
 

 

01. (Enem 2019)  
 

Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, 
Irerê, meu companheiro, 

Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? 
Ai triste sorte a do violeiro cantadô! 

Ah! Sem a viola em que cantava o seu amô, 
Ah! Seu assobio é tua flauta de irerê: 

Que tua flauta do sertão quando assobia, 
Ah! A gente sofre sem querê! 

Ah! Teu canto chega lá no fundo do sertão, 
Ah! Como uma brisa amolecendo o coração, 

Ah! Ah! 
Irerê, solta teu canto! 

Canta mais! Canta mais! 
Prá alembrá o Cariri! 

 
VILLA-LOBOS, H. Bachianas Brasileiras n. 5 para soprano e oito violoncelos (1938-1945).  

Disponível em: http://euterpe.blog.br. Acesso em: 23 abr. 2019. 
 

Nesses verbos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada no(a)  
a)  uso recorrente de pronomes.    
b)  variedade popular da língua portuguesa.    
c)  referência ao conjunto da fauna nordestina.    
d)  exploração de instrumentos musicais eruditos.    
e)  predomínio de regionalismos lexicais nordestinos.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia a crônica “Da lei”, de Ferreira Gullar, para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Aquele acreditava na lei. Funcionário do IAPC [Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários], 
sabia de cor a Lei Orgânica da Previdência. Chegava mesmo a ser consultado pelos colegas sempre que 
surgia alguma dúvida quanto à aplicação desse ou daquele princípio. Eis que um dia nasce-lhe um filho e 
ele, cônscio de seus direitos, requer da Previdência o auxílio-natalidade. Prepara o requerimento, junta 
uma cópia da certidão de nascimento da criança e dá entrada no processo. Estava dentro da lei, mas já na 
entrada a coisa enguiçou. 
– Não podemos receber o requerimento sem o atestado do médico que assistiu a parturiente. 
– A lei não exige isso – replicou ele. 
– Mas o chefe exige. Tem havido abusos. 
Estava montado o angu. O rapaz foi até o chefe, que se negou a receber o requerimento. 
– Vou aos jornais – disse-me o crédulo. – Eles têm de receber o requerimento, como manda a lei. 
Tentei aconselhá-lo: a justiça é cega e tarda, juntasse o tal atestado médico, era mais simples. 
– Não junto. A lei não me obriga a isso. Vou aos jornais. 
Foi aos jornais. Aliás, foi a um só, que deu a notícia num canto de página, minúscula. Ninguém leu, mas 
ele fez a notícia chegar até o chefe que, enfurecido, resolveu processá-lo: a lei proíbe que os funcionários 
levem para os jornais assuntos internos da repartição. 
– Agora a lei está contra você, não? 
– Não. A lei está comigo. 
Estava ou não estava, o certo é que o processo foi até a Procuradoria e saiu dali com o seguinte despacho: 
suspenda-se o indisciplinado. 
Era de ver-se a cara de meu amigo em face dessa decisão. Estava pálido e abatido, comentando a sua 
perplexidade. Mas não desistiu: 
– Vou recorrer. 
Deve ter recorrido. Ainda o vi várias vezes contando aos colegas o andamento do processo, meses depois. 
Parece que já nem se lembra do auxílio-natalidade – a origem de tudo – e brigará até o fim da vida, alheio 
a um aforismo que, por ser brasileiro, inventei: “Quem acredita na lei, esta lhe cai em cima.” 

(O melhor da crônica brasileira, 2013.)  
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02. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2019) Verifica-se o emprego de expressão que destoa da variedade 
linguística predominante no texto em:  
a) “Deve ter recorrido. Ainda o vi várias vezes contando aos colegas o andamento do processo, meses 

depois.” (15º parágrafo)     
b) “– Vou aos jornais – disse-me o crédulo. – Eles têm de receber o requerimento, como manda a lei.” (6º 

parágrafo)     
c) “Estava montado o angu. O rapaz foi até o chefe, que se negou a receber o requerimento.” (5º 

parágrafo)     
d) “Prepara o requerimento, junta uma cópia da certidão de nascimento da criança e dá entrada no 

processo.” (1º parágrafo)     
e) “– Não podemos receber o requerimento sem o atestado do médico que assistiu a parturiente.” (2º 

parágrafo)     
  

03. (Unicamp 2020)  
– Pela milionésima vez, por favor, “se amostrar” não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta 
como essa. 
– Ora veja, incorreto para mim é o que não faz sentido, “se amostrar” faz sentido para boa parte do país. 
– Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal ”exibido”? Todo mundo conhece. 
– Não dá, porque quem se exibe é exibido, quem se amostra é amostrado. Por exemplo: quando os 
vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro 
deles, são exibidos. Eles acham que a roupa de vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as 
meninas e os meninos dos rolezinhos vão para os shoppings para se amostrar uns para outros, e são, 
portanto, amostrados. Percebeu a sutileza da diferença? 
– Entendo, mas está errado. 
– Como é que está errado se você entende? Você não aceita a inventividade linguística do povo. 
“Amostrar” é verbo torto no manual das conjugações e “amostrado” é particípio de amostra grátis! Captou? 

(Adaptado de Cidinha da Silva, Absurdada. Disponível em http://notarodape. blogspot. com/search/label/Cotidiano. 
Acessado em 22/05/2019.) 

 
 
Considerando que a comparação entre modos de falar pode ser fonte de preconceito, o exemplo citado por 
uma das personagens da crônica  
a)  reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados 

de “amostrado” e “exibido”.    
b)  explicita o preconceito, valendo-se de “amostrado” e “exibido” para distinguir dois grupos de jovens do 

mesmo bairro.    
c)  dissimula o preconceito e reconhece que “se amostrar” é, de fato, um verbo que não está de acordo 

com as normas gramaticais.    
d)  refuta o preconceito e confirma o desconhecimento da regra de formação do particípio passado do 

verbo “se amostrar”.    
  
04. (Enem PPL 2019)  

 
Alegria, alegria 

 
Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar quarenta músicos para tocar um uníssono. (Mile 
Davis, durante uma gravação) 
antes havia orlando silva & flauta, e até mesmo no meio do meio-dia. antes havia os prados e os bosques 
na gravura dos meus olhos. antes de ontem o céu estava muito azul e eu & ela passamos por baixo desse 
céu. ao mesmo tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá. 
do lado de cá não resta quase ninguém. apenas os sapatos polidos refletem os automóveis que, por sua 
vez, polidos, refletem os sapatos... 

VELOSO, C. Seleção de textos. São Paulo: Abril Educação, 1981. 
 

Quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta um(a)  
a)  escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos.    
b)  regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet.    
c)  padrão inusitado, com um registro próprio, decorrente da criação poética.    
d)  nova sintaxe, identificada por uma reorganização da articulação entre as frases.    
e)  emprego inadequado da norma-padrão, gerador de incompreensão comunicativa.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o poema de Manuel Bandeira (1886-1968) para responder à(s) questão(ões) a seguir. 

 
Poema tirado de uma notícia de jornal 

 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 
(Libertinagem & Estrela da manhã, 1993.) 

  
05. (Unesp 2019)  

a)  Em que verso se verifica um desvio em relação à norma-padrão da língua escrita (mas recorrente na 
língua oral)? Reescreva o verso, corrigindo esse desvio. 

b) Cite duas características, uma de natureza temática e outra de natureza formal, que afastam esse 
poema da tradição parnasiano-simbolista.  

  
06. (G1 - ifpe 2019)   

 
 

O texto acima faz parte de uma página divulgada em redes sociais chamada “Bode Gaiato”. A página 
divulga memes que fazem referência a diferentes características culturais dos nordestinos. O texto 
apresenta um diálogo entre Júnior e sua mãe sobre Cícero, que queria se matar comendo manga e 
bebendo leite. Sobre o texto, analise o que se afirma abaixo.  
 
I.  O texto faz referência à variação linguística regional e etária, destacando o modo de falar dos 

nordestinos e as diferenças entre a fala de Júnior e a de sua mãe.  
II.  O humor do texto constrói-se, principalmente, através da referência a um conhecimento cultural de 

que ingerir a combinação de manga e leite poderia ser fatal.  
III.  O vocativo “mainha” é característico de variantes faladas no nordeste do Brasil.  
IV. A palavra “chifre” refere-se à traição e é falada em contextos menos formais de uso da língua.  
V.  O texto faz referência ao nordestino de forma estereotipada, indicando a fome como a causa de morte 

de grande parte da população.  
 

Estão CORRETAS, apenas, as afirmações   
a)  III, IV e V.     
b)  I, II e V.     
c)  II, III e IV.     
d)  I, II e IV.     
e)  I, III e V.     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

Xote Ecológico 
 

Não posso respirar, não posso mais nadar 
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 

E se plantar não nasce, se nascer não dá 
Até pinga da boa é difícil de encontrar 

 
Não posso respirar, não posso mais nadar 

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 
E se plantar não nasce, se nascer não dá 

Até pinga da boa é difícil de encontrar 
 

Cadê a flor que estava aqui? 
Poluição comeu 

E o peixe que é do mar? 
Poluição comeu 

E o verde onde é que está? 
Poluição comeu 

Nem o Chico Mendes sobreviveu 
 

GONZAGA, Luiz. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/295406/>. Acesso em: 08 maio 2019. 
  
07. (G1 - ifpe 2019) Considerando os aspectos linguísticos presentes no texto Xote Ecológico, analise as 

afirmações abaixo.  
 

I.  O texto é predominantemente escrito em variedade regional, a fim de garantir maior proximidade em 
relação aos leitores menos escolarizados de todas as regiões do país.  

II.  Em “Não posso respirar”, o termo grifado assinala uma negação.  
III.  No trecho “Cadê a flor que estava aqui?”, o termo grifado classifica-se como advérbio de lugar.  
IV.  Em “Até pinga da boa é difícil de encontrar”, o verbo destacado exprime uma ação.  
V.  No fragmento “E se plantar não nasce, se nascer não dá”, a conjunção em destaque tem valor 

explicativo.  
 
Estão CORRETAS, apenas,   
a)  II e III.     
b)  II e V.     
c)  I e III.     
d)  III e V.     
e)  I e IV.     

  
08. (Enem PPL 2019) Qual a diferença entre publicidade e propaganda? 

 
Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados indistintamente no Brasil. Propaganda é a 
atividade associada à divulgação de ideias (políticas, religiosas, partidárias etc.) para influenciar um 
comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar, como o famoso Tio Sam, criado para incentivar jovens a 
se alistar no exército dos EUA; ou imagens criadas para “demonizar” os judeus, espalhadas na Alemanha 
pelo regime nazista; ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No Brasil, um 
exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em período pré-eleitoral. 
Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Com a Revolução Industrial, a 
publicidade ganhou um sentido mais comercial e passou a ser uma ferramenta de comunicação para 
convencer o público a consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para venda de carros, bebidas ou 
roupas são exemplos de publicidade. 

VASCONCELOS, Y. Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br. 
Acesso em: 22 ago. 2017 (adaptado). 

 
A função sociocomunicativa desse texto é  
a)  ilustrar como uma famosa figura dos EUA foi criada para incentivar jovens a se alistar no exército.    
b)  explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para venda de carros, bebidas ou roupas.    
c)  convencer o público sobre a importância do consumo.    
d)  esclarecer dois conceitos usados no senso comum.    
e)  divulgar atividades associadas à disseminação de ideias.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 

LADO BOM 
Ferréz 

 
Periferia tem seu lado bom 

Manos, vielas, e futebol no campão. 
Meninas com bonecas e não com filhos 
Planejando assim um futuro positivo 

 
Sua paz é você que define. 

Longe do álcool, longe do crime. 
A escola é o caminho do sucesso 
Pro pobre honrar desde o começo 

 
E dizer bem alto que somos a herança 

De um país que não promoveu as mudanças 
Sem atrasar ninguém rapaz 

Fazendo sua vida se adiantar na paz 
 

Jogando bolinha, jogando peão 
Vi nos olhos da criança a revolução 
Que solta a pipa pensando em voar 

Para não ver o barraco que era o seu lar 
 

Periferia lado bom o que você me diz 
Alguns motivos pra te deixar feliz 
Longe do álcool, longe do crime. 

Sua paz é você que define. 
 

E nessa pipa no céu eu vi planar 
A paz necessária para se avançar 

Ânimo, positivismo em ação. 
Hip-Hop cultura de rua e educação 

 
Foi assim que criaram e assim que tem que ser 

O mestre de cerimônia rimando pra você 
Enquanto o DJ troca as bases 

O grafiteiro pinta todo contraste 
 

Da favela pro mundo 
O caminho do rap pelo estudo 

Por isso eu não me iludo 
Roupa de marca não é meu escudo 

 
Detentos já te disse no começo 
E estudar do sucesso é o preço 

Porque a fama não cabe num coração pequeno 
Então positivismo pra vencer vai vendo 

(...) 
 

(http:/www.misixmatch.com - acesso em: 11/05/2018)  
 
09. (G1 - epcar (Cpcar) 2019) Assinale a alternativa que contém uma afirmativa INCORRETA  

a)  O verso “E estudar do sucesso é o preço” pode ser considerado um hipérbato.    
b)  No texto, não há marcas de oralidade.    
c)  Percebe-se que há, na canção, mais de uma função de linguagem, como, por exemplo, a emotiva e a 

poética.    
d) Há rimas ricas e pobres ao longo de toda a canção.    
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Gabarito: 
 
01. b 
 
02. c 
 
03. b 
 
04. c 
 
05.  

a)  O verso “Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro” apresenta desvio em relação à norma-
padrão da língua escrita, já que o verbo chegar, quando indica o ato de atingir ou alcançar um 
determinado lugar, apresenta transitividade indireta, estabelecendo regência com a preposição “a”. 
Para atender à norma-padrão, o verso deveria apresentar a seguinte configuração: Uma noite ele 
chegou ao bar Vinte de Novembro. 

 
b)  O relato de um fato do cotidiano, a linguagem simples e objetiva do poema em versos livres e brancos 

afastam-no da estética parnasiano-simbolista que apresenta preocupação com a linguagem culta e 
refinamento formal, com preferência pelo soneto de versos decassílabos ou alexandrinos.   

 
06. c 
 
07. a 
 
08. d 
 
09. b 
 
 


