
  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPANHOL: 
Alex Melo 
Carlos Júnior 
 
PORTUGUÊS: 
Fabiano Oliveira 
Roberto Lopes 
 
LITERATURA 
Dicson Soares 
Rosa Barreto 
Ronney Carlos 
 
ARTES 
André Valença 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
João Manoel Faro 

 
 
 

CAMINHO CERTO 
A vida da liga, prossiga 
Direito de sonhar e de vencer na vida 
Com objetivo que é correto, esperto 
Caminhos, lutas e de peito aberto 
 
Barreiras eu pulo, faço meu destino 
Lutar ser guerreiro, pedra no meio do caminho 
Foco, força pra sempre chegar 
Mundo novo espere que eu tô chegando já 
 
Universidade tô chegando 
Com preuni vai, com preuni vai, pré SEED vai (4x) 
 
Linguagens, humanas, tecnologia 
Ciências, natureza, exatas dia-a-dia 
Matemática certa, cálculo original 
No passo a passo de um foco racional 
 
Certeza e ganhos de um futuro que é meu 
Aqui quem fala é quem já venceu 
Venceu os desafios de uma vida de verdade 
Me aguarde, me espere que eu tô chegando já. 
 
Universidade tô chegando 
Com preuni vai, com preuni vai, pré SEED vai (4x) 

(Dicson Soares &Laura Soares) 
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ESPANHOL – Alex Melo e Carlos Júnior 
 

Questão 01 

 
Disponível em: www.gaturro.com. Acesso em: 10 ago. 2010. 

 

O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado 

com a intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nik 

atinge o clímax dessa intenção quando 

 

A. apresenta, já no primeiro quadro, a contradição de 

humores nas feições da professora e do aluno. 

B. sugere, com os pontos de exclamação, a entonação 

incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Ágatha.  

C. compõe um cenário irreal em que uma professora não 

percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção. 

D. aponta que Ágatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro a 

respeito das reais intenções da professora. 

E. congela a imagem de Ágatha, indicando seu desinteresse 

pela situação vivida por Gaturro. 

 

Questão 02 

Jesulín y Cayetano Rivera salieron a hombros por la puerta 

grande aplaudidos por María José Campanario y la duquesa 

de Alba. 

Expectación, mucha expectación fue la que se vivió el 

pasado sábado en la localidad gaditana de Ubrique.  

Un cartel de lujo para una tarde gloriosa formado por los 

diestros Jesulín, ―El Cid‖, y Cayetano Rivera. El de Ubrique 

pudo presumir de haber sido ―profeta en su tierra‖ en una 

tarde triunfal, con un resultado de tres orejas y salida por la 

puerta grande. 

Desde primera hora de la tarde, numerosos curiosos y 

aficionados fueron llegando a los alrededores de la plaza y 

al hotel Sierra de Ubrique, donde hubo un gran ambiente 

previo a la cita taurina, dado que era el sitio donde estaban 

hospedados los toreros. 

Revista ¡Hola! nº 3.427, Barcelona, 7 abr. 2010 (fragmento). 

 

O texto traz informações acerca de um evento de grande 

importância ocorrido em Ubrique — uma tourada. De acordo 

com esse fragmento, alguns dos fatos que atestam a vitória 

nesse evento típico da cultura espanhola são 

A. a realização de cortejo público ao toureiro e o abraço do 

adversário.  

B. a hospedagem no Hotel Sierra de Ubriquee a presença 

da família real. 

C. a formação de fã-clubes numerosos e o recebimento de 

título de nobreza. 

D. o acúmulo de maior número de orelhas e a saída pelo 

portão principal. 

E. a reunião de numerosos curiosos e o apreço de uma rica 

mulher. 

 

Questão 03  

El Camino de la lengua nos lleva hasta el siglo X, época en 

la que aparecen las Glosas Emilianenses en el monasterio 

de Suso en San Millán (La Rioja).  

Las Glosas Emilianenses están consideradas como el 

testimonio escrito más antiguo del castellano. Paso a paso y 

pueblo a pueblo, el viajero llegará al siglo XV para asistir al 

nacimiento de la primera Gramática de la Lengua 

Castellana, la de Nebrija. Más tarde, escritores como Miguel 

de Cervantes, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, 

Santa Teresa de Jesús o el contemporáneo Miguel Delibes 

irán apareciendo a lo largo del itinerario. Pero la literatura no 

es el único atractivo de este viaje que acaba de comenzar.  

Nuestra ruta está llena de palacios, conventos, teatros y 

restaurantes. La riqueza gastronómica de esta región es 

algo que el viajero debe tener muy en cuenta.  

Revista Punto y Coma. Espanha, n°9, nov./dez. 2007. 

 

O ―Camino de la lengua‖, um percurso para turistas na 

Espanha, conduz o viajante por um roteiro que, além da 

temática original sobre a língua e a literatura espanholas, 

envolve também os aspectos  

A. turísticos e místicos. 

B. culturais e educacionais. 

C. históricos e de enriquecimento. 

D. literários e conflitos religiosos. 

E. arquitetônicos e gastronômicos. 



LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

01. (ENEM 2006) 
 

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 a 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). 
 
02. (Enem – 2014) 
 

Óia eu  aqui de  novo xaxando 
Óia eu aqui de novo pra xaxar 
Vou mostrar pr’esses cabras 
Que eu ainda dou no couro 
Isso é um desaforo 
Que eu não posso levar 
Que eu aqui de novo cantando 
Que eu aqui de novo xaxando 
Óia eu aqui de novo mostrando 
Como se deve xaxar. 
Vem cá morena linda 
Vestida de chita 
Você é a mais bonita 
Desse meu lugar 
Vai, chama Maria, chama Luzia 
Vai, chama Zabé, chama Raque 
Diz que tou aqui com alegria 
 
(BARROS, A. Óia  eu  aqui de  novo. Disponível  em<www.luizluagonzaga.mus.br > Acesso em 5 mai  2013) 

 
A letra da canção de  Antônio Barros manifesta aspectos do 
repertório  linguístico e  cultural do Brasil. O  verso que singulariza 
uma  forma do falar  popular  regional é 
 
(A) ―Isso é um desaforo‖ 
(B) ―Diz que  eu  tou aqui com alegria‖ 
(C) ―Vou  mostrarpr’esses cabras‖ 
(D) ―Vai, chama  Maria, chama  Luzia‖ 
(E) ―Vem  cá, morena linda, vestida de chita‖ 
 
03. (ENEM- 2014) 
 

eu  acho um fato interessante… né… foi  como  meu pai e  
minha mãe  vieram se  conhecer… né…  que… minha mãe  
morava no  Piauí com  toda a família… né…meu… meu  
avô… materno  no caso… era  maquinista… ele sofreu um 
acidente… infelizmente  morreu…minha mãe  tinha  cinco 
anos… né… e o irmão  mais  velho dela… meu  padrinho… 
tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar 
no  banco… e… ele  foi…o banco… no  caso… estava… 
com um número de  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  o… o…escrivão entendeu  Paraíba… né… e  
meu… minha  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  pai…  né…e  começaram a  se conhecer…namoraram  
onze anos …né… pararam algum tempo… brigaram… é 
lógico… porque todo relacionamento tem  uma briga… 
né…e eu achei esse fato muito interessante  porque foi uma 
coincidência incrível…né… como vieram  se  conhecer… 
namoraram e hoje… e até  hoje estão  juntos… dezessete  
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 repetição de ―né‖. Essa repetição é 
um 
(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. 

 
04. 
 

Desabafo  
Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida 
hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma 
típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala 
que esqueci ontem à noite. Seis recados para serem respondidos 
na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que 
venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. 

CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002 (fragmento).  

 
Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias 
funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre 
as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da 
linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois  
 
a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.  
b) a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito.  
c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da 
mensagem.  
d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos 
demais.  
e) o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da 
comunicação. 
 
05. (Enem 2012) 
 

 
 
 

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. 

 



06. (Simulado Enem 2010 – Terra) 
Leia o cartaz a seguir para responder à questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE – 
http://www.terra.com.br/noticias/educacao/simulado-enem-2010/linguagens10.htm 

Marque a alternativa que, mantendo os sentidos propostos no texto, 
reescreve o trecho ―Se você está com diagnóstico de dengue e 
apresenta um ou mais dos sintomas abaixo‖, substituindo a 
conjunção em destaque e fazendo as devidas adaptações. 
A) entretanto você está com diagnóstico de dengue e apresenta um 
ou mais dos sintomas abaixo: 
B) visto que você está com diagnóstico de dengue e apresenta um 
ou mais dos sintomas abaixo: 
C) apesar de você estar com diagnóstico de dengue e apresentar 
um ou mais dos sintomas abaixo: 
D) caso você esteja com diagnóstico de dengue e apresente um ou 
mais dos sintomas abaixo: 
E) ainda que você esteja com diagnóstico de dengue e apresente 
um ou mais dos sintomas abaixo: 
  

07. (UNICESPE- 2002) 
―Uma fonte aqui houve; eu não me esqueço 
De estar a ela um dia reclinado: 
Ali em vale um monte está mudado: 
Quanto pode dos anos o progresso! 
Árvores aqui vi tão florescentes, 
Que faziam perpétua a primavera: 
Nem troncos vejo agora decadentes.‖ 

(Cláudio Manuel da Costa, Sonetos-VII.) 

Com referência ao texto, a correlação entre o advérbio de lugar, o 
objeto que nele se situa e o tempo de existência (ou vida) deste 
objeto está correta em 

A) ―Aqui‖ = ―fonte‖ no presente e ―árvores florescentes‖ no passado. 
B) ―Ali‖ = ―vale‖ no presente e ―monte‖ no presente. 
C) ―Aqui‖ = ―fonte‖, ―árvores florescentes‖, ―troncos decadentes‖ no 
passado. 
D) ―Aqui‖ = ―fonte‖, ―árvores florescentes‖, ―troncos decadentes‖ no 
presente. 
E) ―Ali‖ = ―vale‖ no passado e ―monte‖ no passado 
 
08. (ENEM 2010 - Adaptada) 
Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, 
jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na 
cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um 
operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e 
de D. Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-
se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe 
muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, 
que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que 
frequentou o autodidata Machado de Assis. 

Disponível em: http://www.passeiweb.com. Acesso em: 1 maio 2009. 
FONTE:https://profekarina.wordpress.com/2011/10/16/questoes-do-enem-2010-em-

breve-com-respostas-comentadas/ 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o 
texto citado constitui-se de 
A)   fatos ficcionais, relacionados com outros de caráter realista, 
relativos à vida de um renomado escritor. 
B)   apresentação da vida de uma personalidade, organizada 
sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo 
marcado por linguagem objetiva. 
C)   explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura 
argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. 

D)  questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade 
histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus 
feitos públicos. 
E)  representações generalizadas acerca da vida de membros da 
sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana 
 
09. (ENEM 2010 - Adaptada) 
 

O Chat e sua linguagem virtual 
 

O significado da palavra chat vem do inglês e quer dizer ―conversa‖. 
Essa conversa acontece em tempo real, e, para isso, é necessário 
que duas ou mais pessoas estejam conectadas ao mesmo tempo, o 
que chamamos de comunicação síncrona. São muitos os sites que 
oferecem a opção de bate-papo na internet, basta escolher a sala 
que deseja ―entrar‖, salas são divididas por assuntos, como 
educação, cinema, esporte, música, sexo, entre outros. Para entrar, 
é necessário escolher um nick, uma espécie de apelido que 
identificará o participante durante a conversa. Algumas salas 
restringem a idade, mas não existe nenhum controle para verificar 
se a idade informada é realmente a idade de quem está acessando, 
facilitando que crianças e adolescentes acessem salas com 
conteúdos inadequados para sua faixa etária. 

FONTE:https://profekarina.wordpress.com/2011/10/16/questoes-do-enem-2010-em-breve-com-
respostas-comentadas/ 

Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos 
instantâneos com linguagem específica, uma vez que nesses 
ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados de 
interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma de 
comunicação porque 
A) limita a quantidade de participantes conectados nas salas de 
bate-papo, a fim de garantir qualidade e eficiência dos diálogos, 
evitando mal-entendidos. 
B) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assuntos com 
pessoas pré-selecionadas por meio de um sistema de busca 
monitorado e atualizado por autoridades no assunto. 
C) seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etária dos 
usuários que serão distribuídos nas faixas de idade organizadas 
pelo site que disponibiliza a ferramenta. 
D) garante a gravação das conversas, o que possibilita que um 
diálogo permaneça aberto, independente da disposição de cada 
participante. 
E) possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identidade real 
dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos fictícios sem 
comprometer o fluxo da comunicação em tempo real. 
 
10.  (Comunicação Expresso – 2014) Considere a imagem a 
seguir: 

FONTE:http://fatimalp.blogspot.com.br/2012/03/charges-no-vestibular.html 

A fim de propor uma campanha publicitária às avessas, a charge 
emprega os seguintes recursos, exceto 
A) exige a leitura de texto verbal e não-verbal para ser 
perfeitamente compreendida. 
B) menciona uma qualidade atribuída à marca por meio da 
publicidade oficial. 
C) associa contextos diferentes em cada período: o bíblico, no 
primeiro e o contemporâneo, no segundo. 
D) usa maçã como um símbolo de ―erro‖ cometido por Adão e Eva e 
também pelo consumidor. 
E) utiliza ―pagar caro‖ em sentido conotativo no primeiro período e 
denotativo no segundo, quando fica subentendido. 

 

 

 



11. (ENEM 2013) 

Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança 
aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por 
toda a Europa. 
No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, 
apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é 
importante a presença de um mestre ―marcante‖ ou ―marcador‖, pois 
é quem determina as figurações diversas que os dançadores 
desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: 
―Tour‖, ―Em avant‖, ―Chez dês dames‖, ―Chez dês chevaliê‖, 
―Cestinha de flor‖, ―Balancê‖, ―Caminho da roça‖, ―Olha a chuva‖, 
―Garranchê‖, ―Passeio‖, ―Coroa de flores‖, ―Coroa de espinhos‖ etc. 
No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações: 
surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso 
de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de 
competição, que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por 
órgãos de turismo.  

(CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 
1976) 

As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade 
cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma 
dança folclórica por 
A) possuir como característica principal os atributos divinos e 
religiosos e, por isso, identificar uma nação e região. 
B) abordar as tradições e costumes de determinados povos ou 
regiões distintas de uma mesma nação. 
C) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo, também, 
considerada dança-espetáculo. 
D) necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual 
define seu país de origem. 
E) acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos 
gêneros musicais. 
 
12. (ENEM/2013) 

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 
     A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua 
parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. ―Os 
nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito,observa 
Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. 
Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal 
e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e 
feijão. 
     Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de 
gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração: a 
preguiça. ―Cem por cento das meninas que participam do Programa 
não praticavam nenhum esporte‖, revela a psicóloga Cristina Freire, 
que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. 
     Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma 
rotina sedentária e cheia de gordura. ―E não é novidade que os 
obesos têm uma sobrevida menor‖, acredita Claudia Cozer, 
endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os 
estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário 
atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. 
―Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete‖, 
exemplifica Claudia. 

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br.  
Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as 
suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto 
indicam que 
A) a falta de atividade física somada a uma alimentação 

nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados 
ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 

B) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos 
combinada com um maior consumo de alimentos ricos em 
proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os 
adolescentes. 

C) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos 
na dieta da população adolescente tem tornado escasso o 
consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio 
metabólico. 

D) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os 
adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto 
que na população adulta os fatores hereditários são 
preponderantes. 

E) a prática regular de atividade física é um importante fator de 
controle da diabetes entre a população adolescente, por 
provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. 

 

 

13. (ENEM 2013/PPL) 

Aptidão física é a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia com 
o mínimo de fadiga e desconforto. E isso é obtido a partir da 
constituição física, incluída aí a herança genética. Ter aptidão física 
é estar com coração, pulmões, vasos sanguíneos e músculos 
prontos para suportar, sem problemas, as atividades que o corpo 
realiza. Trata-se de uma condição relativa e mutável, que pode ser 
melhorada e ampliada conforme o interesse de cada um. Um artista 
de circo precisa de aptidão para pedalar com o monociclo na corda 
bamba sem cair; alguém na plateia pode querer apenas 
acompanhar sua turma em um passeio de bicicleta até uma 
cachoeira. Ou seja, é você quem decide quão apto quer estar para 
suas atividades. 

SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. São Paulo: Phorte, 2008. 

A busca por uma melhoria da qualidade de vida exige que as 
pessoas procurem por um aprimoramento da sua aptidão física, e 
para isso é necessário que 
A) sejam incorporadas as atividades cotidianas de trabalho a séries 
de exercício físico. 
B) sejam adotados horários fixos para a execução de exercícios 
corporais, além da genética apropriada. 
C) haja dedicação predominante à prática de exercícios de 
musculação em relação aos exercícios aeróbicos. 
D)haja estímulo ao indivíduo para o desempenho de atividades 
consonantes com suas necessidades e capacidades físicas. 
E) tenham prioridade, no programa de treinamento, as modalidades 
esportivas de caráter individual. 
 

14. (PREUNI/SEED/2015) 

 

TAYOU, PascaleMarthine. ‖Pepitas de Ouro‖ 
Disponível em: http://mube.art.br/expos/one-shot-futebol-e-arte-

contemporanea/.Acessado em: 15/10/2015. 
 
 

A instalação ‖Pepitas de Ouro‖, do artista camaronês Pascale 
Marthine Tayou expressa o sonho de muitos jovens na África que 
deixam o seu país e suas famílias, com a esperança de uma vida 
melhor na Europa. Cada bola simboliza a vida de uma dessas 
crianças, que um dia acreditou no brilho do futebol mundial. Assim a 
obra suscita  
A) o desejo do jovem africano pelo lazer. 
B) o anseio pela popularidade no continente africano. 
C) em sua estética referências modernistas. 
D) uma leitura contundente e simplificada sobre o futebol. 
E) a aspiração pela ascensão social dos jovens africanos por meio 
do esporte. 
 

15. (ENEM/2010-PPL) O Arlequim, o Pierrô, a Brighella ou a 
Colombina são personagens típicos de grupos teatrais da 
Commedia dell’art, que, há anos, encontram-se presentes em 
marchinhas e fantasias de carnaval. Esses grupos teatrais seguiam, 
de cidade em cidade, com faces e disfarces, fazendo suas críticas, 
declarando seu amor por todas as belas jovens e, ao final da 
apresentação, despediam-se do público com músicas e poesias.  
A intenção desses atores era expressar sua mensagem voltada 
para a  
A) crença na dignidade do clero e na divisão entre o mundo real e o 
espiritual  
B) Ideologia de luta social que coloca o homem no centro do 
processo histórico 
C) crença na espiritualidade e na busca incansável pela justiça 
social histórica  
D) ideia de anarquia expressa pelos trovadores iluministas do início 
século XVI  

http://mube.art.br/expos/one-shot-futebol-e-arte-contemporanea/
http://mube.art.br/expos/one-shot-futebol-e-arte-contemporanea/


E) ideologia humanista com cenas centradas no homem, na mulher 
e no cotidiano  
 
16. (ENEM 2013) 
TEXTO I 
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí a pouco 
começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 
quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta. 
Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por 
carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. […] Andavam 
todos tão bem-dispostos, tão bem feitos e galantes com 
suas tinturas que muito agradavam. 

(Carta de Pero Vaz de Caminho, “fragmento”)  
  

TEXTO II 

PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil: 1956. Óleo sobre tela, 199 x 169 cm. 
Disponível em: www.portinari.org.br. Acesso em: 12 jun. 2013. 

Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz 
de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos 
portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que 
A) a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras 
manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e 
preocupa-se apenas com a estética literária. 
B) a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, 
cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira 
e a contestação de uma linguagem moderna. 
C) a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do, 
colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro 
plano, a inquietação dos nativos. 
D) as duas produções, embora usem linguagens diferentes – verbal 
e não verbal -, cumprem a mesma função social e artística. 
E) a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos 
étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, 
retratando a colonização. 
 

17. (ENEM - 2014) 

Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 
Páscoa ficou da redenção o dia. 
Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
Pois mandado pela Alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 
Nos livrou de tão vil calamidade. 
Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 
o Faraó do povo brasileiro. 

(DAMASCENO,  D.Melhores  poemas: Gregório de  Matos. São Paulo: 2006) 

Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que 
apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos 
apresenta temática expressa por 
A) visão cética sobre as relações sociais. 
B) preocupação com a identidade brasileira. 
C) crítica velada à forma de governo vigente. 
D) reflexão sobre dogmas do Cristianismo. 
E) questionamento das práticas pagãs na Bahia. 
 
18. (Cescem-2013) 

―Alguém há de cuidar que é frase inchada 
Daquela que lá se usa entre essa gente 
Que julga, que diz muito, e não diz nada. 
O nosso humilde gênio não consente, 
Que outra coisa se diga mais, que aquilo 
Que só convém ao espírito inocente.‖ 

 
Os versos de Cláudio Manuel da Costa lembram o fato de que: 
A) a expressão exata, contida, que busca os limites do essencial, é 
traço da literatura colonial brasileira e dos primeiros movimentos 
estéticos pós-Independência. 
B) o Barroco se esforçou por alcançar uma expressão rigorosa e 
comedida, a fim de espelhar os grandes conflitos do homem. 
C) o Arcadismo, buscando simplicidade, se opôs à expressão 
intrincada a aos excessos do cultismo do Barroco. 
D) o Romantismo, embora tenha refugado os rigores do formalismo 
neo-clássico, tomou por base o sentimentalismo originário desse 
movimento estético. 
E) o Romantismo negou os rigores da expressão clássica e lusitana, 
mas incorporou a tradição literária da poesia colonial. 
 

19. (UEL/ adaptada 2015) 
―Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, 
nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os 
cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu 
talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso; 
nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 
Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão 
e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande 
nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a 
verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.‖  

(Iracema, José de Alencar) 

―Guerreiros, nasci:  
Sou bravo, sou forte, 
 Sou filho do Norte;  
Meu canto de morte,  
Guerreiros, ouvi.‖  

(I Juca Pirama, Gonçalves Dias) 
 
No Brasil a expressão Indianismo se refere à mitificação do índio, 
eventualmente caracterizado como a imagem do heroísmo nacional. 
Esta foi uma das singularidades da escola romântica 
brasileira. Baseado na leitura dos textos de Dias e de Alencar é licito 
afirmar que o índio é caracterizado 
A) com os atributos da honradez de um cavaleiro medieval. 
B) enquanto um herói pagão movido pelas forças da natureza. 
C) como uma mescla de ingenuidade e violência incontrolável. 
D) por meio de uma fiel descrição de seus valores naturais. 
E) da mesma forma como o representava Anchieta em suas peças. 
 
20. (PREUNI – DASE 2015) 
     Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia 
nas frondes da carnaúba; Verdes mares que brilhais como líquida 
esmeralda aos raios do Sol nascente, perlongando as alvas praias 
ensombradas de coqueiros. 
     Serenai verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, 
para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. 
     A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa 
entre o marulho das vagas: 
     — Iracema! 

                                               Iracema – Jose de Alencar 
O indianismo de nossos escritores românticos representa  
A) uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade 
objetiva; o índio como elemento étnico da futura raça brasileira. 
B) um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava 
durante a instalação da capitania de São Vicente. 
C) um modelo francês seguido no Brasil; uma necessidade de 
exotismo que em nada difere do modelo europeu. 
D) um meio de reconstruir liricamente a aceitação, pelo índio, da 
nova civilização que se instalava. 
E) uma forma de apresentar o índio como motivo estético; 
idealização com simpatia e piedade; exaltação da bravura, do 
heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. 

http://www.infoescola.com/literatura/indianismo/


. 
 
21. (PREUNIDASE) 
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou 
pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a 
minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 
duas considerações me levaram a adotar diferente método: a 
primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um 
defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que 
o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que 
também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.  

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas) 

 
Sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis 
podemos afirmar que 
A) devido ao seu engajamento ideológico, Machado faz com que 
muitas vezes a forma e as situações descritas em seus romances 
sejam exageradas para reforçar a denúncia social. 
B) Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado depois que 
Machado de Assis morreu, razão pela qual Machado declara que 
não é propriamente um autor defunto,  
C) o narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador 
intimista tradicional 
D) Machado de Assis utiliza a metalinguagem como um 
procedimento de reflexão do próprio ato de escrever.  
E) nesse trecho, percebe-se claramente a intenção do narrador em 
persuadir o leitor para justificar as atitudes desconcertadas de 
Bentinho. 

 
22. (PREUNISEED) Um traço diferente que predominou em muitos 
escritores a partir dos anos de 1860 e 1870 foi que se chamou 
Naturalismo, termo também aplicável a obras de varias épocas, mas 
que recebeu em sentido próprio e de certo modo legitimo, sob a 
influência dos novos rumos das ciências naturais. 
Nesse Sentido restrito, naturalismo significa um tipo de realismo que 
procura explicar cientificamente a conduta e o modo de ser das 
personagens por meio de fatores externos, de natureza biológica  e 
sociológica. 

    CANDIDO, Antônio. Presença da  Literatura Brasileira 

Com base no texto referente ao Naturalismo 
A) os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente e tem 
como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das 
personagens. 
B)a literatura naturalista buscava comprovar através da ficção a 
validade de teses científicas deterministas, como aquela que diz que 
todo indivíduo é produto de três forças: raça, meio e instinto. 
C) a onisciência do narrador imprime-lhe o papel de criador, e se 
confunde com a ideia de Deus; utilização de preciosismos 
vocabulares, para enfatizar o distanciamento entre a enunciação e 
os fatos enunciados. 
D) a narração  predomina sobre a descrição , de tal modo que se 
considera que os autores, em vez de narrar acontecimentos, os 
descrevem em detalhes. 
E) a abordagem extremamente fechada  do sexo aparece como 
reflexo da sociedade conservadora da época.  
 
 
 
23. (CEFET-PA) Leia os versos: 

Esta, de áureos relevos, trabalhada 

De divas mãos, brilhantes copa, um dia, 

Já de  aos deuses servir como cansada, 

 

Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. 

Era o poeta de Teos que a suspendia. 

Então e, ora repleta ora esvaziada, 

A taça amiga aos dedos seus tinia 

Todas de roxas pétalas colmada.  

(Alberto de Oliveira) 

Assinale a alternativa que contém características parnasianas 
presentes no poema: 
A) busca de inspiração na Grécia Clássica, com nostalgia e 
subjetivismo; 
B) versos impecáveis, misturando mitologia clássica com 
sentimentalismo amoroso; 
C) revalorização das ideias iluministas e descrição do passado. 

D) descrição minuciosa de um objeto e busca de um tema ligado à 
Grécia antiga. 
E) vocabulário preciosista, de forte ardor sensual. 
 
 
24. (Enem – 2014) 
 

Vida obscura 
Ninguém sentiu  o  teu espasmo obscuro 
ó ser humilde entre os humildes seres, 
embriagado, tonto de prazeres, 
o mundo para ti foi negro e duro. 
 
Atravessaste no silêncio escuro 
a vida presa a trágicos deveres 
e chegaste ao saber de altos saberes 
tornando-te mais simples e mais puro. 
 
Ninguém te viu o sofrimento inquieto, 
magoado, oculto e aterrador, secreto, 
que o coração te apunhalou no mundo, 
 
Mas  eu que sempre te segui os  passos 
sei que a cruz infernal prendeu-te os braços 
e o teu suspiro como foi profundo! 

 (SOUSA, C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova  Aguilar, 1961) 
Com  uma obra  densa e expressiva no Simbolismo brasileiro, Cruz 
e Souza  transpôs para seu  lirismo uma  sensibilidade em conflito 
com a realidade  vivenciada. No  soneto, essa percepção traduz-se 
em 
A)  sofrimento tácito diante  dos  limites impostos  pela  
discriminação. 
B) tendência  latente ao  vício como resposta ao isolamento social. 
C) extenuação condicionada  a  uma rotina de  tarefas degradantes. 
D) frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. 
E) vocação  religiosa  manifesta na  aproximação com a fé  cristã. 
 
 

25. (Preuni SEED 2015) 

Pronominais 
 

Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 

Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 

Oswald de Andrade 

O poema ―Pronominais‖ expressa em si seus valores de 
ruptura e libertação em relação aos seus antigos modelos. 
Existe em face da afirmação antagônica ao movimento 
antecessor, se aproximando do mundo, da realidade 
brasileira, e com a qual se consolida como manifestação 
poética. O poema moderno de Oswald de Andrade 
A) une ideias herdadas da poesia do fim do século XIX e 
conceitos modernos de poesia brasileira. 
B) busca no processo antropofágico associar a linguagem 
brasileira e o modo de vida europeu. 
C) representa uma crítica direta ao academicismo presente 
tanto  no parnasianismo como na literatura moderna em sua 
1ªfase. 
D) apresenta linguagem maleável, simples, que denota uma 
preocupação com registros diversos, de diferentes camadas 
sociais. 
E) conserva traços de linguagem erudita a fim de marcar 
uma ligação com a poesia de Olavo Bilac. 
 
 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/oswald_de_andrade/


 
 
 
 
 
 
 
26. (ENEM/2010-PPL) 

 
 

A gravura acima, de Carlos Scliar, que se refere à 
experiência da guerra na Itália em 1944, relaciona-se com 
A) a experiência impressionista chamada de pontilhismo. 
B) a técnica da pintura que desenvolveu um gênero original 
denominado cubismo sintético. 
C) a realidade do contexto de vida pop, conforme se 
percebe no tema e nos personagens que compõem a cena. 
D) a forma de representação chamada de abstração, 
antinaturalista, geométrica e distante do mundo material. 
E) o movimento expressionista, como se percebe na 
mensagem emocionalmente carregada de solidão e medo 
que ela transmite. 
 
 
27. (FAM 2014) 
Texto I 

 

Texto II 

― O monumento 
É de papel crepom e prata 
Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde 
Atrás da verde mata 

O luar do sertão 
O monumento não tem porta 
A entrada é uma rua antiga 

Estreita e torta 
E no joelho uma criança 
Sorridente, feia e morta 

Estende a mão‖  
(Caetano Veloso/tropicália) 

 

A partir da observação da figura e da leitura dos versos 
musicais é lícito afirmar que 
A) assim como os preceitos pregados na semana de arte 
moderna há um traço conservador na letra musical.  
B) a música de Caetano segue Versos decassílabos de 
tendência parnasiana. 
C) é clara a presença nos versos musicais de tendências 
surrealistas que também fizeram parte dos poemas 
modernos brasileiros. 
D) não há interseção alguma entre a Semana de Arte 
Moderna e a letra musical de ―Tropicália‖. 
E) a Semana de Arte Moderna , apesar de certa 
repercussão na sua época não conseguiu cristalizar suas 
ideias na continuidade do Modernismo brasileiro. 
 

 

28. (FAM 2014) 

―Que mundo é esse que ninguém entende um sonho? 
Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? 

Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho 
Quando eu te vejo eu começo a sorrir 

Eu começo a sorrir‖  
(Chorão) 

 

―Vou-me embora pra Pasárgada 
Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 
Na cama que escolherei‖  

(Manuel Bandeira) 
 

Lendo os trechos do poema e da música pode-se ver 
A) o encontro do homem com seus sonhos na vida real. 
B) o apego à ilusão onírica atenua o sofrer de uma realidade 
adversa. 
C) o tumulto de ideias e ilusão com o futuro. 
D) o sonhar da música e defendido como algo real no 
poema. 
E) o poeta dono dos versos apresenta uma lírica clássica 
untada de idealização da vida. 
 

29. (Enem quiz/ 2014 adaptada) 
Leia o texto abaixo: 
―Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra 
desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão 
continuaria a mandar gente para lá. ―O sertão mandaria para a 
cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois 
meninos.‖   

                                                                                     (Graciliano 
Ramos - Vidas Secas) 

Graciliano Ramos foi um dos principais representantes da geração 
de escritores que surgiu na década de 1930, o chamado romance 
de 30. Suas obras São Bernardo e Vidas Secas além de serem um 
retrato preciso do nordeste, são responsáveis por mostrar uma 
prosa seca, totalmente sem adjetivos. Sobre sua obra se pode 
afirmar que 
A) com o objetivo de desenvolver uma literatura mais social, 
renovou algumas características da prosa realista, aproximando-se 
claramente do Neorrealismo, muito presente no cinema italiano de 
Rossellini e na pintura de Cândido Portinari. 
B) recusou as principais conquistas do movimento modernista, 
negando, assim, a geração de 1922. 
C) deu continuidade ao projeto modernista da geração de 1922, 
optando pela experimentação estética, principalmente no que diz 
respeito ao fluxo de consciência. 



D) a despeito da opinião de muitos críticos contrários, iniciou o 
regionalismo, uma nova tendência estética e temática na literatura 
brasileira.   
E) difundiu as características da prosa e da poesia da primeira fase 
modernista como pregava Mario e Oswald de Andrade em seus 
manifestos. 

 
30. (PUCCAMP) 

"E desse modo ele se doeu no enxergão, muitos meses, 
porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar, e a fratura 
exposta criara bicheira. Mas os pretos cuidavam muito dele, 
não arrefecendo na dedicação. 
– Se eu pudesse ao menos ter absolvição dos meus 
pecados!... 
Então eles trouxeram, uma noite, muito à escondida, o padre 
que o confessou e conversou com ele, muito tempo, dando-
lhe conselhos que o faziam chorar. 
– Mas, será que Deus vai ter pena de mim, com tanta ruindade que 
fiz, e tendo nas costas tanto pecado mortal? 
– Tem, meu filho. Deus mede a espora pela rédea, e não tira o 
estribo do pé de arrependimento nenhum... 
E por aí a fora foi, com um sermão comprido, que acabou depondo 
o doente num desvencido torpor." 
 
O trecho acima representa a seguinte possibilidade entre os 
caminhos da literatura contemporânea.  
A) ficção regionalista, em que se reelabora o gênero e se revaloriza 
um universo cultural localizado. 
B) narrativa de cunho jornalístico, em que a linguagem comunicativa 
retoma e reinterpreta fatos da história recente. 
C) ficção de natureza politizante, em que se dramatizam as 
condições de classes entre os protagonistas. 
D) prosa intimista, psicologizante, em que o narrador expõe e 
analisa os movimentos da consciência reflexiva. 
E) prosa de experimentação formal, em que a pesquisa linguística 
torna secundária a trama narrativa. 
 
31. (Enem/2010) 

Reclame 
Se o mundo não vai bem 
a seus olhos, use lentes 

... ou transforme o mundo 
ótica olho vivo 

agradece a preferência 
 

CHACAL et al. Poesia marginal. São Paulo: Ática, 2006. 

 

Chacal é um dos representantes da geração poética de 1970. A 
produção literária dessa geração, considerada marginal e engajada, 
de que é representativo o poema apresentado, valoriza 
A) o experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. 
B) a sociedade de consumo, com o uso da linguagem publicitária. 
C) a construção do poema, em detrimento do conteúdo. 
D) a experimentação formal dos neossimbolistas. 
E) o uso de versos curtos e uniformes quanto à métrica. 

32. (Preuni SEED 2015) Observe a imagem  e o texto abaixo  
 
TEXTO I 

 
SRUR, Eduardo. Carruagem. Disponível em: http://portalpitanga.com.br/wp-

content/uploads/2012/09/542176_454781647895374_222806720_n.jpg. . Acesso em: 17 
jan. 2013. 

 

TEXTO II 
 
 ―O  pagamento  da  tarifa  do  transporte  público,  a  
necessidade  de possuir  um  automóvel  e  a  inexistência  
de  condições  aos  modais alternativos,  como  as  ciclovias,  
são  obstáculos  à  utilização  dos serviços  acima  referidos.  
Os  grandes  congestionamentos  também são situações  
que  dificultam  a garantia de  acesso  a  esses direitos 
essenciais‖  

Disponível em: http://educador.brasilescola.com/estrategiasensino/mobilidade-urbana-
direito-cidade.htm 

 

A imagem acima representa uma instalação feita pelo artista 
Eduardo Srur, no qual pode ser observado uma carruagem 
imperial inserida em uma das colunas da ponte Octavio 
Frias de Oliveira em São Paulo. Os textos acima discutem 
A) o imperialismo inserido na contemporaniedade  
B) a valorização do passado no contexto da cidade urbanista 
atual 
C) a carruagem como meio de ornamentação da cidade de 
São Paulo  
D) a mobilidade urbana e o congestionamento no trânsito 
paulista. 
E) a inserção de objetos sem motivo aparente. 
 
 
33. (ENEM/2009-PPL) 

 



 

 

 

A música desempenha diversas funções na sociedade: 
educar, entreter, louvar, dominar, seduzir, entre outras. 
Considerando o trabalho do artista em seu meio cultural, é 
correto afirmar que a figura 
A) 3 mostra uma situação em que a música é usada com 
finalidade terapêutica. 
B) 1 mostra uma situação que ilustra o poder do som 
produzido por um ser dominando outro ser. 
C) 2 mostra a música em um contexto de louvor religioso. 
D) 4 mostra uma atividade profana, ou secular, que envolve 
a música. 

E) 5 mostra um grupo desempenhando uma atividade 
profissional. 
 
34. (Preuni SEED 2015) 
 
IMAGEM I  

 

Disponível em: 
http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2010/02/18/modificacoes-

naturais-bizarras/ Acessado em: 15 de out de 2015 

 

 

IMAGEM II  

 

DAVANZO, Priscilla; Pourêtreplus belle et efficiente (Para ser mais 
bonito e eficiente) 

(2005). Registros fotográficos de Patrícia Cecatti 

Disponível em: http://performatus.net/priscilla-davanzo/.  

O corpo é um instrumento da cultura, transmite códigos e 
símbolos de acordo com a sociedade em que o indivíduo 
vive e pode ser suporte artístico, considerada como body 
arte ―arte do corpo‖. As imagens acima demonstram 
diversos padrões de beleza de acordo com as influências 
sociais e culturais, dessa forma podemos identificar nessas 
uma intersecção, na medida em que ambas: 
A) comunicam os aspectos culturais. 
B) tratam dos padrões de beleza hegemônico da sociedade 
contemporânea. 
C) versam sobre representações do corpo com uma estética 
voltada para a história da arte.  
D) abordam esquemas de representações culturais 
midiáticas  
E) representam elementos das mulheres representadas na 
indústria cultural 
 

35. (ENEM 2013/PPL) 

Músculos impossíveis e invejáveis 

Claramente, nas últimas duas décadas, constituiu-se uma 
cultura masculina da modificação corporal. Por que não 
aplaudir? Pessoalmente, levanto ferro há 35 anos e acho 

http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2010/02/18/modificacoes-naturais-bizarras/
http://obutecodanet.ig.com.br/index.php/2010/02/18/modificacoes-naturais-bizarras/
http://performatus.net/priscilla-davanzo/


ótimo tanto para a saúde quanto para o humor. Então qual é 
o problema? 

Acontece que uma parte não negligenciável dos malhadores 
não encontra saúde nenhuma. Só nos Estados Unidos, as 
pesquisas mostram que, para quase 1 milhão deles, a 
insatisfação com seu corpo deixa de ser um incentivo e 
transforma-se numa obsessão doentia. Eles sofrem de uma 
verdadeira alteração da percepção da forma de seu próprio 
corpo. Por mais que treinem, ―sequem‖ e fiquem fortes, 
desenvolvem preocupações irrealistas, constantes e 
angustiadas de que seu corpo seja feio, desproporcionado, 
miúdo ou gordo etc. Passam o tempo verificando 
furtivamente o espelho. São as primeiras vítimas do uso 
desregrado de qualquer substância que prometa facilitar o 
crescimento muscular. 

CALLIGARIS, C. Folha de S. Paulo, 8 fev. 2001 (fragmento). 

O modelo de corpo perseguido pelos sujeitos descritos no 
texto possui como característica principal o(a) 
A) agilidade, com o intuito de realizar ações com maior 
performance atlética. 
B) equilíbrio, com o intuito de impedir oscilações ou desvios 
posturais. 
C)hipertrofia, com o intuito de ampliar o delineamento da 
massa corporal. 
D) relaxamento, com o intuito de alcançar uma sensação de 
satisfação, beneficiando a autoestima. 
E) flexibilidade, com o intuito de evitar lesões musculares e 
outros riscos da atividade física. 
 

36. (ENEM 2011/PPL)  

O esporte de alto rendimento envolve atividades físicas de 
caráter competitivo, no qual os atletas competem consigo 
mesmos ou com outros, sujeitando-se a regras 
preestabelecidas aprovadas pelos organismos internacionais 
ou nacionais de cada modalidade. 
As grandes competições são reservadas aos grandes 
talentos e possibilitam a promoção de espetáculos que  
A) geram modelos de atletas, que passam a ser exemplos 

seguidos por jovens e crianças. 
B) permitem aos espectadores assistirem às partidas, 

fazendo parte de equipes.  
C) minimizam as possibilidades de participação e procura 

pelas práticas esportivas. 
D) incentivam o abandono das práticas esportivas, além do 

sedentarismo nos indivíduos. 
E) possibilitam aos espectadores desenvolvimento tático e 

participação nas equipes. 
 
37. (ENEM 2009/PPL) 

A cultura corporal de movimento está expressa em jogos, 
esporte, danças, artes marciais, lutas, ginástica e outros 
movimentos que ainda são emergentes. Certos movimentos 
são significativos para determinada região do país, mas não 
para outras. Você, por exemplo, que nasceu e cresceu em 
determinada cidade pertencente a uma região do nosso 
país, aprendeu e praticou alguns jogos, esportes e dançou 
um tipo de música porque tais manifestações são parte 
integrante da sua comunidade. 

DARIDO, S. C.e SOUZA JUNIOR, O. Para ensinar educação física. 
São Paulo: Papirus Editora, 2007 (adaptado). 

 
 

O Brasil tem características culturais embasadas na 
miscigenação de raças e etnias que influenciam as 
manifestações de movimento, como, por exemplo, 
A) a capoeira, genuinamente brasileira e criada pelos 

escravos africanos trazidos para o país como forma de 
expressão de liberdade e comunicação. 

B) o judô, um tipo de ginástica nascida nos Estados Unidos 

da América e, de lá, difundida para países como o Japão, 
Coréia e China. 
C) o futebol, esporte de maior significado cultural no Brasil e 

desenvolvido aqui como forma de utilização e 
aprimoramento de habilidades dos membros inferiores 
(pernas e pés), porque atividades de trabalho físico pouco 
valorizavam essas partes do corpo. 
D) o bumba meu boi, uma das expressões da cultura do 

movimento muito comum em grandes cidades como, por 
exemplo, São Paulo e Porto Alegre. 
E) o forró, uma expressão de dança brasileira que possui 

ritmos rurais da região sul do país e poucos ritmos da região 
nordeste. 
 

 

 


