
 

 

 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 

 

 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 85 

questões numeradas de 1 a 85, relativas à 

TODAS as disciplinas. 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES 

contém a quantidade de questões mencionadas 

na instrução 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 76 a 80 e as questões de Língua 

Espanhola de 81 a 65. 

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 

estejam corretas. 

8. O tempo disponível para esta prova depende da 

organização de cada estabelecimento em que 

ela será aplicada.  

9. Reserve os 30 minutos finais 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 das 

provas; 

c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no 

local de aplicação das provas, incorrendo 

em comportamento indevido durante a 

realização do Exame; 

d) se comunicar, durante as provas, 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 Exame; 

f) utilizar livros, notas ou impressos durante a 

realização do Exame. 

 
Maiores informações em 

http://www.educacao.pr.gov.br/ 
 
 

Educadores: http://goo.gl/JaXk5  
 
Alunos: http://goo.gl/MzVOv  
 

 

http://www.educacao.pr.gov.br/
http://goo.gl/JaXk5
http://goo.gl/MzVOv
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HISTÓRIA 
 
 
QUESTÃO 01 (ENEM 2011 – questão 24) 
 
TEXTO I 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte 
do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade. 

 
GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. 

Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 

 
TEXTO II 
E necessário que haja liberdade de expressão, 
fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso 
por parte da população as informações trazidas a 
público pela imprensa. 

 
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br.  

Acesso em: 24 abr. 2010. 

 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada 
no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com 
o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade 
por 
 

a orientarem os cidadãos na compra dos bens 

necessários a sua sobrevivência e bem-estar. 

b fornecerem informações  que fomentam o debate 

politico na esfera publica. 

c apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos 

fatos. 

d propiciarem o entretenimento, aspecto relevante 

para conscientização política. 

e promoverem a unidade cultural, por meio das 

transmissões esportivas. 

 
QUESTÃO 02 (ENEM 2009 – questão 50) 
 
A primeira metade do século XX foi marcada por 
conflitos e processos que a inscreveram como um dos 
mais violentos períodos da história humana. 
 
Entre os principais fatores que estiveram na origem 
dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do 
século XX estão 
 

a a crise do colonialismo, a ascensão do 

nacionalismo e do totalitarismo. 

b o enfraquecimento do império britânico, a Grande 

Depressão e a corrida nuclear. 

c o declínio britânico, o fracasso da Liga das 

Nações e a Revolução Cubana. 

d a corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o 

expansionismo soviético. 

e a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a 

unificação da Alemanha. 

QUESTÃO 03 (ENEM 2009 – questão 64) 

 

A formação dos Estados foi certamente distinta na 

Europa, na América Latina, na África e na Ásia. Os 

Estados atuais, em especial na América Latina — 

onde as instituições das populações locais existentes 

à época da conquista ou foram eliminadas, como no 

caso do México e do Peru, ou eram frágeis, como no 

caso do Brasil —, são o resultado, em geral, da 

evolução do transplante de instituições europeias feito 

pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as 

colônias tiveram fronteiras arbitrariamente traçadas, 

separando etnias, idiomas e tradições, que, mais 

tarde, sobreviveram ao processo de descolonização, 

dando razão para conflitos que, muitas vezes, têm sua 

verdadeira origem em disputas pela exploração de 

recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se 

fez de forma mais indireta e encontrou sistemas 

políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais 

se superpôs. Hoje, aquelas formas anteriores de 

organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem 

nas organizações políticas do Estado asiático. 
 

GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, Estado.  
Estudos Avançados. São Paulo: EdUSP,  

v. 22, n.º 62, jan.- abr. 2008 (adaptado). 

 

Relacionando as informações ao contexto histórico e 

geográfico por elas evocado, assinale a opção correta 

acerca do processo de formação socioeconômica dos 

continentes mencionados no texto. 

 

a Devido à falta de recursos naturais a serem 

explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais 

como os ocorridos na África estiveram ausentes 

no período da independência e formação do 

Estado brasileiro. 

b A maior distinção entre os processos histórico 

formativos dos continentes citados é a que se 

estabelece entre colonizador e colonizado, ou 

seja, entre a Europa e os demais. 

c À época das conquistas, a América Latina, a 

África e a Ásia tinham sistemas políticos e 

administrativos muito mais sofisticados que 

aqueles que lhes foram impostos pelo 

colonizador. 

d Comparadas ao México e ao Peru, as instituições 

brasileiras, por terem sido eliminadas à época da 

conquista, sofreram mais influência dos modelos 

institucionais europeus. 

e O modelo histórico da formação do Estado 

asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos 

se manteve o espírito das formas de organização 

anteriores à conquista. 
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QUESTÃO 04 (ENEM 2008 – questão 39) 

 

O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos 

fatores que levaram à abolição da escravatura com as 

seguintes palavras: ―Cinco ações ou concursos 

diferentes cooperaram para o resultado final: 1.º) o 

espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, 

pela palavra, pelo sentimento, e que a faziam valer 

por meio do Parlamento, dos meetings [reuniões 

públicas], da imprensa, do ensino superior, do púlpito, 

dos tribunais; 2.º) a ação coercitiva dos que se 

propunham a destruir materialmente o formidável 

aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao 

poder dos senhores; 3.º) a ação complementar dos 

próprios proprietários, que, à medida que o 

movimento se precipitava, iam libertando em massa 

as suas ‗fábricas‘; 4.º) a ação política dos estadistas, 

representando as concessões do governo; 5.º) a ação 

da família imperial.‖ 
 

Joaquim Nabuco. Minha formação. São Paulo: 

Martin Claret, 2005, p. 144 (com adaptações). 

 

Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição 

da escravatura foi o resultado de uma luta  

 

a de ideias, associada a ações contra a 

organização escravista, com o auxílio de 

proprietários que libertavam seus escravos, de 

estadistas e da ação da família imperial.  

b de classes, associada a ações contra a 

organização escravista, que foi seguida pela 

ajuda de proprietários que substituíam os 

escravos por assalariados, o que provocou a 

adesão de estadistas e, posteriormente, ações 

republicanas. 

c partidária, associada a ações contra a 

organização escravista, com o auxílio de 

proprietários que mudavam seu foco de 

investimento e da ação da família imperial. 

d política, associada a ações contra a organização 

escravista, sabotada por proprietários que 

buscavam manter o escravismo, por estadistas e 

pela ação republicana contra a realeza. 

e religiosa, associada a ações contra a organização 

escravista, que fora apoiada por proprietários que 

haviam substituído os seus escravos por 

imigrantes, o que resultou na adesão de 

estadistas republicanos na luta contra a realeza. 

 

QUESTÃO 05 (ENEM 2010 – questão 23) 

 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão nomes de reis. 

Arrastam eles os blocos de pedra? 

E a Babilônia várias vezes destruída. Quem 

reconstruiu tantas vezes? 

Em que casas da Lima dourada moravam os 

construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que 

a Muralha da China ficou pronta? 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. 

Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os 

césares? 

 

BRECHT, B. Perguntas de um trabalhador que lê. Disponível em: 

http://recantodasletras.uol.com.br. Acesso em> 28 abr. 2010. 

 

Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um 

livro de História, o autor censura a memória 

construída sobre determinados monumentos e 

acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato 

de que 

 

a os agentes históricos de uma determinada 

sociedade deveriam ser aqueles que realizaram 

feitos heroicos  ou grandiosos e, por isso, ficaram 

na memória. 

b a História deveria se preocupar em memorizar os 

nomes de reis ou dos governantes das 

civilizações que se envolveram ao longo do 

tempo. 

c os grandes monumentos históricos foram 

construídos por trabalhadores, mas sua memória 

está vinculada aos governantes das sociedades 

que os construíram. 

d os trabalhadores consideram que a História é uma 

ciência de difícil compreensão, pois trata de 

sociedades antigas e distantes do tempo. 

e as civilizações citadas no texto, embora muito 

importantes, permanecem sem terem sido alvos 

de pesquisas históricas. 
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GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 06 (ENEM 2009 – questão 78)  
 
O gráfico mostra o percentual de áreas ocupadas, segundo o tipo de propriedade rural no Brasil, no ano de 
2006. 
 

Área ocupada pelos imóveis rurais 

 
 

MDA/INCRA (DIEESE, 2006) 
Disponível em: http://www.sober.org.br. Acesso em: 6 ago. 2009. 

 
De acordo com o gráfico e com referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que 
 

a imóveis improdutivos são predominantes em relação às demais formas de ocupação da terra no âmbito 

nacional e na maioria das regiões. 

b o índice de 63,8% de imóveis improdutivos demonstra que grande parte do solo brasileiro é de baixa 

fertilidade, impróprio para a atividade agrícola. 

c o percentual de imóveis improdutivos iguala-se ao de imóveis produtivos somados aos minifúndios, o que 

justifica a existência de conflitos por terra. 

d a região Norte apresenta o segundo menor percentual de imóveis produtivos, possivelmente em razão da 

presença de densa cobertura florestal, protegida por legislação ambiental. 

e a região Centro-Oeste apresenta o menor percentual de área ocupada por minifúndios, o que inviabiliza 

políticas de reforma agrária nesta região. 

 

QUESTÃO 07 (ENEM 2010 – questão 14) 

 

No dia 28 de fevereiro de 1985, era inaugurada a 

Estrada de Ferro Carajás, pertencente e diretamente 

operada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 

na região Norte do país, ligando o interior ao principal 

porto da região, em São Luís. Por seus, 

aproximadamente, 900 quilômetros de linha, passam, 

hoje, 5.353 vagões e 100 locomotivas. 

 

Disponível em http://www.transportes.gov.br. Acesso em: 27 jul. 

2010 (adaptado). 

 

 

A ferrovia em questão é de extrema importância para 

a logística do setor primário da economia brasileira, 

em especial para porções dos estados do Pará e 

Maranhão. Um argumento que destaca a importância 

estratégica dessa porção do território é a  

 

a produção de energia para as principais áreas 

industriais do país. 

b produção sustentável de recursos minerais não 

metálicos. 

c capacidade de produção de minerais metálicos. 

d logística de importação de matérias-primas 

industriais. 

e produção de recursos minerais energéticos 



 

6 

 

QUESTÃO 08 (ENEM 2011 – questão 14) 
 
 

O espaço mundial sob a ―nova 

des-ordem‖ é um emaranhado de 

zonas, redes e ―aglomerados‖, 

espaços hegemônicos e contra-

hegemônicos que se cruzam de 

forma complexa na face da Terra. 

Fica clara, de saída, a polêmica 

que envolve uma nova 

regionalização mundial. Como 

regionalizar um espaço tão 

heterogêneo e, em parte, fluido, 

como é o espaço mundial 

contemporâneo? 

 

HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, 

C.W. A nova des-ordem mundial. 

São Paulo: UNESP, 2006. 

 

O mapa procura representar a 

lógica espacial do mundo 

contemporâneo pós-União 

Soviética, no contexto de avanço 

da globalização e do 

neoliberalismo, quando a divisão 

entre países socialistas e 

capitalistas se desfez e as 

categorias de ―primeiro‖ e 

―terceiro‖ mundo perderam sua 

validade explicativa. 

 
 
 
 

 
 
Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para 
 

a a estagnação dos Estados com forte identidade cultural. 

b o alcance da racionalidade anticapitalista. 

c a influência das grandes potências econômicas. 

d a dissolução de blocos políticos regionais. 

e o alargamento da força econômica dos países islâmicos. 
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QUESTÃO 09 (ENEM 2011 – questão 09) 
 
 
O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais 
marcante da modificação das condições iniciais do 
clima pelo processo de urbanização, caracterizado 
pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o 
qual inclui todas as atividades humanas inerentes à 
sua vida na cidade. 

 
BARBOSA, R. V. R. Áreas verdes e qualidade térmica em 

ambientes urbanos: estudo em microclimas em Maceió.  
São Paulo: EdUSP, 2005. 

 
 
O texto exemplifica uma importante alteração 
socioambiental, comum aos centros urbanos. A 
maximização desse fenômeno ocorre  
 

a pela reconstrução dos leitos originais dos cursos 

d´água antes canalizados. 

b pela recomposição de áreas verdes nas áreas 

centrais dos centros urbanos. 

c pelo uso de materiais com alta capacidade de 

reflexão no topo dos edifícios. 

d pelo processo de impermeabilização do solo nas 

áreas centrais das cidades. 

e pela construção de vias expressas e 

gerenciamento de tráfego terrestre. 

 
QUESTÃO 10 (ENEM 2010 – questão 09)  
 
O G-20 é o grupo que reúne os países do G-7, os 
mais industrializados do mundo (EUA, Japão, 
Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), a 
União Europeia e os principais emergentes (Brasil, 
Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, 
Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México 
e Turquia). Esse grupo de países vem ganhando força 
nos fóruns internacionais de decisão e consulta. 
 

ALLAN, R. Crise global. Disponível em: 
http://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br.  

Acesso em: 31 jul. 2010. 
 
Entre os países emergentes que formam o G-20, 
estão os chamados BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 
China), termo criado em 2001 para referir-se aos 
países que 
 

a apresentam características econômicas 

promissoras para as próxima décadas. 

b possuem base tecnológica mais elevada. 

c apresentam índices de igualdade social e 

econômica mais acentuada. 

d apresentam diversidade ambiental suficiente para 

impulsionar a economia global. 

e possuem similaridades culturais capazes de 

alavancar a economia mundial. 

FILOSOFIA 
 

 
QUESTÃO 11 (ENEM 2002 - questão 28) 

 

 

1 - (...) O recurso ao terror por parte de quem já detém 

o poder dentro do Estado não pode ser arrolado entre 

as formas de terrorismo político, porque este se 

qualifica, ao contrário, como o instrumento ao qual 

recorrem determinados grupos para derrubar um 

governo acusado de manter-se por meio do terror... 

 

2 - Em outros casos os terroristas combatem contra 

um Estado de que não fazem parte e não contra um 

governo (o que faz com que sua ação seja conotada 

como uma forma de guerra), mesmo quando por sua 

vez não representam um outro Estado. Sua ação 

aparece então como irregular, no sentido de que não 

podem organizar um exército e não conhecem limites 

territoriais, já que não provêm de um Estado. 

 
DICIONÁRIO DE POLÍTICA (org.) BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N. e 

PASQUINO, G. Brasília: Edunb,1986. 

 

De acordo com as duas afirmações, é possível 

comparar e distinguir os seguintes eventos históricos: 

 

I. Os movimentos guerrilheiros e de libertação 

nacional realizados em alguns países da África e do 

sudeste asiático entre as décadas de 1950 e 70 são 

exemplos do primeiro caso. 

II. Os ataques ocorridos na década de 1990, como às 

embaixadas de Israel, em Buenos Aires, dos EUA, no 

Quênia e Tanzânia, e ao World Trade Center em 

2001, são exemplos do segundo caso. 

III. Os movimentos de libertação nacional dos anos 50 

a 70 na África e sudeste asiático, e o terrorismo dos 

anos 90 e 2001 foram ações contra um inimigo 

invasor e opressor, e são exemplos do primeiro caso. 

 

É correto o que se afirma apenas em 

 

a I. 

b II. 

c I e II. 

d I e III. 

e II e III. 
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QUESTÃO 12 (ENEM 2010 - questão 30) 

 

 

O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a 

reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo 

unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros 

poderá ser mais clemente do que outros que, por 

muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao 

assassínio e ao roubo. 

 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2009. 

 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, 

reflexão sobre a Monarquia e a função do governante. 

A manutenção da ordem social, segundo esse autor, 

baseava-se na 

 

a inércia do julgamento de crimes polêmicos. 

b bondade em relação ao comportamento dos 

mercenários. 

c compaixão quanto à condenação de 

transgressões religiosas. 

d neutralidade diante da condenação dos servos. 

e conveniência entre o poder tirânico e a moral do 

príncipe. 

 

 

QUESTÃO 13 (ENEM 2001 - questão 30) 

 

 

I - Para o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), 

o estado de natureza é um estado de guerra universal 

e perpétua. Contraposto ao estado de natureza, 

entendido como estado de guerra, o estado de paz é 

a sociedade civilizada. Dentre outras tendências que 

dialogam com as idéias de Hobbes, destaca-se a 

definida pelo texto abaixo. 

 

II - Nem todas as guerras são injustas e 

correlativamente, nem toda paz é justa, razão pela 

qual a guerra nem sempre é um desvalor, e a paz 

nem sempre um valor. 

 
BOBBIO, N. MATTEUCCI, N., PASQUINO, G. Dicionário de 

Política, 5ª ed. Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo:  

Imprensa Oficial do Estado, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando as ideias de Hobbes (texto I) com a 

tendência citada no texto II, pode-se afirmar que 

 

a em ambos, a guerra é entendida como inevitável 

e injusta. 

b para Hobbes, a paz é inerente à civilização e, 

segundo o texto II, ela não é um valor absoluto. 

c de acordo com Hobbes, a guerra é um valor 

absoluto e, segundo o texto II, a paz é sempre 

melhor que a guerra. 

d em ambos, a guerra ou a paz são boas quando o 

fim é justo. 

e para Hobbes, a paz liga-se à natureza e, de 

acordo com o texto II, à civilização. 

 

 

QUESTÃO 14 (ENEM 2010/2ª aplic. - questão 34) 

 

 

No século XX, o transporte rodoviário e a aviação civil 

aceleraram o intercâmbio de pessoas e mercadorias, 

fazendo com que as distâncias e a percepção 

subjetiva das mesmas se reduzissem 

constantemente. É possível apontar uma tendência de 

universalização em vários campos, por exemplo, na 

globalização da economia, no armamentismo nuclear, 

na manipulação genética, entre outros. 

 
HABERMAS, J. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. 

São Paulo: Littera Mundi, 2001 (adaptado). 

 

 

Os impactos e efeitos dessa universalização, 

conforme descritos no texto podem ser analisados do 

ponto de vista moral, o que leva à defesa da criação 

de normas universais que estejam de acordo com 

 

a os valores culturais praticados pelos diferentes 

povos em suas tradições e costumes locais.  

b os pactos assinados pelos grandes líderes 

políticos, os quais dispõem de condições para 

tomar decisões. 

c os sentimentos de respeito e fé no cumprimento 

de valores religiosos relativos à justiça divina. 

d os sistemas políticos e seus processos 

consensuais e democráticos de formação de 

normas gerais. 

e os imperativos técnico-científicos, que 

determinam com exatidão o grau de justiça das 

normas. 

 

 

 



 

9 

 

QUESTÃO 15 (ENEM 2010 - questão 39) 

 

A ética precisa ser compreendida como um 

empreendimento coletivo a ser constantemente 

retomado e rediscutido, porque é produto da relação 

interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada 

grupo social se organize sentindo-se responsável por 

todos e que crie condições para o exercício de um 

pensar e agir autônomos. A relação e luta pela 

soberania dos povos. É necessária uma ética 

renovada, que se construa a partir da natureza dos 

valores sociais para organizar também uma nova 

prática política. 

 

CORDI et al. Para filosofar.  

São Paulo: Scipione, 2007 (adaptado). 

 

O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar 

novos problemas oriundos de diferentes crises 

sociais, conflitos ideológicos e contradições da 

realidade. Sob esse enfoque e a partir do texto, a 

ética pode ser compreendida como 

 

a instrumento de garantia da cidadania, porque 

através dela os cidadãos passam a pensar e agir 

de acordo com valores coletivos. 

b mecanismo de criação de direitos humanos, 

porque é da natureza do homem ser ético e 

virtuoso. 

c meio para resolver os conflitos sociais no cenário 

da globalização, pois a partir do entendimento do 

que é efetivamente a ética, a política internacional 

se realiza. 

d parâmetro para assegurar o exercício político 

primado pelos interesses e ação privada dos 

cidadãos. 

e aceitação de valores universais implícitos numa 

sociedade que busca dimensionar sua vinculação 

à outras sociedades. 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

 

QUESTÃO 16 (ENEM 2011 - questão 24) 

 

A introdução de novas tecnologias desencadeou uma 

série de efeitos sociais que afetaram os trabalhadores 

e sua organização. O uso de novas tecnologias trouxe 

a diminuição do trabalho necessário que se traduz na 

economia líquida do tempo de trabalho, uma vez que, 

com a presença da automação microeletrônica, 

começou a ocorrer a diminuição dos coletivos 

operários e uma mudança na organização dos 

processos de trabalho. 

 

Revista Eletrônica de Geografia Y Ciências Sociales. 

Universidad de Barcelona. N° 170(9). 1 ago. 2004. 

 

A utilização de novas tecnologias tem causado 

inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas 

mudanças são observadas em um modelo de 

produção caracterizado 

a pelo uso intensivo do trabalho manual para 

desenvolver produtos autênticos e 

personalizados. 

b pelo ingresso tardio das mulheres no mercado de 

trabalho no setor industrial. 

c pela participação ativa das empresas e dos 

próprios trabalhadores no processo de 

qualificação laboral. 

d pelo aumento na oferta de vagas para 

trabalhadores especializados em funções 

repetitivas. 

e pela manutenção de estoques de larga escala em 

função da alta produtividade. 
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QUESTÃO 17 (ENEM 2002 - questão 39) 

 

Considere o papel da técnica no desenvolvimento da 

constituição de sociedades e três invenções 

tecnológicas que marcaram esse processo: invenção 

do arco e flecha nas civilizações primitivas, locomotiva 

nas civilizações do século XIX e televisão nas 

civilizações modernas. 

A respeito dessas invenções são feitas as seguintes 

afirmações: 

I. A primeira ampliou a capacidade de ação dos 

braços, provocando mudanças na forma de 

organização social e na utilização de fontes de 

alimentação. 

II. A segunda tornou mais eficiente o sistema de 

transporte, ampliando possibilidades de locomoção e 

provocando mudanças na visão de espaço e de 

tempo. 

III. A terceira possibilitou um novo tipo de lazer que, 

envolvendo apenas participação passiva do ser 

humano, não provocou mudanças na sua forma de 

conceber o mundo. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a I, apenas. 

b I e II, apenas. 

c I e III, apenas. 

d II e III, apenas. 

e I, II e III. 

 

QUESTÃO 18 (ENEM 2009 - questão 59) 

 

Para Caio Prado Jr., a formação brasileira se 

completaria no momento em que fosse superada a 

nossa herança de inorganicidade social ― o oposto 

da interligação com objetivos internos ― trazida da 

colônia. Este momento alto estaria, ou esteve, no 

futuro. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, 

encontraremos algo análogo. O país será moderno e 

estará formado quando superar a sua herança 

portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos 

um país democrático. Também aqui o ponto de 

chegada está mais adiante, na dependência das 

decisões do presente. Celso Furtado, por seu turno, 

dirá que a nação não se completa enquanto as 

alavancas do comando, principalmente do econômico, 

não passarem para dentro do país. Como para os 

outros dois, a conclusão do processo encontra-se no 

futuro, que agora parece remoto. 
 

SCHWARZ, R. Os sete fôlegos de um livro. Sequências 

brasileiras. São Paulo: Cia. das Letras,1999 (adaptado). 
 

Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, 

a sentença que sintetiza os pontos de vista 

apresentados no texto é: 

 

a Brasil, um país que vai pra frente. 

b Brasil, a eterna esperança. 

c Brasil, glória no passado, grandeza no presente. 

d Brasil, terra bela, pátria grande. 

e Brasil, gigante pela própria natureza. 

 

 

QUESTÃO 19 (ENEM 2010 - questão 35) 

 

Opinião 

 

Podem me prender 

Podem me bater 

Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião 

Aqui do morro eu não saio não 

 

Se não tem água 

Eu furo um poço 

Se não tem carne 

Eu compro um osso  

E ponho na sopa 

E deixa andar 

Fale de mim quem quiser falar 

Aqui eu não pago aluguel 

Se eu morrer amanhã, seu doutor 

Estou pertinho do céu 

 
Zé Ketti.Opinião. Disponível em: 

http:/www.mpbnet.com.br. Acesso em: 28 abr.2010. 

 

Essa música fez parte de um importante espetáculo 

teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de Janeiro. 

O papel exercido pela Música Popular Brasileira 

(MPB) nesse contexto, evidenciado pela letra de 

música citada, foi o de  

 

a entretenimento para os grupos intelectuais. 

b valorização do progresso econômico do país. 

c crítica à passividade dos setores populares. 

d denúncia da situação social e política do país. 

e mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura 

Militar. 
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QUESTÃO 20 (ENEM 2011 - questão 26) 

 
TEXTO I 
 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte 
do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade. 

 
GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia 

Campinas: Papirus, 1997 (adaptado). 

TEXTO II 
 
E necessário que haja liberdade de expressão, 
fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso 
por parte da população as informações trazidas a 
público pela imprensa. 

 
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso 

em: 24 abr. 2010. 

 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada 
no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com 
o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade 
por  
 

a orientarem os cidadãos na compra dos bens 

necessários a sua sobrevivência e bem-estar.  

b fornecerem informações que fomentam o debate 

político na esfera pública. 

c apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos 

fatos. 

d propiciarem o entretenimento, aspecto relevante 

para conscientização política. 

e promoverem a unidade cultural, por meio das 

transmissões esportivas. 

 
 
 

BIOLOGIA 
 

 
QUESTÃO 21 (ENEM 2010 – questão 55) 
 
O texto ―O vôo das Folhas‖ traz uma visão dos índios 
Ticunas para um fenômeno usualmente observado na 
natureza: 
 
O vôo das Folhas 

Com o vento 

as folhas se movimentam. 

E quando caem no chão 

ficam paradas em silêncio. 

Assim se forma o ngaura. O ngaura cobre o chão da 

floresta, enriquece a terra e alimenta as 

árvores.] 

As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento 

das folhas novas.] 

Dentro do ngaura vivem aranhas, formigas, 

escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e 

vários tipos de outros seres muito pequenos.] 

As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e 

igapós.] 

 
A natureza segundo os Ticunas/Livro das Árvores. Organização 

Geral dos Professores Bilingues Ticunas, 2000. 

 
Na visão dos índios Ticunas, a descrição sobre o 
ngaura permite classificá-lo como um produto 
diretamente relacionado ao ciclo 
 

a da água. 

b do oxigênio. 

c do fósforo. 

d do carbono. 

e do nitrogênio. 

 

QUESTÃO 22 (ENEM 2011 – questão 90) 
 
Certas espécies de algas são capazes de absorver 
rapidamente compostos inorgânicos presentes na 
água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa 
capacidade fez com que se pensasse em usá-las 
como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos 
contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e 
fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados 
provenientes de rejeitos industriais lançados nas 
águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e 
algas crescem de forma associada, promovendo um 
maior equilíbrio ecológico. 

 
SORIANO, E. M. Filtros vivos para limpar a água. 

Revista Ciência Hoje. V. 37, n° 219, 2005 (adaptado). 

 
A utilização da técnica do cultivo integrado de animais 
e algas representa uma proposta favorável a um 
ecossistema mais equilibrado porque  
 

a os animais eliminam metais pesados, que são 

usados pelas algas para a síntese de biomassa. 

b os animais fornecem excretas orgânicos 

nitrogenados, que são transformados em gás 

carbônico pelas algas. 

c as algas usam os resíduos nitrogenados liberados 

pelos animais e eliminam gás carbônico na 

fotossíntese, usado na respiração aeróbica. 

d as algas usam os resíduos nitrogenados 

provenientes do metabolismo dos animais e, 

durante a síntese de compostos orgânicos, 

liberam oxigênio para o ambiente.  

e as algas aproveitam os resíduos do metabolismo 

dos animais e, durante a quimiossíntese de 

compostos orgânicos, liberam oxigênio para o 

ambiente. 
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QUESTÃO 23 (ENEM 2011 – questão 72) 

 

Os biocombustíveis de primeira geração são derivados da soja, milho e cana-de-açúcar e sua produção ocorre 

através da fermentação. Biocombustíveis derivados de material celulósico ou biocombustíveis de segunda 

geração — coloquialmente chamados de ―gasolina de capim‖ — são aqueles produzidos a partir de resíduos de 

madeira (serragem, por exemplo), talos de milho, palha de trigo ou capim de crescimento rápido e se 

apresentam como uma alternativa para os problemas enfrentados pelos de primeira geração, já que as 

matérias-primas são baratas e abundantes. 
 

DALE, B. E.; HUBER, G. W. Gasolina de capim e outros vegetais. 

Scientific American Brasil. Ago. 2009, nº 87 (adaptado). 

 

O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do uso dos biocombustíveis na atualidade, os quais 

 

a são matrizes energéticas com menor carga de poluição para o ambiente e podem propiciar a geração de 

novos empregos, entretanto, para serem oferecidos com baixo custo, a tecnologia da degradação da 

celulose nos biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente eficiente. 

b Oferecem múltiplas dificuldades, pois a produção é de alto custo, sua implantação não gera empregos, e 

deve-se ter cuidado com o risco ambiental, pois eles oferecem os mesmos riscos que o uso de 

combustíveis fósseis. 

c sendo de segunda geração, são produzidos por uma tecnologia que acarreta problemas sociais, sobretudo 

decorrente do fato de a matéria-prima ser abundante e facilmente encontrada, o que impede a geração de 

novos empregos. 

d sendo de primeira e segunda geração, são produzidos por tecnologias que devem passar por uma 

avaliação criteriosa quanto ao uso, pois uma enfrenta o problema da falta de espaço para plantio da 

matéria-prima e a outra impede a geração de novas fontes de emprego. 

e podem acarretar sérios problemas econômicos e sociais, pois a substituição do uso de petróleo afeta 

negativamente toda uma cadeia produtiva na medida em que exclui diversas fontes de emprego nas 

refinarias, postos de gasolina e no transporte de petróleo e gasolina. 

 
QUESTÃO 24 (ENEM 2011 – questão 46) 
 
Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em 
respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os 
resultados estão dispostos na tabela: 
 

Constituinte Número normal Paciente 

Glóbulos vermelhos 4,8 milhões/mm³ 4 milhões/mm³ 

Glóbulos brancos (5 000 – 10 000)/mm³ 9 000/mm³ 

Plaquetas (250 000 – 400 000)/mm³ 200 000/mm³ 
 

TORTORA, G. J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 
Porto Alegre: Artmed, 2000 (adaptado). 

 

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados de seu hemograma, constata-se que  
 

a o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação 
sanguínea. 

b o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação 
sanguínea. 

c a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela 
defesa imunológica. 

d o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelo 
transporte de gases no sangue. 

e a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de 
oxigênio no sangue. 
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QUESTÃO 25 (ENEM 2010 – questão 66) 
 
 
Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células 
que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento: 
 
Colocou 200 ml de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um pedaço de 
papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras 
simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida 
pelo papel liso foi de 8 ml,  enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. 
 
 

 
FIGURA 1                                                                 FIGURA 2 

 
 
Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção 
de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de 
 

a manter o volume de absorção. 

b aumentar a superfície de absorção. 

c diminuir a velocidade de absorção. 

d aumentar o tempo de absorção. 

e manter a seletividade na absorção. 

 
QUÍMICA 

 
QUESTÃO 26 (ENEM 2011 – questão 81) 
 

O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado 

em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de soluções 

ácidas de oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido decompõe-se, conforme a equação seguir: 

 
 

5 H2O2 (aq) + 2 KMnO4 (aq) + 3 H2SO4 (aq) → 5 O2 (g) + 2 MnSO4 (aq) + K2SO4 (aq) + 8 H2O (l) 
 

ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 

 

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária 

para reagir completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio é igual a 

 

a 2,0x10
0
 mol. 

b 2,0x10
-3

 mol. 

c 8,0x10
-1

 mol. 

d 8,0x10
-4

 mol. 

e 5,0x10
-3

 mol. 
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QUESTÃO 27 (ENEM 2010 – questão 55) 

 

Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de 

alunos pôde observar a série de processos de 

beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se 

destacam: 

1. A cana chega cortada da lavoura por meio de 

caminhões e é despejada em mesas alimentadoras 

que a conduzem para as moendas. Antes de ser 

esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a 

cana é transportada por esteiras e passada por um 

eletroímã para a retirada de materiais metálicos. 

2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as 

caldeiras, que geram vapor e energia para toda a 

usina. 

3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é 

passado por filtros e sofre tratamento para 

transformar-se em açúcar refinado e etanol. 

 

Com base nos destaques da observação dos alunos, 

quais operações físicas de separação de materiais 

foram realizadas nas etapas de beneficiamento da 

cana-de-açúcar? 

 

a Separação mecânica, extração, decantação. 

b Separação magnética, combustão, filtração. 

c Separação magnética, extração, filtração. 

d Imantação, combustão, peneiração. 

e Imantação, destilação, filtração. 

 

 

QUESTÃO 28 (ENEM 2011 – questão 58) 

 

A pele humana, quando está bem hidratada, adquire 

boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em 

contrapartida, quando está ressecada, perde sua 

elasticidade e se apresenta opaca e áspera.  Para 

evitar o ressecamento da pele é necessário, 

sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, 

feitos geralmente à base de glicerina e 

polietilenoglicol: 

 

 

 
glicerina 

 

 

 

 

 
polietilenoglicol 

 

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 23 

abr. 2010 (adaptado). 

 

A retenção de água na superfície da pele promovida 

pelos hidratantes é consequência da interação dos 

grupos hidroxila dos agentes umectantes com a 

umidade contida no ambiente por meio de 

 

a ligações iônicas. 

b forças de London. 

c ligações covalentes. 

d forças dipolo-dipolo. 

e ligações de hidrogênio. 
 

QUESTÃO 29 (ENEM 2011 – questão 83) 

 

O etanol é considerado um biocombustível promissor, 

pois, sob o ponto de vista do balanço de carbono, 

possui uma taxa de emissão praticamente igual a 

zero.  Entretanto, esse não é o único ciclo 

biogeoquímico associado à produção de etanol. O 

plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima para a 

produção de etanol, envolve a adição de 

macronutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e 

potássio, principais elementos envolvidos no 

crescimento de um vegetal. 
 

Revista Química Nova na Escola. nº 28, 2008. 

 

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência 

da atividade descrita anteriormente, é transformado 

em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, 

causando  

 

a o acúmulo de sais insolúveis, desencadeando um 

processo de salinificação do solo.  

b a eliminação de microrganismos existentes no 

solo responsáveis pelo processo de 

desnitrificação.  

c a contaminação de rios e lagos devido à alta 

solubilidade de íons como NO3
‾‾  

e NH4
+
 em água. 

d a diminuição do pH do solo pela presença de NH3, 

que reage com a água, formando o NH4 OH (aq). 

e a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que 

o nitrogênio ativo forma espécies químicas do tipo 

NO2, NO3
‾‾ 

, N2O. 
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QUESTÃO 30 (ENEM 2010 – questão 74) 

 

A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O 

cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação 

de, aproximadamente, 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua 

recuperação torna-se viável economicamente. 

 

Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de 

cobre (II) (CuSO4) durante 3 h, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de 

cobre puro recuperada é de, aproximadamente 

 

Dados: Constante de Faraday F = 96.500 C/mol; Massa molar em g/mol: Cu = 63,5. 

 

a 0,02 g.  

b 0,04 g.  

c 2,40 g.  

d 35,5 g.  

e 71,0 g. 
 

 

 

FÍSICA 
 

 
 

 

QUESTÃO 31 (ENEM 2009 – questão 01) 

 

A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), que somam cerca de 99%, e por 

gases traços, entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água (H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o óxido 

nitroso (N2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por 

pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse 

fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial 

(século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado 

significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator 

tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. 

 
BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S. Schwartzman. As 

mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da 

 Amazônia, 2000 (adaptado). 

 

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é 

 

a reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização 

refrigerada. 

b promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de 

CH4. 

c reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. 

d aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. 

e remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. 
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QUESTÃO 32 (ENEM 2010 – questão 70) 

 
Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo 
fabricante de uma torneira elétrica. 

 
 

Disponível em: http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/-Manual_Torneira_Suprema_roo.pdf 

 
Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 V da torneira suprema foi inadvertidamente 
conectada a uma rede com tensão nominal 127 V, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua 
máxima potência. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? 
 

a 1.830 W 

b 2.800 W 

c 3.200 W 

d 4.030 W 

e 5.500 W 

 
QUESTÃO 33 (ENEM 2011 – questão 70) 

 
Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns 
materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 N a 50 N e um cubo maciço e 
homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, 
constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o 
cubo na água do lago, até que metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 N no 
dinamômetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s², a densidade da água do lago, em g/cm³, é 

 

a 0,6. 

b 1,2. 

c 1,5. 

d 2,4. 

e 4,8. 
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QUESTÃO 34 (ENEM 2009 – questão 35) 

 

O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de 

energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser 

captada por aquecedores solares, armazenada e 

convertida posteriormente em trabalho útil. Considere 

determinada região cuja insolação — potência solar 

incidente na superfície da Terra — seja de 800 

watts/m
2
. Uma usina termossolar utiliza 

concentradores solares parabólicos que chegam a 

dezenas de quilômetros de extensão. Nesses 

coletores solares parabólicos, a luz refletida pela 

superfície parabólica espelhada é focalizada em um 

receptor em forma de cano e aquece o óleo contido 

em seu interior a 400°C. O calor desse óleo é 

transferido para a água, vaporizando-a em uma 

caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma 

turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. 

 

 
 

Considerando que a distância entre a borda inferior e 

a borda superior da superfície refletora tenha 6 m de 

largura e que focaliza no receptor os 800 watts/m
2
 de 

radiação provenientes do Sol, e que o calor específico 

da água é 1 cal/gºC = 4.200 J/kgºC, então o 

comprimento linear do refletor parabólico necessário 

para elevar a temperatura de 1 m
3
 (equivalente a 1 t) 

de água de 20°C para 100°C, em uma hora, estará 

entre 

 

a 15 m e 21 m. 

b 22 m e 30 m. 

c 105 m e 125 m. 

d 680 m e 710 m. 

e 6.700 m e 7.150 m. 

 

 

 

 

QUESTÃO 35 (ENEM 2011 – questão 85) 

 

Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o 

salto com vara. As etapas de um dos saltos de um 

atleta estão representadas na figura: 

 

 

 

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do 

ar e atrito), para que o salto atinja a maior altura 

possível, ou seja, o máximo de energia seja 

conservada, é necessário que 

 

a a energia cinética, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial 

elástica representada na etapa IV. 

b a energia cinética, representada na etapa II, seja 

totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa IV. 

c a energia cinética, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial 

gravitacional, representada na etapa III. 

d a energia potencial gravitacional, representada na 

etapa II, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa IV. 

e a energia potencial gravitacional, representada na 

etapa I, seja totalmente convertida em energia 

potencial elástica, representada na etapa III. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
QUESTÃO 36 (ENEM 2009 – questão 103) 

 

Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o 
resultado das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços 
médicos e acesso à atividade física regular. Quanto 
ao acesso à atividade física, um dos elementos 
essenciais é a aptidão física, entendida como a 
capacidade de a pessoa utilizar seu corpo — incluindo 
músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes 
—, de forma eficiente em suas atividades cotidianas; 
logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a 
aptidão física deve ser levada em conta.  
 
A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa 
tem boa aptidão física quando 
 

a apresenta uma postura regular. 

b pode se exercitar por períodos curtos de tempo. 

c pode desenvolver as atividades físicas do dia-a-

dia, independentemente de sua idade. 

d pode executar suas atividades do dia a dia com 

vigor, atenção e uma fadiga de moderada a 

intensa. 

e pode exercer atividades físicas no final do dia, 

mas suas reservas de energia são insuficientes 

para atividades intelectuais. 

 

QUESTÃO 37 (ENEM 2009 – questão 115) 

 

A dança é importante para o índio preparar o corpo e 

a garganta e significa energia para o corpo, que fica 

robusto. Na aldeia, para preparo físico, dançamos 

desde cinco horas da manhã até seis horas da tarde, 

passa-se o dia inteiro dançando quando os padrinhos 

planejam a dança dos adolescentes. O padrinho é 

como um professor, um preparador físico dos 

adolescentes. Por exemplo, o padrinho sonha com um 

determinado canto e planeja para todos entoarem. 

Todos os tipos de dança vêm dos primeiros xavantes: 

Wamarĩdzadadzeiwawẽ, Butséwawẽ, 

Tseretomodzatsewawẽ, que foram descobrindo 

através da sabedoria como iria ser a cultura Xavante. 

Até hoje existe essa cultura, essa celebração. Quando 

o adolescente fura a orelha é obrigatório ele dançar 

toda a noite, tem de acordar meia-noite para dançar e 

cantar, é obrigatório, eles vão chamando um ao outro 

com um grito especial. 
 

WÉRÉ' É TSI'RÓBÓ, E. A dança e o canto-celebração da existência 

xavante. VIS-Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte 

da UnB. V. 5, n. 2, dez. 2006. 

A partir das informações sobre a dança Xavante, 

conclui-se que o valor da diversidade artística e da 

tradição cultural apresentados originam-se da  

a iniciativa individual do indígena para a prática da 

dança e do canto. 

b excelente forma física apresentada pelo povo 

Xavante. 

c multiculturalidade presente na sua manifestação 

cênica. 

d inexistência de um planejamento da estética da 

dança, caracterizada pelo ineditismo. 

e preservação de uma identidade entre a 

gestualidade ancestral e a novidade dos cantos a 

serem entoados. 

 

QUESTÃO 38 (ENEM 2009 – questão 134) 

 

Nunca se falou e se preocupou tanto com o corpo como 
nos dias atuais. É comum ouvirmos anúncios de uma 
nova academia de ginástica, de uma nova forma de 
dieta, de uma nova técnica de autoconhecimento e 
outras práticas de saúde alternativa, em síntese, 
vivemos nos últimos anos a redescoberta do prazer, 
voltando nossas atenções ao nosso próprio corpo. Essa 
valorização do prazer individualizante se estrutura em 
um verdadeiro culto ao corpo, em analogia a uma 
religião, assistimos hoje ao surgimento de novo 
universo: a corpolatria. 
 

CODO, W.; SENNE, W. O que é corpo(latria). Coleção 

Primeiros Passos. Brasiliense, 1985 (adaptado). 

 

Sobre esse fenômeno do homem contemporâneo 

presente nas classes sociais brasileiras, 

principalmente, na classe média, a corpolatria  

a é uma religião pelo avesso, por isso outra religião; 

inverteram-se os sinais, a busca da felicidade 

eterna antes carregava em si a destruição do 

prazer, hoje implica o seu culto. 

b criou outro ópio do povo, levando as pessoas a 

buscarem cada vez mais grupos igualitários de 

integração social. 

c é uma tradução dos valores das sociedades 

subdesenvolvidas, mas em países considerados 

do primeiro mundo ela não consegue se 

manifestar porque a população tem melhor 

educação e senso crítico. 

d tem como um de seus dogmas o narcisismo, 

significando o ―amar o próximo como se ama a si 

mesmo‖. 

e existe desde a Idade Média, entretanto esse 

acontecimento se intensificou a partir da 

Revolução Industrial no século XIX e se estendeu 

até os nossos dias. 
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QUESTÃO 39 (ENEM 2010 – 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 
 

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 40 (ENEM 2011 – questão 96) 

 
Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e 
modelado pelos exercícios físicos da moda. Novos 
espaços e práticas esportivas e de ginástica 
passaram a convocar as pessoas a modelarem seus 
corpos. Multiplicaram-se as academias de ginástica, 
as salas de musculação e o número de pessoas 
correndo pelas ruas. 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Caderno do professor:  
Educação Física. São Paulo, 2008. 

 
Diante do exposto, é possível perceber que houve um 
aumento da procura por 
 

a exercícios físicos aquáticos 

(natação/hidroginástica), que são exercícios de 

baixo impacto, evitando o atrito (não prejudicando 

as articulações), e que previnem o 

envelhecimento precoce e melhoram a qualidade 

de vida. 

b mecanismos que permitem combinar alimentação 

e exercício físico, que permitem a aquisição e 

manutenção de níveis adequados de saúde, sem 

a preocupação com padrões de beleza instituídos 

socialmente. 

c Programas saudáveis de emagrecimento, que 

evitam os prejuízos causados na regulação 

metabólica, função imunológica, integridade 

óssea e manutenção de capacidade funcional ao 

longo do envelhecimento. 

d exercícios de relaxamento, reeducação postural e 

alongamentos, que permitem um melhor 

funcionamento do organismo como um todo, bem 

como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis 

com base em produtos naturais. 

e dietas que preconizam a ingestão excessiva ou 

restrita de um ou mais macronutrientes 

(carboidratos, gorduras ou proteínas), bem como 

exercícios que permitem um aumento de massa 

muscular e/ou modelar o corpo. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
QUESTÃO 41 (ENEM 2011 – questão 102) 

 

Disponível em: www.ccsp.com.br. Acesso em: 26 jul. 2010 
(adaptado). 

 
O anúncio publicitário está intimamente ligado ao 
ideário de consumo quando sua função é vender um 
produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos 
linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração 
―Noites do Terror‖, de um parque de diversões. O 
entendimento da propaganda requer do leitor 
 

a a identificação com o público-alvo a que se 
destina o anúncio. 

b a avaliação da imagem como uma sátira às 
atrações de terror.  

c a atenção para a imagem da parte do corpo 
humano selecionada aleatoriamente.  

d o reconhecimento do intertexto entre a 
publicidade e um dito popular.  

e a percepção do sentido literal da expressão 
―noites do terror‖, equivalente à expressão ―noites 
de terror‖. 
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QUESTÃO 42 (ENEM 2011 – questão 99) 

 

 

A discussão sobre ―o fim do livro de papel‖ com a 

chegada da mídia eletrônica me lembra a discussão 

idêntica sobre a obsolências do folheto de cordel. Os 

folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 

anos, mas, mesmo que isso aconteça, os poemas de 

Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos 

Santos continuarão sendo publicados e lidos — em 

CD-ROM, em livro eletrônico, em ―chips quânticos‖, 

sei lá o quê. O texto é uma espécie de alma imortal, 

capaz de reencarnar em corpos variados: página 

impressa, livro em Braille, folheto, ―coffee-table book”, 

cópia manuscrita, arquivo PDF... Qualquer texto pode 

se reencarnar nesses (e em outros) formatos, não 

importa se é Moby Dick ou Viagem a São Saruê, se é 

Macbeth ou O livro de piadas de Casseta & Planeta. 

 
TAVARES, B. Disponível em: http://jornaldaparaiba.globo.com. 

 

Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso 

e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o 

cronista manifesta seu ponto de vista, defendendo 

que 

 

a o cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, 

que será extinto com o avanço da tecnologia.  

b o livro impresso permanecerá como objeto cultural 

veiculador de impressões e de valores culturais.  

c o surgimento da mídia eletrônica decretou o fim 

do prazer de se ler textos em livros e suportes 

impressos.  

d os textos continuarão vivos e passíveis de 

reprodução em novas tecnologias, mesmo que os 

livros desapareçam.  

e os livros impressos desaparecerão e, com eles, a 

possibilidade de se ler obras literárias dos mais 

diversos gêneros. 

 

 

QUESTÃO 43 (ENEM 2011 – questão 109) 

 

Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente 

importante para diminuir o risco de infarto, mas 

também de problemas como morte súbita e derrame. 

Significa que manter uma alimentação saudável e 

praticar atividade física regularmente já reduz, por si 

só, as chances de desenvolver vários problemas. 

Além disso, é importante para o controle da pressão 

arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 

sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e 

aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 

reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses 

casos, com acompanhamento médico e moderação, é 

altamente recomendável. 

 
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 

 

As ideias veiculadas no texto se organizam 

estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento, 

que 

 

a a expressão ―Além disso‖ marca uma 

sequenciação de ideias. 

b o conectivo ―mas também‖ inicia oração que 

exprime ideia de contraste. 

c o termo ―como‖, em ―como morte súbita e 

derrame‖, introduz uma generalização. 

d o termo ―Também‖ exprime uma justificativa. 

e o termo ―fatores‖ retoma coesivamente ―níveis de 

colesterol e de glicose no sangue‖. 

 

 

QUESTÃO 44 (ENEM 2010 – questão 112) 

 

 

O dia em que o peixe saiu de graça 

 

Uma operação do Ibama para combater a pesca ilegal 

na divisa entre os Estados do Pará, Maranhão e 

Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas 

por pescadores durante o período em que os peixes 

se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário 

na atividade econômica da região, a medida visa 

preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de 

extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de 

peixes foram apreendidas e doadas para instituições 

de caridade. 
Época. 23 mar. 2009 (adaptado). 

 

A notícia, do ponto de vista de seus elementos 

constitutivos, 

 

a apresenta argumentos contrários à pesca ilegal.  

b tem um título que resume o conteúdo do texto. 

c informa sobre uma ação, a finalidade que a 

motivou e o resultado dessa ação.  

d dirige-se aos órgãos governamentais dos estados 

envolvidos na referida operação do Ibama.  

e introduz um fato com a finalidade de incentivar 

movimentos sociais em defesa do meio ambiente. 
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QUESTÃO 45 (ENEM 2010 – questão 111) 

 
 

Texto I 
Sob o olhar do Twitter 

 

Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. 
Público e privado começam a se confundir. A ideia de 
privacidade vai mudar ou desaparecer.  
O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma 
mensagem curta que tenta encapsular uma ideia 
complexa. Não é fácil esse tipo de síntese, mas 
dezenas de milhões de pessoas o praticam 
diariamente. No mundo todo, são disparados 2,4 
trilhões de SMS por mês, e neles cabem 140 toques, 
ou pouco mais. Também é comum enviar e-mails, 
deixar recados no Orkut, falar com as pessoas pelo 
MSN, tagarelar no celular, receber chamados em 
qualquer parte, a qualquer hora. Estamos conectados. 
Superconectados, na verdade, de várias formas. 
[...] O mais recente exemplo de demanda por total 
conexão e de uma nova sintaxe social é o Twitter, o 
novo serviço de troca de mensagens pela internet. O 
Twitter pode ser entendido como uma mistura de blog 
e celular. As mensagens são de 140 toques, como os 
torpedos dos celulares, mas circulam pela internet, 
como os textos de blogs. Em vez de seguir para 
apenas uma pessoa, como no celular ou no MSN, a 
mensagem do Twitter vai para todos os ―seguidores‖ – 
gente que acompanha o emissor. Podem ser 30, 300 
ou 409 mil seguidores. (MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 

mar.2009 (fragmento adaptado). 

Texto II 
 

 
MARTINS, I.; LEAL, R. Época. 16 mar. 2009. 

Da comparação entre os textos, depreende-se que o 
texto II constitui um passo a passo para interferir no 
comportamento dos usuários, dirigindo-se diretamente 
aos leitores, e o texto I 

a adverte os leitores de que a internet pode 
transformar-se em um problema porque expõe a 
vida dos usuários e, por isso, precisa ser 
investigada. 

b ensina aos leitores os procedimentos necessários 
para que as pessoas conheçam, em 
profundidade, os principais meios de 
comunicação da atualidade.  

c exemplifica e explica o novo serviço global de 
mensagens rápidas que desafia os hábitos de 
comunicação e reinventa o conceito de 
privacidade. 

d procura esclarecer aos leitores a respeito dos 
perigos que o uso do Twitter pode representar nas 
relações de trabalho e também no plano pessoal.  

e apresenta uma enquete sobre as redes sociais 
mais usadas na atualidade e mostra que o Twitter 
é preferido entre a maioria dos internautas. 

 
 
QUESTÃO 46 (ENEM 2010 – questão 116) 

 
Machado de Assis 

 
Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, 
dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, 
crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro 
em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço 
de negro e português, Francisco José de Assis, e de 
D. Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que 
viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre 
da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela 
madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica 
ao menino e o matricula na escola pública, única que 
frequentou o autodidata Machado de Assis. 

 
Disponível em: http://www.passeiweb.com.  

Acesso em: 1 maio 2009. 

 
Considerando os seus conhecimentos sobre os 
gêneros textuais, o texto citado constitui-se de 

a fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter 
realista, relativos à vida de um renomado escritor. 

b representações generalizadas acerca da vida de 
membros da sociedade por seus trabalhos e vida 
cotidiana. 

c explicações da vida de um renomado escritor, com 
estrutura argumentativa, destacando como tema 
seus principais feitos.  

d questões controversas e fatos diversos da vida de 
personalidade histórica, ressaltando sua intimidade 
familiar em detrimento de seus feitos públicos.  

e apresentação da vida de uma personalidade, 
organizada sobretudo pela ordem tipológica da 
narração, com um estilo marcado por linguagem 
objetiva. 
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QUESTÃO 47 e 48 (ENEM 2009 – questão 96 e 97) 

 
 

Texto para as questões 47 e 48 
 

 
 

BRASIL. Ministério da Saúde, 2009 (adaptado). 

 
 
QUESTÃO 47  

 

Os principais recursos utilizados para envolvimento e 

adesão do leitor à campanha institucional incluem 

 

a o emprego de enumeração de itens e 

apresentação de títulos expressivos.  

b o uso de orações subordinadas condicionais e 

temporais. 

c o emprego de pronomes como ―você‖ e ―sua‖ e o 

uso do imperativo. 

d a construção de figuras metafóricas e o uso de 

repetição.  

e o fornecimento de número de telefone gratuito 

para contato. 

 
 
QUESTÃO 48  

 

O texto tem o objetivo de solucionar um problema 

social, 

 

a descrevendo a situação do país em relação à 

gripe suína.  

b alertando a população para o risco de morte pela 

Influenza A.  

c informando a população sobre a iminência de 

uma pandemia de Influenza A.  

d orientando a população sobre os sintomas da 

gripe suína e procedimentos para evitar a 

contaminação.  

e convocando toda a população para se submeter a 

exames de detecção da gripe suína. 

 

QUESTÃO 49 (ENEM 2009 – questão 100) 

 

Leia. 

 

 
 

XAVIER, C. Quadrinho quadrado. Disponível em: 

http://www.releituras.com.Acesso em: 5 jul. 2009. 

 

Tendo em vista a segunda fala do personagem 

entrevistado, constata-se que 

 

a o entrevistado deseja convencer o jornalista a não 

publicar um livro.  

b o principal objetivo do entrevistado é explicar o 

significado da palavra motivação.  

c são utilizados diversos recursos da linguagem 

literária, tais como a metáfora e a metonímia.  

d o entrevistado deseja informar de modo objetivo o 

jornalista sobre as etapas de produção de um 

livro.  

e o principal objetivo do entrevistado é evidenciar 

seu sentimento com relação ao processo de 

produção de um livro. 
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QUESTÃO 50 (ENEM 2009 – questão 98) 

 

Para o Mano Caetano 

 

O que fazer do ouro de tolo 

Quando um doce bardo brada a toda brida, 

Em velas pandas, suas esquisitas rimas? 

Geografia de verdades, Guanabaras postiças 

Saudades banguelas, tropicais preguiças? 

 

A boca cheia de dentes 

De um implacável sorriso 

Morre a cada instante 

Que devora a voz do morto, e com isso, 

Ressuscita vampira, sem o menor aviso 

 

[...] 

E eu soy lobo-bolo? lobo-bolo 

Tipo pra rimar com ouro de tolo? 

Oh, Narciso Peixe Ornamental! 

Tease me, tease me outra vez ¹ 

Ou em banto baiano 

Ou em português de Portugal 

Se quiser, até mesmo em americano 

De Natal 

[...] 

 

¹Tease me (caçoe de mim, importune-me). 

 
LOBÃO. Disponível em: http://vagalume.uol.com.br. 

Acesso em: 14 ago. 2009 (adaptado). 

 

Na letra da canção apresentada, o compositor Lobão 

explora vários recursos da língua portuguesa, a fim de 

conseguir efeitos estéticos ou de sentido. Nessa letra, 

o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de 

termos coloquiais na seguinte passagem: 

 

a ―Quando um doce bardo brada a toda brida‖ (v. 2)  

b ―Em velas pandas, suas esquisitas rimas?‖ (v. 3)  

c ―Que devora a voz do morto‖ (v. 9)  

d ―lobo-bolo//Tipo pra rimar com ouro de tolo? (v. 

11-12)  

e ―Tease me, tease me outra vez‖ (v. 14)  

 
 
QUESTÃO 51 (ENEM 2007 – questão 03) 

 
Texto I 
 
Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o 
segurava era a família. Vivia preso como um novilho 
amarrado ao mourão, suportando ferro quente. Se 
não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o 

pé não. (...) Tinha aqueles cambões pendurados ao 
pescoço. Deveria continuar a arrastá-los? Sinhá 
Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos 
eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, 
guardariam as reses de um patrão invisível, seriam 
pisados, maltratados, machucados por um soldado 
amarelo. 
 

Graciliano Ramos. Vidas Secas. São Paulo: 
Martins, 23.ª ed., 1969, p. 75. 

 
Texto II 
 
Para Graciliano, o roceiro pobre é um outro, 
enigmático, impermeável. Não há solução fácil para 
uma tentativa de incorporação dessa figura no campo 
da ficção. É lidando com o impasse, ao invés de 
fáceis soluções, que Graciliano vai criar Vidas Secas, 
elaborando uma linguagem, uma estrutura 
romanesca, uma constituição de narrador em que 
narrador e criaturas se tocam, mas não se identificam. 
Em grande medida, o debate acontece porque, para a 
intelectualidade brasileira naquele momento, o pobre, 
a despeito de aparecer idealizado em certos aspectos, 
ainda é visto como um ser humano de segunda 
categoria, simples demais, incapaz de ter 
pensamentos demasiadamente complexos. O que 
Vidas Secas faz é, com pretenso não envolvimento 
da voz que controla a narrativa, dar conta de uma 
riqueza humana de que essas pessoas seriam 
plenamente capazes. 
 

Luís Bueno. Guimarães, Clarice e antes. In:  
Teresa. São Paulo: USP, n.° 2, 2001, p. 254. 

 
 
A partir do trecho de Vidas Secas (texto I) e das 
informações do texto II, relativas às concepções 
artísticas do romance social de 1930, avalie as 
seguintes afirmativas. 

I. O pobre, antes tratado de forma exótica e 
folclórica pelo regionalismo pitoresco, transforma-
se em protagonista privilegiado do romance 
social de 30. 

II. A incorporação do pobre e de outros 
marginalizados indica a tendência da ficção 
brasileira da década de 30 de tentar superar a 
grande distância entre o intelectual e as camadas 
populares. 

III. Graciliano Ramos e os demais autores da 
década de 30 conseguiram, com suas obras, 
modificar a posição social do sertanejo na 
realidade nacional. 

 
É correto apenas o que se afirma em 
 

a I. 

b II. 

c III.  

d I e II.  

e II e III. 
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QUESTÃO 52 (ENEM 2010 – questão 117) 

 

Soneto 

 

Já da morte o palor me cobre o rosto, 

Nos lábios meus o alento desfalece, 

Surda agonia o coração fenece, 

E devora meu ser mortal desgosto! 

 

Do leito embalde no macio encosto 

Tento o sono reter!... já esmorece 

O corpo exausto que o repouso esquece... 

Eis o estado em que a mágoa me tem posto! 

 

O adeus, o teu adeus, minha saudade, 

Fazem que insano do viver me prive 

E tenha os olhos meus na escuridade. 

 

Dá-me a esperança com que o ser mantive! 

Volve ao amante os olhos por piedade, 

Olhos por quem viveu quem já não vive! 

 

AZEVEDO, A. Obra completa. Rio de Janeiro:  

Nova Aguilar, 2000. 

 

O núcleo temático do soneto citado é típico da 

segunda geração romântica, porém configura um 

lirismo que o projeta para além desse momento 

específico. O fundamento desse lirismo é 

 

a a angústia alimentada pela constatação da 

irreversibilidade da morte.  

b a melancolia que frustra a possibilidade de reação 

diante da perda.  

c o descontrole das emoções provocado pela 

autopiedade.  

d o desejo de morrer como alívio para a desilusão 

amorosa.  

e o gosto pela escuridão como solução para o 

sofrimento. 

 

 

 

 

QUESTÃO 53 (ENEM 2009 – questão 120) 

 

No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese 

de que no Brasil havia duas literaturas independentes 

dentro da mesma língua: uma do Norte e outra do Sul, 

regiões segundo ele muito diferentes por formação 

histórica, composição étnica, costumes, modismos 

linguísticos etc. Por isso, deu aos romances regionais 

que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em 

nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Moog, 

procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil 

há, em verdade, literaturas setoriais diversas, 

refletindo as características locais. 

 

CANDIDO, A. A nova narrativa. A educação pela noite e outros 

ensaios. São Paulo: Ática, 2003. 

 

Com relação à valorização, no romance regionalista 

brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas 

regiões nacionais, sabe-se que 

 

a o romance do Sul do Brasil se caracteriza pela 

temática essencialmente urbana, colocando em 

relevo a formação do homem por meio da mescla 

de características locais e dos aspectos culturais 

trazidos de fora pela imigração europeia.  

b José de Alencar, representante, sobretudo, do 

romance urbano, retrata a temática da 

urbanização das cidades brasileiras e das 

relações conflituosas entre as raças.  

c o romance do Nordeste caracteriza-se pelo 

acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo 

temário local, expressando a vida do homem em 

face da natureza agreste, e assume 

frequentemente o ponto de vista dos menos 

favorecidos.  

d a literatura urbana brasileira, da qual um dos 

expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a 

formação do homem brasileiro, o sincretismo 

religioso, as raízes africanas e indígenas que 

caracterizam o nosso povo.  

e Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Simões 

Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das 

décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra 

retrata a problemática do homem urbano em 

confronto com a modernização do país promovida 

pelo Estado Novo. 
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QUESTÃO 54 (ENEM 2008 – questão 13) 

 

Torno a ver-vos, ó montes; o destino 
Aqui me torna a pôr nestes outeiros, 
Onde um tempo os gabões deixei grosseiros 
Pelo traje da Corte, rico e fino. 
 
Aqui estou entre Almendro, entre Corino, 
Os meus fiéis, meus doces companheiros, 
Vendo correr os míseros vaqueiros 
Atrás de seu cansado desatino. 
 
Se o bem desta choupana pode tanto, 
Que chega a ter mais preço, e mais valia 
Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto, 
 
Aqui descanse a louca fantasia, 
E o que até agora se tornava em pranto 
Se converta em afetos de alegria. 

 

Cláudio Manoel da Costa. In: Domício Proença Filho. A 

poesia dos inconfidentes. Rio de Janeiro:  

Nova Aguilar, 2002, p. 78-9. 

 

Assinale a opção que apresenta um verso do soneto 

de Cláudio Manoel da Costa em que o poeta se dirige 

ao seu interlocutor. 

 

a ―Torno a ver-vos, ó montes; o destino‖ (v.1)  

b ―Aqui estou entre Almendro, entre Corino,‖ (v.5)  

c ―Os meus fiéis, meus doces companheiros,‖ (v.6)  

d ―Vendo correr os míseros vaqueiros‖ (v.7)  

e ―Que, da Cidade, o lisonjeiro encanto,‖ (v.11) 

 

 

QUESTÃO 55 (ENEM 2008 – questão 14) 

 

 
 

Dick Browne. O melhor de Hagar, o horrível, v. 2. L&PM pocket, 

p.55-6 (com adaptações). 

 

Assinale o trecho do diálogo que apresenta um 

registro informal, ou coloquial, da linguagem. 

a ―Tá legal, espertinho! Onde é que você esteve?!‖  

b ―E lembre-se: se você disser uma mentira, os 

seus chifres cairão!‖  

c ―Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a 

atravessar a rua...‖  

d ―...e ela me deu um anel mágico que me levou a 

um tesouro‖  

e ―mas bandidos o roubaram e os persegui até a 

Etiópia, onde um dragão...‖ 

 

 

ARTE 

 

QUESTÃO 56 (ENEM 2009 – questão 95) 

 
No programa do balé Parade, apresentado em 18 de 
maio de 1917, foi empregada publicamente, pela 
primeira vez, a palavra sur-realisme. Pablo Picasso 
desenhou o cenário e a indumentária, cujo efeito foi 
tão surpreendente que se sobrepôs à coreografia. A 
música de Erik Satie era uma mistura de jazz, música 
popular e sons reais tais como tiros de pistola, 
combinados com as imagens do balé de Charlie 
Chaplin, caubóis e vilões, mágica chinesa e Ragtime. 
Os tempos não eram propícios para receber a nova 
mensagem cênica demasiado provocativa devido ao 
repicar da máquina de escrever, aos zumbidos de 
sirene e dínamo e aos rumores de aeroplano previstos 
por Cocteau para a partitura de Satie. Já a ação 
coreográfica confirmava a tendência marcadamente 
teatral da gestualidade cênica, dada pela 
justaposição, colagem de ações isoladas seguindo um 
estímulo musical. 

 
SILVA, S. M. O surrealismo e a dança. GUINSBURG, J.; LEIRNER 
(Org.). O surrealismo. São Paulo: Perspectiva, 2008 (adaptado). 

 
As manifestações corporais na história das artes da 
cena muitas vezes demonstram as condições 
cotidianas de um determinado grupo social, como se 
pode observar na descrição acima do balé Parade, o 
qual reflete 
 

a a falta de diversidade cultural na sua proposta 
estética.  

b a alienação dos artistas em relação às tensões da 
Segunda Guerra Mundial. 

c uma disputa cênica entre as linguagens das artes 
visuais, do figurino e da música. 

d as inovações tecnológicas nas partes cênicas, 
musicais, coreográficas e de figurino. 

e uma narrativa com encadeamentos claramente 
lógicos e lineares. 
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QUESTÃO 57 (ENEM 2011 – questão 114) 

 

 
 

PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 X 777 cm. Museu 
Reina Sofia, Espanha, 1937.  Disponível em : 

http://www.fddreis.files.wordpress.com. Acesso em: 26 jul. 2010. 

 

O pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), um dos 

mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos 

financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica 

em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca 

de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão 

Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu 

toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no 

MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra 

cubista apresenta elementos plásticos identificados 

pelo 

 

a painel ideográfico, monocromático, que enfoca 

várias dimensões de um evento, renunciando à 

realidade, colocando-se em plano frontal ao 

espectador. 

b horror da guerra de forma fotográfica, com o uso 

da perspectiva clássica, envolvendo o espectador 

nesse exemplo brutal de crueldade do ser 

humano. 

c uso das formas geométricas no mesmo plano, 

sem emoção e expressão, despreocupado com o 

volume, a perspectiva e a sensação escultórica. 

d esfacelamento dos objetos abordados na mesma 

narrativa, minimizando a dor humana a serviço da 

objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e uso de vários ícones que representam 

personagens fragmentados bidimensionalmente, 

de forma fotográfica livre de sentimentalismo. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 58 (ENEM 2010 – 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. 

 
 
 
 

http://www.fddreis.files.wordpress.com/
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QUESTÃO 59 (ENEM 2010 – questão 100) 

 
Na busca constante pela sua evolução, o ser humano 
vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e 
de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e no 
início do século XIX, os artistas criaram obras em que 
predominam o equilíbrio e a simetria de formas e 
cores, imprimindo um estilo caracterizado pela 
imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do 
concreto e do civismo. Esses artistas misturaram o 
passado ao presente, retratando os personagens da 
nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e 
histórias cheias de vigor. 
 

RAZOUK, J. J. (Org.). Histórias reais e belas nas telas.  
Posigraf: 2003. 

 
Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, 
charges, grafismo e até de ilustrações de livros para 
compor obras em que se misturam personagens de 
diferentes épocas, como na seguinte imagem: 

 
A 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 60 (ENEM 2009 – questão 91) 

 
Os melhores críticos da cultura brasileira trataram-na 
sempre no plural, isto é, enfatizando a coexistência no 
Brasil de diversas culturas. Arthur Ramos distingue as 
culturas não europeias (indígenas, negras) das 
europeias (portuguesa, italiana, alemã etc.), e Darcy 
Ribeiro fala de diversos Brasis: crioulo, caboclo, 
sertanejo, caipira e de Brasis sulinos, a cada um deles 
correspondendo uma cultura específica. 

 
MORAIS, F. O Brasil na visão do artista: o país e sua cultura. 

São Paulo: Sudameris, 2003. 

 
Considerando a hipótese de Darcy Ribeiro de que há 
vários Brasis, a opção em que a obra mostrada 
representa a arte brasileira de origem negro-africana 
é: 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 

 
E 
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MATEMÁTICA 
 
 

QUESTÃO 61 (ENEM 2011 – questão 139) 

 

A Escala e Magnitude de Momento (abreviada como 

MMS e denotada como Mw), introduzida em 1979 por 

Thomas Hacks e Hiroo Kanamori, substituiu a Escala 

de Richter para medir a magnitude dos terremotos em 

termos de energia liberada. Menos conhecida pelo 

público, a MMS é, no entanto, a escala usada para 

estimar as magnitudes de todos os grandes 

terremotos da atualidade. Assim como a escala 

Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se 

relacionam pela fórmula: 

 

 
 

Onde M0 é o momento sísmico (usualmente estimado 

a partir dos registros de movimento da superfície, 

através dos sismogramas), cuja unidade é o dina·cm. 

O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro 

de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior 

impacto no Japão e na comunidade científica 

internacional. Teve magnitude MW = 7,3. 
 

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Historic Earthquakes. Disponível em: 

http://earthquake.usgs.gov. Acesso em> 1 maio 2010 (adaptado). 

U.S. GEOLOGICAL SURVEY. USGS Earthquake Magnitude Policy. 

Disponível em: http://earthquake.usgs.gov. Acesso em> 1 maio 

2010 (adaptado). 

 

Mostrando que é possível determinar a medida por 

meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o 

momento sísmico M0 do terremoto de Kobe (em 

dina·cm)? 

 

a 10
-5,10

  

b 10
-0,73

  

c 10
12,00  

d 10
21,65

  

e 10
27,00 

 

 

QUESTÃO 62 (ENEM 2011 – questão 142) 

 

Em uma certa cidade, os moradores de um bairro 

carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura 

municipal a construção de uma praça. A prefeitura 

concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la 

em formato retangular devido às características 

técnicas do terreno. Restrições de natureza 

orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 

180 m de tela para cercar a praça. A prefeitura 

apresenta aos moradores desse bairro as medidas 

dos terrenos disponíveis para a construção da praça: 

 

Terreno 1: 55 m por 45 m 

Terreno 2: 55 m por 55 m 

Terreno 3: 60 m por 30 m 

Terreno 4: 70 m por 20 m 

Terreno 5: 95 m por 85 m 

 

Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às 

restrições impostas pela prefeitura, os moradores 

deverão escolher o terreno 

 

a 1.  

b 2.  

c 3.  

d 4.  

e 5. 

 

 

QUESTÃO 63 (ENEM 2011 – questão 157) 

 

Um jovem investidor precisa escolher qual 

investimento lhe trará maior retorno financeiro em 

uma aplicação de R$ 500,00. Para isso, pesquisa o 

rendimento e o imposto a ser pago em dois 

investimentos: poupança e CDB (certificado de 

depósito bancário). As informações obtidas estão 

resumidas no quadro: 

 

 Rendimento 
mensal (%) 

IR (imposto de 
renda) 

POUPANÇA 0,560 ISENTO 

CDB 0,876 4% (sobre o ganho) 

 

Para o jovem investidor, ao final de um mês, a 

aplicação mais vantajosa é 

 

a a  poupança,  pois  totalizará  um  montante de  

R$ 502,80.  

b a  poupança,  pois  totalizará  um  montante  de 

R$ 500,56.  

c o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38.  

d o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21.  

e o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87. 
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QUESTÃO 64 (ENEM 2010 – questão 140)  

Em sete de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento, conforme gráfico, da chamada 

Amazônia Legal, integrada por nove estados. 

 

Disponível em: www.folhaonline.com.br. Acesso em: 30 abr. 2010 (adaptado). 
 

Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento 
médio por estado em 2009 está entre 
 

a 100 km²  e 900 km². 

b 1 000 km²  e 2 700 km². 

c 2 800 km²  e 3 200 km². 

d 3 300 km² e 4 000 km². 

e 4 100 km²  e 5 800 km². 
 

QUESTÃO 65 (ENEM 2009 – questão 167) 

 

O quadro apresenta informações da área aproximada 
de cada bioma brasileiro. 
 

Biomas 
continentais 
brasileiros 

Área 
aproximada 

(km²) 

Área / total 
Brasil 

Amazônia 4.196.943 49,29% 

Cerrado 2.036.448 23,92% 

Mata Atlântica 1.110.182 13,04% 

Caatinga 844.453 9,92% 

Pampa 176.496 2,07% 

Pantanal 150.355 1,76% 

Área Total Brasil 8.514.877  
 

Disponível em: www.ibge.gov.br.  
Acesso em: 10 jul. 2009 (adaptado). 

 

É comum em conversas informais, ou mesmo em 
noticiários, o uso de múltiplos da área de um campo 
de futebol (com as medidas de 120 m x 90 m) para 
auxiliar a visualização de áreas consideradas 
extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de 
futebol correspondente à área aproximada do bioma 
Pantanal? 

a 1.400  

b 14.000  

c 140.000  

d 1.400.000  

e 14.000.000 

 

QUESTÃO 66 (ENEM 2010 – questão 139) 

Uma fábrica produz barras de chocolates no formato 
de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo 
volume. As arestas da barra de chocolate no formato 
de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de 
comprimento e 4 cm de espessura. 
Analisando as características das figuras geométricas 
descritas, a medida das arestas dos chocolates que 
têm o formato de cubo é igual a 
 

a 5 cm. 

b 6 cm. 

c 12 cm. 

d 24 cm. 

e 25 cm. 
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QUESTÃO 67 (ENEM 2010 – questão 159) 

 

Embora o índice de Massa Corporal (IMC) seja 

amplamente utilizado, existem ainda inúmeras 

restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade 

preconizadas. O Recíproco do Índice Ponderal (RIP), 

de acordo com o modelo alométrico, possui uma 

melhor fundamentação matemática, já que a massa é 

uma variável de dimensões cúbicas e a altura, uma 

variável de dimensões lineares. 

As fórmulas que determinam esses índices são: 

 
ARAUJO. C. G.S.: RICARDO, D. R. Índice de Massa Corporal: 
Um Questionamento Científico Baseado em Evidências. Arq. 

Bras. Cardiologia. Volume 79. Nº 1, 2002 (adaptado). 

 

Se uma menina, com 64 kg de massa, apresenta IMC 

igual a 25 kg/m
2
, então ela possui RIP igual a 

a) 0,4 cm/kg
1/3

.
 

b) 2,5 cm/kg
1/3

. 

c) 8 cm/kg
1/3

. 

d) 20 cm/kg
1/3

.
 

e) 40 cm/kg
1/3

. 

 

QUESTÃO 68 (ENEM 2010 – questão 138) 

 
Alguns testes de preferência por bebedouros de água 
foram realizados com bovinos, envolvendo três tipos 
de bebedouros, de formatos e tamanhos diferentes. 
Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de 
cone circular reto, de altura igual a 60 cm, e diâmetro 
da base superior igual a 120 cm e 60 cm, 
respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilindro, 
com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento e 60 cm 
de largura. Os três recipientes estão ilustrados na 
figura: 
 

 
A escolha do bebedouro. In: Biotemas.  

V. 22, nº 5, 2009 (adaptado). 

Considerando que nenhum dos recipientes tenha 
tampa, qual das figuras a seguir representa a 
planificação para o bebedouro 3?  
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
d 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 69 (ENEM 2009 – questão 154) 

 
A rampa de um hospital tem na sua parte mais 

elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente ao 

caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 

metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. 
 

A distância em metros que o paciente ainda deve 

caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é  

 

a 1,16 metros.  

b 3,0 metros.  

c 5,4 metros. 

d 5,6 metros. 

e 7,04 metros. 
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QUESTÃO 70 (ENEM 2009 – questão 170) 

 

A resolução das câmeras digitais modernas é dada 

em megapixels, unidade de medida que representa 

um milhão de pontos. As informações sobre cada um 

desses pontos são armazenadas, em geral, em 3 

bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem 

muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de 

compressão, que reduzem em até 95% a quantidade 

de bytes necessários para armazená-las. Considere 1 

KB = 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 

MB. 

 

Utilizando uma câmera de 2.0 megapixels cujo 

algoritmo de compressão é de 95%, João fotografou 

150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja 

armazená-las de modo que o espaço restante no 

dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve 

utilizar 

 

a um CD de 700 MB.  

b um pendrive de 1 GB. 

c um HD externo de 16 GB. 

d um memory stick de 16 MB. 

e um cartão de memória de 64 MB. 

 

QUESTÃO 71 (ENEM 2008 – questão 54) 

 

Fractal (do latim fractus, fração, quebrado) — objeto 

que pode ser dividido em partes que possuem 

semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, 

criada no século XX, estuda as propriedades e o 

comportamento dos fractais — objetos geométricos 

formados por repetições de padrões similares. 

 

O triângulo de Sierpinski, uma das formas 

elementares da geometria fractal, pode ser obtido por 

meio dos seguintes passos: 

 

1. comece com um triângulo equilátero (figura 1); 

2. construa um triângulo em que cada lado tenha a 

metade do tamanho do lado do triângulo anterior e 

faça três cópias; 

3. posicione essas cópias de maneira que cada 

triângulo tenha um vértice comum com um dos 

vértices de cada um dos outros dois triângulos, 

conforme ilustra a figura 2; 

4. repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada 

cópia dos triângulos obtidos no passo 3 (figura 3). 

 

 
 

De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da 

sequência apresentada acima é 

 
 
 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

 

e 
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QUESTÃO 72 (ENEM 2010 – questão 142) 

 

Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua altura se 

dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos e, a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada 

vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as 

alturas do filho nas idades consideradas. Que gráfico melhor apresenta a altura do filho desse casal em função 

da idade? 

 

QUESTÃO 73 (ENEM 2009 – questão 159) 

 
Um experimento consiste em 
colocar certa quantidade de 
bolas de vidro idênticas em um 
copo com água até certo nível 
e medir o nível da água, 
conforme ilustrado na figura a 
seguir. Como resultado do 
experimento, concluiu-se que o 
nível da água é função do 
número de bolas de vidro que 
são colocadas dentro do copo. 
 

 
 

O quadro a seguir mostra alguns resultados do 
experimento realizado. 

 

número de bolas (x) nível da água (y) 

5 6,35 cm 

10 6,70 cm 

15 7,05 cm 
 

Disponível em: www.penta.ufrgs.br. Acesso em: 13 jan. 2009 
(adaptado). 

 
Qual a expressão algébrica que permite calcular o 
nível da água (y) em função do número de bolas (x)? 
 

a y = 30x.  

b y = 25x + 20,2.  

c y = 1,27x.  

d y = 0,7x.  

e y = 0,07x + 6. 
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QUESTÃO 74 (ENEM 2010 – questão 153) 

 

O jornal de certa cidade publicou em uma página 

inteira a seguinte divulgação de seu caderno de 

classificados 

Para que a propaganda seja fidedigna a porcentagem 

da área que aparece na divulgação, a medida do lado 

do retângulo que representa os 4%, deve ser de 

aproximadamente 

 

a 1 mm. 

b 10 mm. 

c 17 mm. 

d 160 mm. 

e 167 mm. 

 

QUESTÃO 75 (ENEM 2009 – questão 169) 

 
A vazão do rio Tietê, em São Paulo, constitui 
preocupação constante nos períodos chuvosos. Em 
alguns trechos, são construídas canaletas para 
controlar o fluxo de água. Uma dessas canaletas, cujo 
corte vertical determina a forma de um trapézio 
isósceles, tem as medidas especificadas na figura I. 
Neste caso, a vazão da água é de 1.050 m³/s. O 
cálculo da vazão, Q em m³/s, envolve o produto da 
área A do setor transversal (por onde passa a água), 
em m², pela velocidade da água no local, v, em m/s, 
ou seja, Q = Av. 
Planeja-se uma reforma na canaleta, com as 
dimensões especificadas na figura II, para evitar a 
ocorrência de enchentes. 

 
Na suposição de que a velocidade da água não se 
alterará, qual a vazão esperada para depois da 
reforma na canaleta? 
 

a 90 m³/s.  

b 750 m³/s.  

c 1.050 m³/s. 

d 1.512 m³/s. 

e 2.009 m³/s. 

 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: 

INGLÊS 
 

 

QUESTÃO 76 (ENEM 2011 – questão 92) 

 
Going to university seems to reduce the risk of dying 
from coronary heart disease. An American study that 
involved 10 000 patients from around the world has 
found that people who leave school before the age of 
16 are five times more likely to suffer a heart attack 
and die than university graduates. 
 

World Report News. Magazine Speak Up.  Ano XIV, nº 170.  
Editora Camelot, 2001. 

 
Em relação às pesquisas, a utilização da expressão 
university graduates evidencia a intenção de informar 
que 
 

a as doenças do coração atacam dez mil pacientes. 

b as doenças do coração ocorrem na faixa dos 

dezesseis anos. 

c as pesquisas sobre doenças são divulgadas no 

meio acadêmico. 

d jovens americanos são alertados dos riscos de 

doenças do coração. 

e maior nível de estudo reduz riscos de ataques do 

coração. 
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QUESTÃO 77 (ENEM 2010 – questão 95) 

 
 

 
 

Disponível em: http://www.meganbergdesigns.com/andrill/iceberg07/postcards/index.html. Acesso em: 29 jul. 2010 (adaptado) 

 

Os cartões-postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam a 

parentes e amigos. Publicado no site do projeto ANDRILL, o texto em formato de cartão-postal tem o propósito 

de 

 

a comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados Unidos.  

b convidar colecionadores de cartões-postais a se reunirem em um evento. 

c anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica. 

d divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão-postal da Antártica. 

e solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência. 
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QUESTÃO 78 (ENEM 2011 – questão 93) 

 

How's  your mood? 

 

 
 

 For an interesting attempt to measure cause 

and effect try Mappiness, a project run by the London 

School of Economics, which offers a phone app that 

prompts you to record your mood and situation. 

 

 The Mappiness website says: ―We're 

particularly interested in how people's happiness is 

affected by their local environment – air pollution, 

noise, green spaces, and so on – which the data from 

Mappiness will be absolutely great for investigating.‖ 

 

 Will it work? With enough people, it might. But 

there are other problems. We've been using 

happiness and well-being interchangeably. Is that ok? 

The difference comes out in a sentiment like: ―We 

were happier during the war.‖ But was our well-being 

also greater then? 

 
Disponível em: http://bbc.co.uk . Acesso em:  

27 jun. 2011 (adaptado). 

 

O projeto Mappiness, idealizado pela London School 

of Economics, ocupa-se do tema relacionado  

 

a ao nível de felicidade das pessoas em tempos de 

guerra. 

b à dificuldade de medir o nível de felicidade das 

pessoas a partir de seu humor.  

c ao nível de felicidade das pessoas enquanto 

falam ao celular com seus familiares. 

d à relação entre o nível de felicidade das pessoas 

e o ambiente no qual se encontram. 

e à influência das imagens grafitadas pelas ruas no 

aumento do nível de felicidade das pessoas. 

 

 
 

QUESTÃO 79 (ENEM 2010 – questão 93) 

 

 
Disponível em: http://www.fool.com.  

Acesso em: 21 jul. 2010. 

 
Ao optar por ler a reportagem completa sobre o 
assunto anunciado, tem-se acesso a duas palavras 
que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se 
referem  
 

a aos responsáveis pela divulgação desta 
informação na internet. 

b às marcas mais importantes de 
microcomputadores do mercado. 

c aos nomes dos americanos que inventaram a 
suposta tecnologia. 

d aos sites da internet pelos quais o produto já pode 
ser conhecido. 

e às empresas que levam vantagem para serem 
suas concorrentes. 
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QUESTÃO 80 (ENEM 2010 – questão 91) 

 

Viva la Vida 

 

I used to rule the world 

Seas would rise when I gave the word 

Now in the morning and I sleep alone 

Sweep the streets I used to own 

 

I used to roll the dice 

Feel the fear in my enemy‘s eyes 

Listen as the crowd would sing 

―Now the old king is dead! Long live the king!‖ 

 

One minute I held the key 

Next the walls were closed on me 

And I discovered that my castles stand 

Upon pillars of salt and pillars of sand 

[…] 
MARTIN, C. Viva la vida, Coldplay. In: Viva la vida or 

Death and all his friends. Parlophone, 2008. 

 

Letras de músicas abordam temas que, de certa 

forma, podem ser reforçados pela repetição de 

trechos ou palavras. O fragmento da canção Viva la 

vida, por exemplo, permite conhecer o relato de 

alguém que  

 

a costumava ter o mundo aos seus pés e, de 

repente, se viu sem nada. 

b almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado 

inúmeros inimigos. 

c causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha 

muito poder. 

d limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei 

de seu povo. 

e tinha a chave para todos os castelos nos quais 

desejava morar. 

 
 
 

 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: 
ESPANHOL 

 
 
 
Texto para as questões 81 e 82 (ENEM 2010 – 

questão 91) 

 

 

Bilingüismo en la Educación Media Continuidad, 

no continuismo 

 

Aun sin escuela e incluso a pesar de la escuela, 

paraguayos y paraguayas se están comunicando en 

guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en 

la lengua guaraní una funcionalidad real que asegura 

su reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no 

basta. La inclusión de la lengua guaraní en el proceso 

de educación escolar fue sin duda un avance de la 

Reforma Educativa. 

Gracias precisamente a los programas escolares, aun 

en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido 

potenciado. Los guaraníhablantes se han acercado 

con mayor fuerza a la adquisición del castellano, y 

algunos castellanohablantes perdieron el miedo al 

guaraní y superaron los prejuicios en contra de él. 

Dejar fuera de la Educación Media al guaraní seria 

echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta 

esperanza acumulada. 

Cualquier intento de marginación del guaraní en la 

educación paraguaya merece la más viva y decidida 

protesta, pero esta postura ética no puede encubrir el 

continuismo de una forma de enseñanza del guaraní 

que ya ha causado demasiados estragos contra la 

lengua, contra la cultura y aun contra la lealtad que las 

paraguayas y paraguayos sienten por su querida 

lengua. El guaraní, lengua de comunicación sí y mil 

veces sí; lengua de imposición, no. 

 
MELIÀ, B. Disponível em: http://www.staff.uni-mainz.de. Acesso em: 

27 abr. 2010 (adaptado). 

 

 

QUESTÃO 81 (ENEM 2010 – questão 91) 

 

Em alguns países bilíngues, o uso de uma língua 

pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização 

social em prol da valorização da menos proeminente. 

De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse 

processo se deu pelo (a) 

 

a Falta de continuidade do ensino do guarani nos 

programas escolares. 

b preconceito existente contra o guarani 

principalmente nas escolas. 

c esperança acumulada na reforma educativa da 

educação média. 

d inclusão e permanência do ensino do guarani nas 

escolas. 

e continuísmo do ensino do castelhano nos centros 

urbanos. 
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QUESTÃO 82 (ENEM 2010 – questão 92) 

 

No último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo 

no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani, nas 

escolas, deve ser tratada como língua de 

comunicação e não de imposição. Qual dos 

argumentos abaixo foi usado pelo autor para defender 

essa ideia? 

 

a O guarani continua sendo usado pelos 

paraguaios, mesmo sem a escola e apesar dela. 

b O ensino médio no Paraguai, sem o guarani, 

desmereceria todo o trabalho realizado e as 

esperanças acumuladas. 

c A língua guarani encontrou uma funcionalidade 

real que assegura sua reprodução e continuidade, 

mas só isso não basta.  

d A introdução do guarani nas escolas potencializou 

a difusão da língua, mas é necessário que haja 

uma postura ética em seu ensino.  

e O bilinguismo na maneira de ensinar o guarani 

tem causado estragos contra a língua, a cultura e 

a lealdade dos paraguaios ao guarani. 

 

QUESTÃO 83 (ENEM 2010 – questão 95) 

 

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, 

también. Esa es la conclusión a la que han llegado 

investigadores de la Universidad de Navarra que han 

hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 

meses. Los datos ―se han ajustado por edad, sexo, 

índice de masa corporal inicial y estilo de vida‖, ha 

explicado el diretor del ensayo, Javier Basterra-

Gortari, por lo que ―el único fator que queda es el 

tabaquismo‖. El estúdio se ha publicado en la Revista 

Española de Cardiología. 

―El tabaco es un anorexígeno [quita el aoetito], y por 

eso las personas que dejan de fumar engordan‖, 

añade Basterra-Gostari. Eso hace mucho más 

relevante el hallazgo del estudio. Puesto en orden, los 

que más peso ganan son los que dejan de fumar, 

luego, los que siguen haciéndolo, y, por último, los 

que nunca han fumado, indica el investigador. ―Por 

eso lo mejor para mantener una vida saludable es no 

fumar nunca‖, añade. 

 
BENITO, E. Disponível em: http://espais.com/aarticulo/sociedad. 

Acesso em: 23 abr. 2010  (fragmento). 

 

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por 

apresentar informações a respeito dos mais variados 

ssuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado. 

Tomando como base o fragmento, qual proposição 

identifica o tema central e poderia ser usada como 

título? 

 

a Estilo de vida interfere no ganho de peso. 

b Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes. 

c Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. 

d Fumantes engordam mais que não fumantes. 

e Tabagismo como fator de emagrecimento. 

 

QUESTÃO 84 (ENEM 2011 – questão 91) 

 

Los fallos de software en aparatos médicos, como 

marcapasos, van a ser una creciente amenaza para la 

salud pública, según el informe de Software Freedom 

Law Center (SFLC) que ha sido presentado hoy en 

Portland (EEUU), en la Open Source Convention 

(OSCON). 

La ponencia ―Muerto por el código: transparencia de 

software en los dispositivos médicos implantables‖ 

aborda el riesgo potencialmente mortal de los 

defectos informáticos en los aparatos médicos 

implantados en las personas. 

Según SFLC, millones de personas con condiciones 

crónicas del corazón, epilepsia, diabetes, obesidade 

e, incluso, la depresión dependen de implantes, pero 

el software permanece oculto a los pacientes y sus 

médicos. 

La SFLC recuerda graves fallos informáticos ocurridos 

en otros campos, como en elecciones, en la 

fabricación de coches, en las líneas aéreas 

comerciales o en los mercados financieros. 

 
Disponível em: http://www.elpais.com. Acesso em: 24 jul. 2010 

(adaptado). 

 

O título da palestra, citado no texto, antecipa o tema 

que será tratado e mostra que o autor tem a intenção 

de: 

 

a relatar novas experiências em tratamento de 

saúde. 

b alertar sobre os riscos mortais de determinados 

softwares de uso médico para o ser humano. 

c denunciar falhas médicas na implantação de 

softwares em seres humanos. 

d divulgar novos softwares presentes em aparelhos 

médicos lançados no mercado. 

e apresentar os defeitos mais comuns de softwares 

em aparelhos médicos. 
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QUESTÃO 85 (ENEM 2011 – questão 93) 

 

‘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 Picchi 

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 un 

promedio de 2200 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. Sin embargo, la Unesco ha 

advertido en varias ocasiones que el monumento se 

encuentra cercano al punto de saturación y el 

Gobierno no debe empreender 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 pelo vocábulo ―desmachupizar‖, 

referindo-se 

 

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. 

 

 


