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FASCÍCULO 9

Linguagens, Código e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Neste novo fascículo do Projeto ENEM, será a vez de estudarmos itens em que são abordados os seguintes 
assuntos da Língua Portuguesa: funções da linguagem (3,5%) e relações intertextuais (3%). Também chegou a hora 
de estudarmos com questões das línguas estrangeiras. Em inglês, trazemos questões que abordam a leitura e inter-
pretação de textos, representando 52,2% das questões que já caíram no Exame de 2009 a 2018. Isso mostra o quanto 
o aluno precisa ter competência leitora, compreendendo o que está escrito e sabendo interpretar as mensagens nos 
textos. Também em inglês, há questões que trazem análise de cartuns, tirinhas e charges (12,2%), recursos bastante 
explorados nesse tipo de prova.

 Em Espanhol não é diferente. A maioria das questões já trazidas no ENEM (56.7%) exigem compreensão e inter-
pretação textual. Em seguida, vêm questões que abordam semântica e domínio lexical (14,4%).

Bons estudos! 
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Questão 1

Hipertexto
substantivo masculino
1. apresentação de informações escritas, organizada de tal 

maneira que o leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, 
a partir de sequências associativas possíveis entre blocos vin-
culados por remissões, sem estar preso a um encadeamento 
linear único.

2. forma de apresentação de informações em um monitor de 
vídeo, na qual algum elemento (palavra, expressão ou imagem) 
é estacado e, quando acionado (ger. mediante um clique de 
mouse), provoca a exibição de um novo hipertexto com infor-
mações relativas ao referido elemento; hipermídia

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2009

No texto anterior, predomina a função da linguagem metalin-
guística, pois o autor

a) destaca o caráter explicativo do código.
b)	 centra	sua	atenção	na	figura	do	interlocutor.
c) ressalta a importância do canal de comunicação.
d) ocupa-se em expor a subjetividade da mensagem.
e) preocupa-se em registrar as percepções do enunciador.

Questão 2

TEXTO I 
Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos 
Vai reduzir as ilusões a pó 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares estás à beira do abismo 
Abismo que cavastes com teus pés...

“O mundo é um moinho”, de Cartola (1974).

TEXTO II

LAERTE. Quadrão. Folha de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2017.  
Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 17 jul. 2017.

.

Os textos anteriores mantêm uma relação de intertextualidade 
na qual o(a)

a) eu lírico do texto I elabora um retrato objetivo da situação 
narrada. 

b) texto I pode ser encarado como uma versão parodiada 
do texto II. 

c) ironia do texto II se dá pela interpretação denotativa do 
texto I. 

d) inversão de valores torna os sentimentos positivos no 
texto I. 

e) texto II faz uma tradução literal exata do contexto do texto I

 Questão 3

TEXTO I
[...]
Há preconceito com o nordestino
Há preconceito com o homem negro
Há preconceito com o analfabeto
Mas não há preconceito se um dos três for rico, pai
A ditadura segue, meu amigo Milton
A repressão segue, meu amigo Chico
Me chamam Criolo e o meu berço é o rap
Mas não existe fronteira pra minha poesia, pai
Afasta de mim a biqueira, pai
Afasta de mim as biate, pai
Afasta de mim a coqueine, pai
Pois na quebrada escorre sangue, pai

“Cálice”, de Criolo

TEXTO II
[...]
Pai, afasta de mim esse cálice
De vinho tinto de sangue
Como beber dessa bebida amarga
Tragar a dor, engolir a labuta
Mesmo calada a boca, resta o peito
Silêncio na cidade não se escuta
De	que	me	vale	ser	filho	da	santa
Melhor	seria	ser	filho	da	outra
Outra realidade menos morta
Tanta mentira, tanta força bruta
[...]
Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano
Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa
Atordoado eu permaneço atento
Na arquibancada pra a qualquer momento
Ver emergir o monstro da lagoa

“Cálice”, de Milton Nascimento e Chico Buarque

Com base na comparação dos textos anteriores, entende-se 
que o(s)

a) a) texto I é uma paródia do texto II.
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b) dois textos não abordam o mesmo tema.
c) texto I serviu de base para a produção do texto II.
d) dois textos apresentam, além de intertextualidade, inter-

discursividade.
e) texto II se vale de linguagem metaforizada, enquanto o
texto I é literal.

Questão 4

(Maria Clara atende ao telefone, um pouco impaciente. Planos 
alternados com Marcos, no quarto pobre (interior, dia). O rosto 
de Marcos deve ser enquadrado de forma bem marcante [...].

Maria Clara: “Alô?”
Marcos: “Como é que vai?”
Maria Clara: “Quem é que tá falando?”
Marcos: “Um grande admirador seu, Maria Clara, seu
fã número um. A gente não se conhece pessoalmente,
mas garanto que você vai gostar de me conhecer” [...]
Maria Clara: “Diz logo quem é, brincadeira idiota!”
Marcos: “Você vai ver se é brincadeira quando a gente se 

encontrar.
E vai ser em breve [...]”

Disponível em: <https://ndenovela.wordpress.com>. Acesso em: 29 jul. 2016

O trecho apresentado faz parte do roteiro da telenovela Cele-
bridade, escrita por Gilberto Braga, que foi ao ar entre os anos 
2003 e 2004. Nele, há o predomínio da função

a) poética, com a ênfase nas mensagens trocadas pelas per-
sonagens.

b) expressiva, em que a ênfase recai sobre o emissor, no caso, 
Marcos.

c) apelativa, com a ênfase recaindo sobre o receptor, no caso, 
Maria Clara.

d) metalinguística, já que a ênfase se dá no próprio código, no 
caso, a telenovela.

e) fática, em que a ênfase se encontra no canal de comunicação, 
no caso, o telefone.

Questão 5

O texto presente na imagem anterior, que versa sobre sucesso, 
tem como propósito

a)	 afirmar	que	o	sucesso	não	passa	de	uma	mera	ilusão,	por	
ser	algo	absolutamente	efêmero	e	superficial.

b) sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o 
sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas.

c) demonstrar que as pessoas sabem o caminho que leva ao 
sucesso, mas não estão dispostas a percorrê-lo.

d)	 desmistificar	o	 sucesso,	 fazendo	as	pessoas	perceberem	
que ele é apenas um produto do capitalismo.

e)	 criticar	aqueles	que	afirmam	ter	a	“fórmula”	do	sucesso	e	
faturam explorando a ingenuidade das pessoas.

Questão 6

A “violent, head-on collision” created Earth as we know it, 
ground-breaking new research has revealed. A planetary em-
bryo called Theia, thought to be around the size of Mars or Earth, 
collided with Earth 4.5 billion years ago when our planet was just 
100 million years old. It was already known that Theia and Earth 
collided,	but	the	new	evidence	from	the	UCLA-led	scientific	team	
shows it was less of a side swipe, as previously thought, and 
more of a “head-on assault”. The force of the impact resulted in 
early Earth and Theia, together to form a single planet, with a 
piece	breaking	off	and	entering	its	gravitational	pull	to	form	the	
moon. Researchers studied moon rocks from three Apollo mis-
sions and compared them with volcanic rocks found in Hawaii 
and	Arizona.	To	 their	 surprise,	no	difference	was	 found	 in	 the	
oxygen isotopes and it was established that the rocks from each 
shared chemical signatures

NLEWIS, Kayleigh. Earth made up of two planets after ‘violent collision’ with 

Theia 4.5bn years ago, UCLA scientists discover. Independent. Science. 2 fev. 2016. 

Disponível em: <http://www.independent.co.uk>. Acesso em: 23 mar. 2016

Uma pesquisa realizada por astrônomos do Instituto SETI, da 
Universidade da Califórnia em Berkeley (EUA), sugere uma 
nova explicação para a formação do planeta Terra. Com base 
no texto anterior, os cientistas 

a) postulam que a Terra, da forma como é conhecida hoje, 
é o resultado da fusão da Terra primitiva com um planeta 
chamado Theia.

b) defendem que a Terra foi atingida levemente por um pla-
neta denominado Theia, tendo o impacto dessa colisão 
formado a Lua.

c) argumentam que é impossível determinar as verdadeiras 
dimensões do planeta que colidiu contra a Terra primitiva.

d) sugerem que, há 100 milhões de anos, houve uma violen-
ta colisão entre a Terra e um pequeno planeta chamado 
Theia.

e) acreditam que a Lua era, há 4,5 bilhões de anos, um pla-
neta com a mesma composição química da Terra. 

LÍNGUA INGLESA
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Questão 7

No	mundo	da	bolsa	de	valores,	a	figura	do	touro	(Bull	Market)	
representa a força de alta. Já o urso (Bear Market) representa a 
força de baixa. De acordo com o cartum anterior, o uso do verbo 
frasal keep up remete à

a) dificuldade	dos	investidores	compreenderem	o	melhor	mo-
mento para comprar ou vender suas ações.

b) especulação que faz com que investidores mantenham 
suas ações ao invés de se desfazerem delas.

c) incapacidade dos investidores de acompanharem a eleva-
ção dos preços das ações na bolsa de valores.

d) impossibilidade de se prever quando as ações na bolsa de 
valores vão apresentar uma alta ou uma queda.

e) imprevisibilidade	da	bolsa	de	valores,	que	provoca	reflexos	
econômicos	em	todos	os	setores	financeiros

Questão 8

What with threats, physical attacks during demonstrations, 
and murders, Brazil is one of Latin America’s most violent and 
dangerous countries for journalists. Protecting reporters is made 
much harder by the lack of a national mechanism for their pro-
tection and by a climate of impunity fueled by the ubiquitous 
corruption. Media ownership continues to be very concentrated, 
especially in the hands of big industrial families that are often 
close to the political class.

BRAZIL. Reporters Without Borders. Disponível em: <http://rsf.org>. Acesso em: 20 abr. 2016.

Em abril de 2016, a organização Reporters Without Borders 
(Repórteres	Sem	Fronteiras)	divulgou	uma	classificação	anual	
de liberdade de imprensa no mundo. Entre 180 países, o Brasil 
ficou	com	a	104a	posição.	Como é possível ver no texto apre-
sentado, segundo a organização, isso se deve, entre outros 
elementos,

a) à onipresente corrupção no país, que leva a um clima des-
contraído e pouco sério.

b) à forte proteção aos repórteres, a qual não lhes dá espaço 
para trabalhar direito.

c) ao fato de o Brasil se situar na América Latina, que possui 
altos índices de violência.

d) à propriedade dos meios de comunicação ainda nas mãos 
de poucas famílias abastadas.

e) ao fato de a mídia ser muito concentrada, ou seja, não di-
versificar	em	termos	de	publicação 

Questão 9

Essa campanha da cidade de Nova York, que foi divulgada em 
pontos de ônibus e estações de metrô, tinha como objetivo tra-
tar da gravidez na adolescência. Para abordar o problema, a 
campanha

a) observava que o momento ideal para se engravidar é aos 
22 anos.

b) incentivava os jovens que gostam de estudar a utilizar mé-
todos anticoncepcionais.

c) oferecia um número de telefone para jovens mães, para 
que pudessem tirar dúvidas gerais.

d) informava que meninas que engravidam na adolescência 
tendem a parar de estudar.

e)	 mostrava	 que	 filhos	 de	 mães	 muito	 jovens	 têm	 maiores	
chances de não concluir os estudos

Questão 10

Mesclando texto e imagem, os cartuns criticam, de maneira 
bem-humorada, diversos aspectos da vida. No cartum apresen-
tado, há uma crítica

a) aos jornalistas, que estão sempre tentando instaurar o 
pânico na sociedade por meio de notícias dadas em tom 
alarmante.

b) ao governo, que tem, cada vez mais, aumentado o valor da 
energia elétrica, levando os cidadãos a terem que econo-
mizar energia.

c) aos ambientalistas, pois há um exagero com relação aos 
problemas ambientais, em especial, àqueles que envolvem 
a economia de energia.

d) à sociedade, que tem consciência da necessidade de eco-
nomizar energia, mas, ainda assim, mantém uma série de 
aparatos tecnológicos que a consomem.
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e) aos cidadãos em geral, que passam a maior parte do tem-
po em frente à televisão, absorvendo informações, sem se 
preocupar com outros aspectos da vida.

Questão 11 

I was coming back from visiting my son in my Miami and I 
stopped at a rest stop to use the bathroom. I just sat down on 
the toilet when I heard a voice coming from the stall next to 
mine, “Hey! How’s it going?” Although I was quite surprised, and 
I wasn’t in the habit of conversing to the people next to me in 
the	stall,	I	nevertheless	answered	him:	“I’m	fine,”	I	said,	“thanks	
for asking.” “What are you doing?” Asked the same voice. To be 
honest, I was a bit taken aback by the brazenness of this fellow, 
but I would never ignore anyone, so I calmly answered, “I’m re-
lieving myself.” Then I heard the same voice again, “I’m going to 
have to call you back, some smart aleck is answering all of my 
questions.”

Disponível em: <http://www.greatcleanjokes.com>. Acesso em: 20 maio 2016.

O texto narra uma situação vivida por um homem que, em seu 
caminho para casa, resolve parar em uma área de descanso a 
fim	de	usar	o	banheiro.	O	aspecto	cômico	do	texto	reside

a) no encontro inesperado que o homem tem com um amigo. 
b) nas perguntas indelicadas que um estranho faz ao homem.
c) na amizade que se formou entre o homem e um desconhecido.
d) no fato de o homem responder a perguntas que não são 

dirigidas a ele.
e) na falta de comunicação entre os homens, com perguntas e 

respostas sem sentido

Questão 12

Em 2015, durante a Conferência do Clima de Paris, líderes de 
mais	de	150	países	tiveram	o	desafio	de	impedir	que	a	tempe-
ratura do planeta aumentasse mais que 2 °C, sem prejudicar a 
indústria e a economia mundial. Conforme a charge anterior, os 
líderes mundiais, representados pela fala do homem entrevista-
do, demonstram

a) preocupação, pois constataram que não há mais nada que 
se possa fazer, de fato, para salvar o meio ambiente.

b) revolta, pois várias autoridades mundiais faltaram ao even-
to que poderia diminuir o impacto da mudança climática.

c) culpa, pois os líderes mundiais reconhecem a contribuição 
de seus países para o aumento da temperatura do planeta.

d) imprudência, pois acreditam que todos os países, exceto o 
seu próprio, devem se empenhar para salvar o planeta.

e) empenho, pois todos estão dispostos a fazer concessões 
para melhorar a situação climática do planeta.

Questão 13 

La Academia Latina de la Grabación anunció el nombre de los 
artistas	que	recibirían	en	2015	sus	galardones	honoríficos	en	el	
marco de la 16 edición de los premios Grammy Latino que tuvo 
lugar en noviembre en Las Vegas (EE UU). 

     Los cantantes como Ana Belén, Djavan (Brasil) y Pablo 
Milanés (Cuba), entre otros, así como el saxofonista argentino 
Gato Barbieri y el grupo El Gran Combo de Puerto Rico, fueron 
reconocidos con el premio. 

     Asimismo, el consejo directivo de la Academia entregó el 
premio que lleva su nombre al violinista uruguayo Federico Bri-
tos, al productor musical chileno Humberto Gatica y al composi-
tor venezolano Chelique Sarabia. 

     Este premio se concede a las personas que, más allá de 
sus interpretaciones, han realizado una contribución destacada 
en el campo de la grabación. “Sus logros sobresalientes y su 
pasión	por	su	oficio	han	creado	un	legado	perenne”,	dijo	Gabriel	
Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina 
de la Grabación. [...]

PABLO	Milanés,	Ana	Belén	y	Víctor	Manuel	recibirán	un	premio	Grammy	honorífico.	20	minutos,	
Madrid, 16 set. 2015. Disponível em: <http://www.20minutos.es>. Acesso em: 6 out. 2015. (adaptado)

.

De acordo com o texto, o Prêmio Grammy Latino é concedido 
a quem

a) tem sua obra amplamente difundida pelos meios de co-
municação.

b) consegue deixar um legado para a música e cultura latinas.
c) consegue êxito no mundo das interpretações artísticas.
d) se destaca na venda e apresentação de seu conteúdo 

artístico.
e) liderou, durante o ano, o campo da gravação e interpretação 

musical

Questão 14 

Encontra-se	no	texto	da	campanha	o	vocábulo	firma,	cujo	obje-
tivo é apelar ao leitor para que ele

a) assine, solicitando acesso à educação para as crianças.
b) autografe, requerendo que os membros das Nações Uni-

das presenteiem as crianças.
c) doe,	ajudando	a	financiar	os	estudos	de	milhares	de	crianças.
d)	 confirme,	contribuindo	para	que	as	crianças	possam	estu-

dar em outros países.
e) se inscreva, candidatando-se para estudar nas melhores 

escolas	financiadas	pelas	Nações	Unidas

LÍNGUA ESPANHOLA
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1. A   10. D

2. C   11. D

3. D  12. D

4. E   13. B

5. B   14. A

6. A   15. E

7. C   16. A

8. D  17. D

9. E   18. D

Gabarito

Questão 15

GARCÍA, Félix. Un 10% de los menores de 30 años conduce ‘colocado’. El Mundo, 21 jan. 2016. 
Disponível em: <http://www.elmundo.es>. Acesso em: 25 abr. 2016. (adaptado

De acordo com as estatísticas apresentadas no texto,

a) sem o uso de álcool, as mortes no trânsito quase não exis-
tiriam, segundo assegura María Seguí 

b) nos últimos 6 meses, menos de 10% dos jovens dirigiram 
sob efeitos de álcool. 

c) a maioria dos jovens declara saber o que se pode con-
sumir quando se vai dirigir.

d) uma parte dos jovens considera o uso do álcool como 
fator atenuante dos acidentes.

e) 21% dos condutores envolvidos em acidentes, com ou-
sem lesão, usaram drogas.

Questão 16

Na fala do animal de estimação da personagem Enriqueta, do 
cartunista argentino Liniers, encontra-se a locução por supues-
to que, nesse contexto, veicula a ideia de

a)	 afirmação,	demonstrando	que	ele	concorda	que	sua	amiga	
não sabe dançar.

b) dúvida, já que ele não entende o que sua dona está fazendo.
c) oposição, contradizendo a ideia da garota de que ela não 

sabe dançar.
d) soma, pois ele acrescenta a ideia de que ela realmente 

sabe dançar.
e) suposição, dando a entender que talvez ela realmente não 

saiba fazer o que pretende

Questão 17

No anúncio, aparece a estrutura sin colas, que pode ser com-
preendida, em português, como

a) “sem tráfego”, já que as pessoas não precisarão se deslocar 
até o estabelecimento.

b) “sem incômodo”, uma vez que mesmo de casa se pode 
fazer a compra.

c) “sem preocupação”, porque o site da instituição garante se-
gurança.

d)	 “sem	filas”,	 pois	o	 cliente	não	precisará	esperar	 para	 ser	
atendido.

e) “sem problemas”, já que há qualidade no serviço apresentado

Questão 18

China inauguró el mayor telescopio del mundo para 
buscar vida extraterrestre

Hoy empezó a funcionar el radiotelescopio más grande del 
mundo en el suroeste de China, con el que se esperapoder ob-
servar mucho más de lo que conocemos hasta  ahora del univer-
so y avanzar en la búsqueda de vida em otros planetas.

El radiotelescopio, al que bautizaron FAST, tiene uma apertura 
esférica	de	500	metros	de	diámetro,	cubre	uma	superficie	equi-
valente a 30 campos de fútbol, y está instalado en una zona rural 
de la provincia de Guizhou, una región montañosa de China.

La instalación, cuya construcción empezó en marzo de 2011, 
costó 1 200 millones de yuanes (185 millones de dólares) y su-
pera en tamaño al radiotelescopio de Arecibo, situado en Puerto 
Rico, que tiene un diâmetro de 305 metro

CHINA inauguró el mayor telescopio del mundo para buscar vida extraterrestre. Clarín.

25 set. 2016. Disponível em: <http://www.clarin.com>. Acesso em: 11 out. 2016

De acordo com o texto, o maior telescópio do mundo:

a) custou um milhão e duzentos mil yuans.
b) começou a funcionar em março de 2011.
c) foi projetado com diâmetro de 305 metros.
d) foi instalado fora dos grandes centros urbanos.
e) foi instalado em Porto Rico e levado para a China
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Resoluções
01  A

Na função metalinguística, o código explica o próprio código, 
ou seja, é a própria Língua Portuguesa quem se encarrega de 
explicar	o	significado	do	termo	hipertextualidade.

02  C
O texto II possui um tom irônico, pois a situação retratada é 
impossível e só acontece porque algo que está no sentido 
conotativo no primeiro texto é transportado para o sentido de-
notativo no segundo.

03  D
A intertextualidade do texto I com o texto II está evidente, so-
bretudo no refrão e na menção que Criolo faz a Chico e Mil-
ton. Também há interdiscursividade, quando se nota que o 
texto II se refere à repressão militar e a perseguição e morte 
de jovens. Esse é o cenário da periferia brasileira. A violên-
cia não é mais praticada pelos militares, mas pelos policiais. 
Assim,	a	periferia	fica	silenciada	pela	violência,	e	a	juventude	
continua a ser assassinada.

04  E
Na função fática, o objetivo é manter o canal de comunicação 
aberto, com mensagens diretas, sem muito conteúdo infor-
mativo. Isso pode ser visto na conversa entre as persona-
gens, em que a ênfase recai no canal. 

05  B
As pessoas não sabem o que realmente compõe o sucesso, 
pois a conquista de algo tido como sucesso é apenas como a 
ponta de um iceberg.

06  A
O	texto	afirma	que	a	composição	atual	do	planeta	Terra	 foi	
formada a partir de uma fusão entre a Terra primitiva e um 
planeta denominado Theia. Essa fusão teria acontecido há 
4,5 bilhões de anos.

07  C
O	 dicionário	 Oxford	 online	 define	 o	 verbo	 frasal	 “keep	 up”	
como “move or progress at the same rate as someone or so-
mething else”. Na tradução livre para a língua portuguesa, 
o verbo acompanhar, no contexto em questão, remete à in-
capacidade (representada pelo modal can’t) dos investidores 
de acompanharem a alta de preço das ações na bolsa de 
valores.

08  D
Afirma-se	no	 texto	que	a	mídia	brasileira	continua	bastante	
concentrada na mão de famílias de industriais que costumam 
ser próximas à classe política: “Media ownership continues to 
be very concentrated, especially in the hands of big industrial 
families that are often close to the political class”.

09  E
A principal chamada do cartaz evidencia a alternativa E como 
correta: “Eu tenho duas vezes mais chance [maiores chan-
ces] de não concluir o Ensino Médio porque você me teve na 
adolescência”.

10  D

Como se vê na imagem, o telespectador possui diversos apa-
relhos que consomem energia, incluindo uma televisão enor-
me, o que denota uma incoerência entre o discurso da socie-
dade, ilustrado pela pauta jornalística, e a prática do dia a dia.

11  D
O aspecto cômico ocorre quando o homem responde a per-
guntas que não eram dirigidas a ele, como mostra a última 
frase do texto, em que o desconhecido diz ao telefone: “I’m 
going to have to call you back, some smart aleck is answering 
all of my questions”.

12  D
Ao	afirmarem	que	todos	os	países,	exceto	o	seu	próprio,	de-
vem se empenhar para salvar o planeta, os líderes retratados 
na charge demonstram imprudência e falta de consciência 
em relação às mudanças climáticas.

13  B
Para responder à questão, há que se observar o que está dito 
em “Este premio (Prêmio Grammy Latino) se concede a las 
personas que, más allá de sus interpretaciones, han realizado 
una contribución destacada en el campo de la grabación. ‘Sus 
logros	sobresalientes	y	su	pasión	por	su	oficio	han	creado	un	
legado perenne’”, ou seja, que consegue deixar um legado 
para a música e a cultura latinas.

14  A
O	 vocábulo	 firmar	 pode	 ser	 traduzido	 ao	 português	 por	
assinar, já que o cartaz propõe a assinatura das pessoas 
para pedir às Nações Unidas que priorizem a educação das 
crianças.

15  E
Observe	o	que	se	afirma	no	início	do	terceiro	parágrafo:	“el	
21% de los conductores implicados en un accidente con lesio-
nes leves o sin lesión, dieron positivo por drogas ilegales tras 
realizar la prueba”.

16  A
Por	supuesto	é	uma	locução	adverbial	de	afirmação,	portanto	
o animal, ao utilizá-la, demonstra que concorda que sua ami-
ga não sabe dançar, já que ela diz estar interpretando não 
saber dançar.

17  D
A estrutura sin colas pode ser compreendida, no contexto em 
questão,	como	“sem	filas.

18  D
De acordo com o texto, o maior telescópio do mundo foi insta-
lado na zona rural de uma província da China, ou seja, afas-
tado dos grandes centros urbanos.


