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LISTA 2 – LÍNGUA E LINGUAGEM
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

mal cometido, o que produz o humor.
d) apresenta uma frase exclamativa que introduz
imagens, aliadas à linguagem verbal, que aparecem
em quadros antecedidos de legendas; estas remetem a
um mesmo sujeito, enunciado na frase exclamativa, e
esse fator dá unidade ao conjunto.
e) inova o gênero História em Quadrinhos ao delinear
os balões de modo a distinguir se seu conteúdo é um
pensamento ou uma fala da personagem; ao não se
valer de interjeição ou onomatopeia; ao expressar
movimento somente pela sequência dos quadros.
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões) a
seguir.
EVOCAÇÃO DO RECIFE
(...)
A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear

1. (Puccamp 2017)
Está correto o seguinte
comentário: o quadrinho acima
a) é composto de unidades produzidas pela associação
entre imagem e linguagem verbal; o sentido de cada
unidade é determinado pela relação de oposição que o
quadro estabelece com aquele que vem imediatamente
anterior, contraste que produz o humor.
b) correlaciona os quadrinhos por meio da relação
consequente entre as diversas ações das personagens,
fato que determina uma única direção possível de
leitura, a horizontal, da esquerda para a direita, da
primeira para a segunda tira, desta para a terceira.
c) é composto de um bloco e uma sequência, esta
construída pela permanência da personagem “mulher
alterada”, que manifesta, nas diferentes unidades,
distintos sentimentos, com exceção da tristeza pelo

A sintaxe lusíada
(...)
BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. 20ª Edição.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 448 p.
2. (G1 - ifpe 2017) Devido à primazia que se tem
concedido à língua padrão, muitos consideram a
“língua do povo” a que se refere o poema como
incorreta. Este fenômeno de atribuir menor valor a
determinadas variedades da língua denomina-se
a) variação sociocultural.
b) variação regional.
c) bairrismo.
d) preconceito linguístico.
e) preconceito de classe.

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis
Cidade Universitária, s/n * Caixa Postal 549 * Campo Grande – MS * CEP 79070-900 - Fone:3345-7232/7233 *
www.pro-enem.ufms.br * E-mail: proenem@ufms.br * www.preae.ufms.br * E-mail: cex.preae@ufms.br

1

cinco anos depois, o Brasil começou a sair das trevas.
3. (Enem 2016) PINHÃO sai ao mesmo tempo que
BENONA entra.
BENONA: Eurico, Eudoro Vicente está lá fora e quer
falar com você.
EURICÃO: Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá
fora, mas não quero falar com ele.
BENONA: Mas Eurico, nós lhe devemos certas
atenções.
EURICÃO: Você, que foi noiva dele. Eu, não!
BENONA: Isso são coisas passadas.
EURICÃO: Passadas para você, mas o prejuízo foi
meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro,
se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um
patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora, parece
que ouviu dizer que eu tenho um tesouro. E vem
louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira
hidrofobia. Vive farejando ouro, como um cachorro
da molest’a, como um urubu, atrás do sangue dos
outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de
proteger minha pobreza e minha devoção.
SUASSUNA, A. O santo e a porca. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2013 (fragmento).
Nesse texto teatral, o emprego das expressões “o
peste” e “cachorro da molest’a” contribui para

O grupo comandado por uma doutora em Linguística
da UFRJ sugeriu à Anvisa mudar tudo. Elaborou,
também, "A redação de bulas para o paciente: um guia
com os princípios de redação clara, concisa e
acessível para o leitor de bulas", disponível em versão
adaptada no site da Anvisa. Diferentemente do que
acontece com outros gêneros, na bula não há espaço
para inovações de estilo. "O uso de fórmulas
repetitivas é bem-vindo, dá força institucional ao
texto", explica a doutora. "A bula não pode abrir
possibilidades de interpretações ao seu leitor".
Se obedecidas, as 33 regras do guia são de serventia
genérica – quem lida com qualquer tipo de escrita
pode se beneficiar de seus ensinamentos. A regra 12,
por exemplo, manda abolir a linguagem técnica, fonte
de possível constrangimento para quem não a
compreende, e recomenda: "Não irrite o leitor." A
regra 14 prega um tom cordial, educado e, sobretudo,
conciso: "Não faça o leitor perder tempo".
(Disponível em: revistapiaui.estadao.com br. Acesso
em: 24 jul. 2012 (adaptado).)
As bulas de remédio têm caráter instrucional e
complementam as orientações médicas. No
contexto de mudanças apresentado, a principal
característica que marca sua nova linguagem é
o(a)
a) possibilidade de inclusão de neologismo.

a) marcar a classe social das personagens.

b) refinamento da linguagem farmacêutica.

b) caracterizar usos linguísticos de uma região.

c) adequação ao leitor não especializado.

c) enfatizar a relação familiar entre as personagens.

d) detalhamento de informações.

d) sinalizar a influência do gênero nas escolhas
vocabulares.

e) informalidade do registro.

e) demonstrar o tom autoritário da fala de uma das
personagens.
4. (Enem PPL 2016) Parestesia não, formigamento
Trinta e três regras que mudam a redação de bulas no
Brasil
Com o Projeto Bulas, de 2004, voltado para a
tradução do jargão farmacêutico para a língua
portuguesa – aquela falada em todo o Brasil – e a
regulamentação do uso de medicamentos no país,

5. (Enem 2ª aplicação 2016) Da corrida de
submarino à festa de aniversário no trem
Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções
Cariocas
“Falar ‘caraca!’ a cada surpresa ou acontecimento que
vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como
também o ‘vacilão’.”
“Cariocas inventam um vocabulário próprio”. “Dizer
‘merrmão’ e ‘é merrmo’ para um amigo pode até doer
um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca.”
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“Pedir um ‘choro’ ao garçom é invenção carioca.”

comunicativos, se comparada à modalidade escrita.

“Chamar um quase desconhecido de ‘querido’ é um
carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem
ainda não se conhece direito.”

b) a língua falada é marcada por palavras dispensáveis
e irrelevantes para o estabelecimento da interação.

“O ‘ele é um querido’ é uma forma mais feminina de
elogiar quem já é conhecido.”
(SANTOS,
J.
F.
Disponível
em:
www.oglobo.globo.com. Acesso em: 6 mar. 2013
(adaptado).)
Entre as sugestões apresentadas para o Museu das
Invenções Cariocas, destaca-se o variado
repertório linguístico empregado pelos falantes
cariocas nas diferentes situações específicas de uso
social.

c) o enunciador procura interpelar o seu interlocutor
para manter o fluxo comunicativo.
d) o tema tratado no texto tem alto grau de
complexidade e é desconhecido do entrevistador.
e) o falante manifesta insegurança ao abordar o
assunto devido ao género ser uma entrevista.
7. (Unicamp 2016)

A respeito desse repertório, atesta-se o(a)
a) desobediência à norma-padrão, requerida em
ambientes urbanos.
b) inadequação linguística das expressões cariocas às
situações sociais apresentadas.
c) reconhecimento da variação linguística, segundo o
grau de escolaridade dos falantes.
d) identificação de usos linguísticos próprios da
tradição cultural carioca.
e) variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa
etária dos falantes.
6. (Enem PPL 2016) o::... o Brasil... no meu ponto
de vista... entendeu? o país só cresce através da
educação... entendeu? Eu penso assim... então quer
dizer... você dando uma prioridade pra... pra
educação... a tendência é melhorar mais... entendeu? e
as pessoas... como eu posso explicar assim? as
pessoas irem... tomando conhecimento mais das
coisas... né? porque eu acho que a pior coisa que tem
é a pessoa alienada... né? a pessoa que não tem noção
de na::da... entendeu?

A publicidade acima foi divulgada no site da agência
FAMIGLIA no dia 24 de janeiro de 2007, véspera do
aniversário de São Paulo, no período em que foi
proposta a campanha “Cidade Limpa”. Na base da
foto, em letras bem pequenas, está escrito: Tomara,
mas tomara mesmo, que nos próximos aniversários o
paulistano comemore uma cidade nova de verdade.

Trecho da fala de J. L., sexo masculino, 26 anos. In:
VOTRE, S.; OLIVEIRA, M. R. (Coord.). A língua
falada e escrita na cidade do Rio de Janeiro.

Considerando os sentidos produzidos por esse
anúncio, é correto afirmar:

A língua falada caracteriza-se por hesitações,
pausas e outras peculiaridades. As ocorrências de
"entendeu" e "né", na fala de J. L., indicam que

a) As duas perguntas e as duas respostas que
configuram o texto do outdoor na publicidade acima
pressupõem que os paulistanos estão discutindo o
número de outdoors e também o abandono de muitos

a) a modalidade oral apresenta poucos recursos
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dos moradores da cidade.
b) O texto escrito em letras pequenas tem a função de
exortar os paulistanos a refletir sobre as próximas
eleições e sobre como fazer para que seja estabelecido
um conjunto de prioridades socialmente relevantes
para toda a sociedade.

c) é fundamental para a compreensão do significado
da mensagem.
d) oferece diferentes opções de desenvolvimento
temático.
e) propõe a eliminação do desmatamento como
suficiente para a preservação ambiental.

c) A publicidade pretende levar os leitores a perceber
que as prioridades estabelecidas pela gestão municipal
da cidade não permitem que os paulistanos enxerguem
os verdadeiros problemas que estão nas ruas de São
Paulo.
d) A publicidade, composta de texto verbal e imagem,
tem como objetivo principal encampar o projeto
“Cidade Limpa” elaborado pela gestão municipal e
também propor a discussão de outras prioridades para
a cidade.
8. (Enem 2ª aplicação 2016)

A importância da preservação do meio ambiente para
a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não
verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata
Atlântica.
No texto, a relação entre esses recursos
a) condiciona o entendimento das ações da SOS Mata
Atlântica.
b) estabelece contraste de informações na propaganda.
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