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Assunto: AMBIGUIDADE 

  

1. (2003) No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de 

violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: 

  

  CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO ENTRA EM NOVA FASE 

  

A manchete tem um duplo sentido, e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da 

notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação:  

 

a) Campanha contra o governo do Estado e a violência entram em nova fase.  

b) Campanha contra o governo do Estado entra em nova fase de violência.  

c) Campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase.  

d) A violência do governo do Estado entra em nova fase de Campanha.  

e) A violência da campanha do governo do Estado entra em nova fase.  

 



Assunto: ARTICULAÇÃO PARA CRIAÇÃO DE HUMOR 

 

 

2. O humor presente na tirinha decorre 

principalmente do fato de a personagem 

Mafalda  

  

a) atribuir, no primeiro e no último 

quadrinhos, um mesmo sentido ao 

vocábulo “indicador”. 

b) atribuir, no último quadrinho, fama 

exagerada ao dedo indicador dos 

patrões. 

c) usar corretamente a expressão “indicador 

de desemprego”, mesmo sendo criança.  

d) considerar seu dedo indicador tão 

importante quanto o dos patrões.  

e) atribuir, no primeiro quadrinho, poder 

ilimitado ao dedo indicador.  

  
 



3. (2000) Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado 

inadequado a um termo ou expressão, e isso pode levar a certos resultados inesperados, 

como se vê nos quadrinhos a seguir. 

 

Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da 

Rosinha no primeiro quadrinho, que é:  

 

a) Sua barriga está aparecendo! 

b) Quer tirar um retrato?  

c) Faz uma pose bonita!  

d) Cuidado com o flash! 

e) Olha o passarinho!  

 
FONTE: Coleção Ir além ENEM: resumos, infográficos, complementos, questões. 1ª ed. São Paulo: FTD, 

2016. Vol. Gramática. 
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