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Exercícios de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Introdução:
A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias é aplicada no primeiro dia do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), junto com a de Redação e Ciências
Humanas.
Muitas pessoas consideram essa área a mais cansativa do exame, por conta da
quantidade de informação, mas resolver questões desse tipo vai melhorar sua
compreensão de texto, essencial em todas as outras áreas e na redação.
Antes de partir pros exercícios, vamos lembrar os assuntos que mais caem de
cada disciplina e você também pode ter acesso a outros materiais gratuitos da
nossa plataforma.
Bons estudos!
Português*

Artes

- Figuras de linguagem;

- Elementos básicos de artes

- Variações linguísticas;

plásticas;

- Gêneros textuais;

- Vanguardas europeias;

- Pronomes e Conjunções;

- Elementos básicos da música;
- Música no século XX;

Literatura:

- Artes nos séculos XV e XVI;

- Pré Modernismo: Lima Barreto e
Monteiro Lobato;

Educação Física

- Vanguardas europeias;

- Esportes adaptados;

- Modernismo 1° fase;

- Esporte e espetáculo;

- Modernismo 2° fase: prosa;

- Cuidados com a saúde;

- Tendências contemporâneas
(poesia);

Inglês e Espanhol: Interpretação de

- Pós modernismo (prosa);

texto;
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*Essa lista de principais assuntos foi retirada do
nosso guia e de uma matéria do guia do estudante

Questão 1:
Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro
Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente, chamada
Joanie Simpson, tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e
apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma,
os médicos encontraram o problema: cardiomiopatia de Takotsubo, conhecido
como síndrome do coração partido.
Essa

condição

médica

tipicamente

acontece

com

mulheres

em

fase

pós-menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo.
Nesses casos, o coração apresenta um movimento discinético transitório da
parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base
ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro que relata um caso
semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após dois dias e passou a tomar
medicamentos regulares.
Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do
seu animal de estimação, um cão de raça yorkshire terrier. Recuperada após cerca
de um ano, ela diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque
aprecia a companhia e o amor que os cachorros dão os humanos. O caso
aconteceu em Houston, nos Estados Unidos.
Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017.

Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um
animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero
a) conto, pois exibe a história de vida de Joanie Simpson.
b) depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal.
c) reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia.

3
d) relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente.
e) notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido.
Questão 2:
Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove
em Nova York é para pessoas com poder de compra. Pessoas que tenham um
visto do consulado americano. O dinheiro que chove em Nova
York também é para os nova-iorquinos. São milhares de dólares. […] Estou indo
para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. Sim,
está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Vejo que há pedestres
invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Vejo
que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho,
importado da Alemanha. Ao chegar em Nova York, tomarei providências.
SANTANNA, A. O importado vermelho de Noé. In: MORICONI. I. (Org.). Os cem melhores contos. Rio
de Janeiro: Objetiva. 2001.

As

repetições

e

as

frases

curtas constituem procedimentos linguísticos

importantes para a compreensão da temática do texto, pois
a) expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador.
b) disfarçam a falta de densidade das angústias existenciais narradas.
c) ironizam a valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros.
d) explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo.
e) criticam os estereótipos sociais das visões de mundo elitistas.
Questão 3:
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Disponível em: www.iotforall.com. Acesso em: 22 jun. 2018.

A realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a
imagem, tem como uma de suas principais funções
a) promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informações de
difícil compreensão no mundo físico.
b) conduzir escolhas profissionais da área de ciência da computação,
oferecendo um leque de opções de atuação.
c) transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais,
como as das ciências exatas e naturais.
d) levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades, para as
quais é transportado sem sair de seu próprio lugar.
e) delimitar tecnologias exclusivas de jogos virtuais, a fim de oferecer maior
emoção ao jogador por meio de outras realidades.
Questão 4:
Em 2000 tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de
videogame, o Mia Hamm Soccer. Doze anos depois, uma petição on-line pedia
que a EA Sports incluísse o futebol feminino no Fifa 13. Contudo, só em 2015, com
uma nova petição on-line, que arrecadou milhares de assinaturas, tivemos o
futebol feminino incluído no Fifa 16. Vendo um nicho de mercado inexplorado, a
EA Sports produziu o jogo com 12 seleções femininas e o apresentou como
inovação. A empresa sabe que mais de 40% dos praticantes de futebol nos EUA
são meninas. Para elas, ver o futebol feminino representado em um jogo de
videogame é extremamente importante. Ter o futebol feminino no Fifa 16 é um
grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero, num
contexto machista, sexista, misógino e homofóbico.
Disponível em: www.ludopedio.com.br. Acesso em: 5 jun. 2018 (adaptado).
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Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma
relevante função na abordagem do futebol ao
a) disseminarem uma modalidade, promovendo a igualdade de gênero.
b) superarem jogos malsucedidos no mercado, lançados anteriormente.
c) inovarem a modalidade com novas ofertas de jogos ao mercado.
d) explorarem nichos de mercado antes ignorados, produzindo mais lucro.
e) reforçarem estereótipos de gênero masculino ou feminino nos esportes.
Questão 5:
TEXTO I
É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba-do-campo, é o nó da madeira
Caingá, candeia, é o matita-pereira
TOM JOBIM. Águas de março. O Tom de Jobim e o tal de João Bosco (disco de bolso). Salvador: Zen
Produtora, 1972 (fragmento).

TEXTO II
A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema
antigo: nada vem do nada. Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas
fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o poema O caçador de
esmeraldas, do mestre parnasiano Olavo Bilac: “Foi em março, ao findar da chuva,
quase à entrada/ do outono, quando a terra em sede requeimada/
bebera longamente as águas da estação […]”. E a outra é um ponto de macumba,
gravado com sucesso por J. B. Carvalho, do Conjunto Tupi: “É pau, é pedra, é seixo
miúdo, roda a baiana por cima de tudo”. Combinar Olavo
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Bilac e macumba já seria bom; mas o que se vê em Águas de março vai muito
além: tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música, que
recompõem o mundo para nós.
NESTROVSKI, A, O samba mais bonito do mundo. In: Três canções de Tom Jobim. São Paulo: Cosac
Naify, 2004

Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o Texto II destaca o(a)
a) diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da
cultura nacional.
b) singularidade com que o compositor converte referências eruditas em
populares.
c) caráter inovador com que o compositor concebe o processo de criação
artística.
d) relativização que a letra da canção promove na concepção tradicional de
originalidade.
e) o resgate que a letra da canção promove de obras pouco conhecidas pelo
público no país.
Questão 6:
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Nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para
reforçar a ideia de que
a) a família que adota é mais feliz.
b) a adoção tardia é muito positiva.
c) as famílias preferem adotar bebês.
d) a adoção de adolescentes é mais simples.
e) os filhos adotivos são companheiros dos pais.
Questão 7:
Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fioti, compôs em 2017 a música Bum bum tam
tam, que gerou, em nove meses, 480 milhões de visualizações no Youtube. É o
funk brasileiro mais ouvido na história do site.
A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fioti fez tudo
sozinho: compôs, cantou e produziu em uma noite só, “Comecei a pesquisar
alguns tipos de flauta, coisas antigas. E nisso eu achei a “flautinha do Sebantian
Bach”, conta. A descoberta foi por acaso: Fioti não sabia quem era o músico
alemão e não sabe tocar o instrumento.
A “flauta envolvente” da música é um trecho da Partida em lá menor, escrita pelo
alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723.
Disponível em: https//g1.globo.com. Acesso em: 8 jun. 2018. [adaptado]

A incorporação de um trecho da obra para a flauta solo de Johann Sebastian Bach
na música do MC Fioti demonstra:
a) influência permanente da cultura eurocêntrica nas produções musicais
brasileiras
b) homenagem aos referenciais estéticos que deram origem às produções da
música popular
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c) necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares nas
periferias das grandes cidades
d) utilização desintencional de uma música excessivamente distante da
realidade cultural dos jovens brasileiros
e) inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas na
construção de uma nova proposta musical", dizia a questão.
Questão 8:
Muito do que gastamos (e nos desgastamos) nesse consumismo feroz podia ser
negociado com a gente mesmo: uma hora de alegria em troca daquele sapato.
Uma tarde de amor em troca da prestação do carro do ano; um fim de semana
em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por
cima detesto.
Não sei se sou otimista demais, ou fora da realidade. Mas, à medida que fui
gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos,
querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais divertida. Sapato e roupa
simbolizam bem mais do que isso que são: representam uma escolha de vida,
uma postura interior.
Nunca fui modelo de nada, graças a Deus. Mas amadurecer me obrigou a fazer
muita faxina nos armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações
é burrice; mas fugir de outras pode ser crescimento, e muito mais alegria.
LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2011.

Nesse texto, há duas ocorrências de dois-pontos. Na primeira, eles anunciam uma
enumeração das negociações que podemos fazer conosco. Na segunda, eles
introduzem uma
a) opinião sobre o uso de jeans, camiseta e mocassins.
b) explicação sobre a simbologia de sapatos e roupas.
c) acerca da oposição entre otimismo e realidade.
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d) comparação entre ostentação e conforto em termos de vestuário.
e) retomada da ideia de negociação discutida no primeiro parágrafo.
Questão 9:
Fomos falar com o tal encarregado, depois com um engenheiro, depois com um
supervisor que mandou chamar um engenheiro da nossa companhia, Esses
homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou, estão pedindo a conta. A
companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro, vocês não
podem sair assim sem mais nem menos. Tinha uma serra circular cortando uns
caíbros ali perto, então só dava pra falar quando a serra parava, e aquilo foi dando
nos nervos.
Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse, e pronto. Nisso
encostou em sujeito de paletó mas sem gravata, o engenheiro continuou falando
e a serra cortando. Quando ele parou de falar, 50 Volts aproveitou uma parada da
serra e falou que a gente não era bicho pra trabalhar daquele jeito; daí o
supervisor falou que, se era falta de mulher, eles davam um jeito. O engenheiro
falou que tinha mais de vinte companhias trabalhando na ponte, a maioria com
prejuízo, porque era mais uma questão de honra, a gente tinha de acabar a ponte,
a nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte, um
orgulho nacional.
PELLEGRINI, D. A maior ponte do mundo. In:
Melhores contos. São Paulo: Global, 2005.

As reivindicações dos operários, quanto às condições aviltantes de trabalho a que
são submetidos, recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes
do empregador, das quais a mais forte é o(a)
a) sequência da atribuição de responsabilidades e de poder decisório a
terceiros.
b) solicitação em nome dos prejuízos e compromissos para entrega da obra.
c) intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena.
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d) promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários.
e) apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico.
Questão 10:
Slam do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde
2014, em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corposinalizante, criado em
2008. (Antes de seguirmos, vale a explicação: o termo slam vem do inglês e
significa — numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para dizer
“bater com força” — a “poesia falada nos ritmos das palavras e da cidade”). Nos
saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em Libras na roda, colocar os
surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais,
compreender o encontro dessas duas línguas. Poemas de autoria própria, três
minutos, um microfone. Sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento
musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a
palavra “visível”, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o
público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas
sensações.
NOVELLI. O. Poesia incorporada. Revista Continente, n. 189. set. 2016 (adaptado).

Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao
articular diferentes linguagens com o intuito de
a) imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética.
b) redefinir o espaço de circulação da poesia urbana.
c) estimular produções autorais de usuários de Libras.
d) traduzir expressões verbais para a língua de sinais.
e) proporcionar performances estéticas de pessoas surdas.
Questão 11:
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DE MARIA, W. Campo relampejante, 1977.
Disponível em: www.ballardian.com. Acesso em: 12 jun. 2018.

Na obra Campo relampejante (1977), o artista Walter de Maria coloca hastes de
ferro em espaços regulares, em um campo de 1600 metros quadrados no Novo
México. O trabalho faz parte do movimento artístico Land Art, que trata da
a) constituição da cena artística marcada pela paisagem natural, modificada
pela multimídia.
b) ocupação de um local vazio sem função específica, passando a existir como
arte.
c) utilização de equipamentos tradicionais como suporte para a atividade
artística.
d) divulgação de fenômenos científicos que dialogam com a estética da arte.
e) exposição da obra em locais naturais e institucionais abertos ao público.
Questão 12:
Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à
saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve
para obscurecer outros determinantes da saúde. Ou seja, costuma-se apresentar o
indivíduo como o problema e a mudança do estilo de vida como a solução.
Argumenta-se ainda que o movimento da aptidão física relacionada à
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saúde considera a existência de uma cultura homogênea na qual todos seriam
livres para escolher seus estilos de vida, o que não condiz com a realidade. O fato é
que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, na qual nem todas as
pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável.
Há desigualdades estruturais com raízes políticas, econômicas e sociais que
dificultam a adoção desses estilos de vida.
FERREIRA. M. S. Aptidão física e saúde na educação física escolar; ampliando o enfoque. RBCE, n. 2.
jan. 2001 (adaptado).

Com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida
a) constrói a ideia de que a mudança individual de hábitos promove a saúde.
b) considera a homogeneidade da escolha de hábitos saudáveis pelos
indivíduos.
c) reforça a necessidade de solucionar os problemas de saúde da sociedade
com a prática de exercícios.
d) problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos
dos indivíduos.
e) reproduz a noção de que a melhoria da aptidão física pela prática de
exercícios promove a saúde.
Questão 13:
LUTA: prática corporal imprevisível, caracterizada por determinado estado de
contato proposital, que possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa
constante troca de ações ofensivas e/ou defensivas, regidas por regras, com o
objetivo mútuo sobre um alvo móvel personificado no oponente.
GOMES, M. S. P. et al. Ensino das lutas: dos princípios condicionais aos grupos situacionais.
Movimento, n. 2, abr.-jun. 2010 (adaptado).

De acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem das lutas nas aulas
de educação física quando o professor realiza uma proposta envolvendo
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a) contato corporal intenso entre o aluno e seu oponente.
b) contenda entre os alunos que se agridem fisicamente.
c) confronto corporal em que os vencedores são previamente identificados.
d) combate corporal intencional com ações regulamentadas entre os
oponentes.
e) conflito

resolvido

pelos

alunos

por

meio

de

regras

previamente

estabelecidas.
Questão 14:
Los propietarios de la libertad
Las palabras cumplen ciclos; las actitudes también. Sin embargo, cuando las
palabras designan actitudes, los ciclos se vuelven más complejos. Cuando el hoy
tan denostado Sartre puso la palabra compromiso sobre el tapete y hasta Mac
Leish publicó un libro sobre la responsabilidad de los intelectuales, estas dos
palabras, compromiso y responsabilidad, designaban actitudes que, sin ser
gemelas, eran bastante afines. Salvo contadas excepciones, los intelectuales de
entonces los hicieron suyas y, equivocados o no, dijeron sin eufemismos por
qué empeño se la jugaban.
Los intelectuales latinoamericanos también comprendieron dónde estaba esta
vez el enemigo. Sólo entonces empezó la mala prensa. Los grandes pontífices de
la propaganda subrayaron una y otra vez la palabra libertad y denostaron el
compromiso. Libertad no era librarse de Batista o de Somoza, sino mantener la
prensa libre. Libertad es la emocionada comprobación de que la gran prensa
norteamericana es capaz de descubrir que Lumumba o Aliende fueron liquidados
por la CIA, sin poner el acento en que eso no sirve para resucitarlos.
¿Y compromiso? Es la actitud que adoptan ciertos intelectuales, cuya carga
ideológica perjudica notoriamente su arte. Después de todo, ¿cómo se atrevena
frecuentar las provincias del espiritu, si es público y notorio que tales ámbitos son
patrimonio exclusivo de los propietarios de la Iibertad?
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BENEDETTI, M. Perplejidades de fin de siglo. Buenos Aires: Sudamericana, 1993 (adaptado)

Transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos
intelectuais. Ao ponderar sobre essa temática, o autor, um dos grandes críticos e
literatos latino-americanos da atualidade, leva o leitor a perceber que
a) o compromisso político afasta o artista da criação.
b) os costumes sociais governam a linguagem e as atitudes das pessoas.
c) o compromisso ideológico de alguns intelectuais está refletido em suas
obras.
d) a

complexidade

relacionada

ao

conceito

de

liberdade

impede

o

compromisso.
e) os intelectuais latino-americanos têm um posiciona - mento acrítico
perante o poder.
Questão 15:
Finally, Aisha finished with her customer and asked what colour Ifemelu wanted
for her hair attachments.
“Colour four.”
“Not good colour,” Aisha said promptly.
“That’s what I use.”
“It look dirty. You don’t want colour one?”
“Colour one is too black, it looks fake,” Ifemelu said, loosening her headwrap.
“Sometimes I use colour two, but colour four is closest to my natural colour.”
Aisha shrugged, a haughty shrug, as though it was not her problem if her
customer did not have good taste. She reached into a cupboard, brought out two
packets of attachments, checked to make sure they
were both the same colour.
She touched Ifemelu’s hair. “Why you don’t have relaxer?”
“I like my hair the way God made it.”
“But how you comb it? Hard to comb,” Aisha said.
Ifemelu had brought her own comb. She gently combed her hair, dense, soft and
tightly coiled, until it framed her head like a halo. “It’s not hard to comb if you
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moisturize it properly,” she said, slipping into the coaxing tone of the proselytizer
that she used whenever she was trying to convince other black women about the
merits of wearing their hair natural. Aisha snorted; she clearly could not
understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair,
instead of simply relaxing it. She sectioned out Ifemelu’s hair, plucked a little
attachment from the pile on the table and began deftly to twist.
ADICHIE, C. Americanah: A novel. New York: Archor Books, 2013.

A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas
mulheres negras: a cabeleireira, Aisha, e a cliente, Ifemelu. O posicionamento da
cliente é sustentado por argumentos que
a) reforçam um padrão de beleza.
b) um conflito de gerações.
c) revelam uma atitude de resistência.
d) demonstram uma postura de imaturidade.
e) evidenciam uma mudança de comportamento.
Guia completo do que mais cai no Enem
Confira o guia de como estudar Linguagens
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