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01. (Enem 2017)  

Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições 
defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento 
que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado; não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de 
um livro adúltero […]. 

Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo 

rebentou em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor 
calado, e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor 

moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. 
ASSIS, M. A causa secreta, Disponível em: www.dominimopublico.gov.br  

Acesso em: 9 out. 2015. 

 
No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que 
singulariza esse procedimento narrativo é o registro do(a) 

a) indignação face à suspeita do adultério da esposa. 
b) tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. 
c) espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. 
d) prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. 
e) superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. 

 
02. (Enem 2017)  

TEXTO I 
Terezinha de Jesus 

De uma queda foi ao chão 
Acudiu três cavalheiros 
Todos os três de chapéu na mão 
O primeiro foi seu pai 

O segundo, seu irmão 
O terceiro foi aquele 
A quem Tereza deu a mão 

ATISTA, M. F. B. M.; SANTOS, I. M. F. (Org.). Cancioneiro da Paraíba.  
João Pessoa: Grafset, 1993 (adaptado). 

 
TEXTO II 

Outra interpretação é feita a partir das condições sociais daquele tempo. Para a ama e para a criança para 
quem cantava a cantiga, a música falava do casamento como um destino natural na vida da mulher, na 

sociedade brasileira do século XIX, marcada pelo patriarcalismo. A música prepara a moça para o seu destino 
não apenas inexorável, mas desejável: o casamento, estabelecendo uma hierarquia de obediência (pai, irmão 
mais velho, marido), de acordo com a época e circunstâncias de sua vida. 

Disponível em: http://provsjose.blogspot.com.br.  
Acesso em: 5 dez. 2012. 

 
O comentário do texto II sobre o texto I evoca a mobilização da língua oral que, em determinados 
contextos, 

a) assegura a existência de pensamentos contrários à ordem vigente. 
b) mantém a heterogeneidade das formas de relações sociais. 
c) conserva a influência religiosa sobre certas culturas. 
d) preserva a diversidade cultural e comportamental. 
e) reforça comportamentos e padrões culturais. 
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03. (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. 
 

04. (Enem 2017)  
A língua tupi no Brasil 

 
Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga (peixe seco, em tupi) era quase sinônimo de falar 

língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, em 1698, o 

governador da província, Artur de Sá e Meneses, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem 
“a língua geral dos índios”, pois “aquela gente não se explica em outro idioma”. 

Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, 
graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas: as bandeiras, 
expedições ao Sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam o português ou se 
expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694, foi 
descrito pelo bispo de Pernambuco como “um bárbaro que nem falar sabe”. Em suas andanças, essa gente 

batizou lugares como Avanhandava (lugar onde o índio corre), Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e Itu 
(cachoeira). E acabou inventando uma nova língua. “ 

Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes”, conta o historiador e antropólogo 

John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. “Isso mudou o tupi paulista, que, além da influência do 
português, ainda recebia palavras de outros idiomas.” O resultado da mistura ficou conhecido como língua geral 
do sul, uma espécie de tupi facilitado. 

ÂNGELO, C. Disponível em: . Acesso em: 8 ago. 2012. (Adaptado). 

 
O texto trata de aspectos sócio históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do 
tupinaformação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena 
a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares 

designados. 
b) originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala 

de variadas etnias indígenas. 

c) desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses, vindos de Lisboa. 
d) misturou-se aos falares africanos, em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas 

contra o Quilombo dos Palmares. 
e) expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador, e juntos originaram a língua dos 

bandeirantes paulistas. 
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05. (Enem 2017)  

A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um 
adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias 
pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso 
aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. 

Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível 
para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada em que a 
minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, à 

qual a maioria sucumbe. 
O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm de 

percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por 
falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até 
mesmo em vícios de correntes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua 
formação escolar e na Condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente 

orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. 
BALZANO, O N MORAIS, J. S. A formação do jogador de futebol e sua relação Com a escola EFDeportes,  

n. 172, set 2012 (adaptado) 

 
Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto 
critica o(a) 
a) despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. 
b) garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. 
c) falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol. 

d) investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e 
desilusão profissional no esporte. 

e) despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em 
Outros setores da vida. 

 
 

 


