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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 <http://www.mercadolivre.com.br>. acessado em julho de 2005.)



2. (Enem 2003)

O uso do sentido conotativo é comumente encontrado na linguagem literária, incluindo os gêneros
histórias em quadrinhos e tirinhas.

O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda:

A) atribuir, no primeiro quadrinho, poder ilimitado ao dedo indicador.
B) considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões.
C) atribuir, no primeiro e no último quadrinhos, um mesmo sentido ao vocábulo “indicador”.
D) usar corretamente a expressão “indicador de desemprego”, mesmo sendo criança.
E) atribuir, no último quadrinho, fama exagerada ao dedo indicador dos patrões.

3. Entre as finalidades da conotação estão a expressividade e a afetividade (positiva ou negativa)
que transmitem.

Analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contenha as expressões utilizadas
em seu sentido conotativo:

A) “Você vai comer asfalto” e “estou morto”.
B) “No quinto período, seu babaca” e “você vai comer asfalto”.
C) “Ameaça terrorista” e “aula de educação física”.
D) “Ameaça terrorista” e “estou morto”.

Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto:
A)  A  conotação  é  utilizada  principalmente  na  linguagem poética  e  na  literatura,  mas  pode  ser
encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre
outros.
B) Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados
dependendo do contexto da enunciação.
C) Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o
receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas.
D) A conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que,
por sua vez, é composto de um significante (letras e sons) e um significado (conceito, ideia).



4. FGV - A charge abaixo, publicada no jornal O Dia (PI) em 1 de abril de 2015, produz humor
apoiada numa figura de linguagem expressa graficamente, figura essa denominada:

A)metáfora
B) metonímia
C) hipérbole
D) pleonasmo
E) catacrese

5. FGV - Ao dizer que os psicopatas assumem o papel de parasitas e predadores, o autor apela
para uma figura de linguagem denominada:

A) metonímia
B) pleonasmo
C) anacoluto
D) eufemismo
E) metáfora.

Texto para a questão 6.
XÓPIS

Não foram os americanos que inventaram o shopping center. Seus antecedentes diretos são
as galerias de comércio de Leeds, na Inglaterra, e as passagens de Paris pelas quais flanava,
encantado, o Walter Benjamin. Ou, se você quiser ir mais longe, os bazares do Oriente. Mas foram
os americanos que aperfeiçoaram a ideia de cidades fechadas e controladas, à prova de poluição,
pedintes, automóveis, variações climáticas e todos os outros inconvenientes da rua. Cidades só de
calçadas, onde nunca chove, neva ou venta, dedicadas exclusivamente às compras e ao lazer –
enfim, pequenos (ou enormes) templos de consumo e conforto. Os xópis são civilizações à parte,
cuja existência e o sucesso dependem, acima de tudo, de não serem invadidas pelos males da
rua. Dentro dos xópis você pode lamentar a padronização de lojas e grifes, que são as mesmas em
todos, e a sensação de estar num ambiente artificial, longe do mundo real, mas não pode deixar de
reconhecer que, se a americanização do planeta teve seu lado bom, foi a criação desses bazares
modernos, estes centros de conveniência com que o Primeiro Mundo – ou pelo menos uma ilusão
de Primeiro Mundo – se espraia pelo mundo todo. Os xópis não são exclusivos, qualquer um pode
entrar  num xópi  nem que seja só para  fugir  do calor  ou  flanar  entre as suas vitrines,  mas a
apreensão  causada  por  essas  manifestações  de  massa  nas  suas  calçadas  protegidas,  os
rolezinhos, soa como privilégio ameaçado. De um jeito ou de outro, a invasão planejada de xópis
tem algo de dessacralização. É a rua se infiltrando no falso Primeiro Mundo. A perigosa rua, que
vai acabar estragando a ilusão. As invasões podem ser passageiras ou podem descambar para
violência e saques. Você pode considerar que elas são contra tudo que os templos de consumo



representam ou  pode  vê-las  como o  ataque  de  outra  civilização  à  parte,  a  da  irmandade  da
internet, à civilização dos xópis. No caso seria o choque de duas potências parecidas, na medida
em que as duas pertencem a um primeiro mundo de mentira que não tem muito a ver com a nossa
realidade. O difícil seria escolher para qual das duas torcer. Eu ficaria com a mentira dos xópis.

 Veríssimo, O Globo, 26-01-2014. 

6. FGV - Ao dizer  que os shoppings são “cidades",  o autor  faz uso de um tipo de linguagem
figurada denominada

A) metonímia
B) eufemismo
C) hipérbole. 
D) metáfora
E) catacrese.

7. FGV - Há um exemplo de prosopopeia em: 

A) “Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram!” 
B) “E antes seja olvido que confusão; explico-me.” 
C)  “Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas.” 
D)  “Não, não, a minha memória não é boa.” 
E) “...  e  os  clarins  soltam  as  notas  que  dormiam  no  metal,  e  tudo  marcha  com  uma  alma
imprevista.”

Capa da revista Super Interessante, edição 287, janeiro 2011.

8. Analisando morfologicamente a palavra “destino” nos enunciados “Destino existe?” e “Destino
este livro a meu querido aluno”, podemos concluir que:
A) no primeiro enunciado, “destino” é um substantivo; no segundo, um verbo;
B ) no primeiro enunciado, “destino” é um verbo; no segundo, um substantivo;
C) no primeiro enunciado, “destino” é um verbo; no segundo, um adjetivo;



D) em ambos os enunciados a palavra “destino” exerce a função de verbo;
E) em ambos os enunciados a palavra “destino” exerce a função de substantivo.

9.  Leia a seguinte tirinha de Calvin:
Agora releia o enunciado da capa da revista Super Interessante:

“Seu futuro já está escrito – e quem garante isso é a ciência. Mas as decisões que você toma
também são capazes de mudar o rumo da sua vida.”
Comparando o enunciado acima com a fala do último quadrinho de Calvin, podemos inferir que:

A) Calvin confirma a hipótese que aparece na capa da revista, pois obteve sucesso ao tentar se
rebelar contra a rotina diária.
B) O enunciado da revista confirma-se na fala de Calvin, pois a decisão que ele tomou mudou a
rotina de sua vida.
C) A fala de Calvin derruba a hipótese levantada pelo enunciado da revista, pois apesar de ele ter
tomado uma decisão, não conseguiu mudar o rumo de sua vida, mas foi vencido pela rotina.
D) A fala de Calvin opõe-se à hipótese apontada no enunciado da revista, pois Calvin acrescenta a
rotina como referencial para o destino.
E) O fracasso de Calvin diante de sua resolução de viver um dia diferente associa-se diretamente à
ideia de destino defendida na capa da revista, pois confirma que seu destino já estava escrito e ele
não poderia, jamais, mudá-lo, ainda que quisesse.


