


De  olho             no

ENEM 2020 

Rumo à 
vitória! !!
ENEM 
2020/21

2



COMPETÊNCIA 6 - Compreender e usar os sistemas
simbólicos das diferentes linguagens como meios de
organização cognitiva da realidade pela constituição
de significados, expressão, comunicação e informação.

HABILIDADE 18 - Identificar os elementos que concorrem
para a progressão temática e para a organização e
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.

ASSUNTO 1: RECURSOS COESIVOS
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MERCANISMOS DE COESÃO
COESÃO REFERENCIAL - quando um termo ou expressão que já foi citado ou que ainda
será no texto é retomado por meio de outro termo que o substitui.

A coesão referencial pode ser:
 situacional ou exofórica (EXTRATEXTUAL – referências fora do texto)
 textual ou endofórica (INTRATEXTUAL - referências dentro do texto).

 CATAFÓRICA: antecipa uma informação.

Ex.: Vamos ajuda-los: os mais necessitados precisam de doações.

 ANAFÓRICA: recupera informação já dada.

Ex.: Os mais necessitados precisam de doações.Vamos ajudá-los.



ASSUNTO 1: RECURSOS COESIVOS

 EXOFÓRICA: remete a uma situação verificada 

através do contexto.

Ex.: De quem é aquele carro parado na

esquina?

Ex.: Naquele tempo, éramos felizes?

Ex.: Esse simpático jovem, quem é?
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]

BROWNE, D. Hagar. Disponível em: http://www.universohq. Acesso em: 16 jul. 2020.
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]

A organização das informações de um texto é fundamental para o processo
comunicativo. Assim, acerca dos recursos coesivos empregados, infere-se que

A)o advérbio “aí” (1º balão) refere-se à informação já dada

B) “quem” introduz uma oração interrogativa indireta.

C) “esse” faz remete a um elemento exofórico.

D)“assim” é palavra de valor anafórico, o qual recobra elementos já dados.

E) “assim” apresenta valor dêitico nas vezes em que ocorre.
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A organização das informações de um texto é fundamental para o processo comunicativo.
Assim, acerca dos recursos coesivos empregados, infere-se que

A)o advérbio “aí” (1º balão) refere-se à informação já dada. [o advérbio atua como recurso
catafórico, pois a menção ao “castelo” somente é feita no 2º balão, ou seja, é posterior a ele.]

B) “quem” introduz uma oração interrogativa indireta. [quem introduz oração de valor
substantivo, pois completa [objeto direto oracional], na progressão, o sentido do verbo “sei”,
transitivo direto]
C) “esse” remete a um elemento exofórico. [“esse” refere-se à “castelo”, elemento pertencente
ao texto (endofórico]

D) “assim” é palavra de valor anafórico, o qual recobra elementos já dados. [“assim” diz
respeito à recusa de Eddie em entrar no castelo (2º balão), a qual é retomada por Hagar (3º
balão – Não pode ser tão ruim assim = entrar nesse castelo!) e reafirmada no penúltimo
balão por Eddie: É tão ruim assim = entrar nesse castelo’!]

E) “assim” apresenta valor dêitico nas vezes em que ocorre. [“assim” é recurso coesivo anafórico,
pois referencia algo já mencionado; seria dêitico se remetesse a algo fora do texto]
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ASSUNTO 2: COESÃO SEQUENCIAL

Drogas e mortes

As taxas de homicídios dolosos e de mortes de trânsito no Brasil, é notório,
situam o país entre os mais violentos do planeta. No ano passado, registraram-se
quase 56 mil assassinatos intencionais, ou 27 por 100 mil habitantes. Em 2016, pelo
dado mais recente, 38 mil vidas foram ceifadas em ruas e estradas nacionais, cerca
de 19 por 100 mil.

Diante dessa carnificina cotidiana, deve-se exigir das autoridades nada menos
que a busca de estratégias mais efetivas para a prevenção desses óbitos. Países
desenvolvidos, já há algumas décadas, passaram a adotar com sucesso políticas
públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o que ocorre por aqui,
no entanto. [...]

Editorial. Folha de S. Paulo, 20.10.2018. (Adaptado).
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Na passagem – Países desenvolvidos, já há algumas décadas, passaram a adotar com sucesso
políticas públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o que ocorre por aqui, no
entanto. – (2º parágrafo), a oração em destaque estabelece, com a informação anterior, uma

A) comparação, mostrando que o Brasil também se vale de políticas públicas ancoradas em
evidências empíricas.

B) conclusão, sugerindo que o Brasil está longe de países desenvolvidos que adotam políticas
públicas ancoradas em evidências empíricas.

C) restrição, criticando a ausência de políticas públicas ancoradas em evidências empíricas no Brasil.
D) concessão, enfatizando que as políticas públicas ancoradas em evidências empíricas no Brasil são

melhores que as de países desenvolvidos.
E) explicação, deixando claro que o Brasil tem tentado utilizar as políticas públicas ancoradas em

evidências empíricas.

QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]
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CONJUÇÕES COORDENATIVAS – ORAÇÕES COORDENADAS

ADITIVAS

SOMA

ADVERSTIVAS

OPOSIÇÃO

ALTERNATIVAS

ALTERNÂNCIA/ESCO-
LHA

CONCLUSIVAS

FECHAMENTO/RETO-
MADA

EXPLICATIVAS

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO 2: COESÃO SEQUENCIAL
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Na passagem – Países desenvolvidos, já há algumas décadas, passaram a adotar com sucesso
políticas públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o que ocorre por aqui, no
entanto. – (2º parágrafo), a oração em destaque estabelece, com a informação anterior, uma

A) comparação, mostrando que o Brasil também se vale de políticas públicas ancoradas em
evidências empíricas.

B) conclusão, sugerindo que o Brasil está longe de países desenvolvidos que adotam políticas
públicas ancoradas em evidências empíricas.

C) restrição, criticando a ausência de políticas públicas ancoradas em evidências empíricas no
Brasil.

D) concessão, enfatizando que as políticas públicas ancoradas em evidências empíricas no Brasil
são melhores que as de países desenvolvidos.

E) explicação, deixando claro que o Brasil tem tentado utilizar as políticas públicas ancoradas em
evidências empíricas.

QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]
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ASSUNTO 3: GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS

O gênero textual se refere às diferentes formas de linguagem

empregadas nos textos. Estas formas podem ser mais formais ou mais

informais, e até se mesclarem em um mesmo texto, porém este será nomeado

com o gênero que prevalecer. Nesse sentido, a vontade do emissor (locutor)

poderá ser revelada por meio do discurso: informar, convencer, contar

uma história, persuadir, posicionar-se, opinar etc.
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Abrangem um conjunto aberto
e praticamente ilimitado de
designações concretas
determinadas pelo canal,
estilo, conteúdo, composição e
função.

EXEMPLOS DE 
GÊNEROS: telefonema, 

sermão, carta 
comercial, carta 

pessoal, romance, 
bilhete, aula 

expositiva, reunião de 
condomínio, 

horóscopo, receita 
culinária, lista de 

compras, cardápio, 
instruções de uso, 

outdoor etc.

ASSUNTO 3: GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS
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São as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder a
diferentes intenções comunicativas.

Os aspectos constitutivos de um texto divergem mediante a finalidade do texto:
contar, descrever, argumentar, informar, sugerir, predizer…

Diferentes tipos de texto apresentam diferentes características: estrutura,
construções frásicas, linguagem, vocabulário, tempos verbais, relações
lógicas, modo de interação com o leitor etc.

Assim, distinguem-se os seguintes tipos textuais: NARRATIVO, DESCRITIVO,
INJUNTIVO, EXPOSITIVO, ARGUMENTATIVO.

TIPOS / SEQUÊNCIAS TEXTUAIS

OBSERVAÇÃO: É bom lembrar que um único texto pode apresentar passagens
de várias tipologias textuais.
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DEFINIÇÃO ABRANGEM
SÃO CONSTITUEM

TIPOS / SEQUÊNCIAS TEXTUAIS
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]
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. Um dia, ao
pino do Sol, ela repousava em um claro da floresta. [...] Iracema saiu do banho: o aljôfar
d’água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto
repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da
mata, pousado no galho próximo, o canto agreste.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da
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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. Um dia, ao
pino do Sol, ela repousava em um claro da floresta. [...] Iracema saiu do banho: o
aljôfar d’água ainda a roreja, como à doce mangaba que corou em manhã de chuva.
Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com
o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]

Com base na análise das sequências linguísticas do fragmento anterior, percebe-se o
predomínio do tipo textual

A. injuntivo, pois o eu lírico procura instruir o leitor sobre aspectos importantes da obra.
B. descritivo, pois o eu lírico se preocupa em expor diferentes aspectos da personagem .
C. narrativo, pois o eu lírico destaca elementos como narrador, tempo, espaço e

personagens.
D. expositivo, pois o eu lírico procura se esquivar da apresentação de informações sobre a

personagem.
E. dissertativo, pois o eu lírico apresenta como principal finalidade o distanciamento do

enunciatário e a personagem citada.
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São características especificas do gênero textual lido:

A) Verbos no presente; linguagem conotativa; estruturas linguísticas narrativas e
argumentativas; função referencial da linguagem.
B) Verbos no imperativo; linguagem denotativa; estruturas linguísticas descritivas e
narrativas; função apelativa da linguagem.
C) Verbos no presente e no passado; linguagem persuasiva; estruturas linguísticas
narrativas; função metalinguística da linguagem.
D) Verbos no imperativo; linguagem informal; estruturas linguísticas descritivas e
argumentativas; função emotiva da linguagem.
E) Verbos no presente e no futuro; linguagem denotativa; estruturas linguísticas descritivas;
função metalinguística da linguagem.

QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]
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ASSUNTO 4: PONTUAÇÃO
Fui assassinado.
Morri cem vezes
e cem vezes renasci
sob os golpes do açoite.

Meus olhos em sangue
Testemunharam
a dança dos algozes
em torno do meu cadáver.
Tornei-me mineral
memória da dor.
Para sobreviver,
recolhi das chagas do corpo
a lua vermelha de minha crença,
no meu sangue amanhecendo.

[...]
Porque sou o poeta
dos mortos assassinados,
dos eletrocutados, dos “suicidas”,
dos “enforcados” e “atropelados”,
dos que “tentaram fugir”,
dos enlouquecidos.

Sou o poeta
dos torturados,
dos “desaparecidos”,
dos atirados ao mar,
sou os olhos atentos
sobre o crime.

TIERRA, P. Poemas do Povo da Noite. Ed. Vide. São Paulo, 2009.
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QUESTÃO 4 [C6H18]

No poema, o uso reiterado das aspas tem a intenção de

A) indicar o sentido objetivo dos vocábulos, de forma a negar que a violência tenha
causado tantas vítimas.

B) amenizar o sentido expresso pelos vocábulos, que originalmente remeteriam a
termos notadamente degradantes.

C) negar o sentido literal dos vocábulos, sugerindo, com viés irônico, que as pessoas
foram vítimas da violência.

D)indicar o sentido conotativo dos vocábulos, sugerindo que existe exagero ao se
referir à violência contra as pessoas.

E) intensificar o sentido expresso pelos vocábulos, que sugerem o descontrole
emocional das pessoas consigo mesmas.
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ASSUNTO 5: COESÃO SEQUENCIAL
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Briga no beco

Encontrei meu marido às três horas da tarde
com uma loura oxidada.
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados.
Ataquei-os por trás com mãos e palavras
que nunca suspeitei conhecesse.
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei,
gritei meu urro, a torrente de impropérios.
Ajuntou gente, escureceu o sol, 
a poeira adensou como cortina.
Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura,
sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea 
ofendida, uivava. (...) PRADO, Adélia. Bagagem (1976)

QUESTÃO 5 [C6H18]
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QUESTÃO 5 [C6H18]
Briga no beco

Encontrei meu marido às três horas da tarde
com uma loura oxidada.
Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados.
Ataquei-os por trás com mãos e palavras
que nunca suspeitei conhecesse.
Voaram três dentes e gritei, esmurrei-os e gritei,
gritei meu urro, [gritei] a torrente de impropérios.
Ajuntou gente, escureceu o sol, 
a poeira adensou como cortina.
Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura,
sem me reter, peixe-piranha, bicho pior, fêmea 
ofendida, uivava. (...) PRADO, Adélia. Bagagem (1976)
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QUESTÃO 5 [C6H18 - ADAPTADA]

No fragmento poético que constitui o texto, de autoria de Adélia Prado, na construção da
mensagem, foram empregados alguns recursos expressivos, dentre eles a

A) repetição enfática, com a finalidade amenizar a cena.

B) enumeração, objetivando explicar uma cena.

C) conotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido literal. 

D) ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa, com intenção de crítica. 

E) coordenação, processo estabelecido com a finalidade de emprestar dinamismo às ações.
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QUESTÃO 5 [C6H18 - ADAPTADA]
No fragmento poético que constitui o texto, de autoria de Adélia Prado, na construção
da mensagem, foram empregados alguns recursos expressivos, dentre eles a

A) repetição enfática, com a finalidade amenizar [realçar] a cena.

B) enumeração, objetivando explicar [dar sequência a] uma cena.

C) conotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido literal. [figurado]

D)ironia [disfemismo], que consiste em dizer o contrário [diretamente] do que se pensa,

com intenção de crítica [provável intenção de desabo] .

E) coordenação, processo estabelecido com a finalidade de emprestar dinamismo às

ações.
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Empregado em frases interrogativas diretas.
Ponto de interrogação

DAVIS, J. Garfield. Disponível em: https://www.garfield.com/. Acesso em: 11 jul. 2020.

OBS.: Não se emprega essa pontuação em interrogativas indiretas.

Exemplo:
 Alguém me diga onde anda meu gato, por favor.

ASSUNTO 6: PROGRESSÃO TEMÁTICA
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?! ou !?
O uso da interrogação seguida de exclamação ou vice-versa depende da maior
ênfase que o emissor queira dar à expressão:

 ?! - ênfase no questionamento, dúvida ou entranhamento, seguido de
admiração [HIPÓTESE MAIS ACEITA!];

DAVIS, J. Garfield. Disponível em: https://segredosdomundo.r7.com. Acesso em: 13 jul. 2020.

ASSUNTO 6: PROGRESSÃO TEMÁTICA
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?! ou !?
!? - ênfase na admiração, seguida de dúvida, estranhamento [HIPÓTESE

POUCO ACEITA ACEITA!].

Você!? Que faz aqui!?

ASSUNTO 6: PROGRESSÃO TEMÁTICA
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QUESTÃO 6 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]

DAVIS, D. Garfield. Disponível em: https://tirinhasdogarfield.blogspot.com/. Acesso em: 11 jul. 2020.
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QUESTÃO 6 [Profa. Flávia Lêda - C6H18]

No último balão, a partir do uso do ponto de interrogação associado à exclamação,
infere-se que

A)a frase é prioritariamente exclamativa.

B) se trata de uma interrogação indireta.

C) prevalece o sentimento da personagem.

D)a frase é prioritariamente interrogativa.

E) se intensifica a noção do sentimento expresso.
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COMPETÊNCIA 7 - Confrontar opiniões e pontos de
vista sobre as diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.

HABILIDADE 23 - Inferir em um texto quais são os
objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo,
pela análise dos procedimentos argumentativos
utilizados.

ASSUNTO 7: INFERÊNCIAS TEXTUAIS

38



ASSUNTO 7: INFERÊNCIAS TEXTUAIS

 Compreender a leitura;
 interpretar os elementos explícitos e implícitos;
 analisar todos os elementos em conjunto;
 compreender a ideia central do texto;

OBSERVAÇÃO: a inferência textual pode requerer algum
conhecimento prévio (relação entre textos) sobre o tema da
leitura.
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A maioria das sociedades contemporâneas são fundadas em sistemas linguísticos
escritos, os quais prestigiam gramáticas prescritivas, normalizações e códigos de
ortografia. Estes mecanismos são vinculados a valores sociais e desencorajam desvios
da gramática tradicional, como o uso de gírias e simplificações. A linguagem escrita e
suas variações geralmente são mantidas por instituições educacionais como um
modelo para a língua escrita. Porém, enquanto pesquisador, é preciso perceber que a
linguagem é universalmente mutável e muda de maneiras diferentes em diferentes
lugares e épocas.

SIGNORELLI, L. Variação linguística do português brasileiro: sociolinguística, variação e teoria. Disponível em: https://glotopolitica.com.
Acesso em: 16 jul. 2020.

QUESTÃO 7 [Profa. Flávia Lêda - C7H23]
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QUESTÃO 7 [Profa. Flávia Lêda - C7H23]
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QUESTÃO 7 [Profa. Flávia Lêda - C7H23]

As línguas são mecanismos de comunicação que sofrem, naturalmente e por diversos
motivos, variações. Para o autor do texto, esses motivos ocorrem sobretudo por fatores

A)históricos, uma vez que essa dinamicidade é marcada pelo “choque” entre gerações.

B) estilísticos, decorrentes do grau de formalidade comunicativa.

C) socioculturais, resultado da relação entre língua e sociedade no espaço e no tempo.

D)regionais, marcadas nos dialetos que singularizam a cor local.

E) diamésicos, tento em vista a distinção entre fala e escrita.
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COMPETÊNCIA 8 - Compreender e usar a língua
portuguesa como língua materna, geradora de
significação e integradora da organização do mundo e
da própria identidade.

HABILIDADE 25 - Identificar, em textos de diferentes
gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as
variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.

ASSUNTO 8: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS
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ASSUNTO 8: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

FATORES DE VARIAÇÃO

Tempo
[Diacrônica]

Sociocultural
[Diastrática]

Situacional
[Diafásica]

Espacial
[Diatópica]
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ASSUNTO 8: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

DIATÓPICADIACRÔNICA
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ASSUNTO 8: VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

DIASTRÁTICADIAFÁSICA
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Texto 2

(…)E agora são duas naves

em Brasília City

5 mulher, eu e um parça,

Deus nos dê limite

Bem equipado bolso cheio

vão entrar em choque

Balde de gelo coconut,

amarula, ciroc (…)

Texto 1

QUESTÃO 8 [C8H25]
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Os textos apresentam em comum marcas linguísticas que

afetam a concordância, demonstrando o princípio

A) da economia linguística.

B) do empréstimo linguístico.

C) do cruzamento vocabular.

D) da criação vocabular.

E) do decalque.

QUESTÃO 8 [C8H25]
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QUESTÃO 8 [C8H25]

Desobediência à marca de plural e redução vocabular

Estrangeirismos

Neologismo sintático

Neologismo

Tradução literal de um termo tomado de empréstimo por outra língua
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Saudade imensa de 
vocês!!!! 

Sucesso sempre, Bbs!!!!

RECADINHO DO
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