
 

 

CARTAS 
 
01. (ENEM) Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às três da manhã no Jardim Lauriston. Nosso 

homem que estava na vigia viu uma luz às duas da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se 
aproximou, encontrou a porta aberta e, na sala da frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os 
cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, EUA. Não houve 
assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de 
sangue, nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um 
quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa seria ótimo, se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria 
muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. 

DOYLE, A. C. Um estudo em vermelho. Cotia: Pé de Letra, 2017. 
 

Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse 
texto tem a função de 
a) restringir a investigação, deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta. 
b) refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. 
c) identificar o local da cena do crime, localizando-o no Jardim Lauriston. 
d) introduzir o destinatário da carta, caracterizando sua personalidade. 
e) apresentar o vigia, incluindo-o entre os suspeitos do assassinato. 

 
02. (ENEM) Prezada senhorita, 

 
Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre 

progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por 
encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns 
Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil 
para os deveres conjugais. 

Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde 
que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo Exmo. Sr. 
Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representantes da Associação 
dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. 

Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador, 
Sabugosa de Castro 

CARVALHO, J. C. Amor de contabilista. In: Porque Lulu Bergatim não atravessou o Rubicon. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1971. 

 
A exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o 
tom de humor decorre da incompatibilidade entre 
a) o objetivo de informar e a escolha do gênero textual. 
b) a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores. 
c) o emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto. 
d) as formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. 
e) o rigor quanto aos aspectos formais do texto e a profissão do remetente. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 3     
 

Considere o texto que segue, início da narrativa Os usos da casemira inglesa, de Moacyr Scliar. 
 

Estou lhe escrevendo, Matilda, para lhe transmitir aquilo que a contrariedade (para não falar em 
indignação) me impediu de lhe dizer de viva voz. Note, é a primeira vez que isso acontece em nossos trinta e 
cinco anos de casados, mas é uma primeira vez que pode também ser a última. Não é ameaça. É constatação. 
Estou profundamente magoado com sua atitude e não sei se me recuperarei. 

Tudo por causa de sua teimosia. Você insiste, contra todas as minhas ponderações, em dar a seu pai um 
corte de casemira inglesa como presente de aniversário. Eu já sei o que você vai me dizer: é seu pai, você 
gosta dele, quer homenageá-lo. Mas com casemira, Matilda. Com casemira inglesa, Matilda. Que horror, 
Matilda. 

Raciocinemos, Matilda. Casemira inglesa, você sabe o que é isso? A lã dos melhores ovinos, Matilda. A 
tecnologia de um país que, afinal, deu ao mundo a Revolução Industrial. O trabalho de competentes operários. 
E sobretudo a tradição, a qualidade. Esse é o tecido que está em questão, Matilda. A casemira inglesa. 

Há muitos aspectos nesse problema, mas quero deixar de lado tudo o que me parece menos significativo, 
inclusive o preço. Sim, o preço. Você sabe que sou homem de poucas posses e que um corte de tecido 
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importado custaria bastante, mas vamos admitir que isso seja secundário, vamos omitir esse detalhe; fixemo-
nos na própria casemira inglesa, Matilda. 

Obs.: casemira por “casimira”, tecido fino e leve, para vestuário. 
(In: Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 15 e 16) 

 
03. (PUCCamp SP) Sobre o acima transcrito, é correto afirmar: 

a) Nessa carta/conto, o leitor conhece exclusivamente os sentimentos do remetente e os fatos que ele 
cita; devido às regras do gênero textual adotado, quem lê fica a par também, e somente, do nome do 
destinatário, que vem expresso em forma de vocativo. 

b) O fato de somente o remetente ter direito à fala não impede o acesso do leitor ao que pensa o 
destinatário; por meio da onisciência, o marido pode apreender e informar o que a esposa iria dizer 
para justificar o presente que queria dar ao pai. 

c) Tratando-se de adaptação de uma carta, o texto não contém todos os aspectos formais do gênero, 
estando ausentes a indicação de local e data, a saudação; assim, o leitor não chega a conhecer traço 
algum que lhe permita avaliar o tempo ou o espaço em que as ações têm lugar. 

d) Da opção por construir um conto em que a prática de escrever uma carta familiar é encenada decorre 
o relato em primeira pessoa e o tom de intimidade adotado; o fato de um homem escrever para a sua 
mulher dá ao leitor a ilusão de estar fazendo parte da privacidade alheia. 

e) Na interlocução, estão presentes remetente e leitor, este a quem o marido fala de seus sentimentos e 
intenções; com a frase Raciocinemos, Matilda, a esposa é convidada a entrar na conversa, quando, na 
verdade, está sendo exposta a uma cerrada argumentação para que mude de ideia. 

 
TEXTO: 2 - Comuns às questões: 4, 5, 6, 7     

 

01 Carta do escritor Graciliano Ramos ao pintor Cândido Portinari 
 

02 Rio – 18 – Fevereiro – 1946 
03 Caríssimo Portinari: 
04 A sua carta chegou muito atrasada, e receio que esta resposta 05 já não o ache fixando na tela a nossa 

pobre gente da roça. Não há 06 trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e 07 exibimos 
deformações; contudo as deformações e miséria existem 08 fora da arte e são cultivadas pelos que nos 
censuram. 

09 O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústica, Portinari, 10 é isto: se elas desaparecessem, 
poderíamos continuar a trabalhar? 11 Desejamos realmente que elas desapareçam ou seremos também 12 uns 
exploradores, tão perversos como os outros, quando expomos 13 desgraças? Dos quadros que você mostrou 
quando almocei no Cosme 14 Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com 15 a criança 
morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível: 16 numa sociedade sem classes e sem miséria seria 
possível fazer-se 17 aquilo? Numa vida tranquila e feliz que espécie de arte surgiria? 18 Chego a pensar que 
faríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isto 19 me horroriza. 

20 Felizmente a dor existirá sempre, a nossa velha amiga, nada a 21 suprimirá. E seríamos ingratos se 
desejássemos a supressão dela, 22 não lhe parece? Veja como os nossos ricaços em geral são burros. 

23 Julgo naturalmente que seria bom enforcá-los, mas se isto nos 24 trouxesse tranquilidade e felicidade, eu 
ficaria bem desgostoso, 25 porque não nascemos para tal sensaboria. O meu desejo é que, 26 eliminados os 
ricos de qualquer modo e os sofrimentos causados 27 por eles, venham novos sofrimentos, pois sem isto não 
temos arte. 

28 E adeus, meu grande Portinari. Muitos abraços para você e para 29 Maria. 
Graciliano 

 
sensaboria: contratempo, monotonia 
 
04. (Mackenzie SP) Observe as afirmações: 

 

I. A carta apresentada para leitura pertence a um gênero do discurso do domínio discursivo interpessoal, 
por isso prevê, em sua própria elaboração, uma interlocução entre emissor e destinatário, com papéis 
bem definidos. 

II. A carta apresentada para leitura é classificada como um discurso aberto, dirigido não a um leitor-
interlocutor específico, mas a um conjunto de leitores virtuais com o objetivo de expressar opiniões e 
denunciar ações negativas. 

III. Na carta apresentada para leitura, pode ser assinalada, entre outras, a presença das funções emotiva 
(na manifestação de sentimentos do emissor), conativa (no endereçamento das mensagens ao 
destinatário) e referencial (no tratamento de assuntos específicos). 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Estão corretas as afirmações I e II. 
b) Estão corretas as afirmações I e III. 
c) Estão corretas as afirmações II e III. 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
e) Nenhuma das afirmações está correta. 
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05. (Mackenzie SP) Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Como meio de expressão e comunicação que estabelece diálogo a distância entre interlocutores, a 

carta deixou de ser uma prática corriqueira para a maioria das pessoas. 
b) Dados que circunscrevem uma carta espacial e temporalmente fazem parte dos elementos que 

constituem esse gênero do discurso. 
c) Expressões e palavras com função fática estão presentes na estrutura de uma carta e apresentam a 

função de estabelecer a interação verbal. 
d) Faz parte obrigatoriamente da estrutura de uma carta como gênero o desenvolvimento de um enredo 

fictício, com elementos como personagens, tempo, espaço e voz narrativa. 
e) Na carta apresentada para leitura, encontram-se expressões linguísticas que evidenciam o 

comprometimento do emissor com as informações que são transmitidas por escrito. 
 
06. (Mackenzie SP) Assinale a alternativa correta. 

a) O sufixo de superlativo em caríssimo (Ref. 03) e a expressão meu grande (Ref. 28) indiciam o grau de 
afetividade que une emissor e destinatário da carta. 

b) O pronome esta (Ref. 04) pode ser substituído por “essa” sem prejuízo para o uso correto da norma 
culta escrita do português brasileiro. 

c) A forma do verbo em fixando (Ref. 05) denota que a ação a que se faz referência é considerada em 
seu estado concluído e final. 

d) O uso do pronome nossa (Ref. 20) evidencia que o emissor da carta delimita de maneira irrefutável 
sua separação e distância em relação ao destinatário. 

e) Os verbos seríamos (Ref. 21) e desejássemos (Ref. 21) exprimem o sentido de ações que são dadas 
como certas e realizadas. 

 
07. (Mackenzie SP) Assinale a alternativa correta. 

a) A forma pronominal o (Ref. 5) refere-se ao substantivo trabalho, presente no período imediatamente 
posterior ao do emprego do pronome citado. 

b) O verbo dizem (Ref. 06) denota que se está diante de um sujeito da ação indeterminado, sem uma 
referência precisa e relativo a comentários que eram familiares aos interlocutores da carta. 

c) É opcional o uso do acento indicador da crase em a mim mesmo (Ref. 09), de acordo com as regras 
atuais de ortografia e acentuação. 

d) O referente do pronome isto (Ref. 10) é mencionado anteriormente ao uso da forma pronominal 
indicada. 

e) A forma pronominal lhe (Ref. 22) refere-se anaforicamente ao substantivo dor, presente no início do 
parágrafo. 

 
08. (Fac. Baiana de Direito BA)     

X  
D. LUÍSA A D. RAQUEL  
Juiz de Fora, 15 de janeiro  
 

Meu marido quer ir à corte no fim do que você há de estimar decerto. E ao mesmo tempo o meu fim é 
preveni-la, a fim de que procure disfarçar na presença aquilo que me disfarça no papel. Adeus.  
Luísa 
 
XI  
D. RAQUEL A D. LUÍSA  
Corte, 20 de janeiro  
 

O que é que disfarço no papel? Estou a meditar, a esquadrinhar, e nada descubro. Podia imaginar que 
você se refere ao assunto do Alberto; mas depois do que eu lhe escrevi seria demasiada insistência... 
Explique-se. Quanto à notícia que me dá de que vem cá, para mim a sorte grande. Por mais que eu queira 
explicar no papel o prazer que sinto com isto, não posso. Não sei escrever; não me acodem as palavras 
próprias. O Dr. Alberto (o tal!) dizia outro dia que a língua humana é cabal para dizer o que se passa no 
espírito, mas incapaz de dizer o que vem do coração. E acrescentou esta sentença que é engenhosa, mas 
velha: com os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração. Você, porém, adivinhará o que eu sinto e 
apressará a sua vinda. E o nenê?  

Raquel 
ASSIS, Machado de. Ponto de vista. In: Histórias da meia-noite. São Paulo: LEL, [s.d.]. p. 176-246. v. 1. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2016.  
 
O texto em destaque é um fragmento do conto “Ponto de Vista” de Machado de Assis. A narrativa se 
desenvolve somente através de cartas trocadas entre as amigas Raquel, que é solteira e está na corte, e 
Luísa, que se casou e mora em Juiz de Fora.  
Como não há o recurso do narrador nessa narrativa, as personagens se constroem diante do leitor, ao 
explicitar seus pontos de vista à medida que as cartas são escritas, revelando que  
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a) a residente em Juiz de Fora, de forma imatura, acusa a que é solteira de estar enamorada de seu 
esposo e prevê o desenlace de uma grande amizade.  

b) a que ficou na corte não concorda com o casamento de sua amiga e, por isso, não lhe agrada a ideia 
de sua presença lá, acompanhada do marido.  

c) Luísa compreende, nas entrelinhas das cartas de Raquel, que ela está apaixonada por Alberto e lhe 
adverte que, em sua presença, seu olhar pode acabar revelando esse sentimento.  

d) Raquel reconhece – e admite para a sua interlocutora – que é muito hábil em expressar seus 
sentimentos através da escrita.  

e) As duas figuras femininas discordam quanto à maneira como os sentimentos humanos são 
demonstrados por meio de palavras. 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 9     

 
 
09. (FUVEST SP) A dificuldade explicitada no último quadrinho verifica-se apenas na redação de cartas ou 

ocorre também na redação dos gêneros textuais romance e conto? Justifique sua resposta. 
 
10. (UPE) Leia os textos a seguir: 

IMAGEM 1  
 

 
 

Via Sacra 

IMAGEM 2 
 

 
 

A primeira missa no Brasil 

 
TEXTO 1 
 
POEMA À VIRGEM  
 
Olha como está prostrado diante da Face do PAI,  
Todo o suor de sangue do seu corpo se esvai.  
Olha a multidão se comporta como ELE se ladrão  
fosse,Pisam-N0 e amarram as mãos presas ao pescoço.  
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Olha, diante de Anás, como um cruel soldado  
O esbofeteia forte, com punho bem cerrado.  
Vê como diante Caifás, em humildes meneios,  
Aguenta mil opróbrios, socos e escarros feios.  
 
Não afasta o rosto ao que bate, e do perverso  
Que arranca Sua barba com golpe violento.  
Olha com que chicote o carrasco sombrio  
Dilacera do SENHOR a meiga carne a frio.  
 
Olha como lhe rasgou a sagrada cabeça os espinhos,  
E o sangue corre pela Face pura e bela.  
Pois não vês que seu corpo, grosseiramente ferido  
Mal susterá ao ombro o desumano peso?  
 
[...]  
 
Se o não sabes, a Mãe dolorosa reclama  
Para si, as chagas que vê suportar o FILHO que ama.  
Pois quanto sofreu aquele corpo inocente em reparação,  
Tanto suporta o Coração compassivo da Mãe, em expiação.  

(J.Anchieta) 
 
TEXTO 2 
 

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. 
Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou 
naquele ilhéu armar um esperável, e dentro dele um altar mui bem corregido. E ali com todos nós outros 
fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz 
pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por 
todos com muito prazer e devoção.  

Ali era com o Capitão a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada, 
da parte do Evangelho.  
 

[...]  
 

Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; e nós todos lançados por essa 
areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa 
vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da Cruz, sob cuja obediência viemos, o que 
foi muito a propósito e fez muita devoção.  

(Pero Vaz de Caminha) 
 
Correlacione os textos e as imagens às proposições abaixo:  
(1) A segunda imagem pertence a um famoso artista plástico, que registrou momentos significativos, não 

só do início da colonização brasileira mas também da cidade de Salvador no século XX.  
(2) A carta do Descobrimento do Brasil, pelas suas características e pretensões, pertence à literatura 

denominada catequética, ideia transmitida na imagem 2, o que está bem explícita.  
(3) O texto 1 e a imagem 2 referem-se ao sofrimento da Virgem, quando acompanha o suplício do filho. 

Trata-se da obra do Padre José de Anchieta, cuja devoção pela Virgem Maria é incontestável.  
(4) Tanto o poema como a carta em prosa são textos que registram momentos importantes para nós, 

brasileiros: o primeiro pelo caráter religioso e catequético e o segundo como documento histórico, o 
que bem ratifica a linguagem visual referente a cada um deles.  

(5) Apesar da importância da carta de Caminha para nossa história, há quem discuta se realmente nela 
reside o início da Literatura Brasileira, pois apresenta duas características que podem justificar essa 
discussão: a primeira, o fato de não transmitir conhecimento dos habitantes da nova terra, e a 
segunda, pela predominância da função apelativa e não poética, vez que esta, segundo Jakobson, é o 
que torna o texto literário.  

 
Estão CORRETAS apenas  
a) 1, 2 e 3.  
b) 2, 4 e 5.  
c) 3 e 5.  
d) 1, 2, 3 e 4.  
e) 4 e 5.  
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TEXTO: 4 - Comuns às questões: 11, 12     
 

Carta de amor 
 

Me perdoa, meu amor, por esta carta. Teu bom gosto e teu bom senso não a merecem. Mas estou sofrendo 
e o sofrimento leva à pieguice. Ouço “Mentiras” de Adriana Calcanhoto, noite e dia. Não posso mais conviver 
com este ziguezaguear da alma que parece mais uma perfuração de madeira dura, intermitente, que nunca 
mais chega do outro lado. O fato de teres deixado os meus livros com dedicatória entre os entulhos na cozinha 
foi do mais cruel antilirismo que um ser pudesse suportar. Deverias ter levado ou ao menos disfarçado por 
piedade. Encontrei cartas de teus amantes [...]. Havia também pequenos rabiscos guardados de recordação em 
guardanapos de papel, manchados de vinho tinto. Por que fizeste isso, Amor? Por que quiseste que visse esses 
sinais de menosprezo? E tuas juras de amor que teus olhos revelavam, enquanto cantavas para mim 
“Exagerado” de Cazuza e eu fazia nosso almoço de domingo? Tenho caminhado sozinho pelas avenidas, pelas 
alamedas, e ficado nos cantos mais escuros, tentando entender o que te fiz ou o que não te fiz. Numa dessas 
chuvas de verão, resolvi me molhar até a alma em gesto de ablução para ver se algum resíduo de maltrato que 
te fiz desapareceria de vez. Mas não deu certo. A ablação de nossos laços só aconteceu do lado externo. Por 
onde andas... Eu ainda te pergunto: já que me renegaste por meio de tantos gestos, por que deixaste sobre a 
cama o cadarço vermelho do teu sapado, que tantas vezes te pedi e não me deste? 

(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas. São Paulo: Nankin, 2013. p. 172.) 
 
11. (PUC GO) Em relação ao uso do pronome oblíquo antes do verbo em “Me perdoa, meu amor, por esta 

carta”, no primeiro período do texto, é correto afirmar que ele: 
a) está de acordo com o padrão formal escrito da língua portuguesa. 
b) sugere intimidade entre os interlocutores. 
c) refere-se à pessoa a quem a carta se dirige. 
d) assume a função de sujeito gramatical do verbo “perdoar”. 

 
12. (PUC GO) O texto, “Carta de amor”, configura-se como uma carta, conforme o próprio título antecipa, em 

que o enunciador expressa seu estado de espírito em decorrência do término de uma relação amorosa. 
Considere a elaboração do texto e o estado emocional de seu enunciador para analisar as proposições que 
seguem: 

 
I. Os títulos das músicas citadas dão a medida do comportamento de cada personagem, conforme a 

percepção do enunciador. 
II. A fragilidade do missivista se deixa evidenciar na primeira frase, mas esse estado se mostra alterado 

no final da carta. 
III. A pieguice, referida pelo autor da carta como efeito do sofrimento, pode ser percebida em suas 

atitudes anteriores ao rompimento. 
IV. As palavras são constitutivas tanto dos objetos que permearam a relação amorosa (letras de músicas, 

livros, rabiscos em guardanapos) quanto do gênero do texto em questão. 
 
Assinale a única alternativa cujos itens estão todos corretos: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) II e IV. 

 
13. (ENEM) Querido Sr. Clemens, 
 

Sei que o ofendi porque sua carta, não datada de outro dia, mas que parece ter sido escrita em 5 de 
julho, foi muito abrupta; eu a li e reli com os olhos turvos de lágrimas. Não usarei meu maravilhoso broche 
de peixe-anjo se o senhor não quiser; devolverei ao senhor, se assim me for pedido... 

OATES, J. C. Descanse em paz. São Paulo: Leya, 2008. 
 
Nesse fragmento de carta pessoal, quanto à sequenciação dos eventos, reconhece-se a norma-padrão 
pelo(a) 
a) colocação pronominal em próclise. 
b) uso recorrente de marcas de negação. 
c) emprego adequado dos tempos verbais. 
d) preferência por arcaísmos, como “abrupta” e “turvo”. 
e) presença de qualificadores, como “maravilhoso” e  “peixe-anjo”. 
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14. (ENEM) É bom saber que os atletas mineiros, agora, podem contar com um centro de treinamento de 
ponta e adequado a diversas modalidades esportivas. Tenho um filho que sonha em ser atleta olímpico. 
Quem sabe ele não fará parte da equipe de atletismo? Parabéns pela reportagem. 

RESENDE, L. Fantástica fábrica de atletas – Seção Fale com a Encontro. Encontro, n. 12, out. 2013. 
 

A carta do leitor é recorrente em jornais e revistas. Nesse texto, um dos elementos constitutivos desse 
gênero é a 
a) presença de elogio. 
b) brevidade do conteúdo. 
c) exploração de fatos corriqueiros. 
d) ocorrência de frase interrogativa. 
e) referência a uma matéria publicada. 

 
15. (ENEM)     

O valor das coisas 
 

Você deve ter notado que a revista custa R$ 13. Não é pouco, eu sei. É mais que boa parte das 
revistas — e olha que muitas delas têm papel mais grosso, mais brilhante, uma atitude mais arrogante, 
mais de quem sabe de tudo. Se você desembolsou R$ 13 para ler estas linhas, é porque, de alguma 
maneira, você enxergou valor aqui neste trabalho que nós fazemos. Temos muito orgulho disso, e muita 
consciência da responsabilidade que isso implica. 

Esta edição fala muito deste assunto: o valor das coisas. Ficar antenados nas ideias transformadoras 
que estão mudando a lógica de tudo é nossa obrigação aqui na revista. Acreditamos que, assim, 
entregaremos a você uma publicação que ajude a entender as coisas e a tomar as decisões certas para 
viver bem. É esse o meu compromisso com você. Prometo que vamos trabalhar duro todos os dias para 
que a revista valha cada centavo que você gasta conosco. 
Grande abraço, 
Diretor de Redação. 

BURGIERMAN, D. R. Superinteressante, ed. 317, abr. 2013 (adaptado). 
 
As cartas ao leitor, publicadas em revistas, valem-se de diversas estratégias argumentativas, por meio das 
quais se busca construir uma relação de cumplicidade entre revista e público-alvo e promover a adesão do 
leitor à publicação. Nessa carta, constrói-se uma imagem de revista que 
a) busca o menor preço para garantir economia ao leitor. 
b) respeita o leitor e tem consciência de sua responsabilidade em fazer um trabalho de qualidade. 
c) assume diante do leitor sua diferença em relação a outras revistas que estão no mercado. 
d) privilegia ideias transformadoras que estão mudando a lógica de tudo no mundo. 
e) justifica seu investimento porque precisa melhorar seu padrão gráfico. 

 
16. (ENEM) Salvador, 10 de maio de 2012. 
 

Consultoria PC Speed 
Sr. Pedro Alberto 
 
Assunto: Consultoria 
 
Prezado Senhor, 
 
Manifestamos nossa apreciação pelo excelente trabalho executado pela equipe de consultores desta 
empresa na revisão de todos os controles internos relativos às áreas administrativas. 
As contribuições feitas pelos membros da equipe serão de grande valia para o aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho que estão sendo utilizados. 
Queira, por gentileza, transmitir-lhes nossos cumprimentos. 
Atenciosamente, 
 
Rivaldo Oliveira Andrade 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Disponível em: www.pcspeed.com.br. Acesso em: 1 maio 2012 (adaptado). 
 
A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC 
Speed. Nesse contexto, o uso da norma-padrão 
a) constitui uma exigência restrita ao universo financeiro e é substituível por linguagem informal. 
b) revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente. 
c) expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. 
d) torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente. 
e) sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais. 
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TEXTO: 5 - Comuns às questões: 17, 18     
 

O texto a seguir foi adaptado de um capítulo do livro O CONTADOR DE HISTÓRIAS, publicado pela Editora 
Globo em 1972 em homenagem aos quarenta anos de produção literária do escritor Érico Veríssimo. 
 

QUERIDO ÉRICO 
Lygia Fagundes Telles 

 
1 Érico Veríssimo, meu querido: 
  

2 Tão prontamente aceitei o convite para 3 escrever uma página sobre você, com tanta 4 alegria fui dizendo 
sim que em seguida nem 5 pude me lamentar pelo que paguei — pelo que 6 tenho pago sempre por essa minha 
face 7 arrebatada e fácil no sentido de não calcular. 8 Não prever os cipós nos quais acabo me 9 enrolando todas 
as vezes que saio do meu 10 gênero e faço outra coisa que não seja 11 nitidamente a minha ficção. Fico 
insegura. 12 Gauche. E então? Medo de ser pedante. Medo 13 de ser sentimental. Aceitam os senhores da 14 
Globo um conto com Érico na pele de 15 personagem principal? – tive vontade de 16 perguntar. 

17 Como descobrir a palavra exata, num 18 depoimento tão pessoal, sem tocar nas 19 detestáveis pontas 
que pareciam me aguardar 20 com a implacabilidade do monstro de duas 21 cabeças desafiando o viajante na 22 
encruzilhada? A cabeça da direita — a da 23 razão — soltando fogo e fumo pelas narinas, a 24 cabeça da 
esquerda — a do coração — 25 soltando a mesma massa espessa de fumaça 26 e chamas, tão perigosas quanto 
as da sua 27 irmã gêmea. Nem possessa nem lúcida. 

28 Sentei-me diante da folha em branco, 29 tirei do copo de pedra minha caneta Bic e 30 fiquei olhando, 
através da transparência 31 plástica, a veia estática de tinta vermelha — 32 sangue do pensamento ainda não 
pensado. E 33 então? — perguntei-me ainda naquele estado 34 de perplexidade que me faz crepúsculo, nem 35 
dia nem noite, mas uma coisa ambígua à 36 espera do milagre de uma definição. A caneta 37 plena e eu oca. E 
essa ideia do conto? Hein? 38 Não serve um conto?... 

39 Nem pedante nem sentimental, que ele 40 não merece isso, repeti e fiquei sorrindo, 41 porque nesse 
instante senti que você sorriu 42 também. O sorriso foi se transformando num 43 riso lento e descontraído, sem 
nenhuma 44 ironia, apenas divertido. Rimos juntos 45 enquanto tomei um café e acendi meu 46 cigarro: você 
tem razão, Érico, por que a 47 palavra exata? Lá sei por onde andará a 48 palavra exata, tão melhor usar nosso 
habitual 49 diálogo, testemunho de que não só a arte é 50 diálogo, mas principalmente a amizade. E 51 como 
amizade também é memória, quero me 52 estender à margem do rio do Passado Mais 53 que Perfeito e ficar 
olhando a correnteza com 54 a mesma antiga voz e a mesma cor, em meio 55 do alarido delirante do presente 
[...]. Sou raiz 56 que se apega e sou folha que se abandona 57 nessa evocação orientada apenas pela terna 58 
vigilância de quem escreve a um amigo com a 59 espontaneidade de poder dizer lá no alto: meu 60 querido. 

61 Érico Veríssimo, meu querido, é manhã e 62 estamos no ano de 1943. [...] Concorri à vaga 63 da 
Academia de Letras da escola [...] e a 64 primeira coisa que me ocorreu fazer foi 65 convidar você e Cecília 
Meireles para uma 66 conferência na nossa Academia. [...] 

67 No dia da sua chegada, não pudemos 68 sequer ir buscá-lo no aeroporto. [...] Não, 69 ninguém tinha 
carro nem nada, os 70 motorizados da Faculdade não liam. 

71 Sugeri que lhe déssemos uma pequena 72 lembrança após a conferência [...] E, 73 terminada a sessão, 
não seria interessante 74 oferecer um uísque ao romancista? [...] Em 75 que casa seria essa reunião? 

76 Lembrei-me de telefonar a Mário de 77 Andrade: estava viajando. Fomos procurar 78 Oswald de Andrade, 
que nos recebeu com o 79 maior calor, mas esfriou quando um colega 80 deu sua baixaria: já que o Mário não 
estava 81 em São Paulo, quem sabe ele, Oswald, 82 poderia?... Uma reuniãozinha simpática, com 83 uma dúzia 
de pessoas, quem sabe... Não 84 podia, não. Estava fortemente implicado com 85 o gaúcho, que tinha dois 
defeitos 86 irremovíveis: primeiro, não se definia 87 politicamente, quer dizer, não caíra nos 88 braços do partido 
quando devidamente 89 sondado. “Mas é possível uma coisa dessas? 90 Num momento como este que 
atravessamos, 91 um escritor ficar indiferente? Apático?! E 92 bebemos mais um copo de cerveja, “enquanto 93 
Oswald passava ao segundo item da sua 94 implicância. Então desatamos a rir, porque era 95 mesmo 
engraçado, aquilo de ele se invocar 96 com romancista por ser um romancista feliz. 97 “Ele é feliz demais, não 
pode! Vende os livros, 98 joga tênis e se casou, e continua casado a 99 vida inteira com uma mulher só, é 
abusar! Ele 100 ainda está casado com a mesma?”, perguntou 101 e, antes mesmo de ouvir a resposta, explodiu: 
102 “O dia em que ele comer o pão que o diabo 103 amassou, nesse dia escreverá um grande 104 livro, e eu lhe 
oferecerei uma festa. Mas antes 105 tem que ficar desesperado, rasgado, preso e 106 corneado até pelo 
cachorro”. 

107 Artista é todo aquele que bebe fel e 108 querosene — concluí, enquanto assistia a uma 109 aula de 
Legislação Social, onde sempre me 110 entregava a pensamentos sobre Deus, a arte 111 e a morte, etecetera. 
Esse e outros 112 preconceitos adquiri e perdi com o tempo: foi 113 na carne que senti, um dia, o julgamento de 
114 um crítico, que ficou uma fúria comigo porque 115 eu escrevia coisas mórbidas e em seguida ia 116 fazer 
ginástica e jogar voleibol na Associação 117 Cristã dos Moços. Mas como é que pode? 

118 “O bom romancista é ao mesmo tempo 119 um anjo e um cavalão, trabalha com as asas 120 (as coisas 
mais finas, mais espirituais, mais 121 belas) e com as patas, isto é, trabalho braçal, 122 a resistência física e a 
paciência cavalar. Mas 123 confio acima de tudo no Instinto. Que o anjo 124 trabalhe montado no cavalo. E que 
no fim 125 desapareça de todo a marca das patas e fique 126 apenas a luz das asas. Bonito, não?” (Porto 127 
Alegre, 29 de agosto de 1950.) 
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128 Você dizia que não gostava nem de 129 tango, nem de gato, nem de cachorro. Mas 130 gostava de Bach, 
de criança e de cavalo. Eram 131 os primeiros elementos de um gaúcho132 tranquilo que não dançava tango, 
mas tinha a 133 cara do próprio. De um gaúcho discreto, de 134 fala baixa, riso breve e fácil comunicação com 135 
o público, como ficou provado naquela noite 136 de invierno, quando nos disse que acreditava, 137 acima de 
tudo, na trilogia tão batida da 138 verdade, da bondade e da beleza. Durante um 139 dos debates que 
promovemos, um estudante 140 lhe fez uma pergunta, não me lembro da 141 pergunta, mas me lembro da sua 
resposta: 142 “sou apenas um contador de histórias”. 

143 Fiquei meio chocada: estava no começo 144 da carreira e minha autoconfiança e meu 145 orgulho não 
aceitavam esse tipo de confissão. 146 Um simples contador de histórias? 

147 A um entrevistador que lhe fazia 148 perguntas agudíssimas William Faulkner 149 respondeu de repente; 
“Sou fazendeiro, 150 moço”. O entrevistador um crítico formado em 151 Harvard, ficou histérico: “Escritor, diga 
152 escritor!” Então ele sorriu e se levantou para 153 ir embora: “Sou fazendeiro”. Mas nessa época 154 eu ainda 
não tinha lido essa entrevista, que 155 poderia ter me impressionado. Nessa época, 156 eu ainda tateava no 
ofício: tamanho 157 despojamento não fazia mesmo sentido diante 158 da minha ambição. 

159 É difícil encontrar uma criatura tão 160 coerente no seu comportamento de absoluta 161 fidelidade a si 
próprio e aos outros, aqueles 162 nos quais você acreditou. Sua gente. Seus 163 amigos. Sua música. Seus livros 
— ah, com 164 que amor você se devotou ao seu doce 165 mundo. Já naquele distante 1943 você parecia 166 
saber que o importante é cuidar da rosa do 167 nosso jardim. Sem, contudo, se ausentar sem 168 se omitir. E em 
algum momento você ficou 169 indiferente aos problemas do nosso povo? Ao 170 sofrimento desse povo? Aí 
estão os seus 171 livros, através dos quais você se manifesta, 172 participa deste tempo e deste vento. Sua voz 
173 transparece na boca das personagens, 174 centenas de personagens falando alto da sela 175 de um cavalo, da 
poltrona de uma sala 176 governamental, de um coreto. Falando baixo 177 do catre de uma prisão, que nas 
prisões se 178 fala em baixo tom. A injustiça — eis o que 179 mais fundamente parece tocá-lo —, a injustiça 180 e 
todo o seu leque maldito, que vai da 181 servidão à tortura. 
 
17. (UECE) Considere as afirmações seguintes sobre a organização enunciativa do texto: 

 
(   ) A opção pela estrutura formal de carta favorece as reflexões da autora sobre seu processo de escrita. 
(   ) No excerto “Não prever os cipós nos quais acabo me enrolando todas as vezes que saio do meu 

gênero” (Refs. 8-10), enrolar-se nos cipós é uma metáfora para sentir dificuldade no desenvolvimento 
da escrita. 

(   ) A referência a “essa ideia do conto” (Ref. 37) traduz a tentação de voltar ao gênero conhecido como 
solução para iniciar a escrita do texto. 

(   ) O uso da expressão “transparência plástica” (Refs. 30-31) contrasta o estado do instrumento de 
escrita com a fonte de criação – a mente da autora. 

(   ) A carta é considerada um diálogo a distância. No texto, a estrutura de carta permite que a cronista 
(remetente) estabeleça um diálogo com o destinatário e insira nesse diálogo trechos narrativos. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é 
a) V, V, F. F, F. 
b) F, F, F, V, V. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, F, V, F, F. 

 
18. (UECE) Atente ao excerto “Nem pedante nem sentimental, que ele não merece isso, repeti e fiquei 

sorrindo, porque nesse instante senti que você sorriu também” (Refs. 39-42). 
 
Sobre o uso dos pronomes pessoais “ele” e “você”, afirma-se: 
I. As duas formas referenciais apontam para um mesmo referente no texto. 
II. Ambas as formas pronominais representam a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem fala o 

remetente na carta. 
III. No trecho, a mudança da perspectiva narrativa para a perspectiva dialogal justifica a mudança de “ele” 

para “você”. 
 
Está correto o que se diz em 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
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19. (ENEM)     
 

Carta ao Tom 74 
 
Rua Nascimento Silva, cento e sete 
Você ensinando pra Elizete 
As canções de canção do amor demais 
Lembra que tempo feliz 
Ah, que saudade, 
Ipanema era só felicidade 
Era como se o amor doesse em paz 
Nossa famosa garota nem sabia 
A que ponto a cidade turvaria 
Esse Rio de amor que se perdeu 
Mesmo a tristeza da gente era mais bela 
E além disso se via da janela 
Um cantinho de céu e o Redentor 
É, meu amigo, só resta uma certeza, 
É preciso acabar com essa tristeza 
É preciso inventar de novo o amor 

MORAES, V.; TOQUINHO. Bossa Nova, sua história, sua gente.  
São Paulo: Universal; Philips,1975 (fragmento). 

 
O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, 
possibilitando que o eu poético e o interlocutor 
a) compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. 
b) troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. 
c) façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. 
d) tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. 
e) aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 20     

 
Os usos da casimira inglesa 

 
1 Estou lhe escrevendo, Matilda, para lhe transmitir aquilo que a contrariedade (para não falar 2 

indignação) me impediu de dizer de viva voz. Note, é a primeira vez que isso acontece nos 3 nossos 35 anos de 
casados, mas é primeira vez que pode também ser a última. Não é ameaça. 4 É constatação. Estou 
profundamente magoado com sua atitude e não sei se me recuperarei. 

5 Tudo por causa de sua teimosia. Você insiste, contra todas as minhas ponderações, em dar a 6 seu pai 
um corte de casimira inglesa como presente de aniversário. Eu já sei o que você vai me 7 dizer: é seu pai, você 
gosta dele, quer homenageá-lo. Mas, com casimira, Matilda. Com casimira 8 inglesa, Matilda. Que horror, 
Matilda. 

9 Raciocinemos, Matilda. Casimira inglesa, você sabe o que é isso? A lã dos melhores ovinos, 10 Matilda. A 
tecnologia de um país que, afinal, deu ao mundo a Revolução Industrial. O trabalho 11 de competentes 
funcionários. E sobretudo tradição, a qualidade. Esse é o tecido que está em 12 questão, Matilda. A casimira 
inglesa. 

(...) 
13 Isso, a casimira inglesa. Agora, seu pai.  
14 Ele está fazendo noventa anos. É uma idade respeitável, e não são muitos que chegam lá, 15 mas − 

quanto tempo ele pode ainda viver? (...) mesmo que ele viva dez anos, mesmo que ele 16 viva vinte anos, a 
casimira sem dúvida durará mais. Aí, depois que o sepultarmos, depois que 17 voltarmos do cemitério, depois 
que recebermos os pêsames dos parentes, e dos amigos, e dos 18 conhecidos, teremos de decidir o que fazer 
com as coisas dele, que são poucas e sem valor 19 − à exceção de um casaco confeccionado com o corte de 
casimira que você pretende lhe dar. 

20 Você, em lágrimas, dirá que não quer discutir o assunto, mas eu terei que insistir, até para o seu 21 bem, 
Matilda; os mortos estão mortos, os vivos precisam continuar a viver, eu direi. Algumas 22 hipóteses serão 
levantadas. Vender? Você dirá que não; seu pai, o velho fazendeiro, verdade 23 que arruinado, despreza coisas 
como comprar e vender, ele acha que ser lojista, como eu, é 24 a suprema degradação. Dar? A quem? A um 
pobre? Mas não, ele sempre detestou pobres, 25 Matilda, você lembra a frase característica de seu pai: tem que 
matar esses vagabundos. O 26 casaco ficaria pendurado em nosso roupeiro, Matilda. Ficaria pendurado muito 
tempo lá. A não 27 ser, Matilda, que seu pai dure mais tempo que o casaco. Não apenas isso é impossível, como 
28 remete a uma outra interrogação: e o seguro de vida dele, Matilda? E as joias de sua mãe, que 29 ele guarda 
debaixo do colchão? Quanto tempo ainda terei de esperar? 

30 Estou partindo Matilda. Deixo o meu endereço. Como você vê, estou indo para longe, para uma 31 
pequena praia da Bahia. Trópico, Matilda. Lá ninguém usa casimira. 

Moacyr Scliar Contos reunidos . São Paulo: Cia. das Letras, 995. 
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20. (UERJ) O conto de Moacyr Scliar adota a forma de uma carta, gênero que tem convenções específicas. 
Uma das marcas que permitem associar esse texto a uma carta é a presença de: 
a) vocativo 
b) narrativa 
c) confissão 
d) argumentação 

 
GABARITO:   
 
01. B 
 
02. B 
 
03. D 
 
04. B 
 
05. D 
 
06. A 
 
07. B 
 
08. C 
 
09. Para o personagem da tirinha, a escrita de uma carta, gênero epistolar, que deveria ser algo pessoal e 

verídico, é usada como criação imaginativa, uma vez que difere do que ele fala: “É escrever uma coisa 
enquanto falo outra”. Dessa forma, o gênero epistolar se assemelha a gêneros tradicionalmente ficcionais 
como o romance e o conto. 

 
10. E 
 
11. B 
 
12. C 
 
13. C 
 
14. E 
 
15. B 
 
16. C 
 
17. C 
 
18. C 
 
19. B 
 
20. A 
 
 


