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Revisão ENEM - Linguagens 
 

1. Camelôs 
“Abençoado seja o camelô dos brinquedos de tostão: 
O que vende balõezinhos de cor 
O macaquinho que trepa no coqueiro 
O cachorrinho que bate com o rabo 
Os homenzinhos que jogam boxe 
A perereca verde que de repente dá um pulo que 
engraçado 
E as canetinhas-tinteiro que jamais escreverão coisa 
alguma. 
Alegria das calçadas 
Uns falam pelos cotovelos: 
- “O cavalheiro chega em casa e diz: Meu filho, vai 
buscar um 
pedaço de banana para eu acender o charuto. 
Naturalmente o menino pensará: Papai está malu...” 
Outros, coitados, têm a língua atada. 
Todos porém sabem mexer nos cordéis como o tino 
ingênuo de 
demiurgos de inutilidades. 
E ensinam no tumulto das ruas os mitos heroicos da 
meninice... 
E dão aos homens que passam preocupados ou tristes 
uma lição de infância.” 
 

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. 
 
Uma das diretrizes do Modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de 
inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança 
expressividade porque: 

a) realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. 
b) promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos. 
c) traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira 
d) introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. 
e) constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade infantil. 

 
 
2. “Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um 
caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao 
inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza, e cuido que tinha 
razão; mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os 
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orçamentos: melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneira, tinha inimigos que 
chegaram a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com 
frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sengue; mas, além de que ele 
só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em 
escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio 
requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito 
de relações sociais. A prova de que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos 
filhos, e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses; prova irrefutável, acho eu, 
e não única. Era tesoureiro de uma confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão remido 
de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação de avareza; verdade é que o 
benefício não caíra no chão: a irmandade (de que ele fora juiz) mandara-lhe tirar o retrato a óleo.” 
 

ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de janeiro Aguilar, 1992. 
 
Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias póstumas de Brás Cubas 
condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano a ironia. Descrevendo a 
moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador-personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao: 

a) acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança 
paterna. 

b) atribuir a “efeito de relações sociais” a naturalidade com que Cotrim pretendia e torturava 
os escravos. 

c) considerar os “sentimentos pios” demonstrados pelo personagem quando da perda da filha 
Sara. 

d) menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias 
irmandades. 

e) insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com o retrato a 
óleo. 

 
 
3. “Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância… 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme – este operário das ruínas – 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
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Na frialdade inorgânica da terra! ” 
 

(ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. ) 
 
A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como 
pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-
se marcas dessa literatura de transição, como: 

a) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, 
além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no Modernismo. 

b) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como 
“Monstro de escuridão e rutilância” e “Influência má dos signos do zodíaco”. 

c) a seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em “carbono e amoníaco”, 
“epigênesis da infância”, “frialdade inorgânica”, que restitui a visão naturalista do homem. 

d) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do Parnasianismo e do 
Simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto 
existencial. 

e) a ênfase no processo de  construção de  uma poesia descritiva e ao mesmo  tempo 
filosófica, que incorpora  valores  morais e científicos mais tarde renovados pelos 
modernistas. 

 
 
4. Olá! Negro 
“Os netos de teus mulatos e de teus cafuzos 
e a quarta e a quinta gerações de teu sangue sofredor tentarão apagar a tua cor! 
E as gerações dessas gerações quando apagarem a tua tatuagem execranda, 
não apagarão de suas almas, a tua alma, negro! 
Pai-João, Mãe-negra, Fulo, Zumbi, 
negro-fujão, negro cativo, negro rebelde 
negro cabinda, negro congo, negro ioruba, 
negro que foste para o algodão de USA 
para os canaviais do Brasil, 
para o tronco, para o colar de ferro, para a canga 
de todos os senhores do mundo; 
eu melhor compreendo agora os teus blues 
nesta hora triste da raça branca, negro! 
Olá, Negro! Olá, Negro! 
A raça que te enforca, enforca-se de tédio, negro!” 
 

LIMA, J. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1958 (fragmento). 
 
O conflito de gerações e de grupos étnicos reproduz, na visão do eu lírico, um contexto social 
assinalado por: 

a) modernização dos modos de produção e consequente enriquecimento dos brancos. 
b) preservação da memória ancestral e resistência negra a apatia cultural dos brancos. 
c) superação dos costumes antigos por meio da incorporação de valores dos colonizados. 
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d) nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores pela condição de pobreza. 
e) antagonismo entre grupos de trabalhadores e lacunas de hereditariedade. 

 
 
5. O sedutor médio 
“Vamos juntar 
Nossas rendas e 
expectativas de vida 
querida, 
o que me dizes? 
Ter 2, 3 filhos 
e ser meio felizes?” 
 

VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 
 
No poema O sedutor médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas: 

a) nos três primeiros versos, em que “juntar expectativa de vida” significa que, juntos, os 
cônjuges poderiam viver mais, o que faz do casamento uma convenção benéfica. 

b) na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o 
que é acentuado pelo uso do adjetivo “médio” no título e do advérbio “meio” no verso final. 

c) no verso “e ser meio felizes?”, em que “meio” é sinônimo de metade, ou seja, no 
casamento, apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. 

d) nos dois primeiros versos, em que “juntar rendas” indica que o sujeito poético passa por 
dificuldades financeiras e almeja os rendimentos da mulher. 

e) no título, em que o adjetivo “médio” qualifica o sujeito poético como desinteressante ao 
sexo oposto e inábil em termos de conquistas amorosas. 

 
 
6.  “Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorbia e por ele fizera a tolice de estudar 
inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem... Em que lhe 
contribuía para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada... O importante é 
que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das coisas do tupi, do folclore, das suas 
tentativas agrícolas... Restava disso tudo em sua alma uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma! 
 
O tupi encontrou a incredulidade geral, o riso, a mofa, o escárnio; e levou-o à loucura. Uma 
decepção. E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os 
livros. Outra decepção. E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? 
Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele a viu combater como feras? Pois não 
a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, 
melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito; um fantasma 
criado por ele no silêncio de seu gabinete.” 
 

BARRETO, L. Triste fim de Policarpo Quaresma. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. 
Acesso em: 8 nov. 2011. 
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O romance Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi publicado em 1911. No 
fragmento destacado, a reação do personagem aos desdobramentos de suas iniciativas 
patrióticas evidencia que: 

a) A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou-o a 
estudar inutilidades, mas possibilitou-lhe uma visão mais ampla do país. 

b) A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou-o ao ideal de prosperidade e 
democracia que o personagem encontra no contexto republicano. 

c) A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como a cordialidade do povo, a 
riqueza do solo e a pureza linguística, conduz à frustação ideológica. 

d) A propensão do brasileiro ao riso, ao escárnio, justifica a reação de decepção e desistência 
de Policarpo Quaresma, que prefere resguardar-se em seu gabinete. 

e) A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um 
projeto ideológico salvacionista, tal como foi difundido na época do autor. 
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Gabarito 
 

1. C 
2. B 
3. D 
4. B 
5. B 
6. C 

 


