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Competência 1 – Aplicar as tecnologias

da comunicação e da informação na

escola, no trabalho e em outros

contextos relevantes para sua vida.

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos

expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de

comunicação.

H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas

de comunicação e informação para resolver problemas sociais.



Competência 1 – Aplicar as tecnologias

da comunicação e da informação na

escola, no trabalho e em outros

contextos relevantes para sua vida.

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação

e informação, considerando a função social desses sistemas.

H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos

das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.











Onde queres revólver, sou coqueiro

E onde queres dinheiro, sou paixão

Onde queres descanso, sou desejo

E onde sou só desejo, queres não

E onde não queres nada, nada falta

E onde voas bem alta, eu sou o chão

E onde pisas o chão, minha alma salta

E ganha liberdade na amplidão

(...)

Caetano Veloso





Congresso Internacional do Medo

Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,

não cantaremos o ódio, porque este não existe,

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,

depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

(Carlos Drummond de Andrade)



Paralelismo 

SemânticoCorrespondência lógica de sentido entre os termos de uma dada

sequência enunciativa.











Ex. Ex.







ATIVIDADE



Não se perca de mim

Não se esqueça de mim

Não desapareça

A chuva tá caindo

E quando a chuva começa

Eu acabo de perder a cabeça

Não saia do meu lado

Segure o meu pierrot molhado

E vamos embolar

Ladeira abaixo

Acho que a chuva

Ajuda a gente a se ver

Venha, veja, deixa

Beija, seja

O que Deus quiser...

A gente se embala

Se embora se embola

Só para na porta da igreja

A gente se olha

Se beija se molha

De chuva, suor e cerveja...

Chuva, Suor e Cerveja



1. (SIMULADO ENEM) Na construção dessa letra, o autor utiliza-se das

aproximações entre dígrafos e sons vocálicos, num misto de aliteração e

onomatopeia, para sugerir o cair da chuva como ocorre em:

(A) “A gente se olha/Se beija se molha/De chuva, suor e cerveja”

(B) “A chuva tá caindo / e quando a chuva começa / eu acabo de perder a

cabeça.”

(C) “Não saia do meu lado / segure o meu pierrot molhado / e vamos embolar”

(D) “Ladeira abaixo / acho que a chuva / ajuda a gente a se ver”

(E) “A gente se embala / se embora se embola / só para na porta da igreja”



Disponível em: www.ivancabral.com. Acesso em: 27 fev. 2012. (Foto: Reprodução/Enem)



2. (ENEM) O efeito de sentido da charge é provocado pela

combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No

contexto da ilustração, a frase proferida recorre à

(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 advérbio 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.



HIPERTEXTUALIDADE

O papel do hipertexto é exatamente o de reunir, não apenas os textos,

mas também as redes de associações, anotações e comentários às quais

eles são vinculados pelas pessoas. Ao mesmo tempo, a construção do

senso comum encontra-se exposta e como que materializada: a

elaboração coletiva de um hipertexto.

Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar um

pouco por sua história, isto significa, entre outras coisas, construir uma

bagagem de referências e associações comuns, uma rede hipertextual

unificada, um texto compartilhado, capaz de diminuir os riscos de

incompreensão.

(P. Levy. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática)



3. (ENEM) O texto evidencia uma relação entre o hipertexto e a

sociedade em que essa tecnologia se insere. Constata-se que, nessa

relação, há uma

(A) estratégia para manutenção do senso comum.

(B) prioridade em sanar a incompreensão.

(C) necessidade de publicidade das informações.

(D) forma de construção colaborativa de conhecimento.

(E) urgência em se estabelecer o diálogo entre pessoas



Oh! Páginas da vida que eu amava, 

Rompei-vos! nunca mais! tão desgraçado!... 

Ardei, lembranças doces do passado! 

Quero rir-me de tudo que eu amava! 

E que doido que eu fui! como eu pensava 

Em mãe, amor de irmã! em sossegado 

Adormecer na vida acalentado 

Pelos lábios que eu tímido beijava! 

Embora — é meu destino. Em treva densa 

Dentro do peito a existência finda 

Pressinto a morte na fatal doença! 

A mim a solidão da noite infinda! 

Possa dormir o trovador sem crença. 

Perdoa minha mãe — eu te amo ainda! 

(Álvares de Azevedo, Lira dos vinte anos)

SONETO



4. (ENEM) A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850,

período conhecido na literatura brasileira como Ultrarromantismo. Nesse

poema, a força expressiva da exacerbação romântica identifica-se com o(a)

(A) amor materno, que surge como possibilidade de salvação para o eu lírico.

(B) saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras da mãe e da irmã.

(C) construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com aparência

melancólica.

(D) presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir.

(E) fixação do eu lírico na ideia da morte, o que o leva a sentir um tormento

constante.





5. (Prof. Sinval Farias) Na tirinha, a personagem faz um comentário com efeito

humorístico baseado na posição da sílaba tônica de uma palavra. O humor é, pois,

despertado a partir da ideia de que

(A) as questões prosódicas e semânticas da língua devem ser dissociadas para a

melhor compreensão da língua como código comunicativo.

(B) o reconhecimento do significado das palavras está intrinsecamente ligado ao

grau de escolaridade do enunciador.

(C) a expectativa de sentido das palavras é influenciada pela ocorrência de

aspectos prosódicos, como a posição da sílaba tônica.

(D) o gênero textual tirinha, independentemente de seu conteúdo, existe para

despertar humor.

(E) a realização ortográfica da palavra prescinde do reconhecimento semântico e

contextual, pois está inserida, sobretudo, no uso cotidiano.



O anjo transpôs a barra,

Diz adeus a Pernambuco,

Faz barulho, vuco-vuco,

Tal e qual o zepelim

Mas deu um vento no anjo,

Ele perdeu a memória.

E não voltou nunca mais.
MENDES, M. História do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1992

O farrista

Quando o almirante Cabral

Pôs as patas no Brasil

O anjo da guarda dos índios

Estava passeando em Paris.

Quando ele voltou de viagem

O holandês já está aqui.

O anjo respira alegre:

“Não faz mal, isto é boa gente,

Vou arejar outra vez.”



6. (ENEM) A Obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do

Modernismo, cujas propostas estéticas transparecem, no poema, por

um eu lírico que

(A) configura um ideal de nacionalidade pela integração regional.

(B) remonta ao colonialismo assente sob um viés iconoclasta.

(C) repercute as manifestações do sincretismo religioso.

(D) descreve a gênese da formação do povo brasileiro.

(E) promove inovações no repertório linguístico.



Sítio Gerimum

Este é o meu lugar [...] 

Meu Gerimum é com g 

Você pode ter estranhado 

Gerimum em abundância 

Aqui era plantado 

E com a letra g 

Meu lugar foi registrado. 

OLIVEIRA, H.D.Língua Portuguesa, n. 88, fev. 2013 (fragmento).



7. (ENEM) Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra

“Gerimum” grafada com a letra “g” tem por objetivo

(A) valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional.

(B) confirmar o uso da norma-padrão em contexto da linguagem poética.

(C) enfatizar um processo recorrente na transformação da língua

portuguesa.

(D) registrar a diversidade étnica e linguística presente no território

brasileiro.

(E) reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de

origem.



E aqui, antes de continuar este espetáculo, e necessário que façamos

uma advertência a todos e a cada um. Neste momento, achamos

fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada

um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É

fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda,

seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição

neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma

vez tomada sua posição, fique nela! Porque senão, companheiros, as

cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada.

FERNANDES, M.; RANGEL, F. Liberdade, liberdade. Porto Alegre: L&PM, 2009,



8. (ENEM) A peça Liberdade, liberdade, encenada em 1964, apresenta o

impasse vivido pela sociedade brasileira em face do regime vigente. Esse

impasse é representado no fragmento pelo(a)

(A)barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras do teatro.

(B) indicação da neutralidade como a melhor opção ideológica naquele

momento.

(C)constatação da censura em função do engajamento social do texto

dramático.

(D)correlação entre o alinhamento politico e a posição corporal dos

espectadores.

(E) interrupção do espetáculo em virtude do comportamento inadequado do

público.



Assum preto 

Tudo em vorta é só beleza 

Sol de abril e a mata em frô

Mas assum preto, cego dos óio

Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança

Ou mardade das pió

Furaro os óio do assum preto 

Pra ele assim, ai, cantá mió

Assum preto veve sorto 

Mas num pode avuá

Mil veiz a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá
GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br. Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento)



9. (ENEM) As marcas da variedade regional registradas pelos

compositores de Assum preto resultam da aplicação de um conjunto

de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia,

a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra a

(A)pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.

(B)pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”

(C)flexão verbal em “furaro” e “cantá”.

(D)redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”.

(E)pronúncia das palavras “ignorança” e “avoá”.



Charge foi publicada na edição de Zero Hora de 2 de março de 2006



10. (Enem) Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os

traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os

horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da

Espanha. Na Charge, publicada no período de carnaval, recebe destaca a figura do

carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem

verbal contribui para estabelecer um diálogo a obra de Picasso e charge ao explorar.

(A) uma referência ao contexto, "trânsito no feriadão", esclarecendo-se o referente tanto ao texto de

Iotti quanto da obra de Picasso.

(B) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal "é", evidenciando-se

atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro.

(C) um termo pejorativo, "trânsito", reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente,

tanto em Guernica quanto na charge.

(D) uma referência temporal, "sempre", referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em

Guernica, quanto na charge.

(E) uma expressão polissêmica, "quadro dramático", remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao

contexto de transito brasileiro.




