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Simulado 01 
 

01. 
FÁBULA DOS DOIS LEÕES (Stanislaw Ponte Preta) 

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico. Na 
hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os 
perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro 
foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de todo jeito 
mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem o leite.   Vai 
daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o leão que 
voltou foi justamente o que fugira para as matas da Tijuca. Voltou 
magro, faminto e alquebrado. Foi preciso pedir a um deputado 
do PTB que arranjasse vaga para ele no Jardim Zoológico outra 
vez, porque ninguém via vantagem em reintegrar um leão tão 
carcomido assim. E, como deputado do PTB arranja sempre 
colocação para quem não interessa colocar, o leão foi 
reconduzido à sua jaula.   Passaram-se oito meses e ninguém 
mais se lembrava do leão que fugira para o centro da cidade 
quando, lá um dia, o bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim 
Zoológico gordo, sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar 
próspero do Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, 
também é leão.   Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira 
para as florestas da Tijuca disse pro coleguinha: — Puxa, rapaz, 
como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e 
ainda voltar com essa saúde? Eu, que fugi para as matas da 
Tijuca, tive que pedir arrego, porque quase não encontrava o que 
comer, como é então que você. . . vá, diz como foi.   O outro leão 
então explicou: — Eu meti os peitos e fui me esconder numa 
repartição pública. Cada dia eu comia um funcionário e ninguém 
dava por falta dele.    —  E por que voltou pra cá? Tinham 
acabado os funcionários?    Nada disso. O que não acaba no 
Brasil é funcionário público. É que eu cometi um erro gravíssimo. 
Comi o diretor, idem um chefe de seção, funcionários diversos, 
ninguém dava por falta. No dia em que eu comi o cara que servia 
o cafezinho... me apanharam.  
 

Sobre o texto acima, compreende-se que:  
a) O texto acima é uma narração marcada pelo nível culto de 
linguagem. 
b) A intenção do autor foi desenvolver um texto com função 
informativa, visto que deseja informar sobre dinâmica presente 
em uma repartição pública. 
c) Em “me apanharam”, há uma forma coloquial, reprodução da 
oralidade e seria muito bem substituída neste texto por 
“apanharam-no”. 
d) O leão que foi encontrado primeiro era o antagonista da 
narrativa. 
e) O texto usa frases coloquiais, diminutivos e alguns conectivos 
típicos da oralidade para criar efeito de humor. É o caso de “de 
todo jeito”, “vá, diz como foi” e “coleguinha”. 
 
02. (Enem – MEC) 

 
 

Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, pelo 
emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora 
produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse 
fenômeno revela que 
a) a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para 
se referir a fatos e coisas do cotidiano. 
b) o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do 
léxico proveniente do português europeu. 
c) a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do 
seu léxico no eixo temporal. 
d) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser 
reconhecido como língua independente. 
e) o léxico do português representa uma realidade linguística 
variável e diversificada. 
 
 
 



03. (Enem – MEC) 

 
Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua 
própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto 
ressalta essa dinâmica, na medida em que enfatiza 
a) a inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, pois o 
léxico contempla visão de mundo particular específica de uma 
cultura. 
b) a existência de línguas limitadas por não permitirem ao falante 
nativo se comunicar perfeitamente a respeito de qualquer 
conteúdo. 
c) a tendência a serem mais restritos o vocabulário e a gramática 
de línguas indígenas, se comparados com outras línguas de 
origem europeia. 
d) a existência de diferenças vocabulares entre os idiomas, 
especificidades relacionadas à própria cultura dos falantes de 
uma comunidade. 
e) a atribuição de maior importância sociocultural às línguas 
contemporâneas, pois permitem que sejam abordadas 
quaisquer temáticas, sem dificuldades. 
 

04. “Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: Dá-me um 

barco. A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era a 
das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta 
dos obséquios (entenda-se, os obséquios que lhe faziam a ele), 
de cada vez que ouvia alguém a chamar à porta das petições 
fingia-se desentendido, e só quando o ressoar contínuo da 
aldraba de bronze se tornava, mais do que notório, escandaloso, 
tirando o sossego à vizinhança (as pessoas começavam a 
murmurar, Que rei temos nós, que não atende), é que (...)”.  
  

Pode-se afirmar que há, nesse fragmento,  
a) uma metáfora, que valoriza a democracia como a melhor 
forma de se manter o poder. 
b) uma ironia, que mostra uma tendência de se usar o poder 
político em benefício próprio. 
c) uma contradição, que revela os principais traços do sistema 
monárquico. 
d) uma fábula, que mostra o rei como mendigo que sempre 
queria receber favores. 
e) uma analogia, que coloca a casa do rei como um palácio 
sempre aberto, acessível. 
 

05. (ENEM - MEC) 

Óia eu  aqui de  novo xaxando 
Óia eu aqui de novo pra xaxar 
Vou mostrar pr’esses cabras 
Que eu ainda dou no couro 
Isso é um desaforo 
Que eu não posso levar 
Que eu aqui de novo cantando 
Que eu aqui de novo xaxando 
Óia eu aqui de novo mostrando 
Como se deve xaxar. 

Vem cá morena linda 
Vestida de chita 
Você é a mais bonita 
Desse meu lugar 
Vai, chama Maria, chama Luzia 
Vai, chama Zabé, chama Raque 
Diz que tou aqui com alegria. 

(BARROS, A. Óia  eu  aqui de  novo. Disponível  em 
<www.luizluagonzaga.mus.br > Acesso em 5 mai  2013) 

 
A letra da canção de  Antônio Barros manifesta aspectos do 
repertório  linguístico e  cultural do Brasil. O  verso que 
singulariza uma  forma do falar  popular  regional é 
a) “Isso é um desaforo” 
b) “Diz que eu tou aqui com alegria” 
c) “Vou  mostrar pr’esses cabras” 
d) “Vai, chama  Maria, chama  Luzia” 
e)  “Vem  cá, morena linda, vestida de chita” 
 

06. (ENEM - MEC) Só há  uma  saída para a escola se ela quiser 

ser  mais bem-sucedida: aceitar a  mudança da  língua como um 
fato. Isso deve significar que a  escola deve aceitar qualquer 
forma de  língua em  suas  atividades escritas? Não deve 
mais  corrigir?  Não! Há  outra dimensão a ser  considerada:  de 
fato, no  mundo real da escrita,  não existe  apenas  um 
português correto,  que  valeria para todas  as  ocasiões: o estilo 
dos  contratos não  é  o  mesmo dos  manuais de  instrução; o 
dos  juízes do  Supremo não  é  o  mesmo dos cordelistas; o dos 
editoriais dos  jornais  não  é  o mesmo dos dos cadernos 
de  cultura dos  mesmos  jornais. Ou  do de  seus  colunistas. 
(POSSENTI,  S.  Gramática  na cabeça. Língua  Portuguesa,  ano 5, n. 67,  maio 

2011 – adaptado). 
 

Sírio Possenti defende  a tese de que  não existe um único 
“português  correto”. Assim  sendo, o  domínio da  língua 
portuguesa  implica,  entre outras coisas, saber 
a) descartar  as  marcas de informalidade do texto. 
b) reservar o  emprego da  norma  padrão aos textos 
de  circulação ampla. 
c) moldar  a  norma  padrão do português pela   linguagem do 
discurso jornalístico. 
d) adequar as  formas  da língua a diferentes tipos de  texto e 
contexto. 
e) desprezar as formas  da língua  previstas pelas  gramáticas 
e  manuais divulgados  pela escola. 
 

07. (Enem – MEC) 
ASSUM PRETO 

Tudo em  vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio 
Num vendo a luz, ai, canta de dor 
Tarvez  por ignorança 
Ou mardade das pió 
Furaro os óio do assum preto 
Pra ele assim, ai, cantá mió 
Assum  preto veve sorto 
Mas num pode avuá 
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá. 
 

As marcas da variedade regional registradas pelos compositores 
de Assum preto resultam da aplicação de um conjunto de 
princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a 
morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma 
mesma regra a 
a) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”. 
b) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”. 
c) flexão  verbal  encontrada em “furaro” e “cantá” 
d) redundância nas expressões “cego  dos óio” e “mata em frô”. 
e) pronúncia das  palavras “ignorança” e “avuá”. 
 

08. Você provavelmente se lembra do professor do Ensino 

Médio fazendo chacota com a Independência do Brasil. Ou 
talvez tenha sido aqui mesmo na Aventuras na História. No mais 
fatídico dia deste país, o futuro imperador estava com diarreia, 
montado numa mula e com as botas sujas de lama. 
Tudoverdade. Quando o pintor acadêmico Pedro Américo 



recebeu a encomenda da família real, ele abusou de licença 
poética. Exceto pelo imperador brandindo sua espada e 
gritando, tudo no colossal Independência ou Morte é invenção 
do artista.  
Pedro Américo transformou uma cena trivial e provavelmente 
bem feia num épico de batalha - colocando um regimento inteiro 
vestido em uniformes de gala, prestes a combater, alguns até 
em posição de combate, com seus cavalos em movimento. Era 
certamente a forma como a monarquia brasileira, invicta nas 
guerras que havia travado até então, preferia ser representada. 
Mas, como o quadro, era mais pompa e circunstância que 
realidade: no ano seguinte à conclusão da obra, o imperador 
seria deposto num golpe militar. O Museu da Independência 
(Museu Paulista), para o qual havia sido encomendado, só seria 
aberto em 1895, já durante a República.  

http://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/galeria/jogo-dos-muitos-erros-as-
mentiras-no-quadro-daindependencia.phtml#.WbCLIlGGPIU  

 

O texto – que trata da produção de famosa obra a qual retrata o 
grito da independência de D. Pedro - tem o evidente objetivo de  
a) mostrar como foi o processo histórico em que a independência 
do Brasil ocorreu. 
b) criticar a independência do Brasil em relação a Portugal já que 
“no ano seguinte à conclusão da obra, o imperador seria 
deposto”. 
c) criticar os professores que ficam fazendo “chacota” em 
relação ao quadro que retrata a Independência do Brasil. 
d) denunciar a má intenção de quem desenvolveu um quadro em 
que um episódio sem relevância histórica foi erigido. 
e) apontar erros grotescos em um marco da história brasileira. 
 

09. 
XILOGRAVURA DE J. MIGUEL 

 
 

XILOGRAVURA DE ERIVALDO 

 
XILOGRAVURA DE J. MIGUEL 

 
 
Xilogravura significa gravura em madeira. É uma antiga técnica, 
de origem chinesa, em que o artesão utiliza um pedaço de 
madeira para entalhar um desenho, deixando em relevo a parte 
que pretende fazer a reprodução. É muito popular na região 
Nordeste do Brasil, onde estão os mais populares 

xilogravadores (ou xilógrafos) brasileiros. Normalmente, ilustra 
textos de literatura de cordel. 
 

Sobre as xilogravuras apresentadas, percebe-se que a temática 
abordada por cada artista 
a) apresenta histórias pertencentes ao folclore nordestino. 
b) retrata histórias bíblicas. 
c) mostra lendas pertencentes ao cotidiano urbano. 
d) apresenta uma crítica social da difícil realidade do povo 
nordestino. 
e) retrata a vida simples do homem sertanejo. 
 
10. 

 
 

A tirinha é um gênero textual que associa elementos verbais a 
não verbais, organizados em uma progressão temporal. Acerca 
do texto, pode-se denotar que 
a) a questão da produção da cultura em massa é a temática que 
motiva a crítica estabelecida por André Dahmer. 
b) o acesso a conteúdos culturais é um problema da sociedade 
moderna que deve ser superado. 
c) todo conteúdo de massa veiculado pela televisão, apesar de 
muito consumido, é vazio e pequenino. 
d) o público leitor do suporte que veiculou a tirinha produz 
conteúdo cultural vazio, de nenhum valor para a sociedade. 
e) em nome de motivações capitalistas voltadas para o acúmulo 
de capital, reduziu-se a produção cultural popular a conteúdos 
vazios e de nenhuma função intelectiva. 
 

GABARITO 
 
1 – E 

2 – E 

3 – E 

4 – B 

5 – C 

6 – D 

7 – B 

8 – E 

9 – B 

10 - A 

 


