
ENEM – questões de linguagens, códigos e suas tecnologias 

Competências e Habilidades 

Prof.: Sinval Santana 

 

Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na 

escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos 

de caracterização dos sistemas de comunicação. 

 

ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 8  

 

A verdade sobre o envelhecimento das populações 

 

Tem se tornado popular produzir grandes projeções de redução de prosperidade 

baseada no envelhecimento demográfico. Mas será que isso é realmente um problema?  

A média de idade nos Estados Unidos é atualmente de 36 anos. Na Etiópia, a 

média é de 18 anos. O país com maior número de idosos é a Alemanha, onde a média de 

idade é de 45 anos. Países em que a população mais jovem domina são mais pobres, e 

aqueles com a população dominante mais idosa são mais ricos. Então por que temer o 

envelhecimento da população?  

Existem pelo menos duas razões. A primeira é psicológica: em analogia ao 

envelhecimento das pessoas, sugere que, à medida que as populações envelhecem, 

tornam-se mais fracas e perdem acuidade mental. A segunda decorre dos economistas e 

de um indicador conhecido como razão de dependência, que pressupõe que todos os 

adultos com menos de 65 anos contribuem para a sociedade, e todos com mais de 65 anos 

são um peso. E a proporção de pessoas com mais de 65 anos tende a aumentar.  

 

LUTZ, W. Azul Magazine, ago. 2017 (adaptado).  

 

A articulação entre as informações do texto leva à compreensão de que ele propõe um(a) 

 

(A) levantamento das causas do envelhecimento das populações.  

(B) análise dos dados demográficos de diferentes países do mundo.  



(C) comparação entre a idade da população economicamente ativa no mundo.  

(D) questionamento sobre o impacto negativo do envelhecimento da população.  

(E) alerta aos economistas sobre as contribuições da população abaixo dos 65 anos. 

R: D 

 

ENEM 2018 QUESTÃO 17  

 

ABL lança novo concurso cultural: 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” 

 

Em razão da grande repercussão do concurso de Microcontos do Twitter da ABL, 

o Abletras, a Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos 

um novo concurso cultural intitulado “Conte o conto sem aumentar um ponto”, baseado 

na obra A cartomante, de Machado de Assis.  

“Conte o conto sem aumentar um ponto” tem como objetivo dar um final distinto 

do original ao conto A cartomante, de Machado de Assis utilizando-se o mesmo número 

de caracteres – ou inferior – que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1778 caracteres. 

Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor 

do Twitter da ABL, o Abletras.  

Disponível em: www.academia.org.br. Acesso em 18 out. 2015 (adaptado) 

 

O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa 

rede social foi utilizada como veículo/suporte para um concurso literário por causa do(a) 

 

(A) limite predeterminado de extensão do texto.  

(B) interesse pela participação de jovens.  

(C) atualidade do enredo proposto.  

(D) fidelidade a fatos cotidianos.    

(E) dinâmica da sequência narrativa. 

R: A 

 

 

 

http://www.academia.org.br/


H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação 

e informação para resolver problemas sociais. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 108 

 

Posso mandar por e-mail? 

 

Atualmente, é comum “disparar” currículos na internet com a expectativa de 

alcançar o maior número possível de selecionadores. Essa, no entanto, é uma ideia 

equivocada: é preciso saber quem vai receber seu currículo e se a vaga é realmente 

indicada para seu perfil, sob o risco de estar “queimando o filme” com um futuro 

empregador. Ao enviar o currículo por e-mail, tente saber quem vai recebê-lo e faça um 

texto sucinto de apresentação, com a sugestão a seguir: 

Assunto: Currículo para a vaga de gerente de marketing  

Mensagem: Boa tarde. Meu nome é José da Silva e gostaria de me candidatar à 

vaga de gerente de marketing. Meu currículo segue anexo. 

 

Guia da língua 2010: modelos e técnicas. Língua Portuguesa, 2010 (adaptado). 

 

O texto integra um guia de modelos e técnicas de elaboração de textos e cumpre a função 

social de 

 

(A) divulgar um padrão oficial de redação e envio de currículos. 

(B) indicar um modelo de currículo para pleitear uma vaga de emprego. 

(C) instruir o leitor sobre como ser eficiente no envio de currículo por e-mail. 

(D) responder a uma pergunta de um assinante da revista sobre o envio de currículo por 

e-mail. 

(E) orientar o leitor sobre como alcançar o maior número possível de selecionadores de 

currículos. 

R: C 

 

 

 

 



ENEM 2018 QUESTÃO 18 

 

 

 

                                 Disponível em: www.sul21.com.br. Acesso em 01 dez. 2017 

(adaptado) 

 

Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da 

associação de verbos no modo imperativo à 

  

(A) indicação de diversos canais de atendimento.  

(B) divulgação do Centro de Defesa da Mulher.  

(C) informação sobre a duração da campanha.  

(D) apresentação dos diversos apoiadores.  

(E) utilização da imagem das três mulheres. 

R: E 

 

H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, 

considerando a função social desses sistemas. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 99 

  

http://www.sul21.com.br/


Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa 

 

Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O 

conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um 

status, digamos mais científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise 

do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma 

oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da 

Northern Illinois University, University of Evansville e Auburn University pediu a um 

professor universitário e dois alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários.  

Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 minutos, o 

trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional 

e receptividade. Seis meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a 

análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. 

Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a 

partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho.  

Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 

 

As redes sociais são espaços de comunicação e interação on-line que possibilitam o 

conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo 

do trabalho, esse conhecimento permite 

  

(A) identificar a capacidade física atribuída ao candidato.   

(B) certificar a competência profissional do candidato.  

(C) controlar o comportamento virtual e real do candidato.  

(D) avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato.  

(E) aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. 

R: D 

 

ENEM 2018 QUESTÃO 34  

 

Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e 

hospitaleiro, mas não é isso o que acontece nas redes sociais: a democracia racial 

apregoada por Gilberto Freyre passa ao largo do que acontece diariamente nas 

comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que 



Muda [...] mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, 

um algoritmo vasculhou plataformas [...] atrás de mensagens e textos sobre temas 

sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393 

284, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da 

discriminação. 

Disponível em: http://oglobo.oglobo.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado) 

 

Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeado por meio de uma pesquisa em 

plataformas virtuais, o texto 

 

(A) minimiza o alcance da comunicação digital. 

(B) refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. 

(C) relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. 

(D) exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. 

(E) expõe a ineficácia nos estudos para alterar tal comportamento.  

R: B 

 

H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 

sistemas de comunicação e informação. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 113 

 

A emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de 

profundas transformações ocorridas desde as últimas duas décadas do século XX. Tais 

mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais 

interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento 

como elementos estratégicos, dos pontos de vista econômico-produtivo, político e 

sociocultural. 

A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de 

transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas por 

inovações organizacionais, sociais e legais. Ainda que tenha surgido motivada por um 

conjunto de transformações na base técnico-científica, ela se investe de um significado 

bem mais abrangente. 

 

http://oglobo.oglobo.com/


LEGEY L.-R.; ALBAGLI, S. Disponível em: wwwdgz.org.br. Acesso em: 4 dez. 2012 

(adaptado). 

 

O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas 

tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitado. De acordo com o texto, 

a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social porque  

 

(A) representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida. 

(B) associa informações obtidas instantaneamente por todos e em qualquer parte do 

mundo. 

(C) propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuindo para a intensificação do 

comércio. 

(D) propicia a interação entre as pessoas por meio de redes sociais. 

(E) representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários 

setores da vida. 

R: E 

 

ENEM 2018 PPL QUESTÃO 32  

 

Não há dúvidas de que, nos últimos tempos, em função da velocidade, do volume 

e da variedade da geração de informações, questões referentes à disseminação, ao 

armazenamento e ao acesso de dados têm se tornado complexas, de modo a desafiar 

homens e máquinas. Por meio de sistemas financeiros, de transporte, de segurança e de 

comunicação interpessoal – representados pelos mais variados dispositivos, de cartões de 

crédito a trens, aviões, passaportes e telefones celulares –, circulam fluxos informacionais 

que carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo contemporâneo. Para além do 

referido cenário informacional contemporâneo, percebe-se, nos contextos 

governamentais, um esforço – gerado por leis e decretos, ou mesmo por pressões 

democráticas – em disseminar informações de interesse público. No Brasil, está em vigor, 

desde maio de 2012, a Lei de Acesso à Informação n. 12.527. Em linhas gerais, a 

legislação regulamenta o direito à informação, já garantido na Constituição Federal, 

obrigando órgãos públicos a divulgarem os seus dados.  

SILVA JR., M. G. Vigiar, punir e viver. Minas faz Ciência, n. 58, 2014 (adaptado).  

 



As Tecnologias de Informação e Comunicação propiciam à sociedade contemporânea o 

acesso à grande quantidade de dados públicos e privados. De acordo com o texto, essa 

nova realidade promove 

  

(A) questionamento sobre a privacidade.  

(B) mecanismos de vigilância de pessoas.  

(C) disseminação de informações individuais.  

(D) interferência da legislação no uso dos dados.  

(E) transparência na relação entre governo e cidadãos. 

R: E 

 

Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante 

para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.  

 

H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de 

necessidades cotidianas de um grupo social.  

 

ENEM 2015 QUESTÃO 96  

 

O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), junto 

com as linguagens da dança (o break dancing) e das artes gráficas (o grafite), seria 

difundido, para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. O break dancing surge 

como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com sprays 

nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do break 

dancing e grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop.  

DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da 

juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005 (adaptado). 

 

Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, o break se caracteriza como 

um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos 

  

(A) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados.  

(B) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana.  

(C) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos.  



(D) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto.  

(E) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. 

R B 

 

ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 23  

 

A expansão urbana altera a configuração de muitos espaços, a ponto de prejudicar 

atividades neles desenvolvidas, seja pela especulação imobiliária, ou pelo projeto 

urbanístico da administração pública. Essa pressão é sentida em algumas escolas, 

principalmente para a prática de esportes, que demanda uma área ampla e diferenciada. 

O problema leva gestores e docentes a procurarem alternativas para se adaptar a essa 

realidade urbana. Para o urbanista Fernando Pinho, “se a cidade é de todos e para todos, 

por que não se apropriar dela? A escola deve ser mais porosa à cidade, à vida do lado de 

fora [...]. Temos que trazer a cidade para a sala de aula e tornar a cidade uma sala de aula”.  

 

PERET, E. A cidade como sala de aula. Retratos: a revista do IBGE, n. 4, 2017 

(adaptado).  

 

As mudanças urbanísticas têm impactado o espaço escolar. Nesse contexto, a prática 

de esporte  

 

(A) pressupõe projetos urbanísticos que sejam adequados.  

(B) exige quadras e ginásios que se localizem fora da escola.  

(C) demanda locais específicos que viabilizem sua realização.  

(D) pede criação de regras que atendam à reconfiguração urbana.  

(E) requer modalidades não convencionais que explorem o espaço urbano. 

R: E 

 

 

 

 

 

 



H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função 

das necessidades cinestésicas.  

 

ENEM 2015 QUESTÃO 107 

 

Obesidade causa doença 

 

A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, 

ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada 

vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento 

estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em 

cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 

anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso 

normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde 

que poderiam 

ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no 

caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. 

 

FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 2 ago. 

2012 (adaptado). 

 

O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura 

corporal dos indivíduos como um problema, relacionando-o ao 

 

(A) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos 

magros. 

(B) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das 

pessoas. 

(C) quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento 

de diversas doenças crônicas. 

(D) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços 

sociais. 

(E) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na 

performance. 



R: C 

 

ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 44  

 

TEXTO I  

 

 

 

Disponível em: http://iasdcentralcampinas.org.br. Acesso em: 5 jun. 2018. 

 

TEXTO II 

 

Disponível em: http://listaloficial.com.br. Acesso em: 5 jun. 2018. 

 

TEXTO III  

 



Analisemos o conceito de saúde formulado na histórica VIII Conferência Nacional 

de Saúde, no ano de 1986. Também conhecido como “conceito ampliado” de saúde, foi 

fruto de intensa mobilização, que se estabeleceu em diversos países da América Latina, 

como resposta à crise dos sistemas públicos de saúde. Recordemos seu enunciado: em 

sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, 

renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 

terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas 

de organização social, de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos 

níveis de vida.  

 

BATISTELLA, C. Abordagens contemporâneas do conceito de saúde. Disponível 

em: www.epsjv.fiocruz.br. Acesso em: 5 jun. 2018 (adaptado).  

 

Com base no conceito ampliado de saúde, podemos interpretar que as imagens dos textos 

I e II  

 

(A) convidam a pensar sobre o conceito ampliado de saúde.  

(B) criticam a relação entre a prática de exercícios e a saúde.  

(C) coadunam-se com o conceito de saúde construído na Conferência.  

(D) exemplificam a conquista do estado de saúde em um sentido amplo.  

(E) reproduzem a relação de causalidade entre fazer exercício e ter saúde. 

R: E 

 

H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, 

considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para 

diferentes indivíduos. 

 

ENEM 2020 – Questão 8  

 

Slam do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente 

desde 2014, em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corposinalizante, criado em 

2008. (Antes de seguirmos, vale a explicação: o termo slam vem do inglês e significa — 

numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer “bater com força” — a 

“poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade”). Nos saraus, o primeiro objetivo foi 



o de botar os poemas em Libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse 

encontro entre a poesia e a língua de sinais, compreender o encontro dessas duas línguas. 

Poemas de autoria própria, três minutos, um microfone. Sem figurino, nem adereços, nem 

acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal 

de tornar a palavra “visível”, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, 

tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas 

sensações.  

 

NOVELLI, G. Poesia incorporada. Revista Continente,  

n. 189, set. 2016 (adaptado).  

 

Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular 

diferentes linguagens com o intuito de  

 

(A) imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética.  

(B) redefinir o espaço de circulação da poesia urbana.  

(C) estimular produções autorais de usuários de Libras.  

(D) traduzir expressões verbais para a língua de sinais.  

(E) proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. 

R: A 

 

ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 18 

 

 



 

Ronda Jean Rousey definitivamente é uma daquelas mulheres que ficará marcada na 

história. Ela foi capaz de fazer o que pouquíssimos conseguem: atrair o público normal, 

que não está acostumado a acompanhar o MMA regularmente.  

 

RESENDE, I. Disponível em: http://espn.uol.com.br. Acesso em: 31 ago. 2017.  

 

Ronda Rousey é uma atleta de MMA (Mixed Martial Arts – Artes Marciais Mistas), 

campeã nessa modalidade. Por seu desempenho na área das lutas, ela se contrapõe ao 

modelo de feminilidade normativo. No contexto da sociedade contemporânea, no qual 

mulheres têm conquistado diferentes espaços, Ronda  

 

(A) masculiniza-se em função das características necessárias a essa prática esportiva.  

(B) aproveita-se do padrão estético para conquistar patrocínios e manter-se no esporte.  

(C) submete-se aos elementos da identidade masculina para se manter no esporte.  

(D) cruza uma fronteira de gênero ao se inserir numa área de reserva masculina.  

(E) mantém sua feminilidade em detrimento de um alto desempenho esportivo. 

R: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador 

de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade.  

 

H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas 

em seus meios culturais.  

 

ENEM 2015 QUESTÃO 119 

 

 

MAGRITTE, R. A reprodução proibida. Oleo sobre tela, 81,3 x 65 cm.  

Museum Boijmans Van Buningen, Holanda,1937. 

 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do 

século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas 

produções. Um traço do Surrealismo presente nessa pintura é o(a) 

 

(A) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

(B) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para 

frente. 

(C) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

(D) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

(E) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 

R A 

 



ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 35  

 

 

AMARAL, T. O mamoeiro, 1925, óleo sobre tela. IEB/USP. 

 

As vanguardas europeias trouxeram novas perspectivas para as artes plásticas brasileiras. 

Na obra O mamoeiro, a pintora Tarsila do Amaral valoriza  

 

(A) a representação de trabalhadores do campo.  

(B) as retas em detrimento dos círculos.  

(C) os padrões tradicionais nacionalistas.  

(D) a representação por formas geométricas.  

(E) os padrões e objetos mecânicos. 

R: D 

 

 

 



H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes 

culturas, padrões de beleza e preconceitos. 

 

ENEM 2017 QUESTÃO 14 

 

TEXTO I 

 

SPETO. Grafite. Museu Afro Brasil, 2009. 

Disponível em: www.diariosp.com.br. Acesso em 25 set. 2015.  

 

TEXTO II 

 

Speto Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é um grafiteiro paulista envolvido 

com skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu, em 1999, pela oportunidade 

de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do 

Norte do Brasil em uma turnê da banda O Rappa. 

Revista Zupi, n. 19, 2010.  

 

O grafite do artista paulista Speto, exposto no museu Afro Brasil, revela elementos da 

cultura brasileira reconhecidos 

 

(A) na influência da expressão abstrata.  

(B) na representação de lendas nacionais.  

(C) na inspiração das composições musicais.  

http://www.diariosp.com.br/


(D) nos traços marcados pela xilogravura nordestina.  

(E) nos usos característicos dos grafismos dos skates. 

R D 

 

ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 43  

 

TEXTO I  

 

A dupla Claudinho e Buchecha foi formada por dois amigos de infância que eram 

vizinhos na comunidade do Salgueiro. Os cantores iniciaram sua carreira artística no 

início dos anos 1990, cantando em bailes funk de São Gonçalo (RJ), e fizeram muito 

sucesso com a música Fico assim sem você, em 2002. Buchecha trabalhou por um bom 

tempo como office boy e Claudinho atuou como peão de obras e vendedor ambulante.  

 

Disponível em: http://dicionariompb.com.br. Acesso em: 19 abr. 2018 (adaptado).  

 

TEXTO II  

 

Ouvi a canção Fico assim sem você no rádio e me apaixonei instantaneamente. 

Quando isso acontece comigo, não posso fazer nada a não ser trazer a música pra perto 

de mim e então começar a cantar e tocar sem parar, até que ela se torne minha. A canção 

caiu como uma luva no repertório do disco e eu contava as horas pra poder gravá-la. 

CALCANHOTTO, A. Fico assim sem você.  

 

Disponível em: www.adrianapartimpim.com.br. Acesso em: 19 abr. 2018 

(adaptado).  

 

A letra da canção Fico assim sem você, que circulava em meios populares, veiculada pela 

grande mídia, começou a integrar o repertório de crianças cujas famílias tinham o hábito 

de ouvir o que é conhecido como MPB. O novo público que passou a conhecer e apreciar 

essa música revela a  

 

(A) legitimação de certas músicas quando interpretadas por artistas de uma parcela 

específica da sociedade.  



(B) admiração pelas composições musicais realizadas por sujeitos com pouca formação 

acadêmica.  

(C) necessidade que músicos consagrados têm de buscar novos repertórios nas periferias. 

(D) importância dos meios de comunicação de massa na formação da música brasileira. 

(E) função que a indústria fonográfica ocupa em resgatar músicas da periferia. 

R: A 

 

H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos 

que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 

 

ENEM 2019 1 APLICAÇÃO – QUESTÃO 13 

 

HELOÍSA: Faz versos? 

PINOTE: Sendo preciso… Quadrinhas… Acrósticos… Sonetos… Reclames. 

HELOÍSA: Futuristas? 

PINOTE: Não senhora! Eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência… Mas 

foi uma tragédia! Começaram a me tratar de maluco. A me olhar de esguelha. A não me 

receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho três filhos. No jornal também não 

pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Ah! Reneguei tudo. Arranjei aquele 

instrumento (Mostra a faca) e fiquei passadista. 

 

ANDRADE, O. O rei da vela. São Paulo: Globo, 2003. 

 

O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade 

brasileira dos anos 1930 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-

se ao público leitor uma postura 

 

(A) preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas. 

(B) conservadora, ao optar por modelos consagrados. 

(C) preciosista, ao preferir modelos literários eruditos. 

(D) nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. 

(E) eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. 

R: B 

 



ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 13  

 

A África possui os próprios estilos de reggae e centenas de bandas. Clubes de 

reggae são encontrados na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Todos, de Erick 

Clapton a Caetano Veloso, já realizaram suas incursões ao reggae. A fonte desse som é a 

Jamaica, a terceira maior ilha do Caribe.  

No fim dos anos 1960, o reggae também começava a conquistar certo espaço em 

várias regiões do Brasil e logo o som caiu nas graças dos maranhenses. Na cidade de São 

Luís, o grande investimento midiático, o crescente mercado de discos e o 

desenvolvimento do circuito das radiolas fizeram o movimento reggae alcançar a solidez 

em meados da década de 1980.  

 

FARIAS, J.; PINTO, T. Da Jamaica ao Brasil: por uma história social do reggae. 

Disponível em: www.eumed.net. Acesso em: 18 nov. 2011 (adaptado).  

 

Considerada por alguns “capital brasileira do reggae”, a cidade de São Luís também é 

reconhecida pelos festejos juninos que incluem Bumba meu boi, Tambor de crioula, 

Cacuriá e as tradicionais quadrilhas. O conjunto dessas características demonstra a  

 

(A) apropriação de gêneros e estilos estrangeiros na criação da música tradicional 

maranhense.  

(B) inexpressividade das manifestações nordestinas em relação às novas referências 

estéticas.  

(C) coexistência de referenciais culturais díspares na construção da musicalidade 

brasileira.  

(D) diluição de modelos estéticos internacionais na criação de novos referenciais 

musicais.  

(E) sobreposição de ideias musicais caribenhas na música autenticamente nacional. 

R: C 

 

 

 

 

 



Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, 

organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção 

e recepção.  

 

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, 

situando aspectos do contexto histórico, social e político.  

 

ENEM 2015 QUESTÃO 115 

 

Casa dos Contos 

 

& em cada conto te cont  

o & em cada enquanto me enca  

nto & em cada arco te a  

barco & em cada porta m  

e perco & em cada lanço  

t e alcanço & em cada escad  

a me escapo & em cada pe  

dra te prendo & em cada g  

rade me escravo & em ca  

da sótão te sonho & em ca 

da esconso me affonso & em  

cada claúdio te canto & e  

m cada fosso me enforco & 

 

ÁVILA, A. Discurso da difamação do poeta. São Paulo: Summus, 1978. 

 

O contexto histórico e literário do período barroco-árcade fundamenta o poema Casa dos 

Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética 

contemporânea revela que 

 

(A) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a 

observação da realidade social. 



(B) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos e 

personalidades da Inconfidência Mineira. 

(C) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua 

opção por uma linguagem erudita. 

(D) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de 

procedimentos estéticos e literários. 

(E) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente 

de opressão vivido pelos inconfidentes. 

R E 

 

ENEM 2020 2 APLICAÇÃO – Questão 41  

 

Leito de folhas verdes 

 

Brilha a lua no céu, brilham estrelas, 

Correm perfumes no correr da brisa, 

A cujo influxo mágico respira-se 

Um quebranto de amor, melhor que a vida! 

 

A flor que desabrocha ao romper d’alva 

Um só giro do sol, não mais, vegeta: 

Eu sou aquela flor que espero ainda 

Doce raio do sol que me dê vida. 

 

DIAS, G. Antologia poética. Rio de Janeiro: Agir, 1979 (fragmento). 

 

Na perspectiva do Romantismo, a representação feminina espelha concepções 

expressas no poema pela 

 

(A) reprodução de estereótipos sociais e de gênero. 

(B) presença de traços marcadores de nacionalidade. 

(C) sublimação do desejo por meio da espiritualização. 

(D) correlação feita entre estados emocionais e natureza. 

(E) mudança de paradigmas relacionados à sensibilidade. 



R:D 

 

H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de 

construção do texto literário. 

 

ENEM 2018 2 Aplicação – QUESTÃO 35  

 

Gaetaninho 

 

Ali na Rua do Oriente a ralé quando muito andava de bonde. De automóvel ou de 

carro só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Por isso mesmo o sonho 

de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. [...]  

— Traga a bola! Gaetaninho saiu correndo.  

Antes de alcançar a bola um bonde o pegou. Pegou e matou.  

No bonde vinha o pai do Gaetaninho.  

A gurizada assustada espalhou a notícia na noite.  

— Sabe o Gaetaninho?  

— Que é que tem?  

— Amassou o bonde!  

A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras.  

Às dezesseis horas do dia seguinte saiu um enterro da Rua do Oriente e 

Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente 

dentro de um caixão fechado com flores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha 

as ligas, mas não levava a palhetinha.  

Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho 

que feria a vista da gente era o Beppino.  

 

MACHADO, A. A. Brás, Bexiga e Barra Funda: notícias de São Paulo. Belo 

Horizonte; Rio de Janeiro: Vila Rica, 1994.  

 

Situada no contexto da modernização da cidade de São Paulo na década de 1920, a 

narrativa utiliza recursos expressivos inovadores, como  

 

(A) o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas.  



(B) o apelo ao modelo cinematográfico com base em imagens desconexas.  

(C) a representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto.  

(D) a encenação crua da morte em contraponto ao tom respeitoso do discurso.  

(E) a percepção irônica da vida assinalada pelo uso reiterado de exclamações. 

R: A 

 

ENEM 2020 – 2 Aplicação – Questão 33  

 

Pessoal intransferível 

 

Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a 

perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades pelo menos 

maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. Sabendo: 

perigoso, divino, maravilhoso.  

Poetar é simples, como dois e dois são quatro sei que a vida vale a pena etc. Difícil 

é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra 

pesa. Difícil, pra quem não é poeta, é não trair a sua poesia, que, pensando bem, não é 

nada, se você está sempre pronto a temer tudo; menos o ridículo de declamar versinhos 

sorridentes. E sair por aí, ainda por cima sorridente mestre de cerimônias, “herdeiro” da 

poesia dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus.  

E fique sabendo: quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um homem e 

um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o 

boi. Adeusão.  

 

TORQUATO NETO. Melhores poemas de Torquato Neto.  

São Paulo: Global, 2018.  

 

Expoente da poesia produzida no Brasil na década de 1970 e autor de composições 

representativas da Tropicália, Torquato Neto mobiliza, nesse texto,  

 

(A) gírias e expressões coloquiais para criticar a linguagem adornada da tradição literária 

então vigente.  

(B) intenções satíricas e humorísticas para delinear uma concepção de poesia voltada para 

a felicidade dos leitores.  



(C) frases de efeito e interpelações ao leitor para ironizar as tentativas de adequação do 

poema ao gosto do público.  

(D) recursos da escrita em prosa e noções do senso comum para enfatizar as dificuldades 

inerentes ao trabalho do poeta.  

(E) referências intertextuais e anedóticas para defender a importância de uma atitude 

destemida ante os riscos da criação poética. 

R: E 

 

H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e 

permanentes no patrimônio literário nacional.  

 

ENEM 2015 QUESTÃO 116  

 

Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-

me de lágrimas os cabelos e eu parti. 

Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. 

Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido 

reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, 

pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar 

com artigos de última remessa; o Ateneu desde muito tinha consolidado crédito na 

preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações 

o bombo vistoso dos anúncios. 

O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, 

do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda 

pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, à substância, 

atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados 

às pressas com o ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, 

caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas 

de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o nome de 

Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia- se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto 

dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos 

pela enchente, gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão aceitar a farinha 

daquela marca para o pão do espírito. 

 



POMPÉIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005. 

 

Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a 

inserção social do colégio demarcado pela 

 

(A) ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. 

(B) interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional. 

(C) produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino. 

(D) ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares. 

(E) cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço 

social. 

R: A 

 

ENEM 2018 2 Aplicação – QUESTÃO 37  

 

Quanto às mulheres de vida alegre, detestava-as; tinha gasto muito dinheiro, 

precisava casar, mas casar com uma menina ingênua e pobre, porque é nas classes pobres 

que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe 

uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério, 

uma menina que até chorava na aula simplesmente por não ter respondido a uma pergunta 

do professor! Uma rapariga assim era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no 

meio de uma sociedade roída por quanto vício há no mundo. Ia concluir o curso, e, quando 

voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a 

calhar: pobrezinha, mas inocente...  

 

CAMINHA, A. A normalista. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso 

em: 16 maio 2016.  

 

Alinhado às concepções do Naturalismo, o fragmento do romance de Adolfo Caminha, 

de 1893, identifica e destaca nos personagens um(a)  

 

(A) compleição moral condicionada ao poder aquisitivo.  

(B) temperamento inconstante incompatível com a vida conjugal.  

(C) formação intelectual escassa relacionada a desvios de conduta.  



(D) laço de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista.  

(E) sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero. 

R: E 

 

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de 

significados, expressão, comunicação e informação. 

  

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a 

organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 117  

 

João Antônio de Barros (Jota Barros) nasceu aos 24 de junho de 1935, em Glória de Goitá 

(PE). Marceneiro, entalhador, xilógrafo, poeta repentista e escritor de literatura de cordel, 

já publicou 33 folhetos e ainda tem vários inéditos. Reside em São Paulo desde 1973, 

vivendo exclusivamente da venda de livretos de cordel e das cantigas de improviso, ao 

som da viola. Grande divulgador da poesia popular nordestina no Sul, tem dado 

frequentemente entrevistas à imprensa paulista sobre o assunto. 

 

EVARISTO, M. C. O cordel em sala de aula. In: BRANDÃO, H. N. (Coord.). 

Gêneros do discurso na escola: mito, conto, cordel, discurso político, divulgação 

científica. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

A biografia é um gênero textual que descreve a trajetória de determinado indivíduo, 

evidenciando sua singularidade. No caso específico de uma biografia como a de João 

Antônio de Barros, um dos principais elementos que a constitui é 

 

(A) a estilização dos eventos reais de sua vida, para que o relato biográfico surta os efeitos 

desejados. 

(B) o relato de eventos de sua vida em perspectiva histórica, que valorize seu percurso 

artístico. 

(C) a narração de eventos de sua vida que demonstrem a qualidade de sua obra. 

(D) uma retórica que enfatize alguns eventos da vida exemplar da pessoa biografada. 



(E) uma exposição de eventos de sua vida que mescle objetividade e construção ficcional. 

R B 

 

ENEM 2018 2 Aplicação – QUESTÃO 28  

 

Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares 

nobres e seguros: acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os 

espíritos malévolos só viajam em linha reta. Em vielas sinuosas, portanto, estaríamos 

livres de assombrações malditas. Qualidades sobrenaturais não são as únicas razões para 

considerarmos as favelas um modelo urbano viável, merecedor de investimentos 

infraestruturais em escala maciça. Lugares com conhecidos e sérios problemas, elas 

podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje. Contanto que 

não sejam encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso. As favelas são, afinal, 

produto direto do urbanismo moderno e sua história se confunde com a formação do 

Brasil.  

 

CARVALHO, B. A favela e sua hora. Piauí, n. 67, abr. 2012.  

 

Os enunciados que compõem os textos encadeiam-se por meio de elementos linguísticos 

que contribuem para construir diferentes relações de sentido. No trecho “Em vielas 

sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas”, o conector “portanto” 

estabelece a mesma relação semântica que ocorre em  

 

(A) “[...] talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros [...].”  

(B) “[...] acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente [...].”  

(C) “[...] elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje.”  

(D) “Contanto que não sejam encaradas com olhar pitoresco ou preconceituoso.”  

(E) “As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno [...].” 

R: E 

 

 

 

 



H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações 

específicas de interlocução. 

  

ENEM 2015 QUESTÃO 134 

 

14 coisas que você não deve jogar na privada 

 

Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os 

animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns 

produtos podem causar entupimentos: 

 

 - cotonete e fio dental; 

 - medicamento e preservativo; 

 - óleo de cozinha; 

 - ponta de cigarro; 

 - poeira de varrição de casa; 

 - fio de cabelo e pelo de animais; 

 - tinta que não seja à base de água; 

 - querosene, gasolina, solvente, tíner. 

 

Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, 

medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão a 

destinação final adequada. 

 

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável,  

jul.-ago. 2013 (adaptado). 

 

O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que 

caracteriza a função conativa da linguagem, predomina também nele a função referencial, 

que busca 

 

(A) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes 

responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade do planeta. 



(B) informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, 

orientando-o sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. 

(C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando exemplos de atitudes 

sustentáveis do autor do texto em relação ao planeta. 

(D) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a 

mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. 

(E) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos utilizados de 

forma a proporcionar melhor compreensão do texto. 

R: B 

 

Enem Digital 2020 – Questão 40  

 

As cartas de amor  

deveriam ser fechadas  

com a língua.  

Beijadas antes de enviadas.  

Sopradas. Respiradas.  

O esforço do pulmão  

capturado pelo envelope,  

a letra tremendo  

como uma pálpebra.  

Não a cola isenta, neutra,  

mas a espuma, a gentileza,  

a gripe, o contágio.  

Porque a saliva  

acalma um machucado.  

As cartas de amor  

deveriam ser abertas  

com os dentes.  

 

CARPINEJAR, F. Como no céu. Rio de Janeiro: Bertrand Russel, 2005.  

 

No texto predomina a função poética da linguagem, pois ele registra uma visão imaginária 

e singularizada de mundo, construída por meio do trabalho estético da linguagem. A 



função conativa também contribui para esse trabalho na medida em que o enunciador 

procura  

 

(A) influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor, 

por meio de opiniões pessoais.  

(B) definir com objetividade o sentimento amoroso e a importância das cartas de amor.  

(C) alertar para consequências perigosas advindas de mensagens amorosas.  

(D) esclarecer como devem ser escritas as mensagens sentimentais nas cartas de amor.  

(E) produzir uma visão ficcional do sentimento amoroso presente em cartas de amor. 

R:A 

 

H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da 

memória e da identidade nacional. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 100  

 

As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de 

transmissão oral (sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos e guerras 

recentes ou antigos; sejam as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco). De 

fato, as comunidades indígenas nas chamadas “terras baixas da América do Sul” (o que 

exclui as montanhas dos Andes, por exemplo) não desenvolveram sistemas de escrita 

como os que conhecemos, sejam alfabéticos (como a escrita do português), sejam 

ideogramáticos (como a escrita dos chineses) ou outros. Somente nas sociedades  

indígenas com estratificação social (ou seja, já dividida em classes), como foram os 

astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. A história da escrita parece mesmo 

mostrar claramente isso: que ela surge e se desenvolve – em qualquer das formas – apenas 

em sociedades estratificadas (sumérios, egípcios, chineses e gregos etc.). O fato é que os 

povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam um sistema de escrita, mas 

garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias 

passadas e, também, das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. 

Todas as tecnologias indígenas se transmitiram e se desenvolveram assim. E não foram 

poucas: por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas 

vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca (ou macaxeira), o amendoim, as morangas 



e muitas outras mais (e também as desenvolveram muito; por exemplo, somente do milho 

criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América).  

DANGELIS, WR. Histórias dos índios lá em casa: narrativas indígenas e 

tradição oral popular no Brasil. Disponível em: www.portalkaingang.org. Acesso 

em: 5 dez. 2012. 

 

A escrita e a oralidade, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. O 

fragmento aponta que, nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou  

 

(A) a conservação e a valorização dos grupos detentores de certos saberes.  

(B) a preservação e a transmissão dos saberes e da memória cultural dos povos.  

(C) a manutenção e a reprodução dos modelos estratificados da organização social. 

(D) a restrição e a limitação do conhecimento acumulado a determinadas comunidades.  

(E) o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. 

R B 

 

ENEM 2018 2 Aplicação – QUESTÃO 11  

 

Uma língua, múltiplos falares 

 

Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo 

antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilíngue. Havia cerca 

de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador 

tampouco era uma língua homogênea, havia variações dependendo da região de Portugal 

de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de português 

acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São 

Paulo, por exemplo, temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com 

índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos 

com suas línguas. “Todo este processo vai produzindo diversidades linguísticas que 

caracterizam falares diferentes”, afirma um linguista da Unicamp. Daí que na mesma São 

Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos como o de Adoniran Barbosa, que 

eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o 

chamado erre retroflexo, aquele erre dobrado que, junto com a letra i, resulta naquele jeito 

de falar “cairne” e “poirta” característico do interior de São Paulo.  



 

MARIUZZO, P. Disponível em: www.labjor.unicamp.br.  

Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado).  

 

A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de 

identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística é resultado da  

 

(A) imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas.  

(B) interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes.  

(C) sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e indígenas.  

(D) heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador.  

(E) preservação dos sotaques característicos dos imigrantes. 

R: B 

 

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 

linguagens e suas manifestações específicas.  

 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais 

utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 98  

 

 

   Zero Hora, jun. 2008 (adaptado). 

 

Dia do Músico, do Professor, da Secretária, do Veterinário... Muitas são as datas 

comemoradas ao longo do ano e elas, ao darem visibilidade a segmentos específicos da 

http://www.labjor.unicamp.br/


sociedade, oportunizam uma reflexão sobre a responsabilidade social desses segmentos. 

Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), 

em que se combinam elementos verbais e não verbais para se abordar a estreita relação 

entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Sobre essa relação, depreende-se do 

texto da ABI que,  

 

(A) para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar opinião em informação.  

(B) para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação.  

(C) para o cidadão expressar sua opinião, ele deve democratizar a informação.  

(D) para a imprensa gerar informação, ela deve fundamentar-se em opinião.  

(E) para o cidadão formar sua opinião, ele deve ter acesso à informação. 

R: E 

 

ENEM 2018 2 Aplicação – QUESTÃO 13 

  

 

Disponível em: www.pedal.com.br. Acesso em: 3 jul. 2014 (adaptado). 

 

No texto, o uso da linguagem verbal e não verbal atende à finalidade de  



 

(A) chamar a atenção para o respeito aos sinais de trânsito.  

(B) informar os motoristas sobre a segurança dos usuários de ciclovias.  

(C) alertar sobre os perigos presentes nas vias urbanas brasileiras.  

(D) divulgar a distância permitida entre carros e veículos menores.  

(E) propor mudanças de postura por parte de motoristas no trânsito. 

R: E 

 

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos 

linguísticos. 

 

Enem Digital 2020 – Questão 32  

 

Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, no condado de Lincolnshire, 

Inglaterra. Filho de fazendeiros, o cientista, físico e matemático nunca conheceu seu pai, 

morto três meses antes de o filho nascer.  

Estudou na escola King’s School, onde era um aluno mediano. Entretanto, depois 

de uma briga com um colega de classe, começou a se esforçar mais nos estudos. Passou 

então a ser um dos melhores alunos da escola. O sucesso nos estudos levou Newton a 

entrar na Faculdade Trinity, em Cambridge, onde auxiliava outros alunos em troca de 

uma bolsa de estudos paga pela faculdade.  

Newton se interessava pelos pioneiros da ciência, como o filósofo Descartes e os 

astrônomos Copérnico, Galileu e Kepler. Depois de formado, fez estudos em matemática 

e foi eleito professor da matéria em 1669. Em 1670, começou a dar aulas de ótica. Nessa 

época, demonstrou como, através de um prisma, é possível separar a luz branca nas cores 

do arco-íris.  

Em 1679, o cientista inglês voltou-se para mecânica e os efeitos da gravitação 

sobre as órbitas dos planetas. Em 1687, publicou o livro Principia mathematica, em que 

demonstrou as três leis universais do movimento. Com esse livro, Newton ganhou 

reconhecimento mundial.  

 

Disponível em: www.invivo.fiocruz.br. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).  

 



A análise dos elementos constitutivos desse texto, como forma de composição, tema e 

estilo de linguagem, permite identificá-lo como  

 

(A) didático, já que explica a importância das contribuições de Isaac Newton.  

(B) jornalístico, pois dá a conhecer fatos relacionados a Isaac Newton.  

(C) científico, pois investiga informações sobre Isaac Newton.  

(D) ensaístico, já que discute fatos da vida de Isaac Newton.  

(E) biográfico, pois narra a trajetória de vida de Isaac Newton. 

R:E 

 

ENEM 2018 2 Aplicação – QUESTÃO 06  

 

TEXTO I  

 

Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se 

coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, 

sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos “os maiores” é uma cínica inverdade. 

Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e sardento, a 

equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente e, eu diria mesmo, 

espetacular o nosso vira-latismo [...]. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro 

precisa se convencer de que não é um vira-latas.  

 

RODRIGUES, N. À sombra das chuteiras imortais.  

São Paulo: Cia. das Letras, 1993.  

 

TEXTO II  

 

A melhor banda de todos os tempos da última semana  

 

As músicas mais pedidas  

Os discos que vendem mais  

As novidades antigas  

Nas páginas dos jornais  

 



Um idiota em inglês  

Se é idiota, é bem menos que nós  

Um idiota em inglês  

É bem melhor do que eu e vocês  

 

A melhor banda de todos os tempos da última semana  

O melhor disco brasileiro de música americana  

O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado  

O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos  

 

TITÃS. A melhor banda de todos os tempos da última semana. São Paulo: Abril 

Music, 2001 (fragmento).  

 

O verso do Texto II que estabelece a adequada relação temática com “o nosso vira-

latismo”, presente no Texto I, é:  

 

(A) “As novidades antigas”.  

(B) “Os discos que vendem mais”.  

(C) “O melhor disco brasileiro de música americana”.  

(D) “A melhor banda de todos os tempos da última semana”.  

(E) “O maior sucesso de todos os tempos entre os dez maiores fracassos” 

R: C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu 

público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.  

 

Enem 2020 2 Aplicação – Questão 34  

 

 

NOVAES, C. O menino sem imaginação. São Paulo: Ática, 1993. 

 

O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar uma possível leitura a ser 

feita da obra em questão. Pela leitura dessa capa, infere-se que seu criador teve como 

propósito  

 

(A) criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa 

em seu cotidiano.  

(B) alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil.  

(C) satirizar o nível de criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo.  

(D) condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade.  

(E) censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. 

R:A 



 

Enem Digital 2020 – Questão 41  

Disponível em: www.comunicaquemuda.com.br. Acesso em: 9 dez. 2017. 

 

A fim de contribuir para a diminuição do número de acidentes de trânsito, essa campanha 

 

(A) proíbe o uso de remédios para evitar o sono na direção. 

(B) dá dicas aos motoristas sobre diminuição do cansaço físico. 

(C) apresenta a capotagem como consequência da direção perigosa. 

(D) atribui ao motorista a responsabilidade pela segurança no trânsito. 

(E) conscientiza o motorista sobre a necessidade de controle da velocidade nas estradas. 

R:  

  

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o 

convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, 

entre outras. 

 

Enem 2020 2 Aplicação – Questão 37  

 

Como a solidão pode comprometer a sua saúde 



 

Segundo estudo, solitários têm risco 39% maior de apresentar sintomas mais 

intensos de um resfriado. Ter muitos amigos nas redes sociais não diminui o risco.  

Você se sente sozinho? Uma nova pesquisa, publicada na revista Health 

Psychology, sugere que seu nível de solidão pode impactar diretamente na gravidade e na 

resposta do organismo a uma doença.  

Para o atual estudo, os pesquisadores avaliaram níveis de solidão de 159 pessoas, 

entre 18 e 55 anos, além da quantidade de amigos que elas tinham nas redes sociais. 

Depois, os voluntários receberam, por via nasal, doses iguais de vírus de resfriado 

comum. Eles, então, ficaram isolados por cinco dias em um hotel para que os sintomas 

manifestados fossem avaliados pelos especialistas.  

Todas as pessoas que participaram do estudo tiveram a mesma chance de ficar 

doentes, mas aquelas que relataram sentir-se mais solitárias manifestaram sintomas de 

resfriado, como dor de garganta, espirro e coriza, mais graves do que as que não se 

sentiam sozinhas. Segundo os resultados, os participantes solitários apresentaram uma 

probabilidade 39% maior para os sintomas mais agudos.  

 

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017 (adaptado).  

 

Nessa reportagem, a referência à pesquisa é acionada como uma estratégia argumentativa 

para  

 

(A) promover o estudo sobre as consequências da solidão.  

(B) questionar o número de participantes envolvidos no estudo.  

(C) demonstrar a opinião de cientistas sobre as reações ao vírus.  

(D) comparar os impactos da solidão entre solitários e não solitários.  

(E) embasar o debate sobre os riscos da solidão para a saúde humana. 

R: E 

 

Enem Digital 2020 – Questão 21 

 

Como o preconceito contribui para o aumento da epidemia de aids 

Apesar dos avanços da medicina, a mentalidade em relação à aids e ao HIV continua 

na década de 1980. 



 

O último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2016, mostrou que 

os casos de HIV entre os jovens no Brasil aumentaram consideravelmente. O problema 

avançou: das 32 321 novas infecções por HIV registradas em 2015, 24,8% aconteceram 

com pessoas entre 15 e 24 anos.  

Muitos apontam como causa o fato de que os adolescentes não conviveram com o 

auge da epidemia. Mas, para os especialistas, a questão é bem mais complexa. 

“Continuamos com essa visão hipócrita de que falar sobre sexo incita os mais jovens, e 

não damos ferramentas para que eles tomem decisões mais seguras em relação à 

sexualidade”, afirma Georgiana Braga-Orillard, diretora do Unaids, programa conjunto 

da ONU sobre HIV e aids, que tem como meta acabar com a epidemia até 2030.  

A questão do preconceito não pode ser separada de uma síndrome estigmatizante 

como a aids. Leis como a que garante o tratamento gratuito pelo SUS e a que penaliza 

atos de discriminação ajudam, mas não são suficientes para mudar a mentalidade da 

sociedade, que ainda enxerga quem vive com o vírus como um “merecedor”. Além disso, 

o acesso à saúde e à orientação não é igual para todos.  

 

Disponível em: http://revistaplaneta.terra.com.br. Acesso em: 2 set. 2017 

(adaptado).  

 

Essa reportagem discute o preconceito de não se falar abertamente sobre sexo com os 

mais jovens como um fator responsável pelo avanço do número de casos de aids no Brasil. 

A estratégia usada pelo repórter para tentar desconstruir esse preconceito é  

 

(A) trazer para seu texto trecho que apresenta a palavra de uma autoridade na área.  

(B) alertar para o fato de que o portador do vírus da aids é tido como um “merecedor”.  

(C) tornar públicas estatísticas que comprovam o aumento no número de casos da doença.  

(D) informar que os jovens de hoje desconhecem os piores momentos da epidemia de 

aids.  

(E) comprovar que as informações sobre a doença e seu tratamento são inacessíveis a 

todos. 

R: A 

 

  



Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua 

materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 

própria identidade. 

  

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que 

singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.  

 

- Questão 12 – 2017 Segunda Aplicação  

 

Entrei numa lida muito dificultosa. Martírio sem fim o de não entender nadinha 

do que vinha nos livros e do que o mestre Frederico falava. Estranheza colosso me cegava 

e me punha tonto. Acho bem que foi desse tempo o mal que me acompanha até hoje de 

ser recanteado e meio mocorongo. Com os meus, em casa, conversava por trinta, tinha 

ladineza e entendimento. Na rua e na escola — nada; era completamente afrásico. As 

pessoas eram bichos do outro mundo que temperavam um palavreado grego de tudo. Já 

sabia ajuntar as sílabas e ler por cima toda coisa, mas descrencei e perdi a influência de 

ir à escola, porque diante dos escritos que o mestre me passava e das lições marcadas nos 

livros, fiquei sendo um quarta-feira de marca maior. Alívio bom era quando chegava em 

casa. 

 

BERNARDES, C. Rememórias dois. Goiânia: Leal, 1969. 

 

O narrador relata suas experiências na primeira escola que frequentou e utiliza 

construções linguísticas próprias de determinada região, constatadas pelo 

 

(A) registro de palavras como “estranheza” e “cegava”. 

(B) emprego de regência não padrão em “chegar em casa”. 

(C) uso de dupla negação em “não entender nadinha”. 

(D) emprego de palavras como “descrencei” e “ladineza”. 

(E) uso do substantivo “bichos” para retomar “pessoas”. 

R: D 

 

 

 



Enem 2020 2 Aplicação – Questão 28  

 

Vaca Estrela e Boi Fubá  

 

Seu doutô, me dê licença  

Pra minha história contar  

Hoje eu tô em terra estranha  

É bem triste o meu penar  

Eu já fui muito feliz  

Vivendo no meu lugar  

Eu tinha cavalo bão  

Gostava de campear  

Todo dia eu aboiava  

Na porteira do currá  

[...] Eu sou fio do Nordeste  

Não nego meu naturá  

Mas uma seca medonha  

Me tangeu de lá pra cá  

 

PATATIVA DO ASSARÉ. Intérpretes: PENA BRANCA; XAVANTINHO; 

TEIXEIRA, R. Ao vivo em Tatuí. Rio de Janeiro: Kuarup Discos, 1992 

(fragmento).  

 

Considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção  

 

(A) exalta uma forma específica de dizer.  

(B) utiliza elementos pouco usuais na língua.  

(C) influencia a maneira de falar do povo brasileiro.  

(D) discute a diversidade lexical de um dado grupo social.  

(E) integra o patrimônio linguístico do português brasileiro. 

R:E 

 

 

 



H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

 

ENEM 2015 QUESTÃO 103  

 

Essa pequena 

 

Meu tempo é curto, o tempo dela sobra 

Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora 

Temo que não dure muito a nossa novela, mas 

Eu sou tão feliz com ela 

Meu dia voa e ela não acorda 

Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida 

Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas 

Não canso de contemplá-la 

Feito avarento, conto os meus minutos 

Cada segundo que se esvai 

Cuidando dela, que anda noutro mundo 

Ela que esbanja suas horas ao vento, ai 

Às vezes ela pinta a boca e sai 

Fique à vontade, eu digo, take your time 

Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas 

O blues já valeu a pena 

 

CHICO BUARQUE. Disponível em: www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 31 jun. 

2012. 

 

O texto Essa pequena registra a expressão subjetiva do enunciador, trabalhada em uma 

linguagem informal, comum na música popular. Observa-se, como marca da variedade 

coloquial da linguagem presente no texto, o uso de 

 

(A) palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusitado no português. 

(B) expressões populares, que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. 

(C) palavras polissêmicas, que geram ambiguidade. 

http://www.chicobuarque.com.br/


(D) formas pronominais em primeira pessoa. 

(E) repetições sonoras no final dos versos. 

R B 

 

Enem 2020 2 Aplicação – Questão 30  

 

BANDEIRA, G. Disponível em: www.facebook.com/objetosinanimadoscartoon. 

Acesso em: 24 ago. 2017.  

 

No texto, o trecho “Cê tá muito louco, véio” caracteriza um uso social da linguagem mais 

comum a  

 

(A) jovens em situação de conversa informal.  

(B) pessoas conversando num cinema.  

(C) homens com problemas de visão.  

(D) idosos numa roda de bate-papo.  

(E) crianças brincando de viajar. 

R:A 

 



H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes 

situações de comunicação.  

 

Enem 2019 2 Aplicação – Questão 10  

 

É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento 

e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a 

identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em 

diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. 

A fala tem, assim, um caráter emblemático, que indica se o falante é brasileiro ou 

português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês, e, mais ainda, 

sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas 

que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso 

primário, universitário ou se é iletrado. E, por ser um parâmetro que permite classificar o 

indivíduo de acordo com sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou 

social e seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o 

falante.  

 

LEITE, Y.; CALLOU, D. Como falam os brasileiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2002.  

 

Nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para 

  

(A) estabelecer proximidade com o leitor.  

(B) atingir pessoas de vários níveis sociais.  

(C) atender às características do público leitor.  

(D) caracterizar os diferentes falares brasileiros.  

(E) atrair leitores de outras áreas do conhecimento. 

R: C 

 

ENEM 2018 1 Aplicação – QUESTÃO 21 

 

(...) 

Ó Pátria amada, 



Idolatrada, 

Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

— “Paz no futuro e glória no passado.” 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, Brasil! 

 

Hino Nacional do Brasil. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada. 

Música: Francisco Manuel da Silva (fragmento). 

 

O uso da norma-padrão na letra do Hino Nacional do Brasil é justificado por tratar-se de 

um(a) 

 

(A) reverência de um povo a seu país. 

(B) gênero solene de característica protocolar. 

(C) canção concebida sem interferência da oralidade. 

(D) escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. 

(E) artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. 

R: B 

 

Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 

das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no 

desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às 

linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e 

aos problemas que se propõem solucionar. 



  

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da 

comunicação e informação.  

 

Enem 2020 2 Aplicação – Questão 31  

 

Hoje, críticas e frustrações dos clientes encontram um canal imediato nas redes, 

que funcionam como amplificadoras de rápido alcance. O monitoramento constante de 

tudo que é publicado sobre determinada marca é vital para reagir rapidamente em 

situações que podem ser prejudiciais à imagem corporativa.  

Uma possibilidade é recorrer a agências que oferecem serviços especializados de 

estratégias de comunicação. Como esses serviços custam caro, é comum as pequenas e 

médias empresas apostarem em times internos para realizar o monitoramento.  

Os especialistas alertam: não transforme as redes sociais em um serviço de 

atendimento ao consumidor. Sempre que possível, tire a conversa do espaço público. Se 

uma reclamação surgir em sua página, responda rapidamente, lamentando o ocorrido. Em 

seguida, peça e-mail e telefone de contato e resolva a questão diretamente com o 

consumidor. Esse tipo de atividade faz com que essa mesma pessoa volte à internet, mas 

agora para falar bem da empresa.  

 

DATT, F.; RIBEIRO, M. Como manter uma boa reputação on-line? Pequenas 

Empresas Grandes Negócios, n. 280, maio 2012.  

 

As novas tecnologias têm alterado a dinâmica entre empresas e consumidores. Essa nova 

ordem do mercado tem efeitos benéficos para a sociedade, como a  

 

(A) construção de relações sociais mais responsáveis.  

(B) garantia das informações propiciadas pelas redes sociais.  

(C) promoção de relações mercadológicas pautadas em interesses pessoais.  

(D) propagação de relações interpessoais mediadas por interesses de mercado.  

(E) divulgação de informações para atingir a reputação de empresas. 

R: A 

 

 



Enem 2019 2 Aplicação – Questão 16  

 

10 anos de “hashtag”: a ferramenta que 

mobiliza a internet 

 

A “hashtag”, ícone das redes sociais, celebrou em 2017 seus primeiros 10 anos de 

uso no acompanhamento dos grandes eventos mundiais com um efeito de mobilização e 

expressão de emoção e humor.  

A palavra-chave precedida pelo símbolo do jogo da velha foi popularizada pelo 

Twitter antes de ser incorporada por outras redes sociais. A invenção foi de Chris 

Messina, designer americano especialista em redes sociais. Em 23 de agosto de 2007, o 

usuário intensivo do Twitter propôs em um tuíte usar o jogo da velha para reagrupar 

mensagens sobre um mesmo assunto. Ele lançou, então, a primeira “hashtag” #barcamp 

sobre oficinas participativas dedicadas à inovação na web.  

O compartilhamento das palavras-chaves — que já são citadas 125 milhões de 

vezes por dia no mundo — já serviu de trampolim para mobilizações em massa.  

Alguns slogans que tiveram grande efeito mobilizador foram o 

#BlackLivesMatter (Vidas negras importam), após a morte de vários cidadãos americanos 

negros pela polícia, e #OccupyWallStreet (Ocupem Wall Street), referente ao movimento 

que acampou no coração de Manhattan para denunciar os abusos do capitalismo.  

 

AFP. Disponível em: http://exame.abril.com.br. Acesso em: 24 ago. 2017 (adaptado). 

 

Ao descrever a história e os exemplos de utilização da hashtag, o texto evidencia que  

 

(A) a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade impossibilita a manutenção 

de seu uso original.  

(B) a incorporação desse recurso expressivo pela sociedade o flexibilizou e o 

potencializou.  

(C) a incorporação pela sociedade caracterizou esse recurso expressivo de forma 

definitiva.  

(D) esse recurso expressivo se tornou o principal meio de mobilização social pela internet.  

(E) esse recurso expressivo precisou de uma década para ganhar notabilidade social. 

R: B 



H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e 

informação. 

 

Enem Digital 2020 – Questão 43  

 

Estudo da FGV mostra que robôs infestam debate político no Brasil 

 

Um estudo divulgado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação 

Getulio Vargas afirma que perfis automatizados em redes sociais já são usados em larga 

escala no debate político no Brasil — e não para aprimorá-lo. Segundo a pesquisa, esses 

robôs “se converteram em uma potencial ferramenta para a manipulação de debates nas 

redes sociais”.  

“Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por todo o espectro partidário 

não apenas para conquistar seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores e 

forjar discussões artificiais. Eles manipulam debates, criam e disseminam notícias falsas 

e influenciam a opinião pública, postando e replicando mensagens em larga escala. O 

estudo demonstra de forma clara o potencial danoso dessa prática para a disputa política 

e o debate público”, diz o diretor da FGV/DAPP, Marco Aurélio Ruediger.  

O estudo conclui que os robôs buscam imitar o comportamento humano e se 

passar como tal, de maneira a interferir em debates espontâneos e criar discussões 

forjadas. “Com esse tipo de manipulação, os robôs criam a falsa sensação de amplo apoio 

político a certa proposta, ideia ou figura pública.”  

Para a FGV, a participação ostensiva de robôs no ambiente virtual tornou urgente 

a necessidade de identificar suas atividades e, consequentemente, diferenciar quais 

debates são legítimos e quais são forjados.  

 

GROSSMANN, L. O. Disponível em: www.convergenciadigital.com.br.  

Acesso em: 25 ago. 2017.  

 

O texto descreve características de uma tecnologia de informação e comunicação 

contemporânea, que têm se mostrado difíceis de identificar por causa da utilização de  

 

(A) linguagens comuns.  

(B) diferentes redes sociais.  

http://www.convergenciadigital.com.br/


(C) informações falsas.  

(D) opiniões políticas.  

(E) figuras públicas. 

R: A 

 

Enem 2019 2 Aplicação – Questão 13  

 

Deu vontade de jogar, mas não sabe como  

reunir os amigos... 

 

Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função 

disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para 

os adeptos da paixão nacional. Num exemplo dessas iniciativas, é possível organizar uma 

partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadras, 

convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos de usuários: um que o usa como 

ferramenta de gestão do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem confirmou e 

avaliando os jogos. Outro usuário é o que busca partidas perto de onde ele está, caso de 

pessoas que estão de passagem numa cidade.  

 

BENEDICTO, M.; MARLI, M. Bola na rede. Retratos: a 

 revista do IBGE, n. 2, 2017 (adaptado).  

 

A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. 

Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para  

 

(A) organização de eventos de competições esportivas.  

(B) agendamento de viagens para eventos de esporte amador.  

(C) mapeamento dos interesses dos praticantes acerca dos esportes.  

(D) identificação da escassez de espaços para a vivência dos esportes.  

(E) formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. 

R: E 

 

 



H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento 

das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. 

 

Enem 2019 1 Aplicação – Questão 29  

 

A rede é, antes de tudo, um instrumento de comunicação entre pessoas, um laço 

virtual em que as comunidades auxiliam seus membros a aprender o que querem saber. 

Os dados não representam senão a matéria-prima de um processo intelectual e social vivo, 

altamente elaborado. Enfim, toda inteligência coletiva do mundo jamais dispensará a 

inteligência pessoal, o esforço individual e o tempo necessário para aprender, pesquisar, 

avaliar e integrar-se a diversas comunidades, sejam elas virtuais ou não. A rede jamais 

pensará em seu lugar, fique tranquilo.  

 

LÉVY, P. A máquina universo: criação, cognição e cultura informática.  

Porto Alegre: Artmed, 1998.  

 

No contexto das novas tecnologias de informação e comunicação, a circulação de saberes 

depende da  

 

(A) otimização do tempo.  

(B) confiabilidade dos sites.  

(C) contribuição dos usuários.  

(D) quantidade de informação.  

(E) colaboração de intelectuais.  

R: C 

 

Enem 2020 2 Aplicação – Questão 17  

 

Os smartphones estão sugando a sua  

produtividade. Você abriria mão deles? 

  

Telefones inteligentes drenam nossa atenção mesmo quando desligados. E isso não é 

nada bom para a sua carreira. Pesquisadores e empresas tentam achar uma solução 

para o problema. 



 

Funcionários estão distraídos com seus smartphones, browsers web, aplicativos 

de mensagem, sites de compras e muitas redes sociais. Os trabalhadores distraídos são 

improdutivos. Uma pesquisa da CareerBuilder descobriu que os gerentes de contratação 

acreditam que os funcionários são extremamente improdutivos e mais da metade desses 

gerentes acreditam que os smartphones são culpados. Alguns empregadores disseram que 

os smartphones degradam a qualidade do trabalho, diminuem a moral, interferem no 

relacionamento entre chefe e empregado e fazem com que os funcionários percam os 

prazos. (Os funcionários entrevistados discordaram e apenas 10% disseram que os 

telefones prejudicam a produtividade durante o horário de trabalho.) A única solução é 

uma combinação entre treinamento, educação e melhor gerenciamento. Os departamentos 

de RH devem procurar um problema maior: a distração extrema do smartphone pode 

significar que os funcionários estão completamente desativados do trabalho. Os motivos 

para isso devem ser identificados e abordados. A pior “solução” é a negação.  

 

ELGAN, M. Disponível em: http://idgnow.com.br. Acesso em: 24 ago. 2017 

(adaptado).  

 

Ao expor um problema contemporâneo do mercado de trabalho e apontar uma solução, o 

texto evidencia a  

 

(A) relação entre as carreiras e as tecnologias de informação e comunicação.  

(B) discordância entre empregadores e funcionários no que diz respeito à produção.  

(C) negatividade do impacto das tecnologias de informação e comunicação no mercado 

de trabalho.  

(D) desvinculação entre o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

e a produtividade no trabalho.  

(E) necessidade de uma compreensão ampla e cuidadosa do impacto das tecnologias de 

informação e comunicação no mercado de trabalho. 

R:E 

 

 


