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Análise de questões anteriores (ênfase 

nas competências das áreas 6 e 7) 

11 

out 
 

RESUMO 
 

Nessa aula, faremos a análise de questões de provas anteriores do ENEM relativas às competências 6 e 7, 

mencionadas abaixo. 

 

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. 

H19  Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

H20  Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade 

nacional. 

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. 

H22  Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23  Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos 

procedimentos argumentativos utilizados. 

H24  Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais 

como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

 

EXERCÍCIOS 
 

1. 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 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 usados de forma a 

proporcionar melhor compreensão do texto. 
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2. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente 

Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só 

nos 22,9 mil quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar 

embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos 

anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode 

impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito 

e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material 

descartado poderia ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está sobrando nas 

rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se 

transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros. 
Disponível em: <www.girodasestradas.com.br>. Acesso em: 31 jul. 2012. 

Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto, determinados pelo 

contexto em que são produzidos, pelo público a que eles se destinam. Pela leitura do texto 

apresentado, reconhece-se que sua função é 

a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. 

b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. 

c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras. 

d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. 

e) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de segurança nas rodovias. 

3.  

 

Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais são usados com o objetivo de atingir o 

público-alvo, influenciando seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais 

trazidas no texto a respeito da hepatite, verifica-se que 

a) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação do pacto de confiança entre o médico 

e a população. 

b) a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia 

argumentativa. 

c) o uso de construções coloquiais e específicas da oralidade são recursos de argumentação que 

simulam o discurso do médico. 

d) a empresa anunciada deixa de autopromover ao mostrar a preocupação social e assumir a 

responsabilidade pelas informações. 

e) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, projetado com subjetividade 

no trecho sobre as maneiras de prevenção. 
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4. O exercício da crônica 

Escrever crônica é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista; não a prosa de um 

ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou 

porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de uma máquina, 

olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um assunto qualquer, de preferência colhido 

no noticiário matutino, ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possa injetar um 

sangue novo. Se nada houver, restar-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um 

processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de sua vida 

emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto 

da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. 

MORAES, V. Para viver um grande amor: crônicas e poemas. São Paulo: Cia das Letras, 1991. 

Predomina nesse texto a função da linguagem que se constitui 

a) nas diferenças entre o cronista e o ficcionista. 

b) nos elementos que servem de inspiração ao cronista. 

c) nos assuntos que podem ser tratados em uma crônica. 

d) no papel da vida do cronista no processo de escrita da crônica. 

e) nas dificuldades de se escrever uma crônica por meio de uma crônica. 

5. Eu  como meu pai e minha mãe vieram se  

minha mãe morava no Piauí com    

  tinha 

irmão mais  

no     funcionários cheio e ele teve 

que ir para outro local e pediu transferência prum mais perto de Parnaíba que era a cidade onde eles 

moravam e por engano    família veio parar em 

Mossoró que exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcionário do Banco do Brasil e:: ela 

foi parar na rua do meu   começaram a  

 uma bri

fato muito interessante  se 

 hoje estão  anos de casados. 
CUNHA, M. F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua falada e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998. 

Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pessoal, no qual se observa a frequente 

 

a) índice de baixa escolaridade do falante. 

b) estratégia típica da manutenção da interação oral. 

c) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala. 

d) manifestação característica da fala nordestina. 

e) recurso enfatizador da informação mais relevante da narrativa. 

6. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 

menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma tem múltiplos mecanismos que regulam o 

número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. 
DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Predomina no texto a função da linguagem 

a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. 

b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. 

d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. 

7. Câncer 21/06 a 21/07 

O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo 

indicar ́ onde você falha  se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. este novo ciclo exige 

çã ções, já que precisará de energia para se recompor. 

Há preocupação com a família, e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa ́ 

palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as 

expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de 

intimidade com os assuntos da alma. 
Revista Cláudia. No 7, ano 48, jul. 2009. 
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O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, 

seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos 

socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é 

a) vender um produto anunciado. 

b) informar sobre astronomia. 

c) ensinar os cuidados com a saúde. 

d) expor a opinião de leitores em um jornal. 

e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

8. S.O.S Português 

Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse 

aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são dicotômicas, o 

que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa 

que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com 

situações de uso. Outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas 

modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. 
S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº- 231, abr. 2010 (fragmento adaptado). 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada 

a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se marcas linguísticas 

próprias do uso 

a) regional, pela presença de léxico de determinada região do Brasil. 

b) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

d) coloquial, por meio do registro de informalidade. 

e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. 

9.  

 
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico é 

a) influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao consumo. 

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 

aquisitivo. 

d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas 

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 

10. Transtorno do comer compulsivo 

O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido, nos últimos anos, como uma síndrome 

caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos, porém, diferentemente 

da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. 

Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, 

sentimentos de culpa e de vergonha. 

Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a 

comida ́ usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno do comer compulsivo ́ 

encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 

20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para 

obesidade ou para perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. 
Disponível em: <http://www.abcdasaude.com.br>. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado). 
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Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor, conclui-se que o texto tem a finalidade de 

a) descrever e fornecer orientações sobre a síndrome da compulsão alimentícia. 

b) narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do comer compulsivo. 

c) aconselhar as pessoas obesas a perder peso com métodos simples. 

d) expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação.  

e) encaminhar as pessoas para a mudança de hábitos alimentícios. 

11.  

 
O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender 

um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar 

leitor 

a) a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. 

b) a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. 

c) atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. 

d) o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. 

e) 

te  

12. Não tem tradução 

 

Lá no morro, se eu fizer uma falseta 

A Risoleta desiste logo do francês e do inglês 

A gíria que o nosso morro criou 

Bem cedo a cidade aceitou e usou 

 

Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição 

Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês 

Tudo aquilo que o malandro pronuncia 

Com voz macia é brasileiro, já passou de português 

Amor lá no morro é amor pra chuchu 

As rimas do samba não são I love you 

E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 

Só pode ser conversa de telefone 
ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas. Revista Língua Portuguesa. Ano 4, n° 54. São Paulo: Segmento, 

abr. 2010 (fragmento). 

As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, apesar de revelarem uma aguçada 

preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos 

anos 1920, ainda são modernas. Nesse fragmento do samba Não tem tradução , por meio do recurso 

da metalinguagem, o poeta propõe 

a) incorporar novos costumes de origem francesa e americana, juntamente com vocábulos 

estrangeiros. 

b) respeitar e preservar o português padrão como forma de fortalecimento do idioma do Brasil. 

c) valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade 

nacional. 

d) mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música 

popular brasileira. 

e) ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais 

desenvolvidas. 
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13. Novas tecnologias 

Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente 

 

transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo carregamos hoje 

 

Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso, ou de um 

aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. 

Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de 

comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em 

objeto público de entretenimento. 

Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar, por 

espontânea vontade, a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual 

tanto controlamos quanto somos controlados. 
SAMPAIO A. S. A microfísica do espetáculo. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 1 mar 2013 

(adaptado). 

Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que 

permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Diante disso, 

nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva 

a) criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. 

b) enfatizar a probabilidade de que toda população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias. 

c) indicar, de forma clara, o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas 

tecnologias. 

d) tornar o leitor coparticipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas 

é manipulado. 

e) demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias 

controlem as pessoas. 

14.  

 
O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais 

nessa propaganda revela que 

a) o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. 

b) a preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. 

c) a acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. 

d) o descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável do mundo. 

e) a agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas 

ambientais. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Leia o poema abaixo, de Manuel Bandeira: 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

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

número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 
Esse texto, apesar de ser um poema, apresenta, além da função poética, outra função da linguagem 

predominante. Que função é essa? Justifique. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. b  

Lembrar que a função referencial está focada no aspecto informacional  então, o aspecto de orientação 

é apropriado a este tipo de comunicação. 

2. e  

O texto trabalha a questão de conscientizar sobre a preservação ambiental e a segurança nas rodovias. 

Isso é, claramente, percebido no texto nos três últimos períodos. 

3. b 

A figura da médica aparece para legitimar o texto escrito, aumentando as chances de adesão do público 

leitor. 

4. e  

A função predominante no texto é metalinguagem: a mensagem é centrada em seu próprio código. 

Nesse texto, o cronista dedica-se por explicar, por meio de uma crônica, algumas dificuldades 

encontradas por quem escreve esse gênero textual. 

5. b  

chamado de marcador 

conversacional  por ser um elemento típico da fala que não integra o conteúdo do texto, apresentando 

apenas valor tipicamente interacional. 

6. e 

Entre as características da função referencial, destacam-se o cunho informativo e a objetividade; tais 

aspectos podem ser reconhecidos no texto. 

7. e 

O horóscopo, com características vinculadas ao texto injuntivo, visa orientar e/ou aconselhar o leitor 

sobre a sua vida. Entre os temas, é possível notar um direcionamento para questões amorosas, familiares, 

de trabalho e, inclusive, sobre a saúde. 

8. c 

O texto contém termos técnicos, uma vez que é uma revista direcionada a professores de língua 

 

9. a  

Os textos publicitários, em geral, dialogam com o interlocutor e visam persuadir seu público-alvo. No 

anúncio em questão, há um caráter apelativo que incita ao consumo. 

10. d  

Trata-se de um texto informativo e, por isso, expositivo, ou seja, o texto expõe as características do 

transtorno em questão. 

11. d  

monstros e figuras míticas para o divertimento de seu público. 

12. c 

A metalinguagem na canção de Noel Rosa se dá pelo uso da própria letra ao refletir sobre a sua 

composição poética. Neste sentido, o eu lírico visa valorizar a fala popular brasileira e reconhecer a 

linguagem coloquial como forma de identidade nacional. 

13. d  

Ao escolher utilizar os verbos na primeira pessoa do plural, o autor do artigo de opinião deixa claro o seu 

ponto de vista e mostra que os leitores também compartilham desse posicionamento, dando, assim, mais 

credibilidade ao que defende. 
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14. e 

Os recursos verbais presentes na propaganda, co

demonstram a responsabilidade do homem no processo das mudanças climáticas. 

 

Questão Contexto  
 

O texto apresenta a linguagem referencial predominante, junto da função poética, pois se aproxima de 

uma linguagem jornalística/ informativa. 
 

 
 


