
seu não à vacinação
que por decreto de então
obrigatória se tornara.
SANTINI, Edmilson. Oswaldo Cruz, entre a febre e a espada. In: ALMEIDA, Carla; MASSARANI, 

Luisa; MOREIRA, Ildeu de Castro (Org.).Cordel e ciência: a ciência em versos populares. Rio de 
Janeiro: Vieira & Lent, 2011. p. 54-55

O eu lírico do poema conta uma história real do Brasil, o episó-
dio conhecido como Revolta da Vacina. O médico e sanitarista 
Oswaldo Cruz intercedeu junto ao governo pela aprovação de 
uma lei para a vacinação obrigatória da população contra a va-
ríola, e esse fato gerou revoltas e tumultos. O verso que melhor 
sintetiza a situação delicada do médico é

a) “Mas eis que surge a ciência”.
b) “que a imprensa semeara”.
c) “entre a febre e a espada”.
d) “Agindo com autoridade.”
e) “obrigatória se tornara.”

Questão 5

[...] os realistas preconizavam um enfoque objetivo do mundo, 
em oposição ao subjetivismo romântico. Para tanto, propunham 
substituir o sentimento pela Razão, ou pela inteligência, o ego-
centrismo	romântico	pelo	universalismo	científico	e	filosófico,	o	
culto do “eu” pelo do “não eu”, entendido como sinônimo de rea-
lidade objetiva. Rechaçavam a Metafísica e a Teologia, em favor 
de	uma	visão	científica	da	realidade,	atenta	mais	ao	“como”	que	
ao “por que” dos fenômenos: o conhecimento positivo, susce-
tível	de	ser	experimentado,	verificado,	analisado,	em	lugar	do	
“mistério”, da indeterminação, do vago romântico

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários, ed. rev. ampl. 
São Paulo: Cultrix, 1974. p. 378-379.

O texto apresentando trata do Realismo, estética literária que 
teve início em meados do século XIX, na França. Considerando 
as características apresentadas, é possível dizer que se encaixa 
na proposta do Realismo o seguinte trecho da literatura nacional:

a) “Não preciso dizer-lhe que amor foi o meu, e que adoração 
lhe votou minha alma desde o primeiro momento em que o 
encontrei” – Senhora, José de Alencar.

b) “Sabeis, uma mulher levou-me à perdição. Foi ela quem me 
queimou a fronte nas orgias, e desbotou-me os lábios no 
ardor dos vinhos” – Noite na taverna, Álvares de Azevedo.

c) “ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muri-
çoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno do 
corpo dele, assanhando-lhe os desejos” – O cortiço, Aluísio 
Azevedo.

d) “Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os Pregadores, 
sois o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, porque quer 
que façam a terra, o que faz o sal” – Sermão de Santo An-
tônio (aos peixes), Antônio Vieira.

e) “O que importa é a expressão geral do meio doméstico, e 
essa	aí	fica	indicada	–	vulgaridade	de	caracteres,	[...]	frou-
xidão da vontade, domínio do capricho” – Memórias póstu-
mas de Brás Cubas, Machado de Assis.

 Questão 6

I-Juca Pirama
No meio das tabas de amenos verdores,
Cercadas	de	troncos	–	cobertos	de	flores,
Alteiam-se os tetos d’altiva nação;

São	muitos	seus	filhos,	nos	ânimos	fortes,
Temíveis na guerra, que em densas coortes
Assombram das matas a imensa extensão.

São rudos, severos, sedentos de glória,
Já prélios incitam, já cantam vitória,
Já meigos atendem à voz do cantor:
São todos Timbiras, guerreiros valentes!
Seu nome lá voa na boca das gentes,
Condão de prodígios, de glória e terror!
[...]

DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama, Os Timbiras, Outros Poemas. 

São Paulo: Martin Claret, 2002. (Coleção A obra-prima de cada autor).

Dialogando com recursos formais da estética romântica, o poe-
ma de Gonçalves Dias procura expressar tematicamente um(a)

a) cosmovisão reveladora de uma desarmonia entre o ser 
humano e o ambiente natural.

b) conjunto de visões, tanto do ser humano quanto da natu-
reza, marcado pelas idealizações.

c)	 lógica	racionalista	que	procura	enaltecer	a	figura	do	colo-
nizador em detrimento do indígena.

d) imagem de nação desprovida de hierarquias, na qual to-
dos os indígenas se comportam como iguais.

e) ideia de nação construída sob a égide da guerra e que 
contribui	 para	 ratificar	 a	 homogeneização	 da	 identidade	
indígena. 

Questão 7

O poeta come amendoim
Noites pesadas de cheiros e calores amontoados...
Foi o Sol que por todo o sítio imenso do Brasil
Andou marcando de moreno os brasileiros.
Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer...
A noite era para descansar. As gargalhadas brancas dos mu-

latos...
Silêncio! O Imperador medita os seus versinhos.
Os Caramurus conspiram na sombra das mangueiras ovais.
Só o murmurejo dos cre’m-deus-padre irmanava os homens 

de meu país...
Duma feita os canhamboras perceberam que não tinha mais 

escravos,
Por causa disso muita virgem-do-rosário se perdeu...

Mário de Andrade

No poema anterior, Mário de Andrade sintetiza preceitos estéti-
cos da Geração Modernista de 1922, tais como a(o)

a) irreverência e o purismo formal.
b) ufanismo e a valorização da forma.
c) tradicionalismo e o preciosismo vocabular.
d) informalidade da linguagem e a rima preciosa.
e) verso livre e a valorização da cultura nacional.
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Questão 8

Catioro Reflexivo tem 15 mil likes por dia no Facebook
Quem sempre faz voz de bebê para conversar com bichinho 

de estimação? Quem nunca desenvolveu uma linguagem pró-
pria para falar escondido com o pet em casa? Se você garante 
que é do tipo que não bate papo com animais, cuidado, a página 
do	Facebook	Catioro	Reflexivo	pode	te	deixar	viciado	em	uma	
linguínea lindínea!

A fanpage fofínea já reúne mais de 1,3 milhão de amantes de 
cachorros, gatos, periquitos e papagaios. E, de acordo com os 
seguidores, é impossível parar de falar o idioma dos catioros
BOAS,	Kitty	Villas.	‘Catioro	Reflexivo’	tem	15	mil	likes	por	dia	no	Facebook!	Entrevistamos	o	cria-

dor. UOL. Disponível em: <http://virgula.uol.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2016. (adaptado)

Existem diversos tipos de variações linguísticas. Com relação à 
linguagem	criada	pela	fanpage	Catioro	Reflexivo,	pode-se	dizer	
que se trata de uma variação

a) diamésica, por ocorrer apenas virtualmente, na forma escrita.
b) diafásica, por ser relacionada ao estilo, no caso, um estilo 

infantilizado.
c) diatópica, por ser usada somente por moradores de gran-

des centros urbanos.
d) diastrática, por ser comum em certo grupo social que tem 

condição de ter animais.
e) diacrônica, por representar uma evolução linguística no 

modo de falar com animais.

Questão 9

Ao leitô
Leitô, caro amigo, te juro, não nego,
Meu livro te entrego bastante acanhado,
Por isso te aviso, me escute o que digo,
Leitô, caro amigo, não leia enganado.
É simpre, bem simpre, modesto e grossêro,
Não leva o tempero das arte e da escola,
É rude poeta, não sabe o que é lira,
Saluça e suspira no som da viola.
Tu nele não acha tarvez, com agrado
Um trecho engraçado que faça uma escôia,
Mas ele te mostra com gosto e vontade,
A luz da verdade gravada nas fôia.
[...]

ASSARÉ, Patativa do. Inspiração nordestina. São Paulo: Hedra, 2003

As variantes regionais são muito comuns no Brasil devido à 
grande extensão de seu território e às diferenças culturais entre 
cada uma das regiões do país. Segundo o eu lírico do poema, a

a) variante escolhida é utilizada pensando na compreensão 
do leitor.

b)	 dificuldade	 comunicativa	 pode	 ser	 ultrapassada	 por	meio	
da mensagem.

c) conversa com o leitor tem como intuito explicar vocabulários.
d) relação entre música e poesia facilita o entendimento do 

poema.
e) diferença entre as variantes inviabiliza a leitura do poema.

Questão 10

Pneumotórax
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. 
A vida inteira que podia ter sido e que não foi. 
Tosse, tosse, tosse. 
Mandou chamar o médico: 
— Diga trinta e três. 
— Trinta e três... trinta e três... trinta e três... 
— Respire. 
................................................................................................
— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o 

pulmão	direito	infiltrado.	
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

BANDEIRA, Manuel. Pneumotórax In: ______. Libertinagem. São Paulo, 1930.

A poesia de Manuel Bandeira rompe com a lírica tradicional e se 
aproxima da prosa por

a) ser desprovida de versos na composição formal criada pelo 
eu lírico.

b)	 valorizar,	de	maneira	exacerbada,	fatos	biográficos	de	fun-
do memorialístico.

c) possuir estrutura narrativa desprovida de linguagem meta-
fórica e alegorizante.

d) conter linguagem marcada pela presença de arcaísmos e 
francesismos do Rio colonial.

e) apresentar travessão e elementos próprios do universo nar-
rativo, como tempo, espaço e personagens.

Questão 11 

— Xi, Gaetaninho, como é bom!
Gaetaninho	ficou	banzando	bem	no	meio	da	rua.	O	Ford	qua-

se o derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um pala-
vrão e ele não ouviu o palavrão.

— Eh! Gaetaninho. Vem pra dentro.
Grito	materno	sim:	até	filho	surdo	escuta.	Virou	o	 rosto	 tão	

feio de sardento, viu a mãe e viu o chinelo.
— Subito!
Foi-se chegando devagarinho, devagarinho. Fazendo beici-

nho. Estudando o terreno. Diante da mãe e do chinelo parou. 
Balançou o corpo. Recurso de campeão de futebol. Fingiu to-
mar a direita. Mas deu meia volta instantânea e varou pela es-
querda porta adentro.

Eta salame de mestre!
Ali na Rua Oriente a ralé quando muito andava de bonde. De 

automóvel ou carro só mesmo em dia de enterro. De enterro ou 
de casamento. Por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era de 
realização muito difícil. Um sonho.

MACHADO, Alcântara. Gaetaninho. In: ______. Brás, Bexiga e Barra Funda. 
São	Paulo:	Imprensa	Oficial	do	Estado	de	São	Paulo,	1982)

O	conto	de	Alcântara	Machado	filia-se	ao	Modernismo	por	apre-
sentar, como procedimentos de construção do texto literário

a)  temática popular e léxico prolixo.
b)		narrativa	telegráfica	e	vocabulário	prosaico.
c)  linguagem rebuscada e de difícil compreensão.
d)  adoção excessiva de adjetivos e de períodos compostos.
e)  ênfase na subjetividade e na idealização das personagens. 
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Questão 12

O período literário conhecido como Pré-Modernismo situa-se, 
aproximadamente, nas duas primeiras décadas do século XX, 
precedendo o movimento modernista de 1922. Na verdade, o 
Pré-Modernismo não corresponde a uma escola literária, mas 
sim	a	um	confluir	de	escritores	que,	não	correspondendo	a	ne-
nhuma	das	estéticas	de	fins	do	século	XIX,	tiveram	uma	produ-
ção de impacto, apresentando novas vertentes estilísticas e/ou 
temáticas em nossa literatura. Entre os principais autores desse 
período estão Lima Barreto, João do Rio, Augusto dos Anjos, 
Euclides da Cunha e Monteiro Lobato.

NASCIMENTO, Anderson Ulisses S. Pré-Modernismo. Globo Educação. Disponível em: 
<http://educacao.globo.com>. Acesso em: 4 jul. 2016. (adaptado)

Na literatura, o Pré-Modernismo divergiu de outros movimentos 
porque

a) foi uma escola literária que ocorreu de forma homogênea 
em todos os países de língua portuguesa.

b) antecipou, com Euclides da Cunha, a desconstrução da lin-
guagem formal que caracterizaria o Modernismo.

c) tematizou a escravidão no Rio de Janeiro, tendo Lima Bar-
reto como um dos seus principais representantes.

d) serviu como apoio à vanguarda modernista por meio da 
obra de Monteiro Lobato, entusiasta do movimento de 1922.

e) adiantou alguns aspectos que caracterizaram, posterior-
mente,	os	modernistas,	embora	não	se	configure	como	es-
cola literária

Questão 13

Uma amiga me ligou com um tom de voz de “lá vem bomba” 
e me chamou para tomar um café. Assim que nos encontramos, 
ela soltou: tinha traído o namorado e não sabia se contava ou 
não para ele. É claro que nós, os amigos, não somos um orácu-
lo, e, nesses casos, tento dar uma resposta na linha do “cada um 
é cada um, o que não seria do azul se não fosse o amarelo?”. 
Mas, beleza, quando a bomba é minha, eu amo transformar os 
amigos em oráculos que me mostrem a verdade e me digam o 
que fazer. Então, resolvi dar alguns pitacos.

PRATA, Liliane. Conto ou não conto. Capricho. São Paulo: Abril, 12 abr. 2009. p. 98

.

O artigo de opinião é um gênero textual que se caracteriza pela 
presença de um enunciador que demonstra com argumentos 
a sua posição pessoal em relação a um determinado tema. No 
texto anterior, para tornar-se mais próxima de seus leitores, a 
autora optou por fazer uso de uma linguagem

a) técnica, marcada por expressões típicas do universo 
 jornalístico.

b)	 científica,	 capaz	de	 levantar	 um	debate	 sobre	 o	 tema	da	
traição amorosa.

c) formal, obedecendo com rigor aos preceitos da gramática 
normativa.

d) informal, repleta de expressões linguísticas comuns ao uni-
verso adolescente.

e) coloquial, desprovida de diálogo com os aspectos da gra-
maticalidade textual.

Questão 14 

Por que há erros mais errados que outros?
Meu objetivo aqui é mostrar que quando o “erro” já se tornou 

uma regra na língua falada pelos cidadãos mais letrados, ele 
passa despercebido e já não provoca arrepios nem dores de 
ouvido – muito embora contrarie as regras da gramática norma-
tiva, aquelas que, teoricamente, deveriam ser seguidas pelas 
pessoas “cultas”, sobretudo quando escrevem textos que exi-
gem mais “cuidado”. Assim, há erros mais “errados” (ou mais 
“crassos”) do que outros – a escala de “crassidade” é inversa-
mente proporcional à escala do prestígio social: quanto menos 
prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele 
estiver na pirâmide das classes sociais, mais erros (e erros mais 
“crassos”) os membros das classes privilegiadas encontram na 
língua dele.

BAGNO, Marcos. A norma oculta: língua e poder na sociedade brasileira. 
São Paulo: Parábola, 2003. p. 27-28..

O texto evidencia uma relação entre o conceito de erro na lín-
gua portuguesa e outros fatores, como

a) etimologia e distribuição de renda.
b) crassidade e gramática normativa.
c) estigma social e prestígio social.
d) pirâmide social e língua escrita.
e) letramento e analfabetismo.

Questão 15

Eu vivia em plena harmonia com a natureza
Mas um triste dia o kariwa invasor
No meu solo sagrado pisou
Desbotando	o	verde	das	florestas
Garimpando o leito desses rios
Já são cinco séculos de exploração
Mas a resistência ainda pulsa no meu coração
Na cerâmica Marajoara, no remo Sateré
Na plumária ka’apor, na pintura kadiwéu
No muiraquitã da icamiaba
Na zarabatana Makú, no arco Mundurukú
No	manto	Tupinambá,	na	flecha	kamayurá
Na oração Dessana... 
Canta índio do Brasil

Índio do Brasil”, de Boi Garantido

Por meio da canção “Índio do Brasil”, toada do Boi Garantido, 
identifica-se	que	o	léxico	do	português	brasileiro

a) ratifica	uma	visão	heterogênea	de	identidade	cultural	nacional.
b) apropria-se de vocábulos indígenas considerados chulos 

ou inferiores.
c) evita o diálogo com as línguas oriundas dos povos indíge-

nas e africanos.
d) é inferior ao trazido pelos portugueses que aqui aportaram 

no século XV.
e) despreza as contribuições oriundas do universo linguístico 

indígena nacional.
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1. C   10. E

2. A   11. B

3. B   12. E

4. C   13. D

5. E   14. C

6. B   15. A

7. E   16. E

8. B   17. E

9. B   18. E

Gabarito

Questão 16

[...]
Anda o sol pelas campinas
e passeia a mão dourada
pelas águas, pelas folhas...
Ah! tudo bolhas
que vem de fundas piscinas
de	ilusionismo...	−	mais	nada.
[...]
Vem a lua, vem, retira
as algemas dos meus braços.
Projeto-me por espaços
cheios da tua Figura.
Tudo mentira! Mentira
da lua, na noite escura.
Não te encontro, não te alcanço...
Só	−	no	tempo	equilibrada,
desprendo-me do balanço
que além do tempo me leva.
[...]

“Reinvenção”, de Cecília Meireles.

Qual a relação mais pertinente entre o poema anterior e as es-
colas literárias que antecederam o Modernismo?

a) Naturalismo, pela predileção a elementos da natureza.
b) Parnasianismo, pela adoção de uma estrutura formal tra-

dicional.
c) Romantismo, pela presença de elementos como a morte e 

a fantasia.
d)	 Arcadismo,	pelo	bucolismo	e	referência	à	Inconfidência	Mi-

neira.
e) Simbolismo, pelo uso de maiúsculas alegorizantes e o 

transcendentalismo.

Questão 17

Algo
O que raras vezes a forma
Revela.
O que, sem evidência, vive.
O que a violeta sonha.
O que o cristal contém
Na sua primeira infância

MENDES, Murilo. Antologia poética. São Paulo: Cosac Naify, 2014. p. 118.

O poema como um todo apresenta uma metáfora principal que 
gira em torno do(a)

a) relação entre forma e conteúdo na poesia modernista bra-
sileira.

b) aspecto temporal, ligando elementos do passado e do pre-
sente.

c) repetição de palavras para aprofundamento do efeito 
poético.

d) relação entre os elementos naturais, como violeta e cristal.
e) elemento ausente nos versos que se completa no título. 

Questão 18

No	começo,	a	fábrica	era	uma	boa	oficina	mecânica,	especia-
lizada	na	retífica	de	motores,	servindo	à	manutenção	de	impor-
tados.	Até	o	final	do	seu	último	governo	autoritário,	este	povo	
não tinha direito ao carro nacional popular. Não havia industria-
lização	e	não	se	financiavam	veículos	importados	novos,	de	for-
ma que os motoristas procuravam conservar o melhor possível 
aquilo que tinham, e que era, na maioria das vezes, obtido com 
sacrifício	em	filas,	vinte	e	cinco	por	cento	de	ágio	e	propinas.	[...]

Os primeiros donos eram alemães e racistas, protegidos pelo 
primeiro governo autoritário. Copiavam peças e máquinas, algu-
mas já ultrapassadas por novos modelos, mas entre nós nunca 
foi uma exigência o respeito às crenças dos judeus, a originali-
dade e os últimos tipos das coisas. Ainda mais numa empresa 
tradicional como aquela: na segunda guerra e nas duas últimas 
ditaduras, por exemplo, havia o costume de reunirem-se no pá-
tio, patrões e empregados, às segundas-feiras antes do turno 
de trabalho, para começarem a semana cantando juntos: o hino 
nacional, o hino à bandeira, a canção do metalúrgico, do exér-
cito e o Cisne Branco

BONASSI, Fernando. Luxúria. Rio de Janeiro. Record, 2015.

Ao analisar o trecho do romance contemporâneo Luxúria, de 
Fernando Bonassi, percebe-se que o autor

a) apresenta o povo alemão como xenófobo e racista.
b) abdica do uso da ironia na construção de sua narrativa.
c) demonstra a ausência de regras e normas no período da 

ditadura militar.
d) mostra o período da ditadura como harmônico e desprovido 

de autoritarismos.
e)	 revela	 a	 dificuldade	 enfrentada	 pelas	 classes	 populares	

para adquirir bens de valores elevados
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Resoluções
01  C

O que coloca Augusto dos Anjos no patamar do Pré-Moder-
nismo é esse equilíbrio entre o tradicionalismo formal – com 
predileção pelo soneto e a rigidez métrica – e a inovação te-
mática.

02  A
O Concretismo sempre buscou o aproveitamento de concei-
tos imagéticos aliados a possibilidades semânticas e sono-
ras, abrindo várias margens interpretativas para o texto. No 
poema “Código”, de Augusto de Campos, o autor se vale das 
formas	gráficas	de	letras	dispostas	em	uma	configuração	que	
se distingue da escrita convencional. No entanto, essa dispo-
sição orienta uma nova leitura com efeitos imagético-visuais 
que	constroem	uma	nova	significação.

03  B
Tanto os nomes das personagens quanto o uso de expres-
sões populares da fala nordestina, como tá, rapa-pé, Zabé 
em vez de Izabel, e Raque em vez de Raquel, auxiliam na 
construção de uma identidade linguística.

04  C
O verso “entre a febre e a espada” faz uma referência dire-
ta	ao	ditado	popular	“entre	a	cruz	e	a	espada”,	que	significa	
fazer uma escolha difícil entre algo que parece ser correto e 
uma possível punição caso não cumpra sua escolha. 

05  E
A obra Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, representa o Realismo, e o trecho apresentado, que 
trata do meio doméstico com base em “conhecimento experi-
mentado	e	verificado”,	mostra	isso.

06  B
No Romantismo, tanto a natureza quanto o ser humano apare-
cem sob a capa da idealização. No poema, a nação “altiva” dos 
indígenas é apresentada como um espaço idealizado.

07  E
No Modernismo, havia a valorização da cultura nacional, e 
uma de suas principais formas de expressão era o verso livre, 
utilizado como a principal arma de combate ao purismo formal 
parnasiano.

08  B
A linguagem desenvolvida pela fanpage tem relação com o 
estilo infantilizado, como mostra o seguinte trecho do texto: 
“Quem sempre faz voz de bebê para conversar com bichi-
nho de estimação?”. Vale ressaltar que o falante dessa “nova 
língua” também é capaz de se expressar de maneira formal, 
informal, rude e assim por diante, o que caracteriza a varia-
ção diafásica.

09  B
Nos versos “Mas ele te mostra com gosto e vontade, / A luz da 
verdade gravada nas fôia”, pode-se perceber que o eu lírico 
comunica	que,	apesar	de	todas	as	dificuldades	e	aparente	fal-
ta de habilidade com a norma culta, sua mensagem é poética 
e possui importância.

10  E

Tanto o travessão, que indica as falas, quanto o tempo, o es-
paço e as personagens aproximam o texto poético de Ban-
deira da prosa.

11  B
O autor utiliza a concisão na elaboração de seu texto e abriga 
palavras do cotidiano no discurso de suas personagens.

12  E
O Pré-Modernismo não foi uma escola literária, sendo um pe-
ríodo concernente aos vinte primeiros anos do século XX, que 
reuniu a publicação de notáveis obras literárias que, por um 
lado, antecipavam os ganhos modernistas, e, por outro, ainda 
estavam de alguma forma presas às escolas passadistas.

13  D
Palavras	como	“beleza”,	“bomba”	e	“pitacos”	ratificam	que	o	
texto destina-se a um público jovem, formado principalmente 
por adolescentes.

14  C
O texto comenta a relatividade do conceito de “erro” em lín-
gua portuguesa. Quando cometido pela classe mais letrada 
da sociedade, o “erro” não é percebido, tornando-se regra; 
já quando presente no contexto das classes populares, o 
“erro” é visto como algo crasso, passível de correção. Dessa 
forma, do ponto de vista do autor, há uma relação entre o 
conceito de “erro” e o nível de prestígio social (estigma ou 
respeito) no qual se enquadra o falante da língua.

15  A
O	léxico	ajuda	a	formar	a	identidade	e	ratifica	uma	compreen-
são de identidade nacional calcada na diversidade.

16  E
O uso de maiúsculas alegorizantes é uma característica for-
mal da poesia simbolista e tem como função propor ao leitor a 
reflexão	sobre	os	possíveis	símbolos	evocados.	No	poema,	a	
palavra “Figura” é grafada seguindo essa lógica. Além disso, 
há a predileção pelo subjetivismo, evocando o sonho e ima-
gens pouco nítidas.

17  E
O título do poema, “Algo”, pode ser interpretado como res-
posta para todas as indagações indiretas que o eu lírico esta-
belece. Algo seria, metaforicamente, sempre a resposta para 
todas as coisas ausentes nos versos do poema.

18  E
O texto de Fernando Bonassi revela que o povo preferia 
conservar o bem móvel que tinham, pois não era possível 
financiar	os	veículos	importados,	e	que	os	nacionais	só	eram	
obtidos após muita espera, entradas de valores elevados e 
propina.


