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1. (Enem - 2012) 

Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por 
alguns anos ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as 
regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. 
Fi-lo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Acontece que eu, 
acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em “varreção” – do verbo “varrer”. De 
fato, trata-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu ami-
go, paladino da língua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um Xerox da página 827 do dicionário, 
aquela que tem, no topo, a fotografia de uma “varroa” (sic!) (você não sabe o que é uma “varroa”?) 
para corrigir-me do meu erro. E confesso: ele está certo. O certo é “varrição” e não “varreção”. Mas 
estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim porque nunca os vi falar de “varri-
ção”. E se eles rirem de mim não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com 
a “varroa” no topo. Porque para eles não é o dicionário que faz a língua. É o povo. E o povo, lá nas 
montanhas de Minas Gerais, fala “varreção” quando não “barreção”. O que me deixa triste sobre esse 
amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a 
minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. 

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento) 

De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo “que se deu ao trabalho de fazer um 
Xerox da página 827 do dicionário” sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece 
a. A supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo. 
b. A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. 
c. A obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia de uma comunicação efetiva. 
d. A importância da variedade culta da língua, para a preservação da identidade cultural de um povo. 
e. A necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais 

privados. 
É preciso levar em conta que, mesmo existindo variações linguísticas, a grafia das 
palavras deve seguir o padrão da norma culta, especialmente em situações formais de 
comunicação de escrita, conforme indicado na alternativa B. Um desses momentos em 
que é importante esse cuidado com a adequação da língua está exemplificado no trecho 
“trata-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma reprovação”. 

2. (Enem - 2012) 
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 predo-
mínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função de 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. 

A função expressiva ou emotiva tem a intenção de expressar sentimentos, tornando o 
texto pessoal e subjetivo (pois trata de questões emocionais do emissor/autor). Desta 
forma, é característico que seja escrito na 1ª pessoa do singular. Então, “a atitude do 
enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito”.
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3. (Enem - 2012) 

 
As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos textos. Na fala de Hagar, 
a expressão “é como se” ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da 
a. conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim. 
b. reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando um pronome reflexivo. 
c. condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sua 

sobrevivência. 
d. possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os 

homens. 
e. impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa para expressar o distanciamento 

dos fatos. 
A expressão “é como se” dá o tom de possibilidade à fala do personagem, pois se trata 
de uma situação em que está implícita a consequência (ataque dos tubarões) em relação 
à causa, apenas representada visualmente pela expressão de medo do barco, que tem 
vida no texto apresentado.

4. (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. 

moderna – rede social. A polissemia é apresentada de forma não apenas em linguagem verbal 
nesta charge, mas também com o exemplo ilustrativo, relacionando o conceito desta forma 
de comunicação representada pela expressão ao local onde estão todos os personagens. 
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5. (Enem - 2012) 
Entrevista com Marcos Bagno 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje 
se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas 
condenam, por exemplo, o uso do verbo “ter” no lugar do verbo “haver”, como em “hoje tem feijoada”, é 
simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer 
esse uso existencial do verbo “ter”. 

No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. 
Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo “ter” como 
existencial é porque recebemos esses usos de nossos ex-colonizadores. Não faz sentido imaginar que 
brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para “errar” na mesma coisa. E assim acon-
tece com muitas outras coisas: regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e 
verbais etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa 
de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, não 
faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. 

Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é 
usado por menos de dez milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de 
português que em toda a Europa! 

Informativo Parábola Editorial, s/d. 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma de padrão em 
toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele 
a. adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer 

o uso da norma padrão. 
b. apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um ponto de 

vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. 
c. propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, enquanto 

a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. 
d. acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a incorporar 

em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. 
e. defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar 

com a hegemonia do antigo colonizador. 
É incorreto afirmar que em B que o autor utilize dados de difícil comprovação, além 
disso, não está relacionada ao enunciado; em C, não faz distinção entre o público que 
utiliza a língua; em D, afirma justamente o oposto, que a língua não deve seguir a gramá-
tica normativa de outro país, inclusive consideração à população falante em cada um, 
mesma justificativa para a alternativa E. 

6. (Enem - 2012) 
O léxico e a cultura 

Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer 
conteúdo. A pesquisa linguística do século XX demonstrou que não há diferença qualitativa entre os 
idiomas do mundo – ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais desenvolvidos. 

Entretanto, para que possa ser efetivamente utilizada, essa igualdade potencial precisa realizar-se 
na prática histórica do idioma, o que nem sempre acontece. 

Teoricamente uma língua com pouca tradição escrita (como as línguas indígenas brasileiras) ou uma 
língua já extinta (como o latim ou grego clássico) podem ser empregadas para falar sobre qualquer assunto, 
como, digamos, física quântica ou biologia molecular. 

Na prática, contudo, não é possível, de uma hora para outra, expressar tais conteúdos em camaiurá 
ou latim, simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para esses conteúdos. É perfeitamente 
possível desenvolver esse vocabulário específico, seja por meio de empréstimos de outras línguas, seja por 
meio de criação de novos termos na língua em questão, mas tal tarefa não se realizaria em pouco tempo 
nem com pouco esforço. 

BEARZOTI FILHO, P. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa. Manual do professor.  
Curitiba: Positivo, 2004 (fragmento) 

Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica 
de funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica, na medida em que enfatiza 


