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 (ENEM) – 
E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo, títere voluntário e consciente, 
como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações 
e de seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se 
dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de 
insolência e submissão, de silêncios e rompantes, de anulação e prepotência. Conhecia a 
palavra exata para o momento preciso, a frase picante ou obscena no ambiente adequado, o 
tom humilde diante do superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o 
poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas, e armar intrigas 
das quais se saía sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a fortuna se ganha com 
uma frase, num dado momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um 
estado de alerta para a sua apropriação. 

RAWET, S. O aprendizado. In: Diálogo. Rio de Janeiro: GRD, 1963 (fragmento). 

01.No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos 
diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta do personagem 
está centrada: 
a) na imagem do títere ou fantoche em que o personagem acaba por se transformar, 
acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. 
b) na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender que ele não 
possui o manejo dos jogos discursivos em todas as situações. 
c) no comentário, feito em tom de censura pelo autor, sobre as frases obscenas que o 
personagem emite em determinados ambientes sociais. 
d) nas expressões que mostram tons opostos nos discursos empregados aleatoriamente pelo 
personagem em conversas com interlocutores variados. 
e) no falso elogio à originalidade atribuída a esse personagem, responsável por seu sucesso 
no aprendizado das regras de linguagem da sociedade. 
 

02. (ENEM) Câncer 21/06 a 21/07 O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua 
autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha – se anda engolindo 
sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser transformado, 
pois este novo ciclo exige uma desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que 
precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família, e a comunicação entre 
os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também 
na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as 
próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de Olhar além das questões materiais – 
sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 
2009.  
O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social 
específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos 
conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse 
texto:  
a) demonstra que sua função é vender um produto anunciado.  
b) informar sobre astronomia.  
c) ensinar os cuidados com a saúde.  
d) expor a opinião de leitores em um jornal.  
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 
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03. ( ENEM) A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, 
se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um 
deserto ou até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de 
organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. DUARTE, M. O 
guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  
Predomina no texto a função da linguagem 
a) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia.  
b) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 
c) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem.  
d) d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 
e) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais.  
 
04. ( ENEM)  
MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E GUARDE ESTA 
CONDIÇÃO: 12X SEM JUROS. Revista Época. N° 424, 03 jul. 2006.  
Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 
configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o 
texto publicitário, seu objetivo básico é  
a) influenciar o comportamento do leitor, por meio apelos que visam à adesão ao consumo.  
b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 
 c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 
aquisitivo.  
d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 
desfavorecidas.  
e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 
 
 
. Texto para as próximas  questões 

 Canção do vento e da minha vida  

O vento varria as folhas,  

O vento varria os frutos, 

 O vento varria as flores...  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia 

 De frutos, de flores, de folhas. [...]  

O vento varria os sonhos 

 E varria as amizades... 

 O vento varria as mulheres...  

E a minha vida ficava 

 Cada vez mais cheia  

De afetos e de mulheres. 

 O vento varria os meses 

 E varria os teus sorrisos... 

 O vento varria tudo!  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia  

De tudo. BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.  

 



05. ( ENEM) Na estruturação do texto, destaca-se  
a) a construção de oposições semânticas.  
b) a apresentação de ideias de forma objetiva.  
c) o emprego recorrente de figuras de linguagem, como o eufemismo.  
d) a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. 
 e) a inversão da ordem sintática das palavras.  
 

06. ( ENEM) Predomina no texto a função da linguagem  
a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.  
b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões.  
c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação.  
d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais.  
e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do 
texto. 
 
Leia o trecho abaixo e responda às questões:  
 

O tempo em que o mundo tinha a nossa idade Nesse entretempo, ele nos chamava para 
escutarmos seus imprevistos improvisos. As estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer 
até ficar maior que o mundo. Nenhuma narração tinha fim, o sono lhe apagava a boca antes do 
desfecho. Éramos nós que recolhíamos seu corpo dorminhoso. Não lhe deitávamos dentro da 
casa: ele sempre recusara cama feita. Seu conceito era que a morte nos apanha deitados 
sobre a moleza de uma esteira. Leito dele era o puro chão, lugar onde a chuva também gosta 
de deitar. Nós simplesmente lhe encostávamos na parede da casa. Ali ficava até de manhã. 
Lhe encontrávamos coberto de formigas. Parece que os insectos gostavam do suor docicado 
do velho Taímo. Ele nem sentia o corrupio do formigueiro em sua pele. − Chiças: transpiro mais 
que palmeira! Proferia tontices enquanto ia acordando. Nós lhe sacudíamos os infatigáveis 
bichos. Taímo nos sacudia a nós, incomodado por lhe dedicarmos cuidados. Meu pai sofria de 
sonhos, saía pela noite de olhos transabertos. Como dormia fora, nem dávamos conta. Minha 
mãe, manhã seguinte, é que nos convocava: − Venham: papá teve um sonho! E nos 
juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido reveladas. Taímo 
recebia notícia do futuro por via dos antepassados. Dizia tantas previsões que nem havia 
tempo de provar nenhuma. Eu me perguntava sobre a verdade daquelas visões do velho, 
estorinhador como ele era. − Nem duvidem, avisava mamã, suspeitando-nos. E assim seguia 
nossa criancice, tempos afora. Nesses anos ainda tudo tinha sentido: a razão deste mundo 
estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre esses dois mundos. 
(...)  

Mia Couto.Terra sonâmbula. São Paulo, Cia das Letras, 2007. 

07.. Este texto é uma narrativa ficcional que se refere à própria ficção, o que caracteriza uma 
espécie de metalinguagem. A metalinguagem está melhor explicitada no seguinte trecho:  
(A) As estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. (l. 1-2)  
(B) Meu pai sofria de sonhos, saía pela noite de olhos transabertos. (l. 12)  
(C) E nos juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido 
reveladas. (l. 15) 
 (D) Nesses anos ainda tudo tinha sentido: (l. 20) 
 

 

 

 



08.A escrita literária de Mia Couto explora diversas camadas da linguagem: vocabulário, 
construções sintáticas, sonoridade. O exemplo em que ocorre claramente exploração da 
sonoridade das palavras é:  
(A) Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos. (l. 1) 
 (B) Não lhe deitávamos dentro da casa: ele sempre recusara cama feita. (l. 4) 
 (C) Ele nem sentia o corrupio do formigueiro em sua pele. (l. 8)  
(D) Nós lhe sacudíamos os infatigáveis bichos. (l. 10) 
 

09.(ENEM-) Diferentemente do texto escrito, que em geral compele os leitores a lerem numa 
onda linear – da esquerda para a direita e de cima para baixo, na página impressa – 
hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a outro, rapidamente e 
não sequencialmente. Considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos 
a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e suas decisões como novos 
caminhos, inserindo informações novas, o leitor-navegador passa a ter um papel mais ativo e 
uma oportunidade diferente da de um leitor de texto impresso. Dificilmente dois leitores de 
hipertextos farão os mesmos caminhos e tomarão as mesmas decisões. MARCUSCHI, L. A. 
Cognição, linguagem e práticas interacionais. Rio: Lucerna, 2007. No que diz respeito à relação 
entre o hipertexto e o conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o 
hipertexto muda a noção tradicional de autoria, porque: 

 a) é o leitor que constrói a versão final do texto.  
b) o autor detém o controle absoluto do que escreve. 
 c) aclara os limites entre o leitor e o autor.  
d) propicia um evento textual-interativo em que apenas o autor é ativo. 
 e) só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor. 
 

(ENEM) A DANÇA E A ALMA A DANÇA?  

Não é movimento, súbito gesto musical. 
 É concentração, num momento, da humana graça natural.  
No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar.  
A dança – não vento nos ramos: seiva, força, perene estar.  
Um estar entre céu e chão, novo domínio conquistado, 
onde busque nossa paixão libertar-se por todo lado...  
Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas sem fugir à forma do ser, por sobre 
o mistério das fábulas. 

 (Carlos Drummond de Andrade. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 366.) 

10.A definição de dança, em linguagem de dicionário, que mais se aproxima do que está 
expresso no poema é: 
 a) a mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação do homem 
em todos os momentos de sua existência. 
 b) a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a 
liberação de seu espírito.  
c) a manifestação do ser humano, formada por uma sequência de gestos, passos e 
movimentos desconcertados.  
d) o conjunto organizado de movimentos do corpo, com ritmo determinado por instrumentos 
musicais, ruídos, cantos, emoções etc.  
e) o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo e, por consequência, ao seu 
desenvolvimento intelectual e à sua cultura. 

 

 



GABARITO 

 (ENEM) – 
E como manejava bem os cordéis de seus títeres, ou ele mesmo, títere voluntário e 
consciente, como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de 
suas articulações e de seus reflexos quando achava nisso conveniência. Também ele 
soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de 
expectativa e oportunidade, de insolência e submissão, de silêncios e rompantes, de 
anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para o momento preciso, a frase 
picante ou obscena no ambiente adequado, o tom humilde diante do superior útil, o 
grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o podia prejudicar. 
Sabia desfazer situações equívocas, e armar intrigas das quais se saía sempre bem, e 
sabia, por experiência própria, que a fortuna se ganha com uma frase, num dado 
momento, que este momento único, irrecuperável, irreversível, exige um estado de 
alerta para a sua apropriação. 

RAWET, S. O aprendizado. In: Diálogo. Rio de Janeiro: GRD, 1963 (fragmento). 

01.No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de 
discursos diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à conduta 
do personagem está centrada: 

a) na imagem do títere ou fantoche em que o personagem acaba por se transformar, 
acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. 

b) na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, dando a entender que ele 
não possui o manejo dos jogos discursivos em todas as situações. 

c) no comentário, feito em tom de censura pelo autor, sobre as frases obscenas que o 
personagem emite em determinados ambientes sociais. 

d) nas expressões que mostram tons opostos nos discursos empregados aleatoriamente 
pelo personagem em conversas com interlocutores variados. 

e) no falso elogio à originalidade atribuída a esse personagem, responsável por seu 
sucesso no aprendizado das regras de linguagem da sociedade. 

 

02 (ENEM) Câncer 21/06 a 21/07 O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na 
sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha – se anda 
engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser 
transformado, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação”. Seja comedida em suas 
ações, já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família, e a 
comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora 
certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as 
expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá 

https://enem.inep.gov.br/


vontade de Olhar além das questões materiais – sua confiança virá da intimidade com os 
assuntos da alma. Revista Cláudia. Nº 7, ano 48, jul. 2009.  

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função 
social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se 
aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos 
constitutivos desse texto:  

a) demonstra que sua função é vender um produto anunciado.  

b) informar sobre astronomia.  

c) ensinar os cuidados com a saúde.  

d) expor a opinião de leitores em um jornal.  

e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

03. ( ENEM) A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres 
vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma 
floresta, um deserto ou até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que 
regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento 
e migrações. DUARTE, M. O guia dos curiosos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1995.  

Predomina no texto a função da linguagem 

f) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia.  

g) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. 

h) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem.  

i) d) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. 

j) referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais.  

04. ( ENEM)  

MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE COMPUTADOR E 
GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM JUROS. Revista Época. N° 424, 03 jul. 
2006.  



Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, 
assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto 
em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é  

a) influenciar o comportamento do leitor, por meio apelos que visam à adesão ao 
consumo.  

b) definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo 
exagerado. 

 c) defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo 
poder aquisitivo.  

d) facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 
desfavorecidas.  

e) questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais 
moderna. 

. Texto para as próximas  questões 

 Canção do vento e da minha vida  

O vento varria as folhas,  

O vento varria os frutos, 

 O vento varria as flores...  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia 

 De frutos, de flores, de folhas. [...]  

O vento varria os sonhos 

 E varria as amizades... 

 O vento varria as mulheres...  

E a minha vida ficava 

 Cada vez mais cheia  



De afetos e de mulheres. 

 O vento varria os meses 

 E varria os teus sorrisos... 

 O vento varria tudo!  

E a minha vida ficava  

Cada vez mais cheia  

De tudo. BANDEIRA, M. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1967.  

05. ( ENEM) Na estruturação do texto, destaca-se  

a) a construção de oposições semânticas.  

b) a apresentação de ideias de forma objetiva.  

c) o emprego recorrente de figuras de linguagem, como o eufemismo.  

d) a repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes. 

 e) a inversão da ordem sintática das palavras.  

06. ( ENEM) Predomina no texto a função da linguagem  

a) fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação.  

b) metalinguística, porque há explicação do significado das expressões.  

c) conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação.  

d) referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais.  

e) poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do 
texto. 

Leia o trecho abaixo e responda às questões:  

 



O tempo em que o mundo tinha a nossa idade Nesse entretempo, ele nos chamava para 
escutarmos seus imprevistos improvisos. As estórias dele faziam o nosso lugarzinho 
crescer até ficar maior que o mundo. Nenhuma narração tinha fim, o sono lhe apagava a 
boca antes do desfecho. Éramos nós que recolhíamos seu corpo dorminhoso. Não lhe 
deitávamos dentro da casa: ele sempre recusara cama feita. Seu conceito era que a morte 
nos apanha deitados sobre a moleza de uma esteira. Leito dele era o puro chão, lugar 
onde a chuva também gosta de deitar. Nós simplesmente lhe encostávamos na parede da 
casa. Ali ficava até de manhã. Lhe encontrávamos coberto de formigas. Parece que os 
insectos gostavam do suor docicado do velho Taímo. Ele nem sentia o corrupio do 
formigueiro em sua pele. − Chiças: transpiro mais que palmeira! Proferia tontices 
enquanto ia acordando. Nós lhe sacudíamos os infatigáveis bichos. Taímo nos sacudia a 
nós, incomodado por lhe dedicarmos cuidados. Meu pai sofria de sonhos, saía pela noite 
de olhos transabertos. Como dormia fora, nem dávamos conta. Minha mãe, manhã 
seguinte, é que nos convocava: − Venham: papá teve um sonho! E nos juntávamos, 
todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido reveladas. Taímo recebia 
notícia do futuro por via dos antepassados. Dizia tantas previsões que nem havia tempo 
de provar nenhuma. Eu me perguntava sobre a verdade daquelas visões do velho, 
estorinhador como ele era. − Nem duvidem, avisava mamã, suspeitando-nos. E assim 
seguia nossa criancice, tempos afora. Nesses anos ainda tudo tinha sentido: a razão 
deste mundo estava num outro mundo inexplicável. Os mais velhos faziam a ponte entre 
esses dois mundos. (...)  

Mia Couto.Terra sonâmbula. São Paulo, Cia das Letras, 2007. 

07.. Este texto é uma narrativa ficcional que se refere à própria ficção, o que caracteriza 
uma espécie de metalinguagem. A metalinguagem está melhor explicitada no seguinte 
trecho:  

(A) As estórias dele faziam o nosso lugarzinho crescer até ficar maior que o mundo. (l. 
1-2)  

(B) Meu pai sofria de sonhos, saía pela noite de olhos transabertos. (l. 12)  

(C) E nos juntávamos, todos completos, para escutar as verdades que lhe tinham sido 
reveladas. (l. 15) 

 (D) Nesses anos ainda tudo tinha sentido: (l. 20) 

 

08.A escrita literária de Mia Couto explora diversas camadas da linguagem: 
vocabulário, construções sintáticas, sonoridade. O exemplo em que ocorre claramente 
exploração da sonoridade das palavras é:  

(A) Nesse entretempo, ele nos chamava para escutarmos seus imprevistos improvisos. 
(l. 1) 



 (B) Não lhe deitávamos dentro da casa: ele sempre recusara cama feita. (l. 4) 

 (C) Ele nem sentia o corrupio do formigueiro em sua pele. (l. 8)  

(D) Nós lhe sacudíamos os infatigáveis bichos. (l. 10) 

 

09.(ENEM-) Diferentemente do texto escrito, que em geral compele os leitores a lerem 
numa onda linear – da esquerda para a direita e de cima para baixo, na página impressa 
– hipertextos encorajam os leitores a moverem-se de um bloco de texto a outro, 
rapidamente e não sequencialmente. Considerando que o hipertexto oferece uma 
multiplicidade de caminhos a seguir, podendo ainda o leitor incorporar seus caminhos e 
suas decisões como novos caminhos, inserindo informações novas, o leitor-navegador 
passa a ter um papel mais ativo e uma oportunidade diferente da de um leitor de texto 
impresso. Dificilmente dois leitores de hipertextos farão os mesmos caminhos e 
tomarão as mesmas decisões. MARCUSCHI, L. A. Cognição, linguagem e práticas 
interacionais. Rio: Lucerna, 2007. No que diz respeito à relação entre o hipertexto e o 
conhecimento por ele produzido, o texto apresentado deixa claro que o hipertexto muda 
a noção tradicional de autoria, porque: 

 a) é o leitor que constrói a versão final do texto.  

b) o autor detém o controle absoluto do que escreve. 

 c) aclara os limites entre o leitor e o autor.  

d) propicia um evento textual-interativo em que apenas o autor é ativo. 

 e) só o autor conhece o que eletronicamente se dispõe para o leitor. 

 

(ENEM) A DANÇA E A ALMA A DANÇA?  

Não é movimento, súbito gesto musical. 

 É concentração, num momento, da humana graça natural.  

No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar.  

A dança – não vento nos ramos: seiva, força, perene estar.  

Um estar entre céu e chão, novo domínio conquistado, 



onde busque nossa paixão libertar-se por todo lado...  

Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas sem fugir à forma do ser, por 
sobre o mistério das fábulas. 

 (Carlos Drummond de Andrade. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 366.) 

10.A definição de dança, em linguagem de dicionário, que mais se aproxima do que está 
expresso no poema é: 

 a) a mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação do 
homem em todos os momentos de sua existência. 

 b) a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao 
homem a liberação de seu espírito.  

c) a manifestação do ser humano, formada por uma sequência de gestos, passos e 
movimentos desconcertados.  

d) o conjunto organizado de movimentos do corpo, com ritmo determinado por 
instrumentos musicais, ruídos, cantos, emoções etc.  

e) o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo e, por consequência, ao 
seu desenvolvimento intelectual e à sua cultura. 

 


