


ESQUENTA ENEM – 2016
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Área de concentração: Língua Portuguesa

Professora Thamiris A. Borralho

Resolução de questões de Língua 
Portuguesa do ENEC e do ENEM



O que mais se observa no ENEM:

Gêneros e 
tipologias 
textuais

Funções da 
linguagem

Variações 
linguísticas

Intertextualidade



Tipologias e gêneros textuais

• Narrativa – conto, crônica, fábula, anedota.

• Descritiva – receita culinária, anúncio na seção de
Classificados.

• Argumentativa – dissertação, carta argumentativa, manifesto.

• Expositiva – seminário, definição de conceito, notícia, verbete.

• Injuntiva – instruções de um manual, receita culinária,
regulamento.



Tipologias e gêneros textuais

No filme O Pagador de Promessas, Zé-do-Burro
(Leonardo Villar) e sua mulher Rosa (Glória Menezes)
vivem em uma pequena propriedade a 42 quilômetros de
Salvador. Um dia, o burro de estimação de Zé é atingido
por um raio e ele acaba indo a um terreiro de candomblé,
onde faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar o
animal. A via crucis de Zé ainda se torna mais angustiante
ao ver sua mulher se engraçar com o cafetão Bonitão
(Geraldo Del Rey) e ao encontrar a resistência ferrenha do
padre Olavo (Dionísio Azevedo) a negar-lhe a entrada em
sua igreja.

Disponível em: <www.adorocinema.com>. Acesso em: 16 jun. 2016.



Aos textos materializados em situações comunicativas
recorrentes chamamos de gêneros textuais. Cada gênero
apresenta padrões sociocomunicativos característicos, definidos
por composições funcionais, objetivos comunicativos, conteúdo e
estilos que se repetem. A partir da análise desse texto, fica claro
que ele pertence ao gênero

a) crônica, pois é uma narrativa de viés reflexivo.
b) artigo de opinião, pois nele prevalece a argumentação.
c) resumo, pois é a síntese do conteúdo de um filme.
d) resenha, pois apresenta uma avaliação crítica de um filme.
e) texto legenda, pois expõe uma situação apresentada por outro
texto.

Tipologias e gêneros textuais



Dizem que a primeira pipa da história foi criada na China, uns
200 anos antes de Cristo, para atender às necessidades de um
general que queria medir a distância de uma obra a ser construída.
Com o tempo, as pipas ganharam fins militares e, depois, viraram
peças artísticas. Foram expandindo território e, com o tempo,
ganharam um forte significado religioso para os povos orientais, que
buscavam felicidade, sorte, nascimento, fertilidade e vitória.

Aqui no Brasil, as pipas nos chegaram pelas mãos dos
portugueses durante a colonização. Hoje, são conhecidas por
diversos nomes, segundo a região brasileira: arraia (Bahia), pipa (Rio
de Janeiro), papagaio e pipa (São Paulo), pandorga (Rio Grande do Sul
e Santa Catarina), quadrado, tapioca, balde (Nordeste e Maranhão).

Todos nós, com maior ou menor sucesso, já tentamos
empinar uma pipa. E temos obrigação de preservar sua beleza e
simbologia, pois uma infância sem elas certamente não é uma
infância feliz. As pipas adornam, disputam espaço, fazem acrobacias,
mapeiam os céus. São a extensão natural da mão, querendo tocar
nas ilusões.

Disponível em: <www.mib.ufc.br>. (Adaptado) Acesso em: 13 jun. 2016

Tipologias e gêneros textuais



Dentre os elementos constitutivos dos gêneros, está o
modo como se organiza a própria composição textual. Nesse
texto, reconhece-se predominantemente a sequência textual

a) expositiva, em que se expõem objetivamente informações
referentes à história da pipa.
b) instrucional, em que se ensina como era empinar uma pipa
no passado e como é atualmente.
c) descritiva, em que se caracterizam com detalhes as
diferenças entre as pipas antigas e as atuais.
d) argumentativa, em que se defende a opinião da
necessidade de se preservar a simbologia da pipa.
e) narrativa, em que se contam fatos marcados no tempo e
no espaço e com a presença de personagens.

Tipologias e gêneros textuais



Tipologias e gêneros textuais



Os principais recursos utilizados para envolvimento e
adesão do leitor à campanha institucional incluem

a) o emprego de enumeração de itens e apresentação de
títulos expressivos.

b) o uso de orações subordinadas condicionais e temporais.

c) o emprego de pronomes como “você” e “sua” e o uso do
imperativo.

d) a construção de figuras metafóricas e o uso de repetição.

e) o fornecimento de número de telefone gratuito para
contato.

Tipologias e gêneros textuais



20 DE JULHO DE 1955
Deixei o leito as 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o

céu estrelado. Quando o astro-rei começou despontar eu fui buscar água.
Tive sorte! As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei.
(...) Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Quando retornava encontrei o
senhor Ismael com uma faca de 30 centimetros mais ou menos. Disse-me
que estava a espera do Binidito e do Miguel para matá-los, que eles lhe
expancaram quando êle estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que
o crime não trás vantagens a ninguem, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro
do alcool, disisti. Sei que os ébrios não atende. O senhor Ismael quando não
está alcoolizado demonstra sua sapiencia. Já foi telegrafista. E do Circulo
Exoterico. Tem conhecimentos bíblicos, gosta de dar conselhos. Mas não tem
valor. Deixou o alcool lhe dominar, embora seus conselho seja util para os
que gostam de levar vida decente.

Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera,
mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos,
leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos
uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna.

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo.

Tipologias e gêneros textuais



Carolina Maria de Jesus era catadora de lixo e
registrava o cotidiano de sua comunidade em cadernos que
encontrava no próprio lixo. Um aspecto da composição
estrutural do texto em análise que o caracteriza como um
diário é

a) a irrelevância dos acontecimentos apresentados.
b) o uso de vocabulário erudito e coloquial.
c) a presença de informações desnecessárias.
d) o registro dos fatos em uma perspectiva pessoal.
e) os desvios gramaticais comuns na modalidade oral.

Tipologias e gêneros textuais



Funções da linguagem

Emissor – quem fala
Função Emotiva

Referente – assunto
Função Referencial

Mensagem – trabalho estético
Função Poética

Receptor – quem recebe 
Função Conativa

Código 
Função Metalinguística

Canal – meio pelo qual circula a mensagem
Função Fática



Funções da linguagem



Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer
comunicação determinam, em uma circunstância comunicativa, o
predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse
texto, predomina a função que se caracteriza por

a) apontar para o possível estabelecimento de interlocução entre
os participantes dessa situação comunicativa.
b) tentar persuadir o leitor em relação à necessidade de ser
proativo, de ir em busca de objetivos e de metas.
c) enfatizar a percepção subjetiva do publicitário em relação ao
modo como ele supera, brincando, os obstáculos da vida.
d) trabalhar com uma linguagem expressiva, ilustrada pelo uso
coloquial e denotativo de determinadas expressões.
e) apresentar um texto cuja linguagem se volta sobre si mesma,
uma publicidade refletindo sobre o fazer publicidade.

Funções da linguagem



• Texto I: Propaganda do Gelol de 1906: Funções da linguagem



• Texto II: Propaganda do Gelol de 2012: Funções da linguagem



Ao pensar um anúncio publicitário, o produtor do texto precisa criar
identificação entre o item anunciado e o público-alvo, a qual permita
convencer os leitores. Diante disso, nesses textos, o apelo publicitário
modificou-se porque

a) a passagem de tempo obrigou o anunciante a tornar-se mais emotivo,
recorrendo, inclusive, à comoção ao utilizar a figura paterna no anúncio mais
recente.
b) a relação entre o produto anunciado e sua eficácia mudou, fazendo com
que o anunciante criasse uma cena em que o fato de sentir dor já não seja
mais tão relevante.
c) o leitor do século XXI não se deixa mais entusiasmar por propagandas em
linguagem não verbal em que sua configuração seja em preto e branco.
d) o produtor faz do leitor seu copartícipe no anúncio, de modo que a
influência deste será eficiente quando houver restrição do público-alvo.
e) a relação de subordinação entre o anúncio e a demanda a que ele visa
mudou ao longo do tempo, fazendo o publicitário adaptar-se à nova
linguagem do público-alvo.

Funções da linguagem



A ÉTICA DAS MÁQUINAS QUE APRENDEM

O matemático norte-americano Danny Hillis escreveu em fevereiro deste
ano um intrigante ensaio dizendo que a era do Iluminismo acabou. No seu lugar,
estaríamos entrando na “era do entrelaçamento”.

Hillis entende por Iluminismo a capacidade humana de compreender as
leis da natureza e a partir delas criar ferramentas que nos permitem voar,
comunicar, fabricar e assim por diante. Nesse modelo a humanidade está
conceitualmente no centro do universo.

Já na era do “entrelaçamento”, que se inicia agora, perdemos a
centralidade. Deixamos de ser capazes de entender nossas próprias ferramentas.
Vamos continuar usando-as, mas sem saber direito como funcionam. Ele dá
exemplos. Alguns distantes do cotidiano, como a biologia sintética. Outros, já muito
próximos, como o chamado “machine learning” (aprendizado de máquina).

Trata-se da capacidade dos computadores de aprender para além do que
foram programados. Esse modelo inverte a lógica tradicional de programação.
Antes, para explicar ao computador o que é um “gato”, seria necessário escrever um
programa com todos os elementos que compõem o animal. Tarefa impossível. [...]

Ronaldo Lemos - Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ronaldolemos/2016/06/1778534-a-etica-das-
maquinas-que-aprendem.shtml>. (Adaptado) Acesso em: 06 jun. 2016.
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Nesse texto, o autor remonta à concepção de Iluminismo e
apresenta a “era do entrelaçamento”. Ao tratar do conceito dessas
expressões, utilizando a função referencial da linguagem, o autor
busca

a) expor sinais subjetivos sobre a nova era apresentada em
construção.
b) persuadir o leitor a usar o termo “entrelaçamento” como sinônimo
de Iluminismo.
c) explorar o poder da tecnologia na definição de novos termos em
língua portuguesa.
d) criticar a origem do novo conceito contrapondo-o à tradicional
definição de Iluminismo.
e) justificar a associação do termo “entrelaçamento” à nova era
tecnologicamente desenvolvida.

Funções da linguagem



Variações linguísticas

• Língua X fala

• Níveis da fala: coloquial-popular e formal-culto

• Variantes:

 Histórica

 Geográfica / Regional

 Sociocultural (etária, gênero, profissão, grau de
escolaridade)

 Situacional



Variações linguísticas

O novo livro do jornalista Alberto Villas está cravejado
de pérolas da língua que já estiveram na crista da onda, só
que azedaram e bateram as botas. Homessa, vale a pena
bisbilhotar. Algumas dessas pérolas podem ser estapafúrdias
— o livro não é nenhum colosso, embora tenha tudo para
virar uma coqueluche —, mas a maioria delas é papo-firme.
Há tantas palavras, ou expressões, que até um bidu pode
descobrir que, na verdade, não entende bulhufas da língua
morta. E, talvez, ficar cabreiro com a situação. Ficar
encanado, morou? Só não dá para ficar borocoxô — descobrir
que pitéu é uma coisa, sirigaita é outra e lambisgoia, outra
ainda, significa conhecimento acumulado, e não evidência de
que se é um boco-moco.

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 16 jun. 2016.



Variações linguísticas

O texto apresentado é exemplo de variação linguística,
pois prova que

a) o uso da linguagem informal interfere no emprego da
variedade linguística padrão.
b) a língua é um organismo vivo à mercê das transformações
requeridas pelo falante.
c) o falante da língua em uso não é capaz de compreender o
conteúdo do texto em análise.
d) o falante da língua atual obrigatoriamente deve
abandonar termos das gerações anteriores.
e) a variedade linguística utilizada pelos falantes de menos
idade é melhor que a usada pelos de mais.



Passou o Ganso. Tem se mandando lá na ponta
esquerda o Neymar. Por dentro o Pato. Ele achou bem
o Maicon aqui na direita. Cabe até o tiro. Preferiu o
corte na entrada da grande área. ‘Olha a Batida’!
Robinho meteu a bola pra fora!

Disponível em: <https://lapecjor.files.wordpress.com/2011/04/narrac3a7c3a3o-esportiva-natv-a-anc3a1lise-
discursiva-a-partir-da-linguagem-adotada-por-milton-leite-do-sportv.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.

As narrações esportivas são textos que se caracterizam
por se realizarem na modalidade oral da língua. Nesse trecho,
uma característica dessa modalidade evidenciada é

a) a independência do contexto.

b) o emprego de termos técnicos.

c) a falta de controle das repetições.

d) a presença de onomatopeias.

e) o uso de frases curtas.

Variações linguísticas



Serafim da Silva Neto defendia a tese da unidade da língua
portuguesa no Brasil, entrevendo que no Brasil as delimitações
dialetais espaciais não eram tão marcadas como as isoglossas da
România Antiga. Mas Paul Teyssier, na sua História da Língua
Portuguesa, reconhece que na diversidade socioletal essa pretensa
unidade se desfaz. Diz Teyssier:

“A realidade, porém, é que as divisões ‘dialetais’ no Brasil são
menos geográficas que socioculturais. As diferenças na maneira de
falar são maiores, num determinado lugar, entre um homem culto e
o vizinho analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível
cultural originários de duas regiões distantes uma da outra.”

SILVA, R. V. M. O português brasileiro e o português europeu contemporâneo: alguns aspectos da diferença. Disponível 
em: <www.uniroma.it>. Acesso em: 23 jun. 2008.

1 isoglossa - linha imaginária que, em um mapa, une os pontos de
ocorrência de traços e fenômenos linguísticos idênticos.

FERREIRA. A. B. H. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. Rio de Janeiro Nova Fronteira, 1986.

Variações linguísticas



De acordo com as informações presentes no texto, os pontos de
vista de Serafim da Silva Neto e de Paul Teyssier convergem em relação

a) à influência dos aspectos socioculturais nas diferenças dos falares entre
indivíduos, pois ambos consideram que pessoas de mesmo nível
sociocultural falam de forma semelhante.

b) à delimitação dialetal no Brasil assemelhar-se ao que ocorria na România
Antiga, pois ambos consideram a variação linguística no Brasil como
decorrente de aspectos geográficos.

c) à variação sociocultural entre brasileiros de diferentes regiões, pois
ambos consideram o fator sociocultural de bastante peso na constituição
das variedades linguísticas no Brasil.

d) à diversidade da língua portuguesa na România Antiga, que até hoje
continua a existir, manifestando-se nas variantes linguísticas do português
atual no Brasil.

e) à existência de delimitações dialetais geográficas pouco marcadas no
Brasil, embora cada um enfatize aspectos diferentes da questão.

Variações linguísticas



“Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos [...]
O gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim,
cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou pães, é
questão de opiniães... O sertão está em toda parte.”

ROSA, Guimarães. Disponível em: 
<http://www.passeiweb.com/estudos/sala_de_aula/portugues/guimaraes_rosa>. Acesso em: 15 maio 2016.

Guimarães Rosa cria e recria termos a fim de provocar efeitos no
texto ou apenas de representar o modo de falar do sertanejo. No
trecho destacado, o autor chama atenção para um(a)

a) marca de plural.

b) sufixo aumentativo.

c) alteração de radical.

d) derivação de classe gramatical.

e) construção polissêmica.

Variações linguísticas



Intertextualidade

• Relações entre textos

• Objetivos (in)comuns

• Estratégias discursivas (in)comuns

• HIPERTEXTO



Intertextualidade

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira (13) a compra do LinkedIn, rede
social para contatos profissionais, por US$ 26,2 bilhões. A dona do Windows concordou
em pagar US$ 196 por ação do site de relacionamento corporativo.

O atual presidente-executivo do LinkedIn, Jeff Weiner, continuará à frente da
empresa e se reportará a Satya Nadella, presidente-executivo da Microsoft. Ele e Reid
Hoffman, presidente do conselho, cofundador e sócio controlador, ajudarão na transição.
A expectativa é que o processo seja encerrado ainda este ano. O LinkedIn será
incorporado ao segmento de Produtividade e Processos de Negócios da Microsoft.

A aquisição é uma das mais caras da história da Microsoft, considerando os
valores nominais dos negócios cujos termos foram anunciados. A maior transação até
agora havia sido a compra do Skype, em 2011, por US$ 8,5 bilhões. Em seguida, surgem
as compras da Nokia, por US$ 7,18 bilhões, em 2013; da aQuantive, por US$ 6,4 bilhões,
em 2007; e da Mojang, criadora do game “Minecraft”, por US$ 2,5 bilhões, em 2014.

O histórico da Microsoft com aquisições tem gerado dor de cabeça financeira. A
transação da aQuantive, empresa de publicidade de internet feita para competir com o
Google, rendeu à empresa o primeiro prejuízo de sua história em 2012 – para equilibrar
as perdas, a companhia teve de registrar uma baixa contábil de US$ 6,3 bilhões.

O segundo prejuízo da história veio em 2015 com outra baixa contábil, dessa
vez de US$ 7,5 bilhões, por conta da Nokia.

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 14 jun. 2016.



Intertextualidade

Essa notícia apresenta diversos links, os quais determinam o lugar
da exterioridade textual, pois indicam o momento da relação do cotexto
com o contexto. Discutir essa construção da notícia promove também uma
discussão sobre a teoria do hipertexto, já que ao leitor caberia em grande
parte organizar a sequência do que vai ler (clicando ou não em palavras-
chave, decidindo se volta ou não ao texto de origem). Assim, analisando o
modo como essa notícia foi construída e considerando que o leitor pode
selecionar o seu caminho de leitura, identifica-se um dos princípios
definidores do hipertexto

a) a abordagem detalhada dos fatos.
b) a exigência de conhecimento prévio.
c) a quebra de linearidade na leitura.
d) a liberdade de exposição objetiva.
e) o uso de elementos coesivos diversos.



• Disponível em: <www.boitempoeditorial.com.br>. Acesso em: 30 maio 2016.
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Um dos temas mais comuns da Sociologia refere-se ao
acúmulo díspar do capital e à luta existente entre as diferentes
classes sociais. Karl Marx analisou as mudanças causadas pela
produção industrial, as desigualdades que dela resultaram e
escreveu sobre o desenvolvimento do capitalismo. Tendo essas
informações como ponto de partida, pode-se dizer que a charge
ilustra de alguma forma as ideias de Marx, pois revela uma das
principais críticas ao sistema capitalista:

a) a exploração do operariado pela burguesia.
b) a elitização dos hábitos e costumes da sociedade em geral.
c) a submissão de um grupo étnico devido à sua origem familiar.
d) a perda do controle por parte do operariado sobre as atividades
industriais.
e) os privilégios estabelecidos a partir do nascimento, fruto de uma
sociedade de castas.

Intertextualidade



Disponível em:  <http://midia.folhavitoria.com.br/img/lib/2008/03/ffe3e3556e6e6.jpg>. 
Acesso em: 14 jun. 2016.

Intertextualidade



O anúncio publicitário está intimamente ligado ao
ideário de consumo quando sua função é vender um produto,
um serviço. No texto apresentado, utilizam-se elementos
linguísticos e extralinguísticos para divulgar um restaurante de
comida oriental. Para se reconhecer a estratégia persuasiva do
estabelecimento anunciado, requer-se do leitor

a) a percepção do sentido figurado do termo “rede”.
b) a identificação do público-alvo da propaganda.
c) a atenção para a parte não verbal — o hashi e o sashimi.
d) a avaliação da imagem como uma sátira à comida japonesa.
e) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o
ditador popular.

Intertextualidade


