
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 65 
questões numeradas de 1 a 65, relativas a TODAS 
as disciplinas.

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES 
contém a quantidade de questões mencionadas no 
item anterior. Caso o caderno esteja incompleto, 
tenha qualquer defeito ou apresente divergência, 
comunique ao professor aplicador da sala para que 
ele tome as providências cabíveis.

3. Assinale no gabarito a sua opção de Língua 
Estrangeira. As questões de Língua Inglesa são 
as de número 41 a 45 e as questões de Língua 
Espanhola as de número 16 a 20.

4. Verifique no CARTÃO-RESPOSTA, se você já 
preencheu seus dados corretamente com caneta 
esferográfica de tinta AZUL ou PRETA.

5. ATENÇÃO: não dobre, não amasse nem rasure 
o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser 
substituído.

6. Para cada uma das questões objetivas são 
apresentadas 5 opções, identificadas com as letras 
A, B, C, D e E. Apenas uma responde corretamente 
à questão.

7.  No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço 
correspondente à opção escolhida para a resposta. 
A marcação em mais de uma opção anula a questão, 
mesmo que uma das respostas esteja correta.

8. O tempo disponível para esta prova depende da 
organização de cada estabelecimento em que ela 
será aplicada. 

9. Reserve um tempo para marcar seu CARTÃO-

RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 

serão considerados na avaliação.

10. Você será excluído do simulado no caso de: 

a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa 

ou inexata;

b) agir com incorreção ou descortesia para com 

qualquer participante ou pessoa envolvida no 

processo de aplicação do simulado;

c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de 

aplicação do simulado, incorrendo em comportamento 

indevido durante a realização do simulado;

d) se comunicar, durante o simulado, com outro 

participante verbalmente, por escrito ou por qualquer 

outra forma;

e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e 

de comunicação durante a realização do simulado;

f) utilizar livros, notas ou impressos durante a 

realização do simulado. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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QUESTÃO 02    
(ENEM 2010 - PROVA ROSA - QUESTÃO 105)

MONET,C. Mulher com sombrinha. 1875, 100x81cm.
In: BECKETT, W. História da Pintura. São Paulo: Ática, 1997

Em busca de maior naturalismo em suas obras 
e fundamentando-se em novo conceito estético, 
Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a 
explorar novas formas de composição artística, que 
resultaram no estilo denominado Impressionismo. 
Observadores atentos da natureza, esses artistas 

passaram a

a) retratar, em suas obras, as cores que idealizavam 
de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. 

b) usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, 
que melhor definiam as imagens e as cores do objeto 
representado.

c) retratar paisagens em diferentes horas do dia, 
recriando, em suas telas, as imagens por eles 
idealizadas.

d) usar pinceladas rápidas de cores puras e 
dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las 
antes na paleta.

e) usar as sombras em tons de cinza e preto e com 
efeitos esfumaçados, tal como eram realizadas no 
Renascimento.

 ARTE (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 01            
(ENEM 2013 - PROVA AZUL - QUESTÃO 127)

Tradução da placa: (“Não me esqueçam quando eu for um 
nome importante.”) NAZARETH, P. Mercado de Artes / 
Mercado de Bananas. Miami Art Basel, EUA, 2011. Disponível 
em: www.40forever.com.br Acesso em: 31 jul. 2012.

A contemporaneidade identificada na 
performance/instalação do artista mineiro Paulo 
Nazareth reside principalmente na forma como 
ele 

a) resgata conhecidas referências do 
modernismo mineiro.

b) utiliza técnicas e suportes tradicionais na 
construção das formas.

c) articula questões de identidade, território e 
códigos de linguagens.

d) imita o papel das celebridades no mundo 
contemporâneo. 

e) camufla o aspecto plástico e a composição 
visual de sua montagem. 

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

Simulado preparatório para o ENEM - 2015
Colégio: ________________________________________________________________

Aluno: _________________________________________________________________
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 QUESTÃO 04 
(ENEM 2014 - PROVA AMARELA - QUESTÃO 111)

 O objeto escultórico produzido por Lygia Clark, 
representante do Neoconcretismo, exemplifica 
o início de uma vertente importante na arte 
contemporânea, que amplia as funções da 
arte. Tendo como referência a obra Bicho de 
bolso, identifica-se essa vertente pelo(a)

a) participação efetiva do expectador na obra, o 
que determina a proximidade entre arte e vida.

b) percepção do uso de objetos cotidianos para 
confecção da obra de arte, aproximando arte e 
realidade.

c) reconhecimento do uso de técnicas 
artesanais na arte, o que determina a 
consolidação de valores culturais.

d) reflexão sobre a capacitação artística 
de imagens com meio óticos, revelando o 
desenvolvimento de uma linguagem própria.

e) entendimento sobre o uso de métodos de 
produção em série para confecção da obra de 
arte, o que atualiza as linguagens artísticas.  

QUESTÃO 03    

(ENEM 2011 - PROVA AMARELA - QUESTÃO 104)

IMODESTO “As colunas do Alvorada podiam 
ser mais fáceis de construir, sem aquelas 
curvas. Mas foram elas que o mundo inteiro 
copiou.” Brasília 50 Anos. Veja. Nº 2.138, nov. 
2009.

Utilizadas desde a Antiguidade, as colunas, 
elementos verticais de sustentação, foram 
sofrendo modificações e incorporando novos 
materiais com ampliação de possibilidades. 
Ainda que as clássicas colunas gregas sejam 
retomadas, notáveis inovações são percebidas, 
por exemplo, nas obras de Oscar Niemeyer, 
arquiteto brasileiro nascido no Rio de Janeiro 
em 1907.  No desenho de Niemeyer, das 
colunas do Palácio da Alvorada, observa-se

a) a presença de um capitel muito simples, 
reforçando a sustentação. 

b)  o traçado simples de amplas linhas curvas 
opostas, resultando em formas marcantes. 

c)  a disposição simétrica das curvas, conferindo 
saliência e distorção à base. 

d) a oposição de curvas em concreto, 
configurando certo peso e rebuscamento. 

e) o excesso de linhas curvas, levando a um 
exagero na ornamentação.
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QUESTÃO 05 
(ENEM 2014 - PROVA AMARELA - QUESTÃO 112)

Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente 
com o mesmo instrumental.   Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos aqui, em  Cabo Verde, em  
Jacarta, na Indonésia, ou em Goa.  O caráter nostálgico, sentimental, é outro ponto comum da música 
das colônias portuguesas em todo o mundo. O kronjong, a música típica de Jacarta, é uma espécie de 
lundu mais lento, tocado comumente com flauta, cavaquinho e violão.  Em Goa não é muito diferente.
De acordo com o texto de Henrique Cazes, grande parte da música popular desenvolvida nos 
países colonizados por Portugal compartilham um instrumental, destacando-se o cavaquinho e o 
violão. No Brasil, são exemplos de música popular que empregam esses mesmos instrumentos:

a) Maracatu e ciranda.

b) Carimbó e baião.

c) Choro e samba.

d) Chula e siriri.

e) Xote e frevo. 

BIOLOGIA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 06 (ENEM 2013 - CADERNO BRANCO - QUESTÃO 76) 

Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros 
comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas 
as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem.

Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio 
de cultura?

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V
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QUESTÃO 07 (ENEM 2014 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 51)

Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam de 
forma semelhante nos humanos e equinos, pois

a) conferem imunidade passiva.

b) transferem células de defesa.

c) suprimem a resposta imunológica.

d) estimulam a produção de anticorpos.

e) desencadeiam a produção de antígenos.

QUESTÃO 08 (ENEM 2014 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 78)

Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo “evolução” pode adquirir significados 
diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é 
amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas.
Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres 
vivos, ao longo do tempo, passam por 

a) modificação de características.

b) incremento no tamanho corporal.

c) complexificação de seus sistemas.

d) melhoria de processos e estruturas.

e) especialização para uma determinada finalidade.
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QUESTÃO 09 
(ENEM 2012 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 57)

Muitas espécies de plantas lenhosas são 
encontradas no cerrado brasileiro. 
Para a sobrevivência nas condições de longos 
períodos de seca e queimadas periódicas, 
próprias desse ecossistema, essas plantas 
desenvolveram estruturas muito peculiares. As 
estruturas adaptativas mais apropriadas para 
a sobrevivência desse grupo de plantas nas 
condições ambientais do referido ecossistema 
são:

a) Cascas finas e sem sulcos ou fendas.
b) Caules estreitos e retilíneos.
c) Folhas estreitas e membranosas.
d) Gemas apicais com densa pilosidade.

e) Raízes superficiais, em geral, aéreas.

QUESTÃO 10
(ENEM 2013 - CADERNO BRANCO - QUESTÃO 70)

No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica 
advém de hidrelétricas, cuja construção implica 
o represamento de rios. 

A formação de um reservatório 

para esse fim, por sua vez, pode 

modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o 

represamento do Rio Paraná, onde se observou 

o desaparecimento de peixes cascudos quase 

que simultaneamente ao aumento do número 

de peixes de espécies exóticas introduzidas, 

como o mapará e a corvina, as três espécies 

com nichos ecológicos semelhantes.

PETESSE, M. L., PETRERE, JR. M. Ciência Hoje. 
São Paulo. n.293 v. 49 jun 2012 (adaptado).

Nessa modificação da ictiofauna, o 
desaparecimento de cascudos é explicado 
pelo(a)

a) redução do fluxo gênico da espécie nativa.

b) diminuição da competição intraespecífica.

c) aumento da competição interespecífica.

d) isolamento geográfico dos peixes.

e) extinção de nichos ecológicos.

EDUCAÇÃO FÍSICA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 11 (ENEM 2012 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 96) 

 NIEMAN, D. Exercício e saúde. São Paulo: Manole, 1999 (adaptado).
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A partir dos efeitos fisiológicos 
do exercício físico no organismo, 
apresentados na figura, são 
adaptações benéficas à saúde de 
um indivíduo:

a) Diminuição da frequência cardíaca em 
repouso e aumento da oxigenação do sangue.

b) Diminuição da oxigenação do sangue e 
aumento da frequência cardíaca em repouso.

c) Diminuição da frequência cardíaca em 
repouso e aumento da gordura corporal.

d) Diminuição do tônus muscular e aumento 
do percentual de gordura corporal.

e) Diminuição da gordura corporal e aumento 
da frequência cardíaca em repouso. 

QUESTÃO 12 
(ENEM 2014 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 119)

O boxe está perdendo cada vez mais espaço 

para um fenômeno relativamente recente do 

esporte, o MMA. E o maior evento de Artes 

Marciais Mistas do planeta é o Ultimate 

Fighting Championship, ou simplesmente 

UFC. O ringue, com oito cantos, foi desenhado 

para deixar os lutadores com mais espaço 

para as lutas. Os atletas podem usar as mãos 

e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem 

falar que a modalidade é uma espécie de vale-

tudo, mas isso já ficou no passado: agora, a 

modalidade tem regras e acompanhamento 

médico obrigatório para que o esporte apague 

o estigma negativo.

CORREIA, D. UFC: saiba como o MMA nocauteou o 
boxe em oito golpes. Veja, 10 jun. 2011 (fragmento).

O processo de modificação das regras do 
MMA a tendência de redimensionamento 
de algumas práticas corporais, visando 
enquadrá-las em um determinado 
formato. Qual o sentido atribuído a essas 
transformações incorporadas historicamente 
ao MMA?

a) A modificação das regras busca associar 
valores lúdicos ao MMA, possibilitando a 
participação de diferentes populações como 
atividade de lazer.

b) As transformações do MMA aumentam 
o grau de violência das lutas, favorecendo 
a busca de emoções mais fortes tanto aos 
competidores como ao público.

c) As mudanças de regras do MMA atendem 
à necessidade de tornar a modalidade 
menos violenta, visando sua introdução nas 
academias de ginástica na dimensão da 
saúde.

d) As modificações incorporadas ao MMA 
têm por finalidade aprimorar as técnicas 
das diferentes artes marciais, favorecendo 
o desenvolvimento da modalidade enquanto 
defesa pessoal.

e) As transformações do MMA visam 
delimitar a violência das lutas, preservando 
a integridade dos atletas e enquadrando 
a modalidade no formato do esporte de 
espetáculo.

 
QUESTÃO 13 
(ENEM 2014 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 120)

Uso de suplementos alimentares por 
adolescentes

Evidências médicas sugerem que a 
suplementação alimentar pode ser benéfica 
para um pequeno grupo de pessoas, aí 
incluídos atletas competitivos, cuja dieta 
não seja balanceada. Tem-se observado 
que adolescentes envolvidos em atividade 
física ou atlética estão usando cada vez mais 
tais suplementos. A prevalência desse uso 
varia entre os tipos de esportes, aspectos 
culturais, faixas etárias (mais comum em 
adolescentes) e sexo (maior prevalência 
em homens). Poucos estudos se referem a 
frequência, tipo e quantidade de suplementos 
usados, mas parece ser comum que as doses 
recomendadas sejam excedidas.
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a) o Bumba-meu-boi, que é uma dança 
teatral onde personagens contam uma 
história envolvendo crítica social, 
morte e ressurreição.

b) a Quadrilha das festas juninas, que associam 
festejos religiosos a celebrações de origens 
pagãs envolvendo as colheitas e a fogueira.

c) o Congado, que é uma representação de um 
reinado africano onde se homenageia santos 
através de música, cantos e dança.

d) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos 
e vários outros profissionais para contar uma 
história em forma de espetáculo.

e) o Carnaval, em que o samba derivado do 
batuque africano é utilizado com o objetivo de 
contar ou recriar uma história nos desfiles.

 
QUESTÃO 15 
(ENEM 2013 - CADERNO CINZA - QUESTÃO 108)

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, 
exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e de espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e 
de alegria e de uma consciência de ser diferente 
da “vida quotidiana”.

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento 
da cultura. São Paulo: Perspectiva, 2004.

Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade 
de fruição. Do ponto de vista das práticas 
corporais, essa fruição se estabelece por meio 
do(a)

a) fixação de táticas, que define a padronização 
para maior alcance popular.

b) competitividade, que impulsiona o interesse 
pelo sucesso.

c) refinamento técnico, que gera resultados 
satisfatórios.

d) caráter lúdico, que permite experiências 
inusitadas.

e) uso tecnológico, que amplia as opções de 
lazer.

A mídia é um dos importantes estímulos ao 
uso de suplementos alimentares ao veicular, 
por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a 
indústria de suplementos alimentares investiu 
globalmente US$ 46 bilhões em propaganda, 
como meio de persuadir potenciais 
consumidores a adquirir seus produtos. Na 
adolescência, período de autoafirmação, 
muitos deles não medem esforços para atingir 
tal objetivo. ALVES, C.; LIMA, R. J. Pediatr. v.85, .4, 
2009 (fragmento).

Sobre a associação entre a prática de 
atividades físicas e o uso de suplementos 
alimentares, o texto informa que a ingestão 
desses suplementos

a) é indispensável para as pessoas que fazem 
atividades físicas regularmente.

b) é estimulada pela indústria voltada para 
adolescentes que buscam um corpo ideal.

c) é indicada para atividades físicas como a 
musculação com fins de promoção da saúde

d) direciona-se para adolescentes com 
distúrbios metabólicos e que praticam 
atividades físicas.

e) melhora a saúde do indivíduo que não tem 
uma dieta balanceada e nem pratica atividades 
físicas.

 
QUESTÃO 14 
(ENEM 2010 - PROVA AMARELA - QUESTÃO 106)

O folclore é o retrato da cultura de um povo. 
A dança popular e folclórica é uma forma de 
representar a cultura regional, pois retrata 
seus valores, crenças, trabalho e significados. 
Dançar a cultura de outras regiões é conhecê-
la, é de alguma forma se apropriar dela, é 
enriquecer a própria cultura.

BREGOLATO, R.A. Cultura Corporal da Dança. São 
Paulo: Ícone, 2007.

 As manifestações folclóricas perpetuam 
uma tradição cultural, é obra de um povo que a 
cria, recria e a perpetua. Sob essa abordagem 
deixa-se de identificar como dança folclórica 
brasileira
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QUESTÃO 17
(ENEM 2013 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 92)

CABRA SOLA

Hay quien dice que soy como la cabra; 
Lo dicen lo repiten, ya lo creo;
Pero soy una cabra muy extraña
Que lleva una medalla y siete cuernos.
¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos. 
Vivo sola, cabra sola,
— que no quise cabrito en compañía — 
cuando subo a lo alto de este valle 
siempre encuentro un lirio de alegría.
Y vivo por mi cuenta, cabra sola; 
Que yo a ningún rebaño pertenezco. 
Si sufrir es estar como una cabra,
Entonces sí lo estoy, no dudar de ello.

FUERTES, G. Poeta de guardia. 
Barcelona: Lumen, 1990.

No poema, o eu lírico se compara à cabra e no 
quinto verso utiliza a expressão “mala leche” 
para se autorrepresentar como uma pessoa:

a) influenciável pela opinião das demais.

b) consciente de sua diferença perante as 
outras. 

c) conformada por não pertencer a 

nenhum grupo. 

d) corajosa diante de situações arriscadas.

e) capaz de transformar mau humor em pranto.

QUESTÃO 18 
(ENEM 2013 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 93)

Pero un día, le fue presentado a Cortés un 
tributo bien distinto: un obsequio de veinte 
esclavas llegó hasta el campamento español 
y entre ellas, Cortés escogió a una.

Descrita por el cronista de la  expedición,  
Bernal Díaz del Castillo, como mujer de “buen 
parecer y entremetida y desenvuelta”, el nombre 

ESPANHOL (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 16 
(ENEM 2012 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 95)

QUINO. Disponível em: http://mafalda.
dreamers.com. Acesso em: 27 fev. 2012.

A personagem Susanita, no último quadro, 
inventa o vocábulo mujerez, utilizando-se de 
um recurso de formação de palavra existente na 
língua espanhola. Na concepção da personagem, 
o sentido do vocábulo mujerez remete à:

a) falta de feminilidade das mulheres que não se 
dedicam às tarefas domésticas.

b) valorização das mulheres que realizam todas 
as tarefas domésticas.

c) inferioridade das mulheres que praticam as 
tarefas domésticas.

d) relevância social das mulheres que possuem 
empregados para realizar as tarefas domésticas.

e) independência das mulheres que não se 
prendem apenas às tarefas domésticas.
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fantaseo que germinó luego en 
un proyecto y en la decisión de 
intentar convertir esa niebla agitada de 
fantasmas en una historia. “Escribir es una 
manera de vivir”, dijo Flaubert.

Discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel 
de Literatura 2010. Disponível em: www.nobelprize.org. 
Acesso em: 7 maio 2014 (fragmento).

O trecho apresentado trata do fazer literário, 
a partir da perspectiva de Vargas Llosa.  Com 
base no fragmento “me hace sudar la gota 
gorda”, infere-se que o artifício da escritura, 
para o escritor:

a) ativa a memória e a fantasia.

b) baseia-se na imaginação inspiradora.

c) fundamenta-se nas experiências de vida.

d) requer entusiasmo e motivação.

e) demanda expressiva dedicação.

QUESTÃO 20 
(ENEM 2011 -  CADERNO ROSA - QUESTÃO 95)

“Desmachupizar” el turismo

Es   ya  un  lugar   común escuchar  aquello de 
que hay que desmachupizar el  turismo en Perú 
y buscar visitantes en las demás atracciones 
(y son  muchas) que tiene el país, naturales y 
arqueológicas, pero la ciudadela inca tiene un 
imán innegable.
La  Cámara Nacional de Turismo considera que 
Machu Picchu significa el 70% de los ingresos 
por turismo en Perú, ya que cada turista que 
tiene como primer destino la ciudadela Inca 
visita entre tres y cinco lugares más (la ciudad 
de  Cuzco, la de  Arequipa, las  líneas de  
Nazca, el Lago  Titicaca y la selva) y deja en el 
país el promedio de 2.200 dólares (unos 1.538 
euros).
Carlos Canales, presidente de Canatur, 
señaló que la ciudadela tiene capacidad para 
recibir más visitantes que en la actualidad (un 
máximo de 3.000) con un sistema planificado 
de horarios y rutas, pero no quiso avanzar una 
cifra. 

indígena  de esta mujer era Malintzin, indicativo 
de que había nacido bajo signos de contienda 
y desventura. Sus padres  la   vendieron   como   
esclava;   los   españoles la llamaron doña 
Marina, pero su pueblo la llamó la Malinche, 
la mujer del conquistador, la traidora a los 
indios. Pero con cualquiera de estos nombres, 
la mujer conoció un extraordinario destino. Se 
convirtió en “mi lengua”, pues Cortés la hizo 
su intérprete y amante, la lengua que habría 
de guiarle a lo largo y alto del Imperio azteca, 
demostrando que algo estaba podrido en el 
reino de Moctezuma, que en efecto existía 
gran descontento y que el Imperio tenía pies 
de barro.

FUENTES, C. El espejo enterrado. Ciudad 
de México: FCE, 1992 (fragmento).

Malinche, ou Malintzin, foi uma figura chave na 
história da conquista espanhola na América, 
ao atuar como:

a) intérprete  do conquistador, possibilitando-
lhe conhecer as fragilidades do Império.

b) escrava dos espanhóis, colocando-se a 
serviço dos objetivos da Coroa.

c) amante do conquistador, dando origem à 
miscigenação étnica.

d)  voz do seu povo, defendendo os interesses 
políticos do Império asteca.

e) maldição dos astecas, infundindo a 
corrupção no governo de Montezuma.

QUESTÃO 19 
(ENEM 2014 - CADERNO ROSA - QUESTÃO 91)

Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace 
sudar la gota gorda, y, como todo escritor, 
siento a veces la amenaza de la parálisis, de la 
sequía de la imaginación, nada me ha hecho 
gozar en la vida tanto como pasarme los meses 
y los años construyendo una historia, desde su 
incierto despuntar, esa imagen que la memoria 
almacenó de alguna experiencia vivida, que 
se volvió un desasosiego, un entusiasmo,  un 
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Sin embargo, la Unesco ha advertido en varias ocasiones que el monumento se encuentra 
cercano al punto de saturación y el Gobierno no debe emprender ninguna política de 
captación de nuevos visitantes, algo con  lo que coincide el viceministro Roca Rey.

Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 21 jun. 2011.

A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode 
ser resumido:

a) à escassez de turistas no país.

b) ao difícil acesso ao lago Titicaca.

c) à destruição da arqueologia no país.

d) ao excesso de turistas na terra dos Incas.

e) à falta de atrativos turísticos em Arequipa

FILOSOFIA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 21 

(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 06)

Panayiotis Zavos “quebrou” o último tabu da clonagem humana – transferiu embriões para o útero 
de mulheres, que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, 
o médico possuía um laboratório secreto, no qual fazia seus experimentos. “não tenho nenhuma 
dúvida que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-la, 
mas vai acontecer”, declarou Zavos. “Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado da qui a 
um ano, ou dois, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado 
ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo”.

CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado)

A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética que, entre outras 
questões, dedica-se a

a) refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem.

b) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies animais do planeta.

c) relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e errado, de bem e mal.

d) legalizar, pelo o uso das técnicas de clonagem, os processo de reprodução humana e animal.

e) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco para o uso em seres 
humanos.
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QUESTÃO 22 (ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 14) 

 

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que 
o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.

b) realidade inteligível por meio do método dialético.

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.

QUESTÃO 23 (ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 21)

Texto I

Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus 
próprios interesses, mas como um inútil; nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas 
por nós mesmos na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se 
estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação.

TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987 (adaptado).

Texto II

Um cidadão integral pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de administrar 
justiça e exercer função públicas; algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de 
exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas duas vezes pela mesma 
pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados.

ARISTÓTELES. Política. Brasilía: UnB, 1985.
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Comparando os textos I e II, tanto 
Tucídides (no século V a.C.) quanto 
para Aristóteles (no século IV a.C.), a 
cidadania era definida pelo(a)

a) prestígio social.

b) acúmulo de riqueza.

c) participação política.

d) local de nascimento.

e) grupo de parentesco.

QUESTÃO 24 
(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 29)

A filosofia encontra-se escrita neste grande 
livro que continuamente se abre perante 
nossos olhos (isto em o universo), que não se 
pode compreender antes de entender a língua 
e conhecer os caracteres com os quais está 
escrito. Ele está escrito em língua matemática, 
os caracteres são triângulos, circunferências 
e outras figuras geométricas, sem cujos 
meios é impossível entender humanamente 
as palavras: sem eles, vagamos perdidos 
dentro de um obscuro labirinto.

Galilei, G. O ensaiador. Os pensadores. 
São Paulo. Abril Cultural. 1978.

No contexto da Revolução Científica do 
século XVII, assumir a posição de Galileu 
significativa defender a

a) continuidade do vínculo entre ciência e fé 
dominante na Idade Média.

b) necessidade de o estudo linguístico ser 
acompanhado do exame matemático.

c) oposição da nova física quantitativa aos 
pressupostos da filosofia escolástica.

d) importância da independência da 
investigação científica pretendia pela Igreja.

e) inadequação da matemática para elaborar 
uma explicação racional da natureza.

QUESTÃO 25 

(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 30)

A felicidade é, portanto, a melhor, a mais 
nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e 
esses atributos não devem estar separados 
como na inscrição existente em Delfos “das 
coisas, a mais nobre é a mais justa, e a 
melhor é a saúde; porém a mais doce é ter 
o que amamos”. Todos estes atributos estão 
presentes nas mais excelentes atividades, 
e entre essas a melhor, nós a identificamos 
como felicidade.

ARISTÓTELES. A Política. São 
Paulo: Cia das Letras, 2010.

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos 
mais excelentes atributos, Aristóteles a 
identifica como

a) busca por bens materiais e títulos de 
nobreza.

b) plenitude espiritual e ascese pessoal.

c) finalidade das ações e condutas humanas.

d) conhecimento de verdades imutáveis e 
perfeitas.

e) expressão do sucesso individual e 
reconhecimento público.

FÍSICA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 26 
(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 53) 

Para entender os movimentos dos corpos, 
Galileu discutiu o movimento de uma esfera 
de metal em dois planos inclinados sem 
atritos e com a possibilidade de se alterarem 
os ângulos de inclinação, conforme mostra a 
figura. Na descrição do experimento, quando 
a esfera de metal é abandonada para descer 
um plano inclinado de um determinado nível, 
ela sempre atinge, no plano ascendente, no 
máximo, um nível igual àquele em que foi 
abandonada.



Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera:

a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.

b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la.

c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.

d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu 
movimento.

e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu 
movimento.

QUESTÃO 27 (ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 54) 

Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, 
consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, 
a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos dos raios 
incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar 
com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará 
adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9.

Qual foi o comportamento do raio refratado?

a) Mudou de sentido.

b) Sofreu reflexão total.

c) Atingiu o valor do ângulo limite.

d) Direcionou-se para a superfície de separação.

e) Aproximou-se da normal à superfície de separação.

QUESTÃO 28 (ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 65) 

Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o 
gráfico, que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água 
(mca).
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Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração 
média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A 
ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém 
constante dentro do reservatório. Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de 
água, em litros, igual a

a) 69 120.  

b) 17 280.  

c) 11 520.   

d) 8 640.   

e) 2 880.

QUESTÃO 29 

(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 76) 

Aquecedores solares usados em residências 
têm o objetivo de elevar a temperatura da 
água até 70 °C. No entanto, a temperatura 
ideal da água para um banho é 30 °C. Por 
isso, deve-se misturar a água aquecida com 
a água a temperatura ambiente de outro 
reservatório, que se encontra a 25°C. Qual 
a razão entre a massa de água quente e 
a massa de água fria na mistura para um 
banho à temperatura ideal?

a) 0,111.

b) 0,125.

c) 0,357.

d) 0,428.

e) 0,833.

QUESTÃO 30 

(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 81) 

O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz 
de transformar energia elétrica em energia 
térmica, o que possibilita a elevação de 
temperatura da água. Um chuveiro projetado 
para funcionar em 110 V pode ser adaptado 
para funcionar em 220 V de modo a manter 
inalterada sua potência.

Uma das maneiras de fazer esta adaptação 
é trocar a resistência do chuveiro por outra 
de mesmo material e com o (a):

a) Dobro do comprimento do fio.

b) Metade do comprimento do fio.

c) Metade da área de seção reta do fio.

d) Quadruplo da área de seção reta do fio.

e) Quarta parte da área da seção reta do fio.
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GEOGRAFIA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 31
(ENEM 2014 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 38)

A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe
a) Impedir a perfuração de poços.

b) Coibir o uso pelo setor residencial.

c) Substituir as leis ambientais vigentes.

d) Reduzir o contingente populacional na área.

e) Introduzir a gestão participativa entre os municípios. 

QUESTÃO 32
(ENEM 2013 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 42)
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No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as 
revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na

a) Redução da flora.

b) Elevação das marés.

c) Erosão das encostas.

d) Laterização dos solos.

e) Fragmentação das rochas.

QUESTÃO 33
(ENEM 2013 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 28)

Na imagem, visualiza-se um método de cultivo 
e as transformações provocadas no espaço 
geográfico. O objetivo imediato da técnica 
agrícola utilizada é

a) Controlar a erosão laminar.

b) Preservar as nascentes fluviais.

c) Diminuir a contaminação química.

d) Incentivar a produção transgênica.

e) Implantar a mecanização intensiva.

QUESTÃO 34
(ENEM 2014 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 09)                 
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 TEXTO II

A Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento para países mais desenvolvidos, 

como os Estados Unidos e as nações europeias. Atualmente mais de 245 mil indianos 

realizam ligações  para todas as partes do mundo a fim de oferecer cartões de créditos ou telefones 
celulares ou cobrar contas em atraso.

 Disponível em: www.conectacallcenter.com.br. Acesso em; 12 nov.2013 (adaptado).

Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no (a)

a) Aceitação das diferenças culturais.

b) Adequação da posição geográfica.

c) Incremento do ensino superior.

d) Qualidade da rede logística.

e) Custo da mão de obra local.

QUESTÃO 35
(ENEM 2014 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 25)

 

A imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes a que processo de 
intervenção no espaço? 

a) Expansão das áreas agricultáveis, com uso intensivo de maquinário e insumos agrícolas.

b) Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico.

c) Ampliação da capacidade de geração de energia, com alteração do ecossistema local.

d) Impermeabilização do uso pela construção civil nas áreas de expansão urbana.

e) Criação recente de grandes parques industriais de mediano potencial poluidor. 
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HISTÓRIA  (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 36
(ENEM 2011 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 22)                  

Até que ponto, a partir de posturas e 
interesses diversos, as oligarquias paulista e 
mineira dominaram a cena política nacional 
na Primeira República? A união de ambas foi 
um traço fundamental, mas que não conta 
toda a história do período. A união foi feita 
com a preponderância de uma ou de outra 
das duas frações. Com o tempo, surgiram as 
discussões e um grande desacerto final.

FAUSTO, B. História do Brasil. São 
Paulo: EdUSP, 2004 (adaptado).

A imagem de um bem-sucedido acordo café 
com leite entre São Paulo e Minas, um acordo 
de alternância de presidência entre os dois 
estados, não passa de uma idealização de 
um processo muito mais caótico e cheio de 
conflitos. Profundas divergências políticas 
colocavam-nos em confronto por causa de 
diferentes graus de envolvimento no comércio 
exterior.

TOPIK, S. A presença do estado na economia 
política do Brasil de 1889 a 1930.

Rio de Janeiro: Record, 1989 (adaptado).

Para a caracterização do processo político 
durante a Primeira República, utiliza-se com 
frequência a expressão Política do Café com 
Leite. No entanto, os textos apresentam a 
seguinte ressalva a sua utilização:

a) A riqueza gerada pelo café dava à 
oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os 
candidatos à presidência, sem necessidade 
de alianças.

b) As divisões políticas internas de cada 
estado da federação invalidavam o uso do 
conceito de aliança entre estados para este 
período.

c) As disputas políticas do período 
contradiziam a suposta estabilidade da 
aliança entre mineiros e paulistas.

d) A  centralização do poder no executivo 
federal impedia a formação de uma aliança 
duradoura entre as oligarquias.

e) A diversificação da produção e a 
preocupação com o mercado interno 
unificavam os interesses das oligarquias.

QUESTÃO 37
(ENEM 2012 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 06)                 

Nós nos recusamos a acreditar que o banco 
da justiça é falível. Nós nos recusamos a 
acreditar que há capitais insuficientes de 
oportunidade nesta nação. Assim nós viemos 
trocar este cheque, um cheque que nos dará 
o direito de reclamar as riquezas de liberdade 
e a segurança da justiça. 

KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. 
Disponível em: www.palmares.gov.br. 
Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado).

O cenário vivenciado pela população negra, 
no sul dos Estados Unidos nos anos 1950, 
conduziu à mobilização social. Nessa época, 
surgiram reivindicações que tinham como 
expoente Martin Luther King e objetivavam

a) a conquista de direitos civis para a 
população negra.

b) o apoio aos atos violentos patrocinados 
pelos negros em espaço urbano.

c) a supremacia das instituições religiosas 
em meio à comunidade negra sulista.

d) a incorporação dos negros no mercado de 
trabalho.

e) a aceitação da cultura negra como 
representante do modo de vida americano.
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QUESTÃO 38
(ENEM 2013 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 13)                 

PEDERNEIRAS, R. Revista da Semana, ano 35, 
n. 40, 15 set. 1934. In: LEMOS, R. (Org.).

Uma história do Brasil através das caricaturas (1840-2001).
Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras e Expressões, 2001.

Na imagem, da década de 1930, há uma crítica 
à conquista de um direito pelas mulheres, 
relacionado com a

a) redivisão do trabalho doméstico.

b) liberdade de orientação sexual.

c) garantia da equiparação salarial.

d) aprovação do direito ao divórcio.

e) obtenção da participação eleitoral.

QUESTÃO 39
(ENEM 2014 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 16)                 

Queijo de Minas vira patrimônio 
cultural brasileiro

O modo artesanal da fabricação do queijo em 
Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira (15) 
como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo 
Conselho Consultivo do Instituto  do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). O veredicto foi dado em 
reunião do conselho realizada no Museu 
de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O 
presidente do Iphan e do conselho ressaltou 
que a técnica de fabricação artesanal do queijo 
está “inserida na cultura do que é ser mineiro”.  

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008.

Entre os bens que compõem o patrimônio 
nacional, o que pertence à mesma categoria 
citada no texto está representado em:

a) Mosteiro de São Bento (RJ)

b) Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro 
Américo
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c) Ofício das paneleiras de Goiabeiras (ES)

d) Conjunto arquitetônico e urbanístico da        
    cidade de Ouro Preto (MG)

e) Sítio arqueológico e paisagístico da Ilha do     
    Campeche (SC)

QUESTÃO 40 
(ENEM 2014 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 42)

TEXTO I 
O presidente do jornal de maior circulação 
do país destacava também os avanços 
econômicos obtidos naqueles vinte anos, mas, 
ao justificar sua adesão aos militares em 1964, 
deixava clara sua crença de que a intervenção 
fora imprescindível para a manutenção da 
democracia. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. 
Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado).

TEXTO II

Nada pode ser colocado em compensação à 
perda das liberdades individuais. Não existe 
nada de bom quando se aceita uma solução 
autoritária. 

FICO, C. A educação e o golpe de 1964. 
Disponível em: www.brasilrecente.com.

Acesso em: 4 abro 2014 (adaptado). 

Embora enfatizem a defesa da democracia, as 
visões do movimento político-militar de 1964 
divergem ao focarem, respectivamente: 

a)  Razões de Estado – Soberania popular. 

b) Ordenação da Nação – Prerrogativas 
religiosas. 

c) Imposição das Forças Armadas – Deveres 
sociais. 

d) Normatização do Poder Judiciário – Regras 
morais. 

e) Contestação do sistema de governo – 
Tradições culturais. 

LÍNGUA INGLESA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 41  
(ENEM 2012 - CADERNO CINZA - QUESTÃO 92)

23 February 2012 Last update at 16:53 

GMT BBC World Service 
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J. K. Rowling to pen first novel for adults 

Author J. K. Rowling has announced plans to 
publish her first novel for adults, which will be “very 
different” from the Harry Potter books she is famous 
for. 
 The book will be published worldwide 
although no date or title has yet been released. “The 
freedom to  explore new territory is a gift that Harry’s 
sucess has brought me”, Rowling said.
 All the Potter books were published by Bloomsbury, but Rowling has chosen a new publisher 
for her debut into adult  fiction. “Although I’ve enjoyed writing it every bit as much,   my next book will 
be very different to the Harry Potter series,  which has been published so brilliantly by Bloomsbury 
and  my other publishers around the world”, she said, in a statement. “I’m delighted to have a second 
publishing home in Little, Brown, and a publishing team that will be a great partner in this new phase 
of my writing life”                        

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

J. K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptados 
para o  cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora  britânica, tem por objetivo 

a) informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. 
b) divulgar a publicação do romance por J. K. Rowling inteiramente para adultos. 
c) promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J. K. Rowling. 
d) informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. 
e) anunciar um novo livro da publicado por editora diferente. 

QUESTÃO 42
(ENEM 2012 - CADERNO CINZA - QUESTÃO 95)

       

DONAR. Disponível em: http://politicalgraffiti.wordpress.com. Acesso em: 17 ago. 2011.

AINT NO WAY                                                    
Y’ALL SHULD BE HERE                                      

IF YA DONT SPEAK                                           
ENGLISH REAL                                                                                                                           

GOOD!

SURE! MAY
I SUGGEST YOU AVOID

DOUBLE NEGATIVES AND
DON’T FORGET TO
USE AN ADVERB!
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Cartuns são produzidos com o intuito 
de satirizar comportamentos humanos 
e assim oportunizam a reflexão sobre

nossos próprios comportamentos e atitudes. 
Nesse cartum, a linguagem utilizada pelos 
personagens em uma conversa em inglês 
evidencia

a) a  predominância do uso da linguagem 
informal sobre a   língua padrão.

b) dificuldade de reconhecer a existência de 
diferentes usos da linguagem.

c) aceitação dos regionalismos utilizados por 
pessoas de diferentes lugares.

d) necessidade de estudo da língua inglesa por 
parte  dos personagens.

e) facilidade de compreensão entre  falantes 
com  sotaques distintos.

 

QUESTÃO 43
(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 93)

A Tall Order

The sky isn’t the limit for an architect building 
the World’s first invisible skyscraper

Charles Wee, one of the world’s leading high-rise 
architects, has a confession to make: he’s bored 
with skyscrapers. After designing more than 30, 
most of which punctuate the skylines of rapidly 
expanding Asian cities, he has struck upon a 
novel concept: the first invisible skyscraper.
As the tallest structure in South Korea, his Infinity 
Tower will loom over Seoul until somebody 
pushes a button and it completely disappears.
When he entered a 2004 competition to design a 
landmark tower, the Korean-American architect 
rejected the notion of competing with Dubai, 
Toronto, and Shanghai to reach the summit of 
man-made summits. “I thought, let’s not jump into 
this stupid race to build another ‘tallest’ tower,” 
he says in a phone conversation. “Let’s take an 
opposite approach — let’s make an anti-tower.” 
The result will be a 150-story building that fades 
from view at the flick of a switch. The tower will 
effectively function as an enormous television 

screen, being able to project an exact replica of 
whatever is happening behind it onto its façade. 
To the human eye, the building will appear to 
have melted away. 
It will be the most extraordinary achievement 
of Wee’s stellar architectural career. After 
graduating from UCLA, he worked under 
Anthony Lumesden, a prolific Californian 
architect who helped devise the modern 
technique of wrapping buildings inside smooth 
glass skins.

HINES, N. Disponível em: http://mag.newsweek.
com. Acesso em: 13 out. 2013 (adaptado).

No título e no subtítulo desse texto, as 
expressões A Tall Order e The sky isn’t the limit 
são usadas para apresentar uma matéria cujo 
tema é:

a) inovações tecnológicas usadas para a 
construção de um novo arranha-céu em Seul.

b) confissões de um arquiteto que busca se 
destacar na construção de arranha-céus.

c) técnicas a serem estabelecidas para a 
construção de edifícios altos na Califórnia.

d) competição entre arquitetos para a 
construção do edifício mais alto do mundo.

e) construção de altas torres de apartamentos 
nas grandes metrópoles da Ásia.

QUESTÃO 44 
(ENEM 2014 - CADERNO CINZA - QUESTÃO 92)

Masters of War

Come you masters of war

You that build all the guns

You that build the death planes

You that build all the bombs

You that hide behind walls

You that hide behind desks

I just want you to know

I can see through your masks.
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You that never done nothin’

But build to destroy

You play with my world

Like it’s your little toy

You put a gun in my hand

And you hide from my eyes

And you turn and run farther

When the fast bullets fly.

Like Judas of old

You lie and deceive

A world war can be won

You want me to believe

But I see through your eyes

And I see through your brain

Like I see through the water

That runs down my drain.

BOB DYLAN. The Freewheelin’ Bob Dylan. Nova 
York: Columbia Records, 1963 (fragmento).

Na letra da canção Masters of War, há 
questionamentos e reflexões que aparecem na 
forma de protesto contra

a) o envio de jovens à guerra para promover a 
expansão territorial dos Estados Unidos.

b) o comportamento dos soldados norte-
americanos nas guerras de que participaram.

c) o sistema que recruta soldados para guerras 
motivadas por interesses econômicos.

d) o desinteresse do governo pelas famílias 
dos soldados mortos em campos de batalha.

e) as Forças Armadas norte-americanas, que 
enviavam homens despreparados para as 
guerras.

QUESTÃO 45 
(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 92)

If You Can’t Master English, Try Globish

PARIS — It happens all the time: during an 
airport delay the man to the left, a Korean 
perhaps, starts talking to the man opposite, 
who might be Colombian, and soon they are 
chatting away in what seems to be English. 
But the native English speaker sitting between 
them cannot understand a word.

They don’t know it, but the Korean and the 
Colombian are speaking Globish, the latest 
addition to the 6,800 languages that are said 
to be spoken across the world. Not that its 
inventor, Jean-Paul Nerrière, considers it a 
proper language.

“It is not a language, it is a tool,” he says. “A 
language is the vehicle of a culture. Globish 
doesn’t want to be that at all. It is a means of 
communication.”

Nerrière doesn’t see Globish in the same light 
as utopian efforts such as Kosmos, Volapuk, 
Novial or staunch Esperanto. Nor should it be 
confused with  arbaric Algol (for Algorithmic 
language). It is a sort of English lite: a means 
of simplifying the language and giving it rules 
so it can be understood by all.

BLUME, M. Disponível em: www.nytimes.
com. Acesso em: 28 out. 2013 (fragmento).

Considerando as ideias apresentadas no texto, 
o Globish (Global English) é uma variedade da 
língua inglesa que

a) tem status de língua por refletir uma cultura 
global.

b) facilita o entendimento entre o falante nativo 
e o não nativo.

c) tem as mesmas características de projetos 
utópicos como o esperanto.

d) altera a estrutura do idioma para possibilitar 
a comunicação internacional.

e) apresenta padrões de fala idênticos aos da 
variedade usada pelos falantes nativos.
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LÍNGUA PORTUGUESA
 (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 46 
(ENEM 2014 - PROVA AZUL - QUESTÃO 99)

TEXTO I

João Guedes, um dos assíduos 
frequentadores do boliche do capitão, mudara-
se da campanha havia três anos. Três anos de 
pobreza na cidade bastaram para o degradar. 
Ao morrer, não tinha um vintém nos bolsos e 
fazia dois meses que saíra da cadeia, onde 
estivera preso por roubo de ovelha.

A história de sua desgraça se confunde com 
a da maioria dos que povoam a aldeia de 
Boa Ventura, uma cidadezinha distante, triste 
e precocemente envelhecida, situada nos 
confins da fronteira do Brasil com o Uruguai.

MARTINS, C. Porteira fechada. Porto 
Alegre: Movimento, 2001 (fragmento).

TEXTO II

Comecei a procurar emprego, já topando o 
que desse e viesse, menos complicação com 
os homens, mas não tava fácil. Fui na feira, 
fui nos bancos de sangue, fui nesses lugares 
que sempre dão para descolar algum, fui de 
porta em porta me oferecendo de faxineiro, 
mas tava todo mundo escabreado pedindo 
referências, e referências eu só tinha do 
diretor do presídio.

FONSECA, R. Feliz Ano Novo. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1989 (fragmento).

A oposição entre campo e cidade esteve 
entre as temáticas tradicionais da literatura 
brasileira. Nos fragmentos dos dois autores 
contemporâneos, esse embate incorpora 
um elemento novo: a questão da violência 
e do desemprego. As narrativas apresentam 
confluência, pois nelas o(a)

a) criminalidade é algo inerente ao ser 
humano, que sucumbe a suas manifestações.

b) meio urbano, especialmente o das grandes 
cidades, estimula uma vida mais violenta.

c) falta de oportunidades na cidade dialoga 
com a pobreza do campo rumo à criminalidade.

d) êxodo rural e a falta de escolaridade são 
causas da violência nas grandes cidades.

e) complacência das leis e a inércia das 
personagens são estímulos à prática criminosa.

QUESTÃO 47 
(ENEM 2014- PROVA AZUL - QUESTÃO 103)

Censura moralista

Há tempos que a leitura está em pauta. E, diz-se, 
em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, 
apontando a precariedade das práticas de 
leitura, lamentando a falta de familiaridade 
dos jovens com livros, reclamando da falta de 
bibliotecas em tantos municípios, do preço dos
livros em livrarias, num nunca acabar de 
problemas e de carências. Mas, de um tempo 
para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo 
que talvez não seja exatamente assim, que 
brasileiros leem, sim, só que leem livros que 
as pesquisas tradicionais não levam em conta. 
E, também de um tempo para cá, políticas 
educacionais têm tomado a peito investir em 
livros e em leitura.

LAJOLO, M. Disponível em: www.estadao.com.br. 
Acesso em: 2 dez. 2013 (fragmento).

Os falantes, nos textos que produzem, sejam 
orais ou escritos, posicionam-se frente a  
assuntos que geram consenso ou despertam 
polêmica. No texto, a autora

a) ressalta a importância de os professores 
incentivarem os jovens às práticas de leitura.

b) critica pesquisas tradicionais que atribuem 
a falta de leitura à precariedade de bibliotecas.

c) rebate a ideia de que as políticas educacionais 
são eficazes no combate à crise de leitura.

d) questiona a existência de uma crise de 
leitura com base nos dados de pesquisas 
acadêmicas.

e) atribui a crise da leitura à falta de incentivos 
e ao desinteresse dos jovens por livros de 
qualidade.



27

QUESTÃO 48 
(ENEM 2014 - PROVA AZUL - QUESTÃO 105)

 

Os meios de comunicação podem contribuir 
para a resolução de problemas sociais, entre 
os quais o da violência sexual infantil. Nesse 
sentido, a propaganda usa a metáfora do 
pesadelo para 

a) informar crianças vítimas de abuso sexual 
sobre os perigos dessa prática, contribuindo 
para erradicá-la.

b) denunciar ocorrências de abuso sexual 
contra meninas, com o objetivo de colocar 
criminosos na cadeia.

c) dar a devida dimensão do que é o abuso 
sexual para uma criança, enfatizando a 
importância da denúncia.

d) destacar que a violência sexual infantil 
predomina durante a noite, o que requer maior 
cuidado dos responsáveis nesse período.

e) chamar a atenção para o fato de o abuso 
infantil ocorrer durante o sono, sendo 
confundido por algumas crianças com um 
pesadelo.

QUESTÃO 49
(ENEM 2013 -  PROVA AZUL - QUESTÃO 102)

O hipertexto permite — ou, de certo modo, 
em alguns casos, até mesmo exige — a 
participação de diversos autores na sua 
construção, a redefinição dos papéis de autor 
e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de 
leitura e de escrita. Por seu enorme potencial 
para se estabelecerem conexões, ele facilita o 
desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o 
estabelecimento da comunicação e a aquisição 
de informação de maneira cooperativa.
Embora haja quem identifique o hipertexto 
exclusivamente com os textos eletrônicos, 
produzidos em determinado tipo de meio ou de 
tecnologia, ele não deve ser limitado a isso, já 
que consiste numa forma organizacional que 
tanto pode ser concebida para o papel como 
para os ambientes digitais. É claro que o texto 
virtual permite concretizar certos aspectos 
que, no papel, são praticamente inviáveis: a 
conexão imediata, a comparação de trechos 
de textos na mesma tela, o “mergulho” nos 
diversos aprofundamentos de um tema,como 
se o texto tivesse camadas, dimensões ou 
planos.

RAMAL, A. C. Educação na cibercultura: 
hipertextualidade, leitura, escrita e aprendizagem. Porto 
Alegre: Artmed, 2002.

Considerando-se a linguagem específica 
de cada sistema de comunicação, como 
rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a 
hipertextualidade configura-se como um(a)

a) elemento originário dos textos eletrônicos.

b) conexão imediata e reduzida ao texto digital.

c) novo modo de leitura e de organização da 
escrita.

d) estratégia de manutenção do papel do leitor 
com perfil definido.

e) modelo de leitura baseado nas informações 
da superfície do texto.
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QUESTÃO 50 (ENEM 2013 - PROVA AZUL - QUESTÃO 110)
 

O cartum faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa a

a) opressão das minorias sociais.

b) carência de recursos tecnológicos.

c) falta de liberdade de expressão.

d) defesa da qualificação profissional.

e) reação ao controle do pensamento coletivo.

MATEMÁTICA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 51
(ENEM 2012 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 138)

Em um jogo há duas urnas com 10 bolas de mesmo tamanho em cada urna. 
A tabela a seguir indica as quantidades de bolas de cada cor em cada urna.

 
Uma jogada consiste em:

1º) o jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele da urna 2; 

2º) ele retira, aleatoriamente, uma bola da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando-a com as que 
lá estão;
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3º) em seguida ele retira, também aleatoria-
mente, uma bola da urna 2; 

4º) se a cor da última bola retirada for a mesma 
do palpite inicial, ele ganha o jogo.

Qual cor deve ser escolhida pelo jogador para 
que ele tenha a maior probabilidade de ganhar?

 a) Azul.
b) Amarela.

c) Branca.

d) Verde.

e) Vermelha.

QUESTÃO 52 
(ENEM 2012 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 147)

Alguns objetos, durante a sua fabricação, 
necessitam passar por um processo de 
resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica 
utiliza um tanque de resfriamento, como 
mostrado na figura.

O que aconteceria com o nível da água se 
colocássemos no tanque um objeto cujo volume 
fosse de 2 400 cm³?

a) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar 
com 20,2 cm de altura.

b) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar 
com 21 cm de altura.

c) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar 
com 22 cm de altura.

d) O nível subiria 8 cm, fazendo a água 
transbordar.

e) O nível subiria 20 cm, fazendo a água 
transbordar.

QUESTÃO 53
(ENEM 2012 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 153)

A resistência mecânica S de uma viga de 
madeira, em forma de um paralelepípedo 
retângulo, é diretamente proporcional à sua 
largura (b) e ao quadrado de sua altura (d) e 
inversamente proporcional ao quadrado da 
distância entre os suportes da viga, que coincide 
com o seu comprimento (x), conforme ilustra 
a figura. A constante de proporcionalidade k é 
chamada de resistência da viga.

 

A expressão que traduz a resistência S dessa 
viga de madeira é

a)

b)

c)

d)

e)   
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QUESTÃO 54 
(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO 
QUESTÃO 162) 

Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do 
maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, 
quando uma amostra de césio-137, removida 
de um aparelho de radioterapia abandonado, 
foi manipulada inadvertidamente por parte 
da população. A meia-vida de um material 
radioativo é o tempo necessário para que a 
massa desse material se reduza à metade. 
A meia-vida do césio-137 é 30 anos e a 
quantidade restante de massa de um material 
radioativo, após t anos, é calculada pela 
expressão M(t) = A · (2,7)kt, onde A é a massa 
inicial e k é uma constante negativa.
Considere 0,3 como aproximação para log10 2.
Qual o tempo necessário, em anos, para que 
uma quantidade de massa do césio-137 se 
reduza a 10% da quantidade inicial?

a) 27

b) 36

c) 50

d) 54

e) 100

QUESTÃO 55
(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 169)

Uma cozinheira, especialista em fazer bolos, 
utiliza uma forma no formato representado na 
figura:

Nela identifica-se a representação de duas 
figuras geométricas tridimensionais.

Essas figuras são: 

a) um tronco de cone e um cilindro.

b) um cone e um cilindro.

c) um tronco de pirâmide e um cilindro.

d) dois troncos de cone.

e) dois cilindros.

QUÍMICA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 56 
(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 50)

Grandes fontes de emissão do gás dióxido 
de enxofre são as indústrias de extração de 
cobre e níquel, em decorrência da oxidação 
dos minérios sulfurados. 

Para evitar a liberação desses óxidos na 
atmosfera e a consequente formação da 
chuva ácida, o gás pode ser lavado, em um 
processo conhecido como dessulfurização, 
conforme mostrado na equação (1). 

CaCO3 (s) + SO2 (g) → CaSO3 (s) + CO2 (g)      (1) 

Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode 
ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, 
para a obtenção do sulfato de cálcio, como 
mostrado na equação (2). 

Essa etapa é de grande interesse porque o 
produto da reação, popularmente conhecido 
como gesso, é utilizado para fins agrícolas. 

2 CaSO3 (s) + O2 (g) → 2 CaSO4 (s)      (2) 

As massas molares dos elementos carbono, 
oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 
12 g/mol, 16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, 
respectivamente. 

C. Baird, Química Ambiental. Porto 
Alegre: Bookman, 2002 (Adaptado) 
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Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso 

obtida, em gramas, por mol de gás retido é mais próxima de

a) 64. 

b) 108. 

c) 122. 

d) 136. 

e) 245. 

QUESTÃO 57
(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 60)

O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas 
responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga 
moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada. 

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é

a) CH3 — (CH)2 — CH(OH) — CO — NH — CH3. 

b) CH3 —(CH)2 — CH(CH3) — CO — NH — CH3. 

c) CH3 — (CH)2 — CH(CH3) — CO — NH2. 

d) CH3 — CH2 — CH(CH3) – CO — NH — CH3. 

e) C6H5 — CH2 — CO — NH — CH3. 

QUESTÃO 58
(ENEM 2014 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 85)

A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de 
ozônio (O3) na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação 
ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na camada de 
ozônio, é ilustrado simplificadamente na figura.
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Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da 

a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares. 

b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro. 

c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro. 

d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de cloro. 

e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de 
cloro.

QUESTÃO 59
(ENEM 2013 - CADERNO AMARELO - QUESTÃO 59)

O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade 
recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas 
no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição 
substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas.

Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Considerando-se o valor de 6 × 1023 mol–1 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio 
igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma 
pessoa supra suas necessidades?

a) 7,5 × 1021

b) 1,5 × 1022

c) 7,5 × 1023

d) 1,5 × 1025

e) 4,8 × 1025
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QUESTÃO 60 
(ENEM 2012 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 63)

Há milhares de anos o homem faz uso da 
biotecnologia para a produção de alimentos 
como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação 
de pães, por exemplo, são usados fungos 
unicelulares, chamados de leveduras, 
que são comercializados como fermento 
biológico. Eles são usados para promover 
o crescimento da massa, deixando-a leve e 
macia.

O crescimento da massa do pão pelo 
processo citado é resultante da

a) liberação de gás carbônico.

b) formação de ácido lático.

c) formação de água.

d) produção de ATP.

e) liberação de calor.

SOCIOLOGIA (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 61
(ENEM 2012 - PROVA ROSA - QUESTÃO 13)

Torna-se claro que quem descobriu a África 
no Brasil, muito antes dos europeus, foram os 
próprios africanos trazidos como escravos. E 
esta descoberta não se restringia apenas ao 
reino linguístico, estendia-se também a outras 
áreas culturais, inclusive à da religião. Há 
razões para pensar que os africanos, quando 
misturados e transportados ao Brasil, não 
demoraram em perceber a existência entre si 
de elos culturais mais profundos.

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África 
coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, 

n. 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado).

Com base no texto, ao favorecer o contato de 
indivíduos de diferentes partes da África, a 

experiência da escravidão no Brasil 
tornou possível a:

a) formação de uma identidade cultural afro-
brasileira.

b) superação de aspectos culturais africanos 
por antigas tradições europeias.

c) reprodução de conflitos entre grupos 
étnicos africanos.

d) manutenção das características culturais 
específicas de cada etnia.

e) resistência à incorporação de elementos 
culturais indígenas.

QUESTÃO 62
(ENEM 2012 - PROVA ROSA - QUESTÃO 14)

Nós nos recusamos a acreditar que o banco 
da justiça é falível. Nós nos recusamos 
a acreditar que há capitais insuficientes 
de oportunidade nesta nação. Assim nós 
viemos trocar este cheque, um cheque que 
nos dará o direito de reclamar as riquezas de 
liberdade e a segurança da justiça.

KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 
1963. Disponível em: www.palmares.gov.
br. Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado).

O cenário vivenciado pela população negra, 
no sul dos Estados Unidos nos anos 1950, 
conduziu à mobilização social. Nessa época, 
surgiram reivindicações que tinham como 
expoente Martin Luther King e objetivavam:

a) a conquista de direitos civis para a 
população negra.

b) o apoio aos atos violentos patrocinados 
pelos negros em espaço urbano.

c) a supremacia das instituições religiosas 
em meio à comunidade negra sulista.

d) a incorporação dos negros no mercado de 
trabalho.

e) a aceitação da cultura negra como 
representante do modo de vida americano.
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QUESTÃO 63 - (ENEM 2013 - CADERNO AZUL - QUESTÃO 18)

A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito 
sucesso, como um príncipe em Nova York e Ace Ventura: um maluco na África; em ambas, a África 
parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. a animação o rei Leão, da 
Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com 
elenco de seres humanos

LEIBOWITZ, E. Filmes de Hollywood sobre África ficam no clichê.
Disponível em: http://notícias.uol.com.br. Acesso em: 17 abr. 2010.

A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre 
a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes 
aspectos do continente africano:

a) A história e a natureza.

b) O exotismo e as culturas.

c) A sociedade e a economia.

d) O comércio e o ambiente.

e) A diversidade e a política.

QUESTÃO 64
(ENEM 2013 - PROVA AZUL - QUESTÃO 15)

Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis 
e independentes de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de 
desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a 
estrutura econômica da sociedade — fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas 
política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social.

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In: MARX, K.; ENGELS, F.
Textos 3. São Paulo: Edições Sociais, 1977 (adaptado).

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que: 

a) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.

b) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.

c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.

d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico.

e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.

QUESTÃO 65
(ENEM 2013 - PROVA AZUL - QUESTÃO 24)

O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-
los, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser, 
de alojamento do inspetor. A moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a 
instrução difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, como deve ser, sobre 
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uma rocha; o nó górdio da Lei sobre os Pobres não cortado, mas desfeito — tudo por uma 
simples ideia de arquitetura!  BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da 
disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por mecanismos: 

a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê.

b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida.

c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura 
física.

d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle.

e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter 
as próprias ações controladas.

REDAÇÃO

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 
sobre o tema “O fim da exploração do trabalho infantil e o retorno do direito à infância para 
todas as crianças”, apresentando experiência ou proposta de conscientização social que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto 1:

 
Disponível em: http://www.abcdoabc.com.br/sao-caetano/noticia/campanha-contra-
exploracao-trabalho-infantil-lancada-sao-caetano-9626, acesso em 09/07/2015.
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Texto 2: 

Trabalho infantil cai 23,5% no país, diz PNAD

Em dois anos o número de crianças exploradas passou de 920 mil para 704 mil segundo 
levantamento realizado pelo IBGE

Ao mesmo tempo em que o trabalho infantil recuou no país, aumentou o acesso a creches e ao 
ensino básico no Brasil. De acordo com a Pnad 2011, 98% dos jovens de 7 a 14 anos frequentavam 
a escola no país em 2009 – índice que pulou para 98,5% em 2011. 

Levando em consideração a faixa etária entre seis e 14 anos, a Região Sudeste era a que 
concentrava os maiores porcentuais nessa faixa etária. Segundo o IBGE, 98,7% das crianças de 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo estavam na escola em 2011. Já na Região 
Sul, também segundo o Pnad, 98,3% desses jovens frequentavam a escola. [...]

O trabalho infantil diminuiu no Brasil, Paraná e na Região Metropolitana de Curitiba, mas o contingente 
de crianças no mercado de trabalho ainda é alto – tanto em nível nacional quanto regional. Esta 
é a conclusão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2011 (Pnad), divulgada ontem 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, no ano 
passado, 704 mil pessoas entre 5 e 13 anos trabalhavam no país, 35.229 no estado paranaense 
e 6.117 na RMC. [...]

Segundo Ariel Castro, vice-presidente da Comissão Especial da Criança e do Adolescente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, apesar da diminuição, a situação ainda é grave. “Mesmo com o 
avanço do país em diversos setores, o desenvolvimento econômico não vem sendo acompanhado 
pelo social”, diz o advogado, que sugere revisão nos sistemas de proteção infantil. “Os centros de 
assistência social não estão adequadamente estruturados, pois neles só fazem o cadastramento 
e não o acompanhamento da situação da criança”. 

No Brasil, o trabalho de crianças com 13 anos ou menos de idade é ilegal. A maior parte desses 
trabalhadores tem de 10 a 13 anos (615 mil), são meninos (497 mil) e realiza atividades agrícolas 
(447 mil). Em 2011, esses jovens trabalharam, em média, 17 horas por semana e ganharam um 
salário médio mensal de R$ 178. [...]

Já na Região Metropolitana de Curitiba, os pesquisadores do IBGE detectaram 13 mil trabalhadores 
entre cinco e 14 anos – mesma quantidade de 2009. Desse total, 92% realizavam atividades não 
agrícolas e 61% eram meninos. 

De acordo com Castro, o caráter prioritariamente urbano do trabalho infantil no Paraná demonstrado 
pelos dados do IBGE pode não traduzir a realidade. “Existe uma dificuldade maior no levantamento 
de informações em ambientes rurais, pois esses dados são colhidos a partir da manifestação 
espontânea da pessoa”, explica.

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/trabalho-infantil-cai-235-no-
-pais-diz-pnad-3tsu5oh6s41oy4rsbkr43qfda, adaptado, acesso em 09/07/2015.
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Texto 3:

 
Disponível em: http://www.ivancabral.com, acesso em 09/07/2015.

INSTRUÇÕES:

•  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

•  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, até 30 linhas.

•  A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero.

•  A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá 
nota zero.

• A redação que apresentar cópias dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de 
Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para o efeito de correção. 
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