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 Exercícios – Questões Inéditas Modelo 
ENEM 
 
1.  

 
No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, 
próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui 
para expressar principalmente a seguinte ideia: 

a) dificuldade de conexão entre as pessoas 
b) aceleração da vida na contemporaneidade 
c) desconhecimento das possibilidades de diálogo 
d) desencontro de pensamentos sobre um assunto 

 
 
2. "Entre a paisagem 
o rio fluía 
como uma espada de líquido espesso: 
como um cão 
humilde e espesso. 
Entre a paisagem 
(fluía) 
de homens plantados na lama; 
de casas de lama 
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plantadas em ilhas 
coaguladas na lama; 
paisagens de anfíbios 
de lama e lama." 

(João Cabral de Melo Neto) 
 
Como demonstram as estrofes acima, é no livro O cão sem plumas que João Cabral de melo Neto 
inicia a temática centrada no: 

a) social. 
b) eu. 
c) poético. 
d) objeto. 
e) despojamento 

 
 
3. Em bom português 
 No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria 
que a gente é apanhada (aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do 
plural: tudo é “a gente”). A própria linguagem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte do 
léxico cai em desuso. 
 Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que 
falam assim: 
 – Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. 
 Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saber dizer que viram um filme que 
trabalha muito bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em 
vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de 
comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de 
passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez 
de apresentar sua mulher. 

(SABINO, F. Folha de  S. Paulo, 13 abr. 1984) 
 
A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica 
essa característica da língua, evidenciando que 

a) o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. 
b) a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. 
c) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza diversidade geográfica. 
d) a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o 

falante 
e) o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as 

regiões. 
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4. 
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Vem perto o dia em que soará para os escritores a hora do irreparável desastre e da derradeira 
desgraça. (l.1-2) 
 
A profecia para os escritores, anunciada na primeira frase do texto de forma extremamente 
negativa, se opõe ao tom e à conclusão do texto. Considerando esse contraste, o texto de Bilac 
pode ser qualificado basicamente como: 

a) irônico 
b) incoerente 
c) contraditório 
d) ultrapassado 

 
 
5. A foto e o texto abaixo foram extraídos do 20º Anuário do Clube de Criação de São Paulo. 
Nesse volume, vêm relacionados os melhores trabalhos da criação publicitária produzidos no 
Brasil entre fevereiro de 1994 e março de 1995.  

 
 
A seguir, transcrevemos o texto que acompanha a foto. 
O Rio Tietê recebe, em sua breve passagem por São Paulo, uma carga de, aproximadamente, 60 
toneladas de esgoto por dia. Você faz idéia do que são 60 toneladas de esgoto? E num só dia? É 
mais ou menos o que se precisa para encher o Ginásio do Ibirapuera. Até a boca. Agora imagine 
o cheiro disso. Não, o cheiro é melhor você nem tentar imaginar. As autoridades, para variar, 
mostram-se absolutamente incompetentes ou simplesmente desinteressadas em solucionar o 
problema que já foi resolvido em outros países, escoradas numa sociedade incapaz de pressionar 
e movimentar esta modorra interminável. Mas tudo isso não é de se estranhar levando-se em 
conta que o Tietê vive cercado de pessoas que jogam lixo na rua sem a menor cerimônia, não 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Lista de Exercícios  

Português 
Eduardo Valladares e Rafael Cunha 

06 e 09.10.2015 

 

 
demonstrando o menor orgulho ou afeto pela cidade em que vivem. Que desprezam a própria 
cidadania ao permitir que se desmantelem serviços públicos prioritários em favor de pontes, 
canteiros e túneis. A maioria não liga a mínima se o Tietê é um rio limpo ou um tipo de lixão 
navegável. A maioria não se importa se o Tietê secar e virar um imenso atoleiro fecal. A maioria 
sequer imagina que um rio morto, numa espécie de retribuição mórbida, aos poucos mata 
também tudo o que vive à sua volta. A conclusão a que se chega, portanto, é que os marginais 
nesta história somos nós, cidadãos paulistanos, que quedamos inertes diante de tão bárbara e 
ignóbil agressão. Mas nada disso é imutável. Existe vida após a morte sim. Basta acreditar e lutar 
por ela. Exija das autoridades o cumprimento do projeto de limpeza do Tietê. Mande cartas, 
telegramas, faxes. Telefone se for preciso. Nenhum esforço é demasiado quando o objetivo é 
trazer um ente tão querido de volta à vida. 

Tietes do Tietê  
 
Sabe-se que nenhum texto é escrito por mera diversão. Existe sempre um enunciador (ou vários) 
que, por meio do texto construído, pretende(m) atingir certo resultado. 
 
Nesse caso, pode-se afirmar que o texto foi criado, principalmente, para: 

a) persuadir os que vivem às margens do Tietê, os marginais, a não jogarem no rio dejetos de 
suas moradias. 

b) denunciar à população em geral que as agressões de que é vítima o Tietê são de tal modo 
repulsivas, que o leitor sequer pode tentar imaginar. 

c) alertar a população e as autoridades contra os riscos decorrentes de um possível 
secamento do rio Tietê e sua transformação num imenso atoleiro de fezes. 

d) mobilizar a coletividade paulistana para a despoluição do rio Tietê, não só evitando a 
descarga de lixo em suas águas, mas também cobrando das autoridades as devidas 
providências. 

e) informar a população de que existe um projeto de limpeza do Tietê, engavetado pelas 
autoridades. 
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 Gabarito 

 
1. A 
2. A 
3. B 
4. A 
5. D 

 
 
 
 


