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FASCÍCULO 13

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Este é o último fascículo do Projeto ENEM sobre a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Vamos 
trabalhar questões das línguas portuguesa, inglesa e espanhola.

 Dando continuidade ao ranking de conteúdos mais vistos no ENEM, em Língua Portuguesa agora aparecem 
questões sobre gramática (2,6%) e norma culta x norma padrão (2%). Em inglês, trabalhamos o domínio lexical da lín-
gua (10% das questões no ENEM) e a análise e interpretação de poemas e canções (10%). Já em espanhol, trazemos 
questões que abordam a função do texto (5,6%) e texto literário em prosa (5,6%).

Bons estudos! 
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Questão 1

Angeli

No diálogo entre os jovens da charge anterior, usa-se a seguinte 
construção: “[...] o que vai ser quando crescer?”. Associando-se 
semanticamente essa passagem ao que o interlocutor enten-
deu como hipóteses, percebe-se que outra conjunção de valor 
semântico distinto poderia substituir o termo em destaque de 
modo a confirmar o restante do diálogo. A expressão que assu-
miria bem tal função é

a) se.
b) embora.
c) porquanto.
d) assim que.
e) no entanto.

Questão 2

As tirinhas valem-se da linguagem coloquial com a fina-
lidade de se aproximarem de seus leitores. Um recurso 
para a produção desse efeito, no texto anterior, constitui 
um desvio à variedade padrão da língua portuguesa. Tra-
ta-se do uso

a) do modo imperativo no segundo quadro.
b) de expressões prolixas que facilitam o entendimento.
c) do adjetivo bom no terceiro quadro, utilizado como ar-

caísmo.
d) do verbo ter, que foi utilizado em lugar de haver com o 

sentido de existir.
e) do verbo ser, que foi conjugado de maneira inadequada 

no terceiro quadro

Questão 3

Berna, 30 de junho de 1947.
Elisinha, minha querida,
Se você soubesse como fiquei emocionada ao abrir sua car-

ta, encontrando seu retrato aqui, querida! Fiquei com os olhos 
molhados de alegria. Você está tão querida com seu meio sorri-
so, com os olhos de uva, e o cabelo tão bonito, de uma cor cla-
ro-escuro. E fiquei muito honrada com o fato de você ter tirado o 
retrato com o colarzinho que lhe mandei. Mostrei imediatamen-
te à Rosa e ela ficou encantada, disse que certamente um dia 
desses eu receberia a notícia de que você ia casar, porque uma 
moça bonita assim, mesmo que não queira, casa...

LISPECTOR, Clarice. Minhas queridas. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. p. 168

No texto, a escritora Clarice Lispector comunica-se  com a irmã 
e relata-lhe sensações e percepções sobre fatos cotidianos por 
meio de uma carta pessoal. O texto apresentado caracteriza-se 
pela

a) despreocupação em identificar o destinatário, pessoa a 
quem se destina.

b) abdicação do uso de vocativo e da transmissão de infor-
mações de cunho íntimo.

c) omissão de informações sobre a origem da comunicação no 
tempo e no espaço.

d) apresentação de uma linguagem informal e restrita a situa-
ções particulares de comunicação.

e) supressão de marcas de padronização do gênero textual em 
seu processo de construção

Questão 4

O cartaz apresentado resume as principais formas de prevenir 
a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Tais for-
mas ficam evidentes no uso dos verbos no

a) imperativo, para aconselhar as melhores formas de evitar os 
focos do mosquito.

b) particípio, para ressaltar que a campanha já iniciou e existem 
ações que já foram realizadas.

c) gerúndio, para indicar que as ações de prevenção começam 
agora e continuam no futuro.
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d) futuro do presente, para indicar que as ações devem acontecer 
após a veiculação da campanha.

e) infinitivo, para marcar ações sem temporalidade definida, po-
dendo ser realizadas continuamente

Questão 5

Os verbos do anúncio estão no infinitivo, mas adquirem outro 
valor na peça publicitária em questão. Para que eles continuem 
adequados ao contexto de convencimento do interlocutor, po-
dem ser trocados por verbos no

a) subjuntivo, mostrando dúvida na escolha. 
b) particípio, já que o conselho foi transmitido. 
c) gerúndio, rompendo a ideia de continuidade. 
d) indicativo, trazendo a campanha para o agora. 
e) imperativo, aconselhando algo para o público. 

Questão 6

Perto do Abaeté tem um nego mandingueiro
Descendente dos Malês, povo nobre e guerreiro
Faz dali o seu terreiro
Na roda de Capoeira ou orando ao Deus Allah
Veste branco às sextas-feiras
Usa xale e patuá
(seu avô era um Alufá)
Esse nego um dia fez revolta
A Revolta dos Malês, foi na Bahia que se fez
A Revolta dos Malês
O canto de apear o boi
(foi o Malê que trouxe)
E se você vestir um abadá
(foi o Malê que trouxe)
O misticismo e a superstição
(foi o Malê que trouxe)
A moda de viola do Sertão
(foi o Malê que trouxe)
Tapas, Haussás, baribas
Negos e mandingas

“Revolta dos Malês”, de Rafael Pondé

A canção “Revolta dos Malês”, de Rafael Pondé, revela uma 
série de contribuições da cultura africana à sociedade brasileira. 
O texto também apresenta palavras advindas de línguas trazi-
das pelas mulheres e homens que foram forçados a vir para a 
América para serem escravizados. Ao fazer uso de um léxico 
que incorpora palavras de origem africana, o artista

a) apresenta a religião islâmica como principal adversária 
dos escravos que lutavam pela liberdade.

b) destaca que a inferioridade deste conjunto de palavras as 
condena ao esquecimento e ao ostracismo.

c) promove o empoderamento da cultura trazida pelo euro-
peu, tornando as contribuições indígenas e africanas de-
simportantes.

d) evidencia a pobreza da cultura trazida pelos africanos, 
pois a identifica apenas no universo folclórico, principal-
mente no carnavalesco.

e) resgata a memória e a ancestralidade afro-brasileiras que 
colaboraram para diferenciar a língua portuguesa do Bra-
sil da falada em Portugal

Questão 7

TEXTO I

Dona de empresa cai enquanto 
participa do revezamento da tocha

A empresária Luiza Helena Trajano, dona de uma rede de 
lojas, levou um tombo enquanto carregava a tocha olímpica nas 
ruas de Franca, no interior de São Paulo [...]. Ela fazia o percur-
so de 200 m correndo em um trecho de subida quando, aparen-
temente, se desequilibrou e caiu de frente, derrubando a tocha 
no chão. Imediatamente, ela se levantou, ajudada por agentes 
da Força Nacional que acompanhavam o revezamento, e conti-
nuou o trajeto caminhando

DONA de empresa cai enquanto participa do revezamento da tocha. Folha de S.Paulo.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 25 jul. 2016. (adaptado)

TEXTO II

Às vezes, um fato ocorrido extrapola as fronteiras jornalísticas 
e ganha novos contornos em outros meios. Isso pode ser visto 
nos textos apresentados, em que a inter-relação entre a matéria 
jornalística (texto I) e o anúncio (texto II) é garantida por um re-
curso coesivo da linguagem verbal utilizado no texto II por meio 
do(a)

a) advérbio “Agora”, que indica a repetição de um evento ocor-
rido anteriormente.

b) hashtag “CairFazParte”, que faz referência à queda da to-
cha durante o desfile.

c) expressão “frete grátis”, relacionada ao fato de a tocha ser 
carregada gratuitamente.

d) verbo “caiu”, o qual faz referência à queda da tocha durante 
seu trajeto em Franca.

e) medalha com uma seta para baixo, que se refere ao de-
sempenho do Brasil nos jogos olímpicos.
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Questão 8

Quanto mais você gasta com o casamento, 
maior a chance de ele acabar

Você está prestes a se afundar em dívidas para bancar o ca-
samento dos seus sonhos? Pense duas vezes.

     Pesquisadores da Universidade de Emory, entrevistaram 
cerca de 3 100 pessoas que eram ou já tinham sido casadas 
para procurar relações entre os gastos do casamento e a dura-
ção do relacionamento.

     Eles enviaram um questionário para saber dados como 
quanto foi gasto na festa, no anel de noivado ou se o casal havia 
feito uma viagem de lua de mel. [...]

     Na conclusão, os autores afirmam que, ao contrário do que 
prega a indústria do casamento, a duração do relacionamento 
parece não ser afetada pela quantia de dinheiro gasto, seja no 
anel ou na cerimônia.

QUANTO mais você gasta com o casamento, maior a chance de ele acabar. 
Época, 15 out. 2014. Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com>. 

Acesso em: 26 abr. 2016. (adaptado)

A partir da leitura do texto, é possível perceber que a

a) variedade linguística utilizada é a norma coloquial, com o 
emprego de gírias.

b) linguagem utilizada é subjetiva e com o emprego de pala-
vras de uso não corrente na língua.

c) linguagem é clara, objetiva, direta, tendendo à impessoali-
dade e acessível à maioria dos leitores.

d) observação da vida prática é o que baseia a construção do 
texto, refutando a comprovação por meio de dados.

e) informação a ser transmitida é privilegiada, evitando expor 
opiniões do autor e estabelecer relação com o interlocutor

Questão 9

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.

Questão 10

Loving can hurt sometimes
But it’s the only thing that I know
And when it gets hard
You know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive
We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts were never broken
And time’s forever frozen still. […]

“Photograph”, de Ed Sheera

De acordo com a letra da canção, o autor

a) se sente sozinho enquanto aguarda seu amor chegar em 
casa.

b) descreve o amor como um sentimento livre de pontos ne-
gativos.

c) diz que o amor o machucou e, por isso, não amará nova-
mente.

d) guarda fotos dos seus relacionamentos passados como 
lembrança.

e) afirma que o amor é a única coisa que faz com que as 
pessoas se sintam vivas. 

Questão 11

The modern mammal metropolis of Zootopia is a city like no 
other. Comprised of habitat neighborhoods like ritzy Sahara 
Square and frigid Tundratown, it’s a melting pot where animals 
from every environment live together – a place where no matter 
what you are, from the biggest elephant to the smallest shrew, 
you can be anything.

Disponível em: <https://www.rottentomatoes.com>. Acesso em: 3 jun. 2016

Considerando a resenha apresentada, que trata do desenho 
animado Zootopia, a expressão melting pot é usada para des-
crever uma cidade

a) excludente, com espaço para poucos grupos.
b) com problemas sociais, dada a grande diversidade de 

grupos.
c) solitária, em que é complicado ser quem você realmente é.
d) culturalmente diversificada, em que diversos grupos convi-

vem.
e) homogênea, composta basicamente por dois grupos (ele-

fantes e roedores). 

Questão 12

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky

LÍNGUA INGLESA
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[…]
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
[…]
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

“Imagine”, de John Lennon

Na canção “Imagine”, escrita por John Lennon, há a descrição 
de uma sociedade

a) eficiente, na qual não há miséria, devido ao modo de pro-
dução adotado.

b) utópica, em que as pessoas vivem em harmonia, livres de 
fronteiras ou religião.

c) baseada em fundamentos teológicos, em que predomina 
uma religião diferente.

d) comunista, em que as pessoas dividem tudo aquilo que 
conseguem produzir e acumular.

e) com princípios anarquistas, em que não existem países, 
mas apenas liderança temporária

Questão 13 

Para chamar a atenção do público, os anúncios lançam mão 
dos mais variados artifícios. No caso do anúncio apresentado, 
por exemplo, foi utilizado o humor, o qual reside no(a)

a) incoerência, já que, ao levantar a mão, a pessoa protesta 
contra o sistema de transporte.

b) duplo sentido da frase, que incita as pessoas a se identi-
ficar e, também, a chamar um táxi.

c) obviedade da situação, uma vez que o mais comum é as 
pessoas odiarem esperar.

d) cadência da frase, proporcionada pela cuidadosa escolha 
das palavras.

e) fato inusitado, representado por um anúncio de táxi em 
um ponto de ônibus

Questão 14

 “My girlfriend left a note on the fridge, “It’s not working. I can’t 
take it anymore. I am going to my Mom’s place.” I opened the 
fridge. The light came on. The beverages were cold... What the 
hell is she talking about?”.

Considerando as características do texto apresentado, fica evi-
dente que ele possui um tom de

a) humor, gerado pelo problema de comunicação entre o casal. 
b) drama, por tratar do rompimento de duas pessoas que se 

amam. 
c) ironia, uma vez que o rapaz não entende o que está acon-

tecendo. 
d) comicidade, tendo em vista que a geladeira só funciona 

com o rapaz. 
e) superação, já que o rapaz salienta que não se importa mais 

com o abandono

Questão 15 

De acordo com o anúncio apresentado, é correto afirmar que

a) o pagamento integral anual é o que garante o desconto.
b) o cliente economizará cerca de 30% na assinatura anual.
c) a assinatura anual custará ao cliente 6,99 euros.
d) o assinante economizará cerca de 7 euros por mês.
e) só se ganha o desconto se a assinatura for paga mês a mês

LÍNGUA ESPANHOLA
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1. A   10. E

2. D  11. D

3. D  12. B

4. A   13. B

5. E   14. A

6. E   15. B

7. A   16. E

8. C   17. A

9. A   18. E

Gabarito

Questão 16

El Ministro para la Salud, Henry Ventura, informa que a 
través del Plan de Producción de Medicamentos, el Go-
bierno garantizará más de 333 millones de unidades de 
fármacos para el 2016.

Ventura manifestó que de igual forma están revisando 
los medicamentos en los cuales puedan tener fallas par-
definir la estrategia de abordaje durante los meses de ene-
ro y febrero “sin afectar al pueblo en pro de respaldar su 
salud”.

En dicha reunión en la que participan representantes 
de la Cámara Nacional de Droguerías también se está 
evaluando el tema de los medicamentos tanto de marcas 
como genéricos y su distribución para evitar las ventas ir-
regulares.

RODRÍGUEZ, Wilson. Ministerio de Salud garantiza 333 millones de fármacos 

en primer trimestre. El Universal, Caracas, 15 dez. 2015. 

Disponível em: <http://www.eluniversal.com>. Acesso em: 15 dez. 2015. (adaptado

Com base no que foi escrito, o objetivo do texto é

a) informar que o povo poderá ter acesso a medicamen-
tos considerados raros em 2016.

b) descrever os medicamentos que serão distribuídos 
em 2016 pelo Ministério da Saúde.

c) alertar sobre as possíveis falhas na composição de 
alguns medicamentos distribuídos.

d) elogiar a iniciativa da Câmara Nacional de Drogarias 
por distribuir os fármacos necessários.

e) comunicar que o governo se compromete a viabilizar 
certa quantidade de medicamentos

Questão 17 

Elenita andaba por la casa como una almita en pena, 
así que me la llevé al altillo y le estuve hablando de temas 
serios, aunque no siempre relacionados con la muerte. A 
sus ocho años, estaba totalmente desconcertada ante esa 
imagen de mamá inmóvil, sorda y muda. “Elenita”, le dije 
mientras la acariciaba, “eso es la muerte: La quietud total, 
la sordera total, la mudez total. […] En un primer momento, 
aquello pareció conformarla, pero de pronto vio la higuera. 
“Ves, Claudio, la higuera no se mueve, no oye, no habla, 
no piensa, no sueña, no siente dolor, pero está viva ¿no? 
A lo mejor mamita está como la higuera. Siempre he sido 
un mal perdedor, así que le dije: “No, Elenita, la higuera 
no es una persona. Sigue otras leyes”. Eso de las leyes, 
como no pudo entenderlo, la impresionó bastante, así que 
por suerte se calló. 

BENEDETTI, Mario. La borra del café. Buenos Aires: Sudamericana, 2001

O trecho anterior pertence à novela La borra del café, es-
crita pelo uruguaio Mario Benedetti. O texto apresenta um 
momento compartilhado entre o narrador e a irmã, após a 
morte da mãe. Em certo momento o narrador revela ser 
um mau perdedor, pois

a) Arefuta a comparação, feita pela irmã, entre a morte da 
mãe e a figueira. 

b) conversa sobre temas sérios, como a morte, com a irmã.
c) deixa sua irmã andar pela casa como uma “alminha penada”. 
d) fala à irmã sobre a morte, como forma de tentar tranquilizá-la. 
e) costuma desrespeitar as leis, conforme diz à irmã ao fim do 

trecho. 

Questão 18

El español está siempre situado entre dos extremos. Así mos-
trará un enorme desinterés por el dinero, pero amará los place-
res y comodidades que se obtienen precisamente por dinero; 
será arbitrario aunque trate de ser justo, pero también impondrá 
la justicia aunque se perjudique. Criticará a su país y a los es-
pañoles, pero se ofenderá si usted lo critica. Y sobretodo rendirá 
un culto nacional a la amistad. […] En cualquier caso, para en-
tender algo a España y a los españoles hay que tener en cuen-
ta que somos uno de los pueblos más mezclados de la tierra. 
Dicen que hemos heredado de los griegos la percepción exqui-
sita de la belleza, de los romanos, la arrogancia, en ocasiones 
desmedida; de los godos, el espíritu caballeresco y el amor al 
hogar; y de los árabes, la imaginación, la fantasía y la paciencia

HERNANDO, Manuel Calvo. Los españoles día a día. Gramática da Língua Espanhola. Rio de 

Janeiro: FENAME, 1969. (adaptado

De acordo com o texto, o povo espanhol caracteriza- se por 
transitar entre os extremos. Um indício desse comportamento é 
o fato de o espanhol

a) aplicar a justiça, desde que não se prejudique. 
b) herdar dos gregos uma percepção estranha da beleza. 
c) desprezar prazeres que podem ser obtidos com dinheiro. 
d) criticar seu próprio país e permitir que outros povos o criti-

quem. 
e) ter como herança dos godos o espírito de cavalheiro e o 

amor ao lar.
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Resoluções
01  A

A conjunção condicional se impõe a ideia de que o garoto só 
poderia ser alguém na vida se viesse a crescer, situação con-
dicionada e incerta. Na construção, a ideia é a de que crescer, 
nas condições sociais apresentadas, é somente uma hipóte-
se. Dessa maneira, a fala poderia ser reescrita da seguinte 
forma: “– Você fica se perguntando o que vai ser se crescer?”.

02  D
Há traços de coloquialismos no texto quando se identifica que 
o verbo ter está substituindo o verbo haver, quando este apre-
senta o sentido de existir.

03  D
A informalidade da linguagem é uma marca do gênero carta 
pessoal e revela intimidade com o destinatário no seu proces-
so de construção.

04  A
Verbos como “combata”, “tampe”, “mantenha”, “deixe”, “colo-
que” e “retire” estão no modo imperativo, pois indicam ordem 
ou conselho. No contexto do cartaz, as informações de pre-
venção foram colocadas e têm como função orientar o interlo-
cutor a executar tais procedimentos

05  E
A ideia da campanha é mobilizar as pessoas para que façam 
as ações citadas, com o intuito de diminuir os casos de sui-
cídio. Para isso, o uso dos verbos no imperativo, pelo fato de 
se dirigirem diretamente ao interlocutor, também expressam 
a intenção de convencimento.

06  E
O léxico trazido pelos africanos tornou singular a língua por-
tuguesa escrita e falada no Brasil. Assim como exemplos da-
dos no texto, palavras como caçamba e moleque ajudam a 
perceber o quanto a memória e a ancestralidade linguística 
permanecem vivas entre os brasileiros.

07  A
O advérbio “Agora” faz remissão a um evento ocorrido an-
teriormente (a queda da empresária), ao mesmo tempo em 
que indica a repetição desse evento (a queda, dessa vez, dos 
preços), garantindo a coesão entre os dois textos. (Repare 
que um leitor que desconhece o fato narrado no texto I, ao se 
deparar com a palavra “Agora”, questionará seu uso).

08  C
Como é típico do texto jornalístico, em especial a notícia, a 
linguagem empregada é clara e tende à impessoalidade.

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

10  E

O autor afirma que, embora o amor possa machucar, e por 
vezes ser difícil, ele é a única coisa que faz com que as pes-
soas se sintam vivas; o que pode ser confirmado no verso: “It 
is the only thing that makes us feel alive”..

11  D
A expressão melting pot é usada para descrever grandes cen-
tros em que pessoas de diversas origens e culturas convivem 
de forma harmoniosa. Isso fica claro no trecho: “[...] it’s a mel-
ting pot where animals from every environment live together 
– a place where no matter what you are, from the biggest 
elephant to the smallest shrew, you can be anything”.

12  B
A sociedade descrita por John Lennon não possui fronteiras 
(ou países) nem religião, o que faz com que ela seja utópica. 
Essa característica da sociedade pode ser encontrada, inclu-
sive, no refrão da canção, em que Lennon diz: “You may say 
I’m a dreamer”.

13  B
A ambiguidade presente no trecho “raise your hand” conduz 
ao humor. Isso porque, ao incitar as pessoas que estão em 
um ponto de ônibus a levantar a mão caso odeiem esperar, o 
texto as incentiva a chamar um táxi.

14  A
Existe um claro problema de comunicação entre o casal: a 
garota deixa um bilhete na geladeira dizendo que o relacio-
namento não está funcionando, e o rapaz entende que é o 
eletrodoméstico que está com problemas. Essa quebra de 
expectativa confere humor ao texto.

15  B
No anúncio, lê-se “Ahora tu suscripción anual [...] te costará un 
30% menos”. Com isso, entende-se que o desconto proposto 
poderá ser de até 30%, já que foi utilizado o artigo indefinido 
un, que demarca, nesse contexto, valor aproximado. Assim, o 
assinante economizará por volta de 30% na assinatura anual:

16  E
O texto comunica aos leitores o compromisso do governo da 
Venezuela em distribuir mais de 333 milhões de medicamen-
tos à população.

17  A
A irmã do narrador, ao ver a figueira, compara a árvore à mãe, 
dizendo que, da mesma forma, a mãe não se movia, não fa-
lava nem ouvia, mas estava viva. O narrador declara ser um 
mau perdedor porque refuta essa imagem (não concordando 
com a tranquilidade que a metáfora trazia), dizendo que a 
figueira segue outras leis e que, portanto, não se pode fazer 
essa comparação, ainda que a intenção seja boa.

18  E
De acordo com o texto, o espanhol herdou dos bárbaros (go-
dos) o cavalheirismo e o amor ao lar


