
Meu sonho é ver os meus irmão em um bom lugar
Água pra beber, comida pra comer, um teto pra morar, pode pá!
Mas eu não sei como será, porque esse mundo não é brincadeira

Quero estar em volta da fogueira, da fogueira, da fogueira.
Meu sonho é ver meu povo bem e as tiazinha do mercado
Enchendo seu carrinho tipo compras no atacado
Pagando no dinheiro, sem cheques especial
Pra ter roupa, um sofá maneiro, suco natural
Progresso social, progresso pessoal, pros meus manos
Porque o sofrimento é de milianos
Não lutamos por panos, lutamos por justiça
Mas pedimos melhoria pra nossas vidas na missa
O mundo tras cobiça, olhares de malícia
Cansei de alvo do farolete da polícia
Polícia do brasil te aconselha
Na compra de um enquadro sem motivo, de brinde um tapa na orelha
A gente não quer sossego, a gente quer trabalhar
Sair de casa sem ter medo de nunca voltar
As balas tão perdidas, igual as liberdades
Quer viver? vive! chega de passar vontade (...)

Em volta da fogueira (fragmento)
Projota

A música "Em volta da fogueira", cantada por Projota, apresenta uma variante
linguísticas oficialmente desprestigiada. O objetivo das palavras terem sido grafadas
nessa variante com objetivo de:
A) valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional.
B) reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem.
C) confirmar o uso da norma-padrão em contexto da linguagem poética.
D) enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa.
E) registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro.

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/

GABARITO:
alternativa B

Resolução: A questão abrange a   habilidade de
"Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas
linguísticas que singularizam as variedades linguísticas
sociais, regionais e de registro". As palavras fogem à
escrita técnica para reforçar a sua relação com o local
de origem e a diversidade linguística.


