
 

 

Professora Viviane Faria 
 

Exercícios – Linguagens - Enem 
 
01. (Enem 2017) Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio 
 

Há um medo por parte dos pais e de alguns professores de as crianças desaprenderem quando navegam, 
medo de elas viciarem, de obterem informação não confiável, de elas se isolarem do mundo real, como se 
o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse medo é reforçado pela mídia, que costuma 
apresentar o computador como um agente negativo na aprendizagem e na socialização dos usuários. Nós 
sabemos que ninguém corre o risco de desaprender quando navega, seja em ambientes digitais ou em 
materiais impressos, mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas vezes interferir nesse 
processo a fim de otimizar ou orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros temas, outros 
caminhos, outras possibilidades diferentes daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas que eles 
costumam usar. É preciso, algumas vezes, negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez que há 
outros meios de comunicação, outros meios de informação e alternativas de lazer. É uma questão de 
equilibrar e não de culpar. 

(COSCARELLI. C. V. Linguagem em (Dis)curso. n. 3. set.-dez. 2009.) 
 
A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando sobre a necessidade de orientação a 
esse uso, pois essa tecnologia  
a) está repleta de informações contáveis que constituem fonte única para a aprendizagem dos alunos.     
b) exige dos pais e professores que proíbam seu uso abusivo para evitar que se torne um vício.    
c) tende a se tornar um agente negativo na aprendizagem e na socialização de crianças e jovens.    
d) possibilita maior ampliação do conhecimento de mundo quando a aprendizagem é direcionada.     
e) leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo do computador se a navegação for desmedida.    

   
02. (Enem 2017) PROPAGANDA – O exame dos textos e mensagens de Propaganda revela que ela apresenta 

posições parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, 
a convicção de uma população; trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, em termos 
de opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas, por um 
mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o 
indivíduo isolado. 

(BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. Brasília: UnB, 1998. Adaptado.) 
 
De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda 
favorecem a  
a) reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados.    
b) difusão do pensamento e das preferências das grandes massas.     
c) imposição das ideias e posições de grupos específicos.     
d) decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra.    
e) identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado.    
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03. (Enem 2017)   

 
 

Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos 
desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de  
a) as crianças frequentarem a escola regularmente.    
b) a formação leitora começar na infância.     
c) a alfabetização acontecer na idade certa.    
d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.     
e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura.     

 
04. (Enem 2017)   

 
 
O consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente 
do consumidor tradicional. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que 
esse novo consumidor sofre influência da  
a) cultura do comércio eletrônico.    
b) busca constante pelo menor preço.    
c) divulgação de informações pelas empresas.    
d) necessidade recorrente de consumo.     
e) postura comum aos consumidores tradicionais.       
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05. (Enem 2015) Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente  
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 
22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embalagens, 
garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O 
problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o 
escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar 
acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderia ser 
devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor 
destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos de lixo, 
baldes, cabides e até acessórios para os carros. 

(Disponível em: <www.girodasestradas.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2012.) 
 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo contexto 
em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam, por sua finalidade. Pela leitura do texto 
apresentado, reconhece-se que sua função é  
a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país.    
b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis.    
c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras.    
d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos.    
e) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias.    

 
06. (Enem 2015) Embora particularidades na produção mediada pela tecnologia aproximem a escrita da 

oralidade, isso não significa que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos buscam, tão somente, 
adaptar o uso da linguagem ao suporte utilizado: “O contexto é que define o registro de língua. Se existe 
um limite de espaço, naturalmente, o sujeito irá usar mais abreviaturas, como faria no papel”, afirma um 
professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet-MG. Da mesma forma, é preciso 
considerar a capacidade do destinatário de interpretar corretamente a mensagem emitida. No 
entendimento do pesquisador, a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utilizado apenas em 
contextos específicos, o que acaba por desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar tal modelo 
em outras situações.  
Independentemente dos aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social da língua revela-se muito 
mais significativo do que seu uso escolar, conforme ressalta a diretora de Divulgação Científica da UFMG: 
“A dinâmica da língua oral é sempre presente. Não falamos ou escrevemos da mesma forma que nossos 
avós”. Some-se a isso o fato de os jovens se revelarem os principais usuários das novas tecnologias, por 
meio das quais conseguem se comunicar com facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas 
precisam ter discernimento quanto às distintas situações, a fim de dominar outros códigos. 

(SILVA JR., M. G.; FONSECA. V. Revista Minas Faz Ciência, n. 51, set.-nov. 2012. Adaptado.) 
 
Na esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação, usos particulares da 
escrita foram surgindo. Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola levar o aluno a  
a) interagir por meio da linguagem formal no contexto digital.    
b) buscar alternativas para estabelecer melhores contatos on-line. 
c) adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes tecnológicos.    
d) desenvolver habilidades para compreender os textos postados na web.    
e) perceber as especificidades das linguagens em diferentes ambientes digitais.    

   
07. (Enem 2015)  TEXTO I 

Um ato de criatividade pode contudo gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra 
sambódromo, criativamente formada com a terminação -(ó)dromo (= corrida), que figura em hipódromo, 
autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular, 
a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo. AZEREDO, J. C. 
Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008.  
 
TEXTO II 
Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de 
samba? Em grego, -dromo quer dizer “ação de correr, lugar de corrida”, dai as palavras autódromo e 
hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não 
perder pontos, mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Formula 1. 

(GULLAR, F. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 3 ago, 2012.) 
 

Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o Texto II apresente um julgamento de valor 
sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete  
a) o dinamismo da língua na criação de novas palavras.    
b) uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras.    
c) a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos.    
d) o reconhecimento da impropriedade semântica dos neologismos.    
e) a restrição na produção de novas palavras com o radical grego.    
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08. (Enem 2016)   
 

Receita 
 
Tome-se um poeta não cansado, 
Uma nuvem de sonho e uma flor, 
Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
Uma veia sangrando de pavor. 
Quando a massa já ferve e se retorce 
Deita-se a luz dum corpo de mulher, 
Duma pitada de morte se reforce, 
Que um amor de poeta assim requer. 

(SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. Alfragide: Caminho, 1997.) 
 
Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função 
do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois  
a) introduz procedimentos prescritivos na composição do poema.    
b) explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita.    
c) explora elementos temáticos presentes em uma receita.    
d) apresenta organização estrutural típica de um poema.    
e) utiliza linguagem figurada na construção do poema.    

   
09. (Enem 2016) O livro A fórmula secreta conta a história de um episódio fundamental para o nascimento da 

matemática moderna e retrata uma das disputas mais virulentas da ciência renascentista. Fórmulas 
misteriosas, duelos públicos, traições, genialidade, ambição – e matemática! Esse é o instigante universo 
apresentado no livro, que resgata a história dos italianos Tartaglia e Cardano e da fórmula revolucionária 
para resolução de equações de terceiro grau. A obra reconstitui um episódio polêmico que marca, para 
muitos, o início do período moderno da matemática. Em última análise, A fórmula secreta apresenta-se 
como uma ótima opção para conhecer um pouco mais sobre a história da matemática e acompanhar um 
dos debates científicos mais inflamados do século XVI no campo. Mais do que isso, é uma obra de fácil 
leitura e uma boa mostra de que é possível abordar temas como álgebra de forma interessante, inteligente 
e acessível ao grande público. 

 
(GARCIA, M. Duelos, segredos e matemática. Disponível em: <http://cienciahojeuol.com.br>. Acesso em: 6 out. 2015. Adaptado.) 

 
Na construção textual, o autor realiza escolhas para cumprir determinados objetivos. Nesse sentido, a 
função social desse texto é  
a) interpretar a obra a partir dos acontecimentos da narrativa.    
b) apresentar o resumo do conteúdo da obra de modo impessoal.    
c) fazer a apreciação de uma obra a partir de uma síntese crítica.    
d) informar o leitor sobre a veracidade dos fatos descritos na obra.    
e) classificar a obra como uma referência para estudiosos da matemática.    

 
10. (Enem 2016)  Você pode não acreditar 
 

Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do 
lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela.  
A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que 
alguém pudesse roubar aquilo. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou 
na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando 
pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar 
para trás, sem temer as sombras. 
Você pode não acreditar: houve um tempo em que as pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no 
meio da tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da saúde, tricotavam sobre a vida 
alheia e voltavam de bonde às suas casas. 
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça 
numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha ingresso na sala da 
família. Era sinal de que já estava praticamente noivo e seguro. 
Houve um tempo em que havia tempo. 

(Houve um tempo. SANTANNA, A. R. Estado de Minas, 5 maio 2013. Fragmento.) 
 
Nessa crônica, a repetição do trecho “Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que...” configura-
se como uma estratégia argumentativa que visa  
a) surpreendem leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante o seu tempo livre antigamente.    
b) sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível.    
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c) advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais.    
d) incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico.    
e) convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à vida no passado.    

 
Gabarito: 
 
01. D 
 
02. C 
 
03. B 
 
04. A 
 
05. E 
 
06. E 
 
07. A 
 
08. A 
 
09. C 
 
10. B 
 
 
 


