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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 Leitura e Artes, assunto que já apareceu em 12,1% das questões das 
edições do ENEM de 2009 a 2017, e variação linguística, presente em 8,1% dos itens.

Bons estudos!
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Questão 1 

Guerra e paz, de Portinari, são exibidos 
pela primeira vez em São Paulo

Os dois painéis estavam localizados no hall de 
entrada da Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Imagens: Reprodução

Encomendados pelo governo brasileiro para presentear a 
sede da ONU (Organizações das Nações Unidas), em Nova 
York, os painéis estavam localizados no hall de entrada da As-
sembleia Geral e eram de acesso restrito aos delegados das 
nações. Nem mesmo durante as visitas guiadas à ONU as 
obras podiam ser vistas pelo público, por razões de segurança. 
Com a realização de uma grande reforma no edifício-sede da 
ONU entre 2010 e 2013, o Projeto Portinari, que cuida do lega-
do do artista, conseguiu a guarda dos painéis para restaurá-los 
e promover sua exposição no Brasil e no exterior nesse período.

Pintados entre 1952 e 1956, os murais representam a derra-
deira obra de Portinari. Intoxicado pelo chumbo das tintas que 
utilizava e impedido de pintar pelos médicos que o acompanha-
vam, o artista aceitou o convite do governo brasileiro para criar 
Guerra e paz e, depois disso, adoeceu, falecendo em 6 de feve-
reiro de 1962 –há exatos 50 anos.

Na obra, a guerra é representada em cores vibrantes e cho-
cantes pela figura de mães que perderam seus filhos – em uma 
alusão à Pietà, de Michelangelo. Por sua vez, a paz é retratada 
em tons pastel por, entre outras figuras, crianças em gangorras 
e balanços, pendendo no ar como anjos, conforme era a inten-
ção do artista.

“Guerra e paz representam a suprema e derradeira síntese 
da obra de Portinari, que é pontuada pelo contraponto entre o 
drama e a poesia, o trágico e o lírico, a fúria e a ternura, entre 
guerra e paz”, destacou João Candido. “Ele não foi somente 
um artista trágico. Também foi o pintor da ternura, do lirismo, da 
poesia e da infância”.

Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br>. Acesso em: 25 out. 2014.

Observando as informações apresentadas sobre Candido Porti-
nari, é possível perceber que sua pintura expõe

a) problemas alheios à realidade brasileira do período pós-co-
lonial. 

b) aspectos antitéticos que ratificam o caráter barroco de sua 
produção.

c) elementos que reforçam a sua preocupação em mostrar os 
paroxismos da condição humana.

d) situações que reforçam o apelo neoclássico de sua obra. 
e) experiências que reforçam o caráter histórico e didático de 

sua produção artística.

Questão 2

Entre as muitas funções da arte também está a de registrar ce-
nas cotidianas e feitos de grande valor histórico, social e espor-
tivo, entre outros. O vaso grego apresentado na imagem assu-
me valor cronístico por registrar

a) situações rotineiras, exemplificadas pela colheita e pelos 
jogos.

b) a punição de soldados dada aos camponeses por conta da 
colheita insatisfatória.

c) o momento do sacrifício de escravos como forma de home-
nagear os deuses.

d) um episódio heroico extraído de uma das grandes guerras 
da Antiguidade.

e) o culto ao teocentrismo grego, mais especificamente a 
Zeus, o deus supremo.

Questão 3

Texto I

Texto II
Eu conto uma história inteira por meio do trabalho fotográfico, 

então isso me consome tempo e energia. A minha fotografia 
tem um caráter simbólico. No momento em que você faz uma 
intervenção, muitas coisas são anteriores. A luz de um fotógrafo 
vem com ele.

GIRON, Luís Antônio. Sebastião Salgado: “não sei o que é instagram”. 
Época, São Paulo, 30 maio 2013.
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Com base na fotografia e no trecho da entrevista com Sebastião 
Salgado, pode-se inferir que fotografar é uma

a) atividade desprovida de subjetividade e de sentimentos.
b) arte cientificista capaz de captar as nuances do humano.
c) ação artística eivada de simbolismos e metaforizações
d) atividade profissional alheia à teia sentimental que cerceia 

o humano.
e) arte que se encontra em um patamar inferior ao de outras, 

como dança e pintura.

Questão 4

DUCHAMP, Marcel. Roda de bicicleta. 1913.
126 cm, madeira e metal.

O dadaísmo foi um movimento de vanguarda europeia do come-
ço do século XX que tinha por princípio questionar os padrões da 
arte. Na obra Roda de bicicleta, esse sentido crítico faz-se notar 

a) pela utilização de elementos anteriormente construídos 
para outros fins.

b) pelo uso recorrente de objetos cotidianos como forma de 
crítica ao consumismo.

c) pela presença de uma arte construtiva, embora articulada 
com elementos oriundos do inconsciente.

d) pela subversão da lógica no uso de objetos só possível 
após a Revolução Industrial do século XIX.

e) pelo sentimento anárquico que, sob muitos aspectos, 
dialogou com as críticas feitas pelos fascistas à Primeira 
Guerra Mundial.

Questão 5

Texto I

VAREJÃO, Adriana. Figura de convite II. Óleo sobre tela, 200 cm x 200 cm.

Texto II 
No fim da década de 1980, Adriana Varejão produz telas com 

espessas camadas de tinta, tendo como parâmetro as igrejas 
brasileiras do século XVIII e sua azulejaria, como em Altar I, 
1987. Posteriormente, passa a apropriar-se de imagens da his-
tória do Brasil, retomando representações etnográficas de indí-
genas e negros, como, as ilustrações do livro Viagem pitoresca 

e histórica ao Brasil, de Debret (1768-1848), para comentar o 
processo de miscigenação no país e a violência do processo de 
colonização. A artista percorre, assim, o repertório de imagens 
relacionadas ao Período Colonial brasileiro: os azulejos, os ma-
pas e os registros dos viajantes.

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br>. Acesso em: 22 set. 2016. (adaptado)

Ao dialogar com a azulejaria, com as igrejas e com a miscigena-
ção colonial, a artista Adriana Varejão estabelece vasos comu-
nicantes com a estética

a) parnasiana, pois destaca a forma em detrimento do tema.
b) realista, pois favorece o arrefecimento da crítica social.
c) simbolista, pois centra sua atenção no onírico e no espiritual.
d) barroca, pois investiga os antagonismos da formação bra-

sileira.
e) romântica, pois enaltece o espírito ufanista do Brasil inde-

pendente.

Questão 6

RENOIR, Pierre-Auguste. La Grenouillère. 1869. 1 original de arte, óleo sobre tela,
66,5 cm x 81 cm. Museu Nacional de Belas-Artes em Estocolmo, Suécia.

Ao observar o quadro La Grenouillère, de 1869, percebe-se que 
Renoir utilizou nele a seguinte característica impressionista: 

a) ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagens.
b) uso de técnicas de pintura que desvalorizam a ação da luz 

natural.
c) desvalorização da decomposição das cores.
d) pinceladas soltas que não captam os movimentos da cena 

retratada.
e) uso de efeitos de sombras pretas e luminosas.

Questão 7

Na xilogravura, percebe-se que o artista J. Miguel rompe com 
certo tradicionalismo inerente ao gênero quando

a) dialoga com temas ligados ao universo sertanejo.
b) dá ênfase ao universo masculino na construção de seu 

trabalho.
c) destaca elementos do universo árido e seco do sertão 

nordestino.
d) apresenta uma temática de viés socialista com traços co-

munistas.
e) absorve o universo das novas tecnologias na composição 

de seu trabalho.
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Questão 8

TEXTO I
Cidadezinha qualquer
Casas entre bananeiras 
mulheres entre laranjeiras 
pomar amor cantar.
Um homem vai devagar. 
Um cachorro vai devagar. 
Um burro vai devagar. 
Devagar... as janelas olham.
Eta vida besta, meu Deus.

Carlos Drummond de Andrade

TEXTO II

Comparando o poema de Drummond e o quadro de Tarsila, per-
cebe-se a influência da arte de vanguarda europeia denominada.

a) surrealismo, pela valorização onírica.
b) cubismo, pela fragmentação e pela geometria.
c) futurismo, pela descrição de cenários do século XX.
d) expressionismo, pelo descritivismo e pela plasticidade.
e) dadaísmo, pela ausência de nexos sintáticos e semânticos.

Questão 9

Texto I
O Futurismo é um movimento artístico e literário surgido oficial-

mente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifes-
to Futurista, do poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês 
Le Figaro. [...] A pintura futurista recebeu influência do Cubismo e 
do Abstracionismo, mas utilizava-se de cores vivas e contrastes 
e da sobreposição das imagens com a pretensão de dar a ideia 
de dinamismo.

Disponível em: <http://www.brasilescola.com>. Acesso em: 24 abr. 2015.

Texto II

 
MONTE, Mario Guido Dal. Il motociclista. 1927.

Dados os recursos verbais e não verbais expostos, infere-se que 
o movimento artístico citado se pauta

a) no fato de os objetos serem como se estivessem totalmente 
iluminados pelo Sol, valorizando as cores da natureza. Além 
disso, as figuras não deveriam ter contornos nítidos e o preto 
jamais poderia ser utilizado.

b) no conceito de obra que exalta o dinamismo. Apresenta um 
novo tipo de beleza, baseado na velocidade e na elevação 
da violência – uma realidade que assume na Revolução In-
dustrial seu ponto forte de inspiração.

c) na representação da falta de sentido que pode ter a lingua-
gem. Há a noção da exploração do caótico, mostrando a au-
sência completa da lógica como sua tônica.

d) na máxima expressão pictórica, na qual as cores são utiliza-
das como fator secundário, embora as sombras devam ser 
luminosas e coloridas.

e) na defesa à expressão do irracional, dos impulsos e das 
paixões individuais, pois não há uma preocupação quanto à 
objetividade da expressão, ou ao aspecto cinestésico, e sim 
com a exteriorização da reflexão individual e subjetiva dos 
artistas.

Questão 10

MONDRIAN, Piet. Composição em vermelho, amarelo e preto.
1921.1 original de arte, óleo sobre tela, 59,5 cm x 59,5 cm. Haags Gemeentemuseum, Haia.

A obra reproduzida é do pintor Mondrian. Ele defendia que a arte 
deve ser liberta das referências figurativas e dos detalhes de ob-
jetos naturais de caráter individual, ou seja, deve ser desnatura-
lizada. Para atingir esse objetivo, o artista reduziu os elementos 
possíveis para a criação artística a duas formas (linha reta e o re-
tângulo) e as cores neutras como o preto, branco e tons de cinza, 
além das cores primárias como o vermelho, o amarelo e o azul. 

No caso do quadro apresentado, é possível perceber o predomí-
nio de características do

a) construtivismo modular.
b) cubismo figurativista.
c) surrealismo figurativista.
d) abstrato geométrico.
e) futurismo geométrico.

Questão 11

Norte: É comum a substituição do “nh” pela vogal “i”; a prosó-
dia é diferente, com ênfase no início e no final das frases. [...]

Nordeste: [...] cada estado tem seu jeito peculiar de falar, in-
clusive dentro de um mesmo estado existem muitas variações 
de sotaques. No Recôncavo Baiano, o “T” é falado “TCH”: temos 
como exemplo a palavra “muito”, que é pronunciada “mutcho”. [...]
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Centro-Oeste: É uma região com sotaques bem misturados 
[...]. O goiano fala puxando o “R”, que é popularmente conhecido 
como “R caipira”, influência dos bandeirantes que vinham de São 
Paulo. [...]

Sudeste: No Rio de Janeiro, o “R” aspirado e o “S” palatal (em 
que encosta o dorso da língua no céu da boca pra ser pronuncia-
do) são heranças da Família Real Portuguesa. [...]

Sul: Os gaúchos também cantam, só que um pouco menos. É 
mais notado na finalização de frases, com um tom mais agudo. A 
consoante “T” também não é “chiada” quando se fala junto com 
as vogais “E” e “I”.

LATINE, Jaq. Sotaques do Brasil! A ordem do caos.

Disponível em: <http://aodcnoticias.blogspot.com.br>. 

Acesso em: 10 jul. 2015. (adaptado)

No conjunto de excertos apresentado anteriormente, quanto à 
ênfase em relação ao fenômeno linguístico da variação, estes 
notadamente se articulam em torno de características regionalis-
tas cuja manifestação se dá especialmente no nível

a) lexical.
b) fonológico.
c) morfológico.
d) semântico.
e) sintático.

 Questão 12

Lia-se num velho almanaque: “Um estudante de botânica, via-
jando pelo interior, encontra um caboclo. Conversa daqui e dali, 
o camponês pergunta: “Vancê sabe o nome daquela árvore?”. 
O futuro botânico responde: “Sim, é um ingazeiro”. O roceiro re-
truca: “Nós, qui, chama de árvore do governo”. Curioso, indaga 
o rapaz: “Por quê?”. O capiau sacia a curiosidade do estudante: 
“Pode repará, tem parasita inté nos úrtimo gaio”.

ARAGÃO, Paulo Maria de. Epidemia contagia a copa. Diário do Nordeste, Fortaleza, 22 fev. 2014. 
Disponível em: <http://blogs.diariodonordeste.com.br>.

Acesso em: 21 abr. 2015. 

As escolhas linguísticas realizadas pelo cronista, ao reproduzir 
a fala do caboclo e do estudante de Botânica, conferem ao texto

a) efeito de julgamento de uma variante linguística sobre a ou-
tra, representado nas diferenças da fala do jovem botânico 
e do caboclo.

b) tonalidade humorística característica da tendência que os 
interioranos têm em desconsiderar as normas da língua por-
tuguesa padrão.

c) estabelecimento de distinções que confirmam que o padrão 
formal da linguagem deve evitar possíveis relações com 
marcas de regionalismo e de coloquialismo na fala.

d) caráter crítico às formas do falar popular brasileiro, priorizan-
do um repertório linguístico e cultural representado pelo uso 
da variedade linguística de maior prestígio.

e) identificação das marcas linguísticas que evidenciam os in-
terlocutores do diálogo, indicando a diversidade linguística 
pela coexistência de diferentes registros de linguagem.

Questão 13

O longa-metragem é brasileiro, de verdade, mas os persona-

gens usam tantas expressões regionais, que pessoas de outras 

partes do Brasil não conseguem entender! Que língua será essa?

Peia? Joiado? Você conhece essas palavras? É porque isso 

não é português. É cearencês! Isso mesmo. Cine Holliúdy é o 

primeiro filme falado em cearencês da história.

O autor desta obra inédita é o Halder Gomes. “São três irmãos 

com nomes normais. Só eu com nome quase cearense”, conta o 

diretor Halder Gomes.

Como grande parte do Brasil não entende o que Halder apren-

deu a falar desde criancinha, o diretor decidiu legendar o filme. [...]

Exemplos: “‘Leruaite’ é um cara cheio de lero-lero; mungango: 

é um cabra cheio das graças, cheio das marmotas”, ensina.

“O Paul McCartney, quando foi fazer show em Fortaleza, falou 

em cearencês. Ele falou: ‘vamu butá buneco’. ‘Botar boneco’, no 

Ceará, serve para tudo: ‘vamos agitar’ quer dizer ‘botar boneco’, 

ou se vai fazer uma farra é ‘botar boneco’, então, se o cara faz 

uma confusão, ‘botou boneco’”, explica Halder.

FILME nacional usa tantas expressões regionais que precisa receber legenda. Fantástico, 22 set. 

2015. Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 14 nov. 2015. 

De acordo com o texto, a necessidade de legendar o filme deu-se 

principalmente por questões de natureza

a) fonológica, por conta do sotaque acelerado dos cearenses.

b) estilística, uma vez que há, no dialeto regional, muitas me-

táforas.

c) sintática, pelo fato de haver muitas frases nominais no “ce-

arencês”.

d) morfológica, pela quase total ausência de radicais lusitanos 

no dialeto dos cearenses.

e) semântica, em virtude dos significados das palavras e ex-

pressões não serem compreendidos.

Questão 14

O tempo todo eu fico feito tonto

Sempre procurando, mas ela não vem

E esse aperto no fundo do peito

Desses que o sujeito não pode aguentar, ah

E esse aperto aumenta meu desejo

E eu não vejo a hora de poder lhe falar

Por isso eu vou na casa dela, ai, ai

Falar do meu amor pra ela, vai

Tá me esperando na janela, ai, ai

Não sei se vou me segurar

“Esperando na janela”, de Targino Gondim.
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Na letra da canção “Esperando na janela”, o autor explora diver-

sos recursos expressivos da língua portuguesa, a  fim de conse-

guir efeitos de sentido e, consequentemente, uma maior apro-

ximação com seu interlocutor. Um desses recursos é o registro 

de marcas de oralidade na composição, como se identifica na 

seguinte passagem:

a) “Não sei se vou me segurar”.

b) “Tá me esperando na janela”.

c) “E esse aperto no fundo do peito”.

d) “E esse aperto aumenta meu desejo”.

e) “Eu não vejo a hora de pode lhe falar”.

Questão 15

Rap do Silva

Todo mundo devia nessa história se ligar

Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar

Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá

E entender o sentido quando o DJ detonar

Era só mais um Silva que a estrela não brilha

Ele era funkeiro, mas era pai de família

Era só mais um Silva que a estrela não brilha

Ele era funkeiro, mas era pai de família

Era um domingo de sol, ele saiu de manhã

Para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã

Deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar

Falou para sua esposa que ia vim pra almoçar

Era só mais um Silva que a estrela não brilha

Ele era funkeiro, mas era pai de família

Era só mais um Silva que a estrela não brilha

Ele era funkeiro, mas era pai de família

Era trabalhador, pegava o trem lotado

Tinha boa vizinhança, era considerado

Todo mundo dizia que era um cara maneiro

Outros o criticavam porque ele era funkeiro

O funk não é motivo, é uma necessidade

É pra calar os gemidos que existem nessa cidade

Todo mundo devia nessa história se ligar

Porque tem muito amigo que vem pro baile dançar

Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá

E entender o sentido quando o DJ detonar [...]
RUM, Bob. Rap do Silva. Intérprete: Mc Bob Rum. In: ______. Está escrito.

Rio de Janeiro: Spotlight Records, 1996. 1 CD. Faixa 3.

Nota-se que a variação linguística predominante na canção é 
classificada como sociocultural, pois

a) aponta que a valorização de determinadas realidades lin-
guísticas expõe as mazelas de uma sociedade que acaba 
deixando de lado os aspectos de maior riqueza lexical.

b) promove uma noção de valor questionável acerca das pos-
sibilidades comunicativas que advêm dos guetos ou favelas, 
consideradas regiões de pobreza linguística.

c) determina que a linguagem, mesmo variando no tempo, 
apresenta erros grosseiros que demonstram o processo de 
aculturação das classes mais pobres do país.

d) expõe traços específicos de determinado grupo social, apre-
sentando suas nuances mais características, não inferiori-
zando sua realidade de sofrimento e opressão.

e) mostra interesse em formas linguísticas que não podem ser 
aceitas em meios mais formais, devido ao fato de serem 
consideradas ininteligíveis e chulas.

Questão 16

Aposentadoria do Mané do Riachão
Seu moço, fique ciente
De tudo que eu vou contar,
Sou um pobre penitente
Nasci no dia do azá,
Por capricho eu vim ao mundo
Perto de um riacho fundo
No mais feio grutião
E como ali fui nascido,
Fiquei sendo conhecido
Por Mané do Riachão.
Passei a vida penando
No mais crué padicê,
Como tratô trabaiando
Pro filizardo comê,
A minha sorte é trucida,
Pra miorá minha vida
Já rezei e fiz promessa,
Mas isto tudo é tolice,
Uma cigana me disse
Que eu nascí foi de trevessa.

Patativa do Assaré

Existem inúmeras formas de preconceito, mas um dos mais pra-
ticados e menos discutidos talvez seja o preconceito linguístico. 
Segundo Marcos Bagno, autor do livro Preconceito linguístico – o 
que é, como se faz, esse tipo de preconceito nasce da ideia de 
que há uma única língua portuguesa correta, que é a ensinada 
nas escolas, está presente nos livros e dicionários e baseia-se na 
gramática normativa. De acordo com o texto de Patativa, infere-
-se que a diferenciação linguística se estabelece dentro do critério

a) diacrônico.
b) diatópico.
c) diafásico.
d) dialético.
e) distópico.
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Resoluções

01  C
A questão analisa a capacidade de observar o quanto Portinari 
captou a essência das contradições humanas no interior de 
sua obra. Em Guerra e paz, o autor evidencia o caráter antité-
tico da condição humana sobre a terra, mostrando o lirismo e 
os despropósitos na composição da obra.

02  A
Entre as funções da arte, tem-se a pragmática ou utilitária, 
aquela em que as obras de arte são analisadas sobretudo pela 
sua função e importância, não sendo valorizada por si mesmo, 
mas por sua finalidade. Segundo esse ponto de vista, a arte 
põe-se a serviço de finalidades pedagógicas, religiosas, polí-
ticas ou sociais. Além do aspecto estético e utilitário, os vasos 
gregos assumem valor social por registrarem cenas cotidianas 
e de feitos importantes, assumindo, portanto, caráter de crônica. 

03  C
Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produ-
ção dos artistas em seus meios culturais é o principal objetivo 
da questão. Nela deve-se demonstrar capacidade de avaliar o 
papel social, simbólico e metafórico da fotografia e, mais espe-
cificamente, do trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado.

04  A
Alternativa A 

(V) Dar novos sentidos a objetos cotidianos acabou por aju-
dar a compor o conceito de ready-made, técnica artística dos 
dadaístas. O dadaísmo, ao adotar elementos não artísticos, 
discutia os próprios limites do conceito de arte.

Alternativa B 

(F) O dadaísmo era um movimento anárquico, portanto sem 
um sentido ou direcionamento ideológico para a crítica aos pa-
drões de consumo.

Alternativa C 

(F) A arte construtiva deriva do cubismo, e o inconsciente é a 
matéria-prima do surrealismo.

Alternativa D 

(F) A subversão da lógica no uso de objetos levava em conta 
a natureza e a função desses objetos, e não o período em que 
foram produzidos.

Alternativa E 

(F) Embora anárquico, o dadaísmo não teve viés fascista – 
informação normalmente associada ao movimento futurista.

1. C  2. A 3. C 4. A 5. D 6. A

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

13. E  14. B 15. D 16. B

Gabarito 05  D

Alternativa A 

(F) A artista faz uma simbiose entre forma e tema para expor seu 
pensamento crítico, e não privilegia um em detrimento do outro.

Alternativa B 

(F) Na verdade, a obra da artista aumenta o potencial de de-
senvolvimento da crítica social.

Alternativa C 

(F) A artista, na verdade, abandona a atmosfera de sonho 
para habitar o universo da realidade com toda a sua gama de 
problemas.

Alternativa D 

(V) O uso de temáticas ligadas ao negro e aos índios, além da 
forma de expressão usada na decoração de igrejas, permite 
uma análise da miscigenação na formação brasileira. O interes-
se de Adriana Varejão pela pesquisa histórica sobre as contradi-
ções do Brasil colonial dialoga com o universo da arte barroca.

Alternativa E 

(F) A artista tem uma posição crítica e não assume um papel 
de entusiasta da história tradicional do Brasil.

06  A

São características do impressionismo a ênfase nos temas da 
natureza, principalmente de paisagens; o uso de técnicas de 
pintura que valorizem a ação da luz natural; a valorização da 
decomposição das cores; o predomínio de pinceladas soltas, 
buscando os movimentos da cena retratada; e o uso de efeitos 
de sombras coloridas e luminosas.

07  E

Alternativa A 

(F) Não há ruptura com o tradicionalismo, pois este tema é um 
dos mais comuns no universo dos xilogravuristas.

Alternativa B 

(F) O universo masculino sempre foi preponderante dentro dos 
temas destes artistas.

Alternativa C 

(F) A questão da problemática da seca é um dos temas mais 
comuns do universo de criação dos xilogravuristas.

Alternativa D 

(F) O machado presente na cena não é interpretado como um 
símbolo do socialismo.

Alternativa E 

(V) Como o universo da linguagem trabalha com o campo do 
simbólico, é possível perceber que o avião e o computador 
presentes na xilogravura são metonímias claras do universo 
tecnológico, aspecto que rompe com o tradicional.
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08  B

Alternativa A 

(F) O surrealismo valoriza o subconsciente e o inconsciente.

Alternativa B 

(V) No poema e no quadro ocorreu uma fragmentação, seja 
pela sugestão dos versos – “casas entre bananeiras”, “mulhe-
res entre laranjeiras” e “pomar amor” – seja pela geometriza-
ção dos elementos constituintes, no caso da obra de Tarsila.

Alternativa C 

(F) O futurismo está associado ao dinamismo do século que 
trouxe modernidade, e tanto o poema quanto a tela apresen-
tam ares bucólicos.

Alternativa D 

(F) O expressionismo intensifica a observação da vida, defor-
mando-a. Os textos apresentam leitura quase fidedigna da re-
alidade.

Alternativa E 

(F) O dadaísmo propõe uma postura anárquica, utilizando ele-
mentos que, originalmente, não teriam a função de promover arte

09  B

No Futurismo, nota-se a valorização da dinâmica como força 
motriz da inspiração; há uma ideia de valoração do cinestésico 
e da Revolução Industrial, da máquina como força geratriz de 
um conceito de evolução social.

10  D

Reconhecer o valor da diversidade artística é o grande objetivo 
da questão, pois deve-se demonstrar conhecimento sobre os 
estilos de pintura abstrata e geométrica. No caso da obra do 
pintor Mondrian, a falta de diálogo com o figurativismo e o tra-
balho com o geometrismo tornam a obra um perfeito exemplar 
do estilo abstrato geométrico.

11  B

Os excertos de texto, notoriamente, consideram o fenômeno da 
variação linguística a partir de aspectos históricos – como a in-
fluência do tupi, no caso do Norte, da colonização europeia, no 
Sudeste e no Sul, entre outros –, mas com ênfase na manifesta-
ção no nível fonológico, uma vez que expõem como se dá a pro-
dução de determinados fonemas nas diferentes regiões do país.

12  E

A reprodução das falas no texto em questão, entre outros as-
pectos, permite identificar marcas linguísticas que singulari-
zam as variedades linguísticas de registro, evidenciando os 
interlocutores do diálogo, sem estabelecer entre eles qualquer 
relação de juízo ou superioridade, e consequentemente apre-
sentando a diversidade e a coexistência de mais de um regis-
tro de linguagem.

13  E
Alternativa A 
(F) Não estão em questão os aspectos fonológicos do dialeto 
“cearencês”.
Alternativa B 
(F) Talvez até haja implicações estilísticas na discussão da le-
gendagem do filme, no entanto não decorre da presença ex-
cessiva de metáforas.
Alternativa C 
(F) As dificuldades de entendimento não são decorrentes da 
estrutura frasal do “cearencês”.
Alternativa D 
(F) Também é possível pensar na estrutura vocabular do diale-
to, entretanto sem associações imediatas aos radicais de ori-
gem portuguesa no texto.
Alternativa E 
(V) As questões de ordem semântica decorrem da não com-
preensão imediata do vocabulário que compõe o dialeto “ce-
arencês” por pessoas originárias de outras regiões, que têm 
outros modos de falar.

14  B
Alternativa A 
(F) A mensagem é direta e clara, mas não registra diálogo com 
traços linguísticos oriundos do universo oral.
Alternativa B 
(V) A contração informal do verbo estar ratifica a presença de 
uma marca de oralidade na composição musical, pois este fe-
nômeno é típico do universo da fala.
Alternativa C 
(F) No trecho citado, não há registro de marcas de oralidade.
Alternativa D 
(F) A comunicação foi direta e objetiva, mas não registrou tra-
ços típicos do universo oral.
Alternativa E 
(F) O fragmento apresentado não registra nenhuma desobedi-
ência à norma culta.

15  D
A variação sociocultural presente em “Rap do Silva” expõe as 
cicatrizes de uma parcela socialmente oprimida da sociedade, 
que, por sua vez, mostra, por meio de uma linguagem pautada 
em traços marcadamente específicos, suas dores e sua reali-
dade sofrida.

16  B
Variação diatópica é uma diversidade linguística regional ou 
geográfica, apresentada por pessoas de diferentes regiões 
que falam a mesma língua. As variações diatópicas são res-
ponsáveis pelos regionalismos ou falares locais. Esses falares 
representam os costumes e a cultura de cada região.
A título de exemplificação, pode-se citar as diferenças do por-
tuguês falado no Brasil para o português falado em Portugal.


