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Questões de Linguagens do Enem 2019

Questão 1:

Um amor desse

Era 24 horas lado a lado

Um radar na pele, aquele sentimento alucinado

Coração batia acelerado

Bastava um olhar pra eu entender

Que era hora de me entregar pra você

Palavras não faziam falta mais

Ah, só de lembrar do seu perfume

Que arrepio, que calafrio

Que o meu corpo sente

Nem que eu queira, eu te apago da minha mente

Ah, esse amor

Deixou marcas no meu corpo

Ah, esse amor

Só de pensar, eu grito, eu quase morro

AZEVEDO, N.; LEÃO, W.; QUADROS, R. Coração pede socorro.

Rio de Janeiro: Som Livre, 2018 (fragmento).

Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de

combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do

limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a

estratégia empregada na letra é a:

a) revelação da submissão da mulher à situação de violência, que muitas

vezes a leva à morte.
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b) ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que

continuamente pede socorro.

c) exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de

dominação e violência não configuram amor.

d) divulgação da importância de denunciar a violência doméstica, que atinge

um grande número de mulheres no país.

e) naturalização de situações opressivas, que fazem parte da vida de mulheres

que vivem em uma sociedade patriarcal.

Questão 2:

Mídias: aliadas ou inimigas da educação física escolar?

No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova
modalidade de consumo: o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente
autônoma face à prática “real” do esporte, construída pela codificação e mediação
dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das imagens e
comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse
fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e para tal faz uso
privilegiado da linguagem audiovisual com ênfase na imagem cujas
possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em decorrência dos avanços
tecnológicos. Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção
hegemônica de esporte: esporte é esforço máximo, busca da vitória, dinheiro… O
preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do fenômeno
esportivo. A experiência global do ser-atleta é modificada: a sociabilização no
confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias,
mas as eventuais manifestações de violência, em partidas de futebol, por exemplo,
são exibidas e reexibidas em todo o mundo.

BETTI, M. Motriz, n. 2, jul.-dez. 2001 (adaptado).

A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está
fundamentada na:

a) distorção da experiência do ser-atleta para os espectadores.
b) interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido.
c) utilização de equipamentos audiovisuais de última geração.
d) valorização de uma visão ampliada do esporte.
e) equiparação entre a forma e o conteúdo.
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Questão 3:

Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às três da manhã no Jardim

Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às duas da manhã

saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e, na

sala da frente, o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em

seu bolso tinham o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, EUA. Não houve

assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele

morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não sabemos como ele

entrou na casa vazia. Na verdade, todo assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se

puder vir até a casa seria ótimo, se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito

de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson.

DOYLE, A. C. Um estudo em vermelho. Cotia: Pé de Letra, 2017

Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados

negativos presente nesse texto tem a função de

a) restringir a investigação, deixando-a sob a responsabilidade do autor da

carta.

b) refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação.

c) identificar o local da cena do crime, localizando-o no Jardim Lauriston.

d) introduzir o destinatário da carta, caracterizando sua personalidade.

e) apresentar o vigia, incluindo-o entre os suspeitos do assassinato.
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Questão 4:

Uma ouriça

Se o de longe esboça lhe chegar perto,

se fecha (convexo integral de esfera),

se eriça (bélica e multiespinhenta):

e, esfera e espinho, se ouriça à espera.

Mas não passiva (como ouriço na loca);

nem só defensiva (como se eriça o gato);

sim agressiva (como jamais o ouriço),

do agressivo capaz de bote, de salto

(não do salto para trás, como o gato):

daquele capaz de salto para o assalto.

Se o de longe lhe chega em (de longe),

de esfera aos espinhos, ela se desouriça.

Reconverte: o metal hermético e armado

na carne de antes (côncava e propícia),

e as molas felinas (para o assalto),

nas molas em espiral (para o abraço).

MELO NETO, J. C. A educação pela pedra. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 1997.

Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a

atitude feminina de:

a) tenacidade transformada em brandura.

b) obstinação traduzida em isolamento.

c) inércia provocada pelo desejo platônico.

d) irreverência cultivada de forma cautelosa.

e) desconfiança consumada pela intolerância.
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Questão 5:

Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a
Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012.
A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou
no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com
criatividade para a Avenida, com o enredo O dia em que toda a realeza
desembarcou na Avenida para coroar o Rei Luiz do Sertão.

Disponível em: www.cultura.rj.gov.br.

Acesso em: 15 maio 2012 (adaptado).

A notícia relata um evento cultural que marca a

a) primazia do samba sobre a música nordestina.

b) inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros.

c) valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina.

d) proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros.

e) criatividade em compor um samba-enredo em homenagem a uma pessoa.

Gabarito:

1 C

2 A

3 B

4 A

5 B

Visite nosso site e siga nossas redes sociais!

https://enemaction.com.br/

