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Pré ENEM/CFO 

 
1. (Enem - 2005) O termo (ou expressão) destacado que está 

empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em: 

a) “(....)É de laço e de nó  

De gibeira o jiló 

Dessa vida, cumprida a sol (....)” 

(Renato Teixeira. Romaria. Kuarup Discos. setembro de 1992.) 

 

b) “Protegendo os inocentes 

é que Deus, sábio demais, 

põe cenários diferentes 

nas impressões digitais.” 

(Maria N. S. Carvalho. Evangelho da Trova. /s.n.b.) 

c) “O dicionário-padrão da língua e os dicionários unilíngues 

são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se 

tornaram um objeto de consumo obrigatório para as nações 

civilizadas e desenvolvidas.” 

(Maria T. Camargo Biderman. O dicionário-padrão da língua. 

Alfa (28), 2743, 1974 Supl.) 

d) 

 

 e) “Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos 

outros. Há duas espécies de humorismo: o trágico e o cômico. O 

trágico é o que não consegue fazer rir; o cômico é o que é 

verdadeiramente trágico para se fazer.”(Leon Eliachar. 

www.mercadolivre.com.br . acessado em julho de 2005.) 

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 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. 

3. (UFV-2005) Leia as passagens abaixo, extraídas de São 

Bernardo, de Graciliano Ramos: 

I. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de 

Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade S. 

Bernardo, onde trabalhei, no eito, com salário de cinco tostões. 

II. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava aboletado 

desde meio-dia, tomava café e conversava, bastante satisfeito. 

III. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com 

períodos formados de trás para diante. 

IV. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? 

Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com 

inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um 

vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar 

dissabores! Será? Não será? 

V. Foi assim que sempre se fez. [respondeu Azevedo Gondim] A 

literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de 

negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra 

coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. 

Assinale a alternativa em que ambas as passagens demonstram o 

exercício de metalinguagem em São Bernardo: 

a) III e V. 

b) I e II. 

c) I e IV. 

d) III e IV. 

e) II e V. 

 

4. (Enem-2014) 
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O telefone tocou. 

— Alô? Quem fala? 

— Como? Com quem deseja falar? 

— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso. 

— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? 

— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? 

Faça um esforço. 

— Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode 

dizer-me de quem se trata? 

(ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1958.) 

Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, 

predomina no texto a função 

a) metalinguística. 

b) fática. 

c) referencial. 

d) emotiva. 

e) conativa. 

5- (Enem - 2003) No sintagma: “Uma palavra branca e fria”, 

encontramos a figura denominada: 

a) sinestesia 

b) eufemismo 

c) onomatopeia 

d) antonomásia 

e) catacrese 

 

6. (Enem - 2006): 

I. "À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas, e sobretudo de 

muita paciência..." 

II. "... se se queria que estivesse sério, desatava a rir..." 

III. "... parece que uma mola oculta o impelia..." 

IV. "... e isto (...) dava em resultado a mais refinada má-criação 

que se pode imaginar." 

Quanto às figuras de linguagem, há neles, respectivamente, 

a) gradação, antítese, comparação e hipérbole 

b) hipérbole, paradoxo, metáfora e gradação 

c) hipérbole, antítese, comparação e paradoxo 

d) gradação, antítese, metáfora e hipérbole 

e) gradação, paradoxo, comparação e hipérbole 

 

7.. (Enem 2007) A catacrese, figura que se observa na frase 

“Montou o cavalo no burro bravo”, ocorre em: 

a) Os tempos mudaram, no devagar depressa do tempo. 

b) Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor 

e sepultura. 

c) Apressadamente, todos embarcaram no trem. 

d) Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. 

e) Amanheceu, a luz tem cheiro. 

8. (Enem 2008) Leia estes versos: 

“As ondas amarguradas 

Encostam a cabeça nas pedras do cais. 

Até as ondas possuem 

Uma pedra para descansar a cabeça. 

Eu na verdade possuo 

Todas as pedras que há no mundo, 

Mas não descanso”. 

(Murilo Mendes) 

A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é: 

a) metáfora 

b) sinédoque 

c) hipérbole 

d) aliteração 

e) anáfora 

9. (UFU) Cada frase abaixo possui uma figura de linguagem. 

Assinale aquela que não está classificada corretamente: 

a) O céu vai se tornando roxo e a cidade aos poucos agoniza. 

(prosopopeia) 

b) "E ele riu frouxamente um riso sem alegria". (pleonasmo) 

c) Peço-lhe mil desculpas pelo que aconteceu. (metáfora) 

d) "Toda vida se tece de mil mortes." (antítese) 

e) Ele entregou hoje a alma a Deus. (eufemismo) 



 

10- (ENEM-2004) 

Cidade grande 

Que beleza, Montes Claros. 

Como cresceu Montes Claros. 

Quanta indústria em Montes Claros. 

Montes Claros cresceu tanto, 

ficou urbe tão notória, 

prima-rica do Rio de Janeiro, 

que já tem cinco favelas 

por enquanto, e mais promete. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a 

a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à 

própria linguagem. 

b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros 

textos. 

c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, 

com intenção crítica. 

d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido 

próprio e objetivo. 

e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, 

atribuindo-lhes vida. 
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