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01. Questão 119, Enem 2013: 

 
 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o 
efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da 
expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e 
efeito entre as ações. 
c) retomada do substantivo "mãe", que desfaz a ambiguidade 
dos sentidos a ele atribuídos. 
d) utilização da forma pronominal "la", que reflete um tratamento 
formal do filho em relação à "mãe". 
e) repetição da forma verbal "é", que reforça a relação de adição 
existente entre as orações. 
 

02. Questão 111, Enem 2013: 
Labaredas nas trevas 

Fragmentos do diário secreto de 
Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski 

20 DE JULHO [1912] 
Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. 
Envio-lhe uma carta: “Acredite-me, prezado senhor, nenhum 
jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou 

outra pessoa, escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da 
sugestão. [...] Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba 
quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os 
jovens escritores que estão surgindo ele simplesmente não 

existe.” 
20 DE DEZEMBRO [1919] 

Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou 
reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se 

passaram dezenove anos desde que Crane morreu, mas eu 
não o esqueço. E parece que outros também não. The London 
Mercury resolveu celebrar os vinte e cinco anos de publicação 

de um livro que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje 
esquecido” e me pediram um artigo. 

FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1992 (fragmento). 

Na construção de textos literários, os autores recorrem com 
frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado 
metafórico “Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal”, 
pretendeu-se estabelecer, entre os dois fragmentos do texto em 
questão, uma relação semântica de 
a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um 
texto, em que uma contém a causa e a outra, a consequência. 

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um 
texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em 
questão. 
c) condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes 
de um texto, em que uma resulta ou depende de circunstâncias 
apresentadas na outra. 
d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um 
texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa 
distinta e oposta à outra. 
e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um 
texto em que uma apresenta o meio, por exemplo, para uma 
ação e a outra, o desfecho da mesma. 
 

 
LAERTE. Disponível em: http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set. 2011 

(Foto: Reprodução/Enem) 

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro 
quadrinho a persuadir sua interlocutora? 
 

a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor 
b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica 
c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto 
eletrônico. 
d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados 
anteriormente são inferiores. 
e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do 
consumidor. 
 

03. Questão 8  
 

No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro 
Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. Eis 
parte da cena:   
 

Não se conformou: devia haver engano. (...) Com certeza havia 
um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano 
perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, 
entregando o que era dele de mão beijada! Estava direito aquilo? 
Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria?  O 
patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o 
vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda.  Aí Fabiano 
baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso 
barulho não.  

Graciliano Ramos. Vidas Secas. 91.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.  

No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive 
com marcas de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. 
Pertence à variedade do padrão formal da linguagem o seguinte 
trecho:    
a) “Não se conformou: devia haver engano” (ℓ.1). 
b) “e Fabiano perdeu os estribos” (ℓ.3). 
c) “Passar a vida inteira assim no toco” (ℓ.4). 
d) “entregando o que era dele de mão beijada!” (ℓ.4-5). 
e) “Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou” (ℓ.11). 
                         


