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01. O que a internet esconde de você
Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais de-
cidem quem vai ser seu amigo — e descartam as pesso-
as sem avisar. E, para cada site que você pode acessar, 
há 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado 
oculto da internet.

 
GRAVATÁ, A. Superinteressante. São Paulo, ed. 297. nov 2011 

(adaptado). (Foto: Reprodução)

Analisando-se as informações verbais e a imagem asso-
ciada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda

A) representa a amplitude de informações que compõem 
a internet, às quais temos acesso em redes sociais e 
sites de busca.

B) faz uma denúncia quanto às informações que são omi-
tidas dos usuários da rede, em uma analogia figurada . 

C) diz respeito a um buraco negro digital, onde estão es-
condidas as informações acessadas pelo usuário nos 
sites que sempre acessa. 

D) está associada a um conjunto de restrições sociais pre-
sentes na vida daqueles que estão sempre conectados 
à internet.

E) remete às bases de dados da web, protegidas por se-
nhas ou assinaturas e às quais o navegador não tem 
acesso.

02. Dois compadres viajavam de carro por uma estrada de fa-
zenda quando um bicho cruzou a frente do carro.
Um dos compadres falou:
— Passou um largato ali!
O outro perguntou:
— Lagarto ou largato? O primeiro respondeu:
— Num sei não, o bicho passou muito rápido.

Piadas coloridas. Rio de Janeiro: Gênero, 2006.

Na piada, a quebra de expectativa contribui para produzir 
o efeito de humor. Esse efeito ocorre porque um dos per-
sonagens

A) reconhece a espécie do animal avistado.
B) tem dúvida sobre a pronúncia e a grafia do nome do animal. 
C) desconsidera o conteúdo gramatical  da pergunta. 
D)  constata o fato de um bicho cruzar a frente do carro.
E) apresenta duas possibilidades de variações linguísticas.

03. Em Touro Indomável, que a cinemateca lança nesta se-
mana nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor 
maior e a violência verdadeira vêm dos demônios de La 
Motta – que fizeram dele tanto um astro no ringue como um 
homem fadado à destruição. Dirigida como um senso verti-
ginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de 
Martin Scorsese é daqueles filmes que falam à perfeição 
de seu tema (o boxe) para então transcendê-lo e tratar do 
que importa: aquilo que faz dos seres humanos apenas 
isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos.

Revista Veja, 18 fev. 2009 (adaptado).

Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto obje-
tivou:

A)  Construir uma apreciação irônica do filme.
B)  Evidenciar argumentos contrários ao filme de Scorsese.
C)  Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários.
D)  Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar 

criticamente.
E)  Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e, 

por isso, perde sua qualidade.

04. Câncer 21/06 a 21/07

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na 
sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará 
onde você falha – se anda engolindo sapos, a área gástrica 
se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este 
novo ciclo exige uma “desintoxicação”. Seja comedida em 
suas ações, já que precisará de energia para se recompor. 
Há preocupação com a família, e a comunicação entre os 
irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita 
na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que 
será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, 
avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá 
vontade de olhar além das questões materiais – sua con-
fiança virá da intimidade com os assuntos da alma.

Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009.

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu 
contexto de uso, sua função específica, seu objetivo co-
municativo e seu formato mais comum relacionam-se aos 
conhecimentos construídos sócio culturalmente. A análise 
dos elementos constitutivos desse texto demonstra que 
sua função é:

A)  Vender um produto anunciado.
B)  Informar sobre astronomia.
C)  Ensinar os cuidados com a saúde.
D)  Expor a opinião de leitores em um jornal.
E)  Aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho.

05. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dra-
maturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e 
ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de 
junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e 
português, Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopol-
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08. Descobrimento 
Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus!
muito longe de mim
Na escuridão ativa da noite que caiu
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos,
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu.

(Mário de Andrade) 
 
Pela comparação entre o título e o conteúdo do poema, 
percebe-se uma intenção. 

A) Oxímora 
B) Onomatopaica 
C) Efêmera  
D) Elíptica  
E) Metonímica 

09. No Fragmento do poema de Clarice Lispector, 
 

A) Aparece uma anadiplose.  
B) Indica um hipérbato.   
C) Há claramente uma oposição.   
D) Percebe – se uma metonímia.   
E) É reforçado por uma sinestesia.  
 

10. E quando chega a noite e eu não consigo dormir
Meu coração acelera e eu sozinha aqui
Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão
Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão
Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava
E essa proximidade não dava
Me perdi no que era real e no que eu inventei...
Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor
Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou

(A Noite - Tiê)
Na letra de Tiê, há um ou uma: 

A) Paronomásia. 
B) Pleonasmo.  
C) Anadiplose.  
D) Anacoluto.  
E)  Antonomásia. 
 

11. Na música Epitáfio (Titãs), há duas famosas figuras de 
linguagem:  
 
“Devia ter me importado menos com problemas pequenos 
Ter morrido de amor 
Queria ter aceitado a vida como ela é 
A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier”... 

dina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior 
escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito 
cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, 
que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, úni-
ca que frequentou o autodidata Machado de Assis.

Acesso em: 1 maio 2009.

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textu-
ais, o texto citado constitui-se de:

A)  Fatos ficcionais, relacionados com outros de caráter realis-
ta, relativos à vida de um renomado escritor.

B)  Representações generalizadas acerca da vida de mem-
bros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana.

C)  Explicações da vida de um renomado escritor, com estru-
tura argumentativa, destacando como tema seus princi-
pais feitos.

D)  Questões controversas e fatos diversos da vida de perso-
nalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em 
detrimento de seus feitos públicos.

E)  Apresentação da vida de uma personalidade, organizada 
sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um es-
tilo marcado por linguagem objetiva.

06. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos 
Brilhou no céu da pátria nesse instante 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte 
Em teu seio, ó liberdade 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
No trecho do Hino nacional brasileiro, há uma construção sin-
tática diferente denominada: 

A) Metonímia.   D) Paronomásia.
B)  Hipérbato.   E) Anadiplose.
C)  Anacoluto.  
    

07. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua 
dos anjos, sem amor eu nada seria. 
É só o amor, é só o amor; que conhece o que é verdade; O 
amor é bom, não quer o mal; Não sente inveja ou se envaide-
ce. O  amor é o fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; É um contentamento des-
contente; É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse 
a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor 
eu nada seria. 
É um não querer mais que bem querer; É solitário andar por 
entre a gente; É um não contentar-se de contente; É cuidar 
que se ganha em se perder; 
É um estar-se preso por vontade; É servir a quem vence, o 
vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade; Tão contrário a si é 
o mesmo amor. 
Estou acordado e todos dormem todos dormem, todos dor-
mem; Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É 
só o amor, é só o amor; Que conhece o que é verdade. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua 
dos anjos, sem amor eu nada seria. 

(Monte Castelo, Renato Russo. Do álbum as quatro estações, Legião Urbana) 

Analisando a letra da música Monte Castelo, pode-se afirmar 
que a figura de linguagem predominante é: 

A)  Metonímia. 
B) Oxímoro. 
C) Antítese. 
D) Prosopopeia. 
E) Hipérbole. 
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A) ironia e silepse.  
B) hipérbole e antítese.   
C) catacrese e paradoxo.  
D) hipérbole e metonímia.   
E) metáfora e metonímia.   

12.
 

TEXTO I
[…] já foi o tempo em que via a convivência como viável, 
só exigindo deste bem comum, piedosamente, o meu qui-
nhão, já foi o tempo em que consentia num contrato, dei-
xando muitas coisas de fora sem ceder contudo no que 
me era vital, já foi o tempo em que reconhecia a existência 
escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de 
toda “ordem”; mas não tive sequer o sopro necessário, e, 
negado o respiro, me foi imposto o sufoco; é esta consci-
ência que me libera, é ela hoje que me empurra, são outras 
agora minhas preocupações, é hoje outro o meu universo 
de problemas; num mundo estapafúrdio — definitivamen-
te fora de foco — cedo ou tarde tudo acaba se reduzindo 
a um ponto de vista, e você que vive paparicando as ci-
ências humanas, nem suspeita que paparica uma piada: 
impossível ordenar o mundo dos valores, ninguém arru-
ma a casado capeta; me recuso pois a pensar naquilo em 
que não mais acredito, seja o amor, a amizade, a família, a 
igreja, a humanidade; me lixo com tudo isso! Me apavora 
ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho, 
foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje 
o cinismo dos grandes indiferentes […].

NASSAR, R. Um copo de cólera. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

TEXTO II

Raduan Nassar lançou a novela Um Copo de Cólera em 
1978, fervilhante narrativa de um confronto verbal entre 
amantes, em que a fúria das palavras cortantes se estilha-
çava no ar. O embate conjugal ecoava o autoritário discur-
so do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o 
jugo da ditadura militar.

COMODO, R. Um silêncio inquietante. IstoÉ. Disponível em: <http://www.
terra.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2009.

Na novela Um Copo de Cólera, o autor lança mão de recur-
sos estilísticos e expressivos típicos da literatura produzida 
na década de 70 do século passado no Brasil, que, nas pa-
lavras do crítico Antônio Candido, aliam “vanguarda estéti-
ca e amargura política”. Com relação à temática abordada 
e à concepção narrativa da novela, o texto I:

A)  É escrito em terceira pessoa, com narrador onisciente, 
apresentando a disputa entre um homem e uma mulher 
em linguagem sóbria, condizente com a seriedade da 
temática político-social do período da ditadura militar.

B)  Articula o discurso dos interlocutores em torno de uma 
luta verbal, veiculada por meio de linguagem simples 
e objetiva, que busca traduzir a situação de exclusão 
social do narrador.

C)  Representa a literatura dos anos 70 do século XX e 
aborda, por meio de expressão clara e objetiva e de 
ponto de vista distanciado, os problemas da urbaniza-
ção das grandes metrópoles brasileiras.

D) Evidencia uma crítica à sociedade em que vivem os 
personagens, por meio de fluxo verbal contínuo de tom 
agressivo.

E)  Traduz, em linguagem subjetiva e intimista, a partir do 
ponto de vista interno, os dramas psicológicos da mu-
lher moderna, às voltas com a questão da priorização 
do trabalho em detrimento da vida familiar e amorosa.

13. O poema a seguir pertence à poesia concreta brasileira. O 
termo latino de seu título significa “epitalâmio”, poema ou 
canto em homenagem aos que se casam.

 
Considerando que símbolos e sinais são utilizados geral-
mente para demonstrações objetivas, ao serem incorpora-
dos no poema “Epithalamium – II”:

A)  Adquirem novo potencial de significação.
B)  Eliminam a subjetividade do poema.
C)  Opõem-se ao tema principal do poema.
D)  Invertem seu sentido original.
E)  Tornam-se confusos e equivocados.

14. (ENEM-2009)  Concretismo, Tropicália e a Poesia Marginal: 

 TEXTO I

 
OITICICA, Hélio. Metaesquema I, 1958. Guache s/ cartão. 52 cm x 64 cm. 
Museu de Arte Contemporânea – MAC/USP. Disponível em: <http://www.
mac.usp.br>. Acesso em: 01 maio 2009.

TEXTO II

Metaesquema I
Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no 
sentido de permitir que o apreciador participe da obra de 
forma efetiva. Nesta obra, como o próprio nome define: 
meta – dimensão virtual de movimento, tempo e espaço; 
esquema – estruturas, os Metaesquemas são estruturas 
que parecem movimentar-se no espaço. Esse trabalho 
mostra o deslocamento de figuras geométricas simples 
dentro de um campo limitado: a superfície do papel. A isso 
podemos somar a observação da precisão na divisão e no 
espaçamento entre as figuras, mostrando que, além de 
transgressor e muito radical, Oiticica também era um artis-
ta extremamente rigoroso com a técnica.

Disponível em: <http://www.mac.usp.br>. Acesso em: 02 maio 2009 (Adaptação).

Alguns artistas remobilizam as linguagens geométricas no 
sentido de permitir que o apreciador participe da obra de 
forma mais efetiva. Levando-se em consideração o texto e 
a obra Metaesquema I, reproduzidos anteriormente, verifi-
ca-se que:

A)  a obra confirma a visão do texto quanto à ideia de es-
truturas que parecem se movimentar, no campo limi-
tado do papel, procurando envolver de maneira mais 
efetiva o olhar do observador.
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B)  a falta de exatidão no espaçamento entre as figuras (re-
tângulos) mostra a falta de rigor da técnica empregada 
dando à obra um estilo apenas decorativo.

C)  Metaesquema I é uma obra criada pelo artista para ale-
grar o dia a dia, ou seja, de caráter utilitário.

D)  a obra representa a realidade visível, ou seja, espelha 
o mundo de forma concreta.

E)  a visão de representação das figuras geométricas e rí-
gidas, propondo uma arte figurativa.

15. (UFV-MG-2010) Concretismo, Tropicália e a Poesia Margi-
nal: O texto a seguir é a primeira estrofe do poema “ovono-
velo”, do poeta concretista Augusto de Campos.

 
CAMPOS, Augusto de. Apud. In: CLÜVER, Claus. Iconicidade e isomorfis-
mo em poemas concretos brasileiros. O eixo e a roda. Revista de literatura 
brasileira, Belo Horizonte, v. 13, p. 26, jul.- dez. 2006.

É CORRETO afirmar que o poema:

A)  enfatiza a subjetividade do poeta moderno.
B)  faz uso construtivo dos espaços brancos da página.
C)  emprega o verso tradicional.
D)  produz um lirismo intimista.
E)  produz referência parnasiana. 

Gabarito: 

01. B 
02. B 
03. D
04. E
05. E 
06. B 
07. B 
08. A 
09. C 
10. B 
11. B 
12. D
13. A
14. A
15. B


