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A charge abaixo se refere à questão 1.  
 

 
 

Disponível em: www.ivancabral.com. Acesso em: 27 fev. 

2012. 

1. (ENEM 2012) O efeito de sentido da charge e 

provocado pela combinação de informações 

visuais e recursos linguísticos. No contexto da 

ilustração, a frase proferida recorre a: 

a. polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da 

expressão “rede social” para transmitir a ideia que 

pretende veicular. 

b. ironia para conferir um novo significado ao 

termo “outra coisa”. 

c. homonímia para opor, a partir do adverbio de 

lugar, o espaço da população pobre e o espaço 

da população rica. 

d. personificação para opor o mundo real pobre 

ao mundo virtual rico. 

e. antonímia para comparar a rede mundial de 

computadores com a rede caseira de descanso 

da família. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2.  

 

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura  

 

Em 24 de junho de 2015, a Coalizão Brasil Clima, 

Florestas e Agricultura teve seu lançamento 

oficial como um movimento multissetorial da 

sociedade civil brasileira. Naquela ocasião, a 

grande preocupação era colocar no papel metas 

brasileiras ambiciosas para o Acordo do Clima a 

ser celebrado na COP 21. Hoje, seus maiores 

esforços estão concentrados em tirar essas 

metas do papel para efetivar a economia de baixo 

carbono no país e, por que não, no mundo. Na 

verdade, tudo começou em dezembro de 2014, 

com a união de associações empresariais, 

empresas, organizações da sociedade e 

indivíduos, interessados em contribuir para o 

avanço e a sinergia das agendas de proteção, 

conservação e uso sustentável das florestas, 

agricultura de baixa emissão de gases do efeito 

estufa (GEE), mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas no Brasil. (...)  

Fonte: Disponível em: 

<http://www.coalizaobr.com.br/index.php/sobre-a-

coalizao>. Acesso em: 23 jan. 2017. 

 

2. (CGE 2155) Analise as afirmativas a seguir, de 

acordo com as palavras destacadas no texto.  

I. A escolha da palavra “Coalizão”, justifica-se 

porque se relaciona ao conteúdo abordado. 

 II. A opção pela palavra “celebrado” deve-se ao 

caráter comemorativo que lhe é conferida. 

III. A palavra “multissetorial” pode ser substituída 

sem prejuízo para o contexto por: múltiplas 

sessões.  

IV. A palavra “sinergia” pode ser substituída sem 

prejuízo para o contexto por cooperação.  

Está correto o contido apenas em  

a. I.  

b. II. 

c. II  e  III.  

d. III  e  IV.  

e. I  e  IV. 

 

 

3. (ENEM 2014)  

A diva 

 

Vamos ao teatro, Maria José? 

Quem me dera, desmanchei em rosca quinze 

kilos de farinha , tou podre. Outro dia a gente 

vamos 

Falou meio triste, culpada, e um pouco alegre por 

recusar com orgulho 

TEATRO! Disse no espelho. 

TEATRO! Mais alto, desgrenhada. 

TEATRO! E os cacos voaram sem nenhum 

aplauso. 

Perfeita. 

PRADO, A. Oraculos de maio. São Paulo: Siciliano, 1999. 

 

Os diferentes gêneros textuais desempenham 

funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor 

com base em suas características específicas, 

bem como na situação comunicativa em que ele é 

produzido. Assim, o texto A diva: 

 

a. narra um fato real vivido por Maria José. 

b. surpreende o leitor pelo seu efeito poético. 

c. relata uma experiência teatral profissional. 

d. descreve uma ação típica de uma mulher 

sonhadora. 

e. defende um ponto de vista relativo ao exercício 

teatral. 
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4. (ENEM 2010) Os tropeiros foram figuras 

decisivas na formação de vilarejos e cidades do 

Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de “tropa” 

que, no passado, se referia ao conjunto de 

homens que transportava gado e mercadoria. Por 

volta do século XVIII, muita coisa era levada de 

um lugar a outro no lombo de mulas. O 

tropeirismo acabou associado à atividade 

mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro 

em Minas Gerais e, mais tarde, em Goiás. A 

extração de pedras preciosas também atraiu 

grandes contingentes populacionais para as 

novas áreas e, por isso, era cada vez mais 

necessário dispor de alimentos e produtos 

básicos. A alimentação dos tropeiros era 

constituída por toucinho, feijão preto, farinha, 

pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de 

vinagre com fruto cáustico espremido). Nos 

pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem 

molho com pedaços de carne de sol e toucinho, 

que era servido com farofa e couve picada. O 

feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha 

mineira e recebe esse nome porque era 

preparado pelos cozinheiros das tropas que 

conduziam o gado. 

Disponível em:http://www.tribunadoplanalto.com.br. 

Acesso em: 27 nov. 2008. 

 

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira 

está relacionada à: 

a. atividade comercial exercida pelos homens que 

trabalhavam nas minas. 

b. atividade culinária exercida pelos moradores 

cozinheiros que viviam nas regiões das minas. 

c. atividade mercantil exercida pelos homens que 

transportavam gado e mercadoria. 

d. atividade agropecuária exercida pelos tropeiros 

que necessitavam dispor de alimentos. 

e. atividade mineradora exercida pelos tropeiros 

no auge da exploração do ouro. 

 

5. (ETEC 2016) Observe a charge que retrata 

uma família. 

 

Analisando essa charge, pode-se concluir 

corretamente que a personagem feminina 

representa as mulheres que: 

 

a. precisam trabalhar até idade mais avançada 

para garantir a aposentadoria, pois somente 

entram no mercado de trabalho quando os filhos 

tornam-se adultos. 

b. são casadas com marido que prefere assumir 

as tarefas domesticas, uma vez que ele gosta de 

cuidar da casa e de ter bom relacionamento com 

os filhos. 

c. trabalham provavelmente porque, entre outros 

motivos, os rendimentos do marido são 

insuficientes ou por ele estar desempregado. 

d. são jovens e querem ter sucesso como 

empresarias no mundo da economia informal e, 

possivelmente, no setor de moda. 

e. desejam se realizar profissionalmente, embora 

não necessitem trabalhar fora e contribuir com o 

orçamento familiar. 

 

6. (ETEC 2014) Além de anunciar produtos e 

empresas, os profissionais de marketing também 

atuam em campanhas políticas, divulgando 

candidatos e seus respectivos planos de governo 

durante os períodos eleitorais. 

 

 
Baseando-se na imagem, pode-se concluir 

corretamente que a campanha do candidato Jânio 

Quadros à presidência, em 1960, 

 

a. criticava o nacionalismo e pretendia varrer do 

Brasil as empresas multinacionais. 

b. tinha como principal compromisso a 

organização de uma revolução socialista. 

c. pretendia moralizar o país por meio do 

combate à corrupção e à sujeira na política. 

d. ostentava sua relação com as oligarquias 

cafeeiras e se afastava da classe trabalhadora. 

e. combatia a inflação e era dirigida sobretudo às 

mulheres (donas de casa), por isso, o símbolo da 

vassoura. 

 

 

Gab: 1-a; 2-e; 3-b; 4-c; 5-c; 6-c.
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