LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 85
questões numeradas de 1 a 65, relativas a TODAS
as disciplinas.
2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES
contém a quantidade de questões mencionadas no
item anterior. Caso o caderno esteja incompleto,
tenha qualquer defeito ou apresente divergência,
comunique ao professor aplicador da sala para
que ele tome as providências cabíveis.

9. Reserve um tempo para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não
serão considerados na avaliação.
10. Você será excluído do simulado no caso de:
a)

prestar, em qualquer documento, declaração
falsa ou inexata;

b)

agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer participante ou pessoa envolvida no
processo de aplicação do simulado;

c)

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

perturbar, de qualquer modo, a ordem no local
de aplicação do simulado, incorrendo em
comportamento indevido durante a realização
do simulado;

d)

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

se comunicar, durante o simulado, com outro
participante verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma;

e)

utilizar qualquer tipo de equipamento
eletrônico e de comunicação durante a
realização do simulado;

f)

utilizar livros, notas ou impressos durante a
realização do simulado.

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

6. Para cada uma das questões objetivas são
apresentadas 5 opções, identificadas com as letras
A, B, C, D e E. Apenas uma responde
corretamente à questão.
7. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço
correspondente à opção escolhida para a
resposta. A marcação em mais de uma opção
anula a questão, mesmo que uma das respostas
esteja correta.
8. O tempo disponível para esta prova depende da
organização de cada estabelecimento em que ela
será aplicada.

Outras informações em
http://www.educacao.pr.gov.br/
Educadores: http://goo.gl/JaXk5
Alunos: http://goo.gl/MzVOv
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GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Simulado preparatório para o ENEM
Colégio:___________________________________________________________________________
Aluno:____________________________________________________________________________

ARTE
QUESTÃO 01 (ENEM 2012 - QUESTÃO 114)
LXXVIII (Camões, 1525?-1580)
Leda serenidade deleitosa,
Que representa em terra um paraíso;
Entre rubis e perlas doce riso;
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa;
Presença moderada e graciosa,
Onde ensinando estão despejo e siso
Que se pode por arte e por aviso,
Como por natureza, ser fermosa;
Fala de quem a morte e a vida pende,
Rara, suave; enfim, Senhora, vossa;
Repouso nela alegre e comedido:
Estas as armas são com que me rende
E me cativa Amor; mas não que possa
Despojar-me da glória de rendido.
CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008.

mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato
de ambos
a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo
unicórnio presente na pintura e pelos adjetivos usados
no poema.
b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação
pessoal e na variação de atitudes da mulher,
evidenciadas pelos adjetivos do poema.
c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela
sobriedade e o equilíbrio, evidenciados pela postura, expressão
e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema.

d) desprezarem o conceito medieval da idealização da
mulher como base da produção artística, evidenciado
pelos adjetivos usados no poema.
e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado
pela emotividade e o conflito interior, evidenciados pela
expressão da moça e pelos adjetivos do poema.
QUESTÃO 02 (ENEM 2012 - QUESTÃO 117)

SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio.
Roma, Galleria Borghese.
Disponível em: www.arquipelagos.pt. Acesso em: 29 fev. 2012.

A pintura e o poema, embora sendo produtos de
duas linguagens artísticas diferentes, participaram do

Autor : Pablo Picasso - Data : 1907
Técnica: óleo sobre tela
Dimensões: 243.9 cm × 233.7 cm
Localização :Museu de Arte Moderna, Nova Iorque
Picasso, P. Les Demoiselles d’Avignon. Nova York, 1907.
ARGAN, G. C. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos
contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

3

O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo
Picasso, representa o rompimento com a estética
clássica e a revolução da arte no início do século XX.
Essa nova tendência se caracteriza pela

QUESTÃO 04 (ENEM 2012 - QUESTÃO 131)

a) pintura de modelos em planos irregulares.
b) mulher como temática central da obra.
c) cena representada por vários modelos.
d) oposição entre tons claros e escuros.
e) nudez explorada como objeto de arte.
QUESTÃO 03 (ENEM 2012 - QUESTÃO 118)

BARDI, P. M. Em torno da escultura no Brasil.
São Paulo: Banco Sudameris Brasil, 1989.

Capa do LP Os Mutantes, 1968.
Disponível em: http://mutantes.com. Acesso em: 28 fev. 2012.

A capa do LP Os Mutantes, de 1968, ilustra o
movimento da contracultura. O desafio à tradição
nessa criação musical é caracterizado por
a) letras e melodias com características amargas e
depressivas.
b) arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinos.
c) sonoridades experimentais e confluência de elementos populares e eruditos.
d) temas que refletem situações domésticas ligadas
à tradição popular.
e) ritmos contidos e reservados em oposição aos
modelos estrangeiros.
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Com contornos assimétricos: riqueza de detalhes nas
vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem
forte influência do rococó europeu e está representada
aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom
Jesus de Matosinho, em Congonhas (MG), esculpido em
pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa,
sua obra revela
a) liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação.
b) credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres
de Minas Gerais.
c) simplicidade, demonstrando compromisso com a
contemplação do divino.
d) personalidade, modelando uma imagem sacra com
feições populares.
e) singularidade, esculpindo personalidades do reinado
nas obras divinas.

QUESTÃO 05 (ENEM 2012 - QUESTÃO 103)
Aqui é o país do futebol
Brasil está vazio na tarde de domingo, né?
Olha o sambão, aqui é o país do futebol

[...]
No fundo desse país
Ao longo das avenidas
Nos campos de terra e grama
Brasil só é futebol
Nesses noventa minutos
De emoção e alegria
Esqueço a casa e o trabalho
A vida fica lá fora
Dinheiro fica lá fora
A cama fica lá fora
A mesa fica lá fora
Salário fica lá fora
A fome fica lá fora
A comida fica lá fora
A vida fica lá fora
E tudo fica lá fora
SIMONAL, W. Aqui é o país do futebol. Disponível em:
www.vagalume.com.br. Acesso em: 27 out. 2011 (fragmento).

Na letra da canção Aqui é o país do futebol, de Wilson
Simonal, o futebol, como elemento da cultura corporal
de movimento e expressão da tradição nacional, é
apresentado de forma crítica e emancipada devido ao
fato de
a) reforçar a relação entre o esporte futebol e o samba.
b) ser apresentado como uma atividade de lazer.
c) ser identificado com a alegria da população brasileira.
d) promover a reflexão sobre a alienação provocada
pelo futebol.
e) ser associado ao desenvolvimento do país.

antiofídico caso seja picado por uma cobra e
vacina contra a leptospirose.
b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso
entre em contato com a Leptospira sp.
c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso
seja picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas.
d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre
amarela como para veneno de cobras, e vacina contra
a leptospirose.
e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp
e vacina contra a febre amarela caso entre em contato
com o vírus causador da doença.
QUESTÃO 07 (ENEM 2010 - QUESTÃO 61)
No ano de 2000, um vazamento em dutos de
óleo na baía de Guanabara (RJ) causou um dos maiores
acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna
e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia
alimentar de toda a baía. O petróleo forma uma película
na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas
da atmosfera com a água e desfavorece a realização
de fotossíntese pelas algas, que estão na base da
cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento
de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores
e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e
flora aquáticas, bem como conduziu a morte diversas
espécies de animais, entre outras formas de vida,
afetando também a atividade pesqueira.
LAUBIER. L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American
Brasil. 4(39), ago. 2005 (adaptado).

BIOLOGIA
QUESTÃO 06 (ENEM 2010 - QUESTÃO 50)
A vacina, o soro e os antibióticos submetem
os organismos a processos biológicos diferentes.
Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem
altas incidências de febre amarela, de picadas de
cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar
ou tratar problemas de saúde relacionados a essas
ocorrências devem seguir determinadas orientações.
Ao procurar um posto de saúde, um viajante
deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento
a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro

A situação exposta no texto e suas implicações
a) indicam a independência da espécie humana com
relação ao ambiente marinho.
b) alertam para a necessidade do controle da poluição
ambiental para a redução do efeito estufa.
c) ilustram a interdependência das diversas formas de
vida (animal, vegetal e outras) e o seu habitat.
d) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação
do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade
mesmo em condições extremas de poluição.
e) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa
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capacidade das espécies vegetais, que estão na base
da cadeia alimentar hídrica.
QUESTÃO 08 (ENEM 2011 - QUESTÃO 67)

mosquito necessita de ambientes cobertos e fechados
para a sua reprodução.
b) Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, haja vista que o mosquito se reproduz na parede
das casas de barro.

Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou
recentemente ter criado uma “célula sintética”,
uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides.
Os pesquisadores montaram uma sequência de
nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa
bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de
bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução,
o cromossomo da Mycoplasma capricolum foi
neutralizado e o cromossomo artificial da Mycoplasma
mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo
suas proteínas.

c) Remoção dos recipientes que possam acumular
água, porque as larvas do mosquito se desenvolvem
nesse meio.

GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a
Chemically synthesized Genome. Science, v. 329, 2010 (adaptado).

QUESTÃO 10 (ENEM 2012 - QUESTÃO 52)

A importância dessa inovação tecnológica para a
comunidade científica se deve à
a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais.
b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios.
c) possibilidade de produção em massa da bactéria
Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais.
d) possibilidade de programar geneticamente
microrganismos ou seres mais complexos para
produzir medicamentos, vacinas e combustíveis.
e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de
expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas
serem usadas na indústria.

d) Higienização adequada de alimentos, visto que as
larvas do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato.
e) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a
reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas.

O milho transgênico é produzido a partir da
manipulação do milho original, com a transferência,
para este, de um gene de interesse retirado de outro
organismo de espécie diferente.
A característica de interesse será manifestada
em decorrência
a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene
transferido.
b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene
transferido.
c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do
DNA não hibridizado.
d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do
DNA do milho original.
e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir
do DNA recombinante.

EDUCAÇÃO FÍSICA
QUESTÃO 09 (ENEM 2011 - QUESTÃO 88)

QUESTÃO 11 (ENEM 2011 - QUESTÃO 96)

Durante as estações chuvosas, aumentam no
Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que têm
como objetivo a redução da proliferação do mosquito
Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue.
Que proposta preventiva poderia ser efetivada
para diminuir a reprodução desse mosquito?

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.

a) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o
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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
da 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.
QUESTÃO 12 (ENEM 2011 - QUESTÃO 105)
Conceitos e importância das lutas
Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes
marciais tiveram duas conotações principais: eram
praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um
apelo filosófico como concepção de vida bastante
significativo.
Atualmente, nos deparamos com a grande expansão
das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais
foram se disseminando, ora pela necessidade de luta
pela sobrevivência ou para a “defesa pessoal”
CARREIRO, E. A. Educação Fisica na escola:
Implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008 (fragmento).

Um dos problemas da violência que está presente
principalmente nos grandes centros urbanos são as
brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas,
além da formação de gangues, que se apropriam
de gestos das lutas, resultando, muitas vezes,
em fatalidades. Portanto, o verdadeiro objetivo
da aprendizagem desses movimentos foi mal
compreendido, afinal as lutas

a) se tornaram um esporte, mas eram
praticadas com o objetivo guerreiro a fim de garantir a
sobrevivência.
b) apresentam a possibilidade de desenvolver o
autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter.
c) possuem como objetivo principal a “defesa pessoal”
por meio de golpes agressivos sobre o adversário.
d) sofreram transformações em seus princípios filosóficos
em razão de sua disseminação pelo mundo.
e) se disseminaram pela necessidade de luta pela
sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida.
QUESTÃO 13 (ENEM 2012 - QUESTÃO 110)
E como manejava bem os cordéis de seus títeres,
ou ele mesmo, títere voluntário e consciente, como
entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como
se desfazia de suas articulações e de seus reflexos
quando achava nisso conveniência. Também ele
soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita
de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade,
de insolência e submissão, de silêncios e rompantes,
de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata
para o momento preciso, a frase picante ou obscena no
ambiente adequado, o tom humilde diante do superior
útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando
o poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer
situações equívocas, e armar intrigas das quais se saía
sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a
fortuna se ganha com uma frase, num dado momento,
que este momento único, irrecuperável, irreversível,
exige um estado de alerta para a sua apropriação.
RAWET, S. O aprendizado. In: Diálogo. Rio de Janeiro:
GDR, 1963 (fragmento).

No conto, o autor retrata criticamente a habilidade do
personagem no manejo de discursos diferentes segundo
a posição do interlocutor na sociedade. A crítica à
conduta do personagem está centrada
a) na imagem do títere ou fantoche em que o personagem
acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos
de poder na linguagem.
b) na alusão à falta de articulações e reflexos do
personagem, dando a entender que ele não possui o
manejo dos jogos discursivos em todas as situações.
c) no comentário, feito em tom de censura pelo autor,
sobre as frases obscenas que o personagem emite em
determinados ambientes sociais.
d) nas expressões que mostram tons opostos
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nos discursos empregados aleatoriamente pelo
personagem em conversas com interlocutores
variados.
e) no falso elogio à originalidade atribuída a esse
personagem, responsável por seu sucesso no
aprendizado das regras de linguagem da sociedade.
QUESTÃO 14 (ENEM 2010 - QUESTÃO 110)

QUESTÃO 15 (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.
Disponível em: http://algarveturistico.com/wp- content/
uploads/2009/04/ptm-ginastica-ritmica-01.jpg.
Acesso em: 01 set. 2010

O desenvolvimento das capacidades físicas (qualidades motoras passíveis de treinamento) ajuda na
tomada de decisões em relação à melhor execução
do movimento. A capacidade física predominante no
movimento representado na imagem é
a) a velocidade, que permite ao músculo executar uma
sucessão rápida de gestos em movimentação de intensidade máxima.
b) a resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda
da qualidade da execução
c) a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de
um movimento, em uma ou mais articulações, sem
causar lesões.
d) a agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de direção.
e) o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base.

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

ESPANHOL
QUESTÃO 16 (Texto 1 - Enem 2010)
Los animales
En la Unión Europea desde el 1º de octubre de 2004
el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales
que viajan con su dueño en cualquier compañía.
AVISO ESPECIAL: en España los animales deben haber
sido vacunados contra la rabia antes de su dueño solicitar
la documentación. Consultar a un veterinario.
Disponível em: http://www.agencedelattre.com.
Acesso em: 2 maio 2009 (adaptado).

De acordo com as informações sobre aeroportos e
estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que more
na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu
cachorro deve:
a) Consultar as autoridades para verificar a possibilidade
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de viagem.
b) Ter um certificado especial tirado em outubro de
2004
c) Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo
d) Vacinar o animal contra todas as doenças
e) Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele

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 17 (Texto 2 - Enem 2010)
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 sería 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).

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

QUESTÃO 18 (Enem 2010)
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.
QUESTÃO 19 (Texto 3 - Enem 2010)
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
director del ensayo, Javier Basterra-Gortari, por lo que
“el único factor que queda es el tabaquismo”. El estudio
se ha publicado en la Revista Española de Cardiología.
“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y por eso
las personas que dejan de fumar engordan”, añade
Basterra-Gortari. 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://www.elpais.com/articulo/sociedad.
Acesso em: 23 abr. 2010 (fragmento).
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O texto jornalístico caracteriza-se basicamente
por apresentar informações dos mais variados assuntos
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 do fumante
c) Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas
d) Fumantes engordam mais que não fumantes
e) Tabagismo como fator de emagrecimento.
QUESTÃO 20 (TEXTO 4)
RESPETAR LA NATURALEZA
					
A algunos les parecerá extraño que se haga entrar en la
moral el respeto a los reinos mineral, vegetal y animal.
Pero debe recordarse que estos reinos constituyen la
morada humana, el escenario de nuestra vida.
El poeta mexicano Enrique González dice: “... Y
quitarás, piadoso, tu sandalia para no herir las piedras
del camino”. Dante, el gran poeta italiano, supone
que, al romper la rama de un árbol, el tronco le reclama
y le grita: “¿Por qué me rompes?”. Este símbolo nos
ayuda a entender cómo el hombre de conciencia
moral plenamente cultivada siente horror por las
mutilaciones y destrozos.
En verdad, el espíritu de maldad asoma ya cuando
enturbiamos una fuente de agua clara, o echamos
inmundicias a los ríos o desechos tóxicos al mar;
o cuando arrancamos ramas de los árboles por sólo
ejercitar las fuerzas; o cuando contribuimos a ensuciar
el aire que todos necesitamos; o cuando matamos
animales fuera de los casos en que nos sirven de
alimento; o cuando torturamos por crueldad a los
animales domésticos, o bien nos negamos a adoptar
prácticas que los alivien un poco en su trabajo.
Este respeto al mundo natural que habitamos, a las
cosas de la tierra, va creando en nuestro espíritu una
conciencia de la importancia que tiene para nosotros
la preservación de la ecología, esto es, la relación que
existe entre los organismos vivos y el medio ambiente.
Al mismo tiempo, este respeto despierta un hábito
de contemplación amorosa que contribuye a nuestra
felicidad y que, de paso, desarrolla nuestro espíritu de
observación y nuestra inteligencia.
Pero no debemos quedarnos con los ojos fijos en la
tierra. También debemos levantarlos a los espacios
celestes. Debemos interesarnos por el cielo que nos
cubre, su régimen de nubes, lluvias y vientos, sus
estrellas nocturnas. Cuando un hombre que tiene un
jardín ignora los nombres de sus plantas y sus árboles,
sentimos que hay en él algo de salvaje; que no se ha
preocupado por labrar la estatua moral que tiene el
deber de sacar de sí mismo. Igual diremos del que
ignora las estrellas de su cielo y los nombres de sus
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constelaciones.
El cuidado del ambiente y la preservación del equilibrio
ecológico de la naturaleza son indispensables para
nuestra supervivencia. Y el amor a la morada humana
es una garantía moral, es una prenda de que la persona
ha alcanzado un apreciable nivel del bien: aquel en
que se confunden el bien y la belleza, la obediencia
al mandamiento moral y el deleite en la contemplación
estética. Este punto es el más alto que puede alcanzar,
en este mundo, el ser humano.
Reyes, Alfonso. Cartilla Moral. México: Secretaría de Educación
Pública, 1992. p. 29-30.

1- Señala la proposición INCORRECTA(S), según el
texto.
a) El Planeta Tierra y sus recursos son nuestros. El
cuidado y la preservación del equilibrio ecológico son
indispensables a nuestra supervivencia.
b) Podemos usar los recursos que la Naturaleza nos
proporciona, pero sin alterar ni descuidar el equilibrio
ecológico.
c) Todo ser humano debe conocer los nombres de todas
las plantas y de todos los astros del universo.
d) El ser humano con un mínimo de sensibilidad
usa los recursos de la Naturaleza y contempla sus
bellezas.
e) El uso de insecticidas es desaconsejado porque
causa serios problemas al medio ambiente.

FILOSOFIA
QUESTÃO 21 (ENEM 2012 - QUESTÃO 03)
É verdade que nas democracias o povo parece fazer
o que quer; mas a liberdade política não consiste
nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é
independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito
de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão
pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais
liberdade, porque os outros também teriam tal poder.

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis, São Paulo:
Editora Nova Cultural. 1997 (adaptado).

A característica de democracia
Montesquieu diz respeito

ressaltada

por

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao
tomar as decisões por si mesmo.
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à
conformidade às leis.
c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e,
nesse caso, livre da submissão às leis.
d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é
proibido, desde que ciente das consequências.

e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo
com seus valores pessoais.
QUESTÃO 22 (ENEM 2012 - QUESTÃO 10)
Esclarecimento é a saída do homem de sua
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A
menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu
entendimento sem a direção de outro indivíduo. O
homem é o próprio culpado dessa menoridade se a
causa dela não se encontra na falta de entendimento,
mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si
mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de
fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema
do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as
causas pelas quais uma tão grande parte dos homens,
depois que a natureza de há muito os libertou de uma
condição estranha, continuem, no entanto, de bom
grado menores durante toda a vida.
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?
Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado).

Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento,
fundamental para a compreensão do contexto
filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no sentido
empregado por Kant, representa
a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade.

ressalta
a) os conteúdos éticos decorrentes das ideologias
político-partidárias.
b) o valor da ação humana derivada de preceitos
metafísicos.
c) a sistematização de valores desassociados
da cultura.
d) o sentido coletivo e político das ações humanas individuais.
e) o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos .
QUESTÃO 24 (ENEM 2012 - QUESTÃO 24)
TEXTO I
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento
originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que
outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar
se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos
são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar
por feltragem e, ainda mais condensadas, transformamse em água. A água, quando mais condensada,
transforma-se em terra, e quando condensada ao
máximo possível, transforma-se em pedras.
BURNET, J. A aurora da filosofia grega.
Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).

b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas.
c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter
objetivo, de forma heterônoma.
d) a compreensão de verdades religiosas que libertam
o homem da falta de entendimento.
e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão.
QUESTÃO 23 (ENEM 2010 - Questão 44)
Na ética contemporânea, o sujeito não é mais
um sujeito substancial, soberano e absolutamente
livre, nem sujeito empírico puramente natural. Ele é
simultaneamente os dois, na medida em que é um
sujeito histórico-social. Assim a ética adquire um
dimensionamento político uma vez que a ação do
ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada
fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética
se entrelaça,
necessariamente, com a política,
entendida esta como a área de avaliação dos valores
que atravessam as relações sociais e que interliga os
indivíduos entre si.

TEXTO II
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “ Deus,
como criador de todas as coisas, está no princípio
do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo
se nos apresentam, em face desta concepção, as
especulações contraditórias dos filósofos, para os quais
o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos,
como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga
Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem
ancorar o mundo. numa teia de aranha”.
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã.
São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado).

Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram
teses para explicar a origem do universo, a partir de uma
explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo
grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em
comum na sua fundamentação teorias que
a) eram baseadas nas ciências da natureza.
b) refutavam as teorias de filósofos da religião.
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.

SEVERINO, A. J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992 (adaptado).

d) postulavam um princípio originário para o mundo.

O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo
de formação da ética na sociedade contemporânea,

e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.
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QUESTÃO 25 (ENEM 2012 - QUESTÃO 27)
Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo
acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, e que ocorrem
diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livrearbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o
controle sobre a outra metade.

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado).

Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o
vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao
a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo.
b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.
c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.
d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem.
e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.

FÍSICA
QUESTÃO 26 (ENEM 2009 - QUESTÃO 38)
Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar
o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma
temperatura de 5 °C. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível
para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o
posto compra 20 mil litros de álcool a 5 ºC e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado
que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1×10-3 ºC-1, desprezando-se o custo da energia gasta no
aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool
após uma semana de vendas estaria entre
a) R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
b) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.
c) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.
d) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.
e) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.
QUESTÃO 27 (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
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Considerando que o modelo de maior potência da
versão 220 V da torneira suprema foi inadvertidamente
conectada a uma rede com tensão nominal de 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 28 (ENEM 2011 - QUESTÃO 73)
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.

utilizando a razão, considerada linear, entre a
quantidade de luz produzida e o consumo.
A quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja
unidade é o lúmen (lm). O consumo está relacionado
à potência elétrica da lâmpada que é medida em watt
(W). Por exemplo, uma lâmpada incandescente de
40 W emite cerca de 600 lm, enquanto uma lâmpada
fluorescente de 40 W emite cerca de 3.000 lm.
Disponível em: http://tecnologia.terra.com.br. Acesso em: 29 fev.
2012 (adaptado).

A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 W é
a) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W,
que produz menor quantidade de luz.
b) maior que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W,
que produz menor quantidade de luz.
c) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 W,
que produz a mesma quantidade de luz.
d) menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 W,
pois consome maior quantidade de energia.
e) igual a de uma lâmpada fluorescente de 40 W, que
consome a mesma quantidade de energia.
QUESTÃO 30 – (ENEM 2012 - QUESTÃO 66)
Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária
é necessário minimizar o tempo entre estações. Para
isso a administração do metrô de uma grande cidade
adotou o seguinte procedimento entre duas estações:
a locomotiva parte do repouso com aceleração
constante por um terço do tempo de percurso, mantém
a velocidade constante por outro terço e reduz sua
velocidade com desaceleração constante no trecho
final, até parar.
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função
do tempo (eixo horizontal) que representa o movimento
desse trem?

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.
QUESTÃO 29 (ENEM 2012 - QUESTÃO 54)
A eficiência das lâmpadas pode ser comparada
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GEOGRAFIA
QUESTÃO 31 (ENEM 2012 - QUESTÃO 21)
A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na
espera para atracar no porto de Santos é igual a 11 anos
- isso, contando somente o intervalo de janeiro a outubro
de 2011. O problema não foi registrado somente neste
ano. Desde 2006 a perda de tempo supera uma década.
Folha de S. Paulo. 25 dez. 2011 (adaptado).

A situação descrita gera consequências em cadeia,
tanto para a produção quanto para o transporte. No
que se refere à territorialização da produção no Brasil
contemporâneo, uma dessas consequências é a
a) realocação das exportações para o modal aéreo em
função da rapidez.
b) dispersão dos serviços financeiros em função da
busca de novos pontos de importação.
c) redução da exportação de gêneros agrícolas em
função da dificuldade para o escoamento.
d) priorização do comércio com países vizinhos em
função da existência de fronteiras terrestres.
e) estagnação da indústria de alta tecnologia em função
da concentração de investimentos na infraestrutura de
circulação.
QUESTÃO 32 (ENEM 2012 - QUESTÃO 28)
A interface clima/sociedade pode ser considerada em
termos de ajustamento à extensão e aos modos como
as sociedades funcionam em uma relação harmônica
com seu clima. O homem e suas sociedades são
vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é
a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer
por causas climáticas.
AYOADE, J. O. Introdução a climatologia para os trópicos. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 (adaptado).

Considerando o tipo de relação entre ser humano e
condição climática apresentado no texto, uma sociedade
toma-se mais vulnerável quando
a) concentra suas atividades no setor primário.
b) apresenta estoques elevados de alimentos.
c) possui um sistema de transportes articulado.
d) diversifica a matriz de geração de energia.
e) introduz tecnologias à produção agrícola.
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QUESTÃO 33 (ENEM 2012 - QUESTÃO 29)
Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa
onde os impostos são menores, as unidades de
produção onde os salários são os mais baixos, os
capitais onde os juros são os mais altos e seus
executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais
elevada.
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha
russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 (adaptado).

No texto estão apresentadas estratégias empresariais
no contexto da globalização. Uma consequência social
derivada dessas estratégias tem sido
a) o crescimento da carga tributária.
b) o aumento da mobilidade ocupacional.

b) Modernização técnica do território, com
redução do nível de emprego formal.
c) Valorização de atividades de subsistência, com redução da produtividade da terra.
d) Desenvolvimento de núcleos policultores, com
ampliação da concentração fundiária.
e) Melhora da qualidade dos produtos, com retração na
exportação de produtos primários.
QUESTÃO 35 (ENEM 2012 - QUESTÃO 38)
Composição da população residente urbana
por sexo, segundo os grupos de idade - Brasil
1991/2010.

c) a redução da competitividade entre as empresas.
d) o direcionamento das vendas para os mercados
regionais.
e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados
nacionais.
QUESTÃO 34 (ENEM 2012 - QUESTÃO 35)

BRASIL. IBGE. Censo demográfico 1991-2010.

Composição da população residente rural por sexo,
segundo os grupos de idade - Brasil - 1991/2010.

Disponível em: http://nutriteengv.blogspot.com.br.
Acesso em: 28 dez. 2011.

Na charge faz-se referência a uma modificação
produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição
presente no espaço rural brasileiro derivada dessa
modificação produtiva está presente em:
a) Expansão das terras agricultáveis, com manutenção de desigualdades sociais.

BRASIL. IBGE. Censo demográfico 1991-2010.
BRASIL. IBGE. Censo demográfico 1991-2010. Rio de Janeiro. 2011.

A interpretação e a correlação das figuras sobre a
dinâmica demográfica brasileira demonstram um(a)

15

b) menor proporção de homens na área rural.

econômico espanhol na América a partir do século XV.
A implicação desse interesse na ocupação do espaço
americano está indicada na:

c) aumento da proporção de fecundidade na área rural.

a) expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico.

d) queda da longevidade na área rural.

b) promoção das guerras justas para conquistar o território.

a) menor proporção de fecundidade na área urbana.

e) queda do número de idosos na área urbana.

HISTÓRIA

c) imposição da catequese para explorar o trabalho africano.
d) opção pela policultura para garantir o povoamento
ibérico.

QUESTÃO 36 (ENEM 2012 - QUESTÃO 07)
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais,
onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus
partidários prepararam uma série de manifestações
a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando
fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite
de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram
conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante
os quais os “brasileiros” apagavam as fogueiras
“portuguesas” e atacavam as casas iluminadas, sendo
respondidos com cacos de garrafas jogadas das
janelas.
VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2008 (adaptado).

e) fundação de cidades para controlar a circulação de
riquezas.
QUESTÃO 38 (ENEM 2012 - QUESTÃO 18)
Com sua entrada nos gibis, o Capitão chegaria para
apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a
tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um
herói com uma bandeira americana no peito aplicando
um sopapo no Fürer só poderia ganhar destaque, e o
sucesso não demoraria muito a chegar.

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se
caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse
sentido, a análise dos episódios descritos em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro revela:
a) estímulos ao racismo.
b) apoio ao xenofobismo.
c) críticas ao federalismo.
d) repúdio ao republicanismo.
e) questionamentos ao autoritarismo.
QUESTÃO 37 (ENEM 2012 - QUESTÃO 12)
Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos
testemunhos, e é que vi nesta terra de Veragua
[Panamá] maiores indícios de ouro nos dois primeiros
dias do que na Hispaniola em quatro anos, e que as
terras da região não podem ser mais bonitas nem mais
bem lavradas. Ali, se quiserem podem mandar extrair
à vontade.
Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Apud AMADO, J.; FIGUEIREDO, L. C. Colombo e a América: quinhentos anos
depois. São Paulo: Atual, 1991 (adaptado).

O
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documento

permite

identificar

um

interesse

COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador: crítica.
Disponível em: www.revistastartcom.br. Acesso em: 27 jan. 2012
(adaptado).

A capa da primeira edição norte-americana da revista
do Capitão América demonstra sua associação com a
participação dos Estados Unidos na luta contra:
a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial.
b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial.
c) o poder soviético, durante a Guerra Fria.
d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã.

e) o terrorismo internacional, após o 11 de setembro
de 2001.
QUESTÃO 39 (ENEM 2012 - QUESTÃO 19)
Elaborado pelos partidários da Revolução
Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado
pretendia mobilizar a população paulista contra o
governo federal.

o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio
comum de todos os povos.
ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jornal, 30 out. 1936. In: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999 (adaptado).

A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, foi orientada por
ideias como as descritas no texto, que visavam:
a) a submeter a memória e o patrimônio nacional ao
controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência
autoritária do Estado Novo.
b) transferir para a iniciativa privada a responsabilidade
de preservação do patrimônio nacional, por meio de leis
de incentivo fiscal.
c) definir os fatos e personagens históricos a serem
cultuados pela sociedade brasileira, de acordo com o
interesse público.
d) resguardar da destruição as obras representativas
da cultura nacional, por meio de políticas públicas
preservacionistas.

Essa mobilização utilizou-se de uma referência
histórica associando o processo revolucionário:
a) à experiência francesa, expressa no chamado à luta
contra a ditadura.
b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à
bandeira paulista.
c) ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que empunha a bandeira.
d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado
em primeiro plano.
e) ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado
pela pequenez de sua figura no cartaz.

e) determinar as responsabilidades pela destruição
do patrimônio nacional, de acordo com a legislação
brasileira.

INGLÊS
QUESTÃO 41 (ENEM 2012 - QUESTÃO 93)
Quotes of the Day
Friday, Sep. 02, 2011
“There probably was a shortage of not just respect and
boundaries but also love. But you do need, when they
cross the line and break the law, to be very tough”.
British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that
those involved in the recent riots in England need “tough
love” as he vows to “get to grips” with the country’s
problem families.
Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 (adaptado).

QUESTÃO 40 (ENEM 2012 - QUESTÃO 20)
O que o projeto governamental tem em vista é poupar
à Nação o prejuízo irreparável do perecimento e da
evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio.
Grande parte das obras de arte até mais valiosas e dos
bens de maior interesse histórico, de que a coletividade
brasileira era depositária, têm desaparecido ou se
arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas
e as relíquias da história de cada país não constituem

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em
agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron
têm como foco principal
a) enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos
e suas famílias.
b) criticar as ações agressivas demonstradas nos
tumultos pelos jovens.
c) estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens
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e o excesso de amor.
d) reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza.
e) descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos.
QUESTÃO 42 (ENEM 2012 - QUESTÃO 94)
Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus
fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, os termos love,
power e peace para justificar sua opinião de que
a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens.
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor.
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam.
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas.
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir.
QUESTÃO 43 (ENEM 2012 - QUESTÃO 95)
AINT NO WAY
Y’ALL SHULD BE HERE
IF YA DONT SPEAK
ENGLISH REAL
GOOD!

SURE! MAY
I SUGGEST YOU AVOID
DOUBLE NEGATIVES
AND DON’T FORGET TO
USE AN ADVERB!

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar
comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão
sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse
cartum, a linguagem utilizada pelos personagens em uma
conversa em inglês evidencia
a) a predominância do uso da linguagem informal sobre a
língua padrão.
b) dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos
da linguagem.
c) aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de
diferentes lugares.
d) necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos
personagens.

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

e) facilidade de compreensão entre falantes com sotaques
distintos.

QUESTÃO 44 (ENEM 2010 - QUESTÃO 94)
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.
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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.

QUESTÃO 45 (ENEM 2010 - QUESTÃO 92 prova cinza)

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.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 46 (ENEM 2010 - QUESTÃO 157)
Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de diâmetro e 4 m de largura (de espessura desprezível),
foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 cm de espessura.
Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10,00 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o
preço dessa manilha é igual a
a) R$ 230,40.
b) R$ 124,00.
c) R$ 104,16.
d) R$ 54,56.
e) R$ 49,60.
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na imagem, é
QUESTÃO 47 (ENEM 2010 - QUESTÃO 164)
Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para
fabricar, em grande quantidade, uma peça com o
formato de um prisma reto com base triangular, cujas
dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm e cuja
altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira
que a perfuração na forma de um cilindro circular reto
seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra
a figura.

a) 2 614.
b) 3 624.
c) 2 715.
d) 3 725.
e) 4 162.
QUESTÃO 49 (ENEM 2011 - QUESTÃO 151)
As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em
dia, podem ser compradas por quilogramas, existindo
também a variação dos preços de acordo com a época
de produção. Considere que, independente da época ou
variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma.
Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m pago
em reais pela compra de n quilogramas desse produto é
a)

O raio da perfuração da peça é igual a
a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 3 cm.
d) 4 cm.
e) 5 cm.
QUESTÃO 48 (ENEM 2011 - QUESTÃO 137)
O medidor de energia elétrica de uma residência,
conhecido por “relógio de luz”, é constituído de quatro
pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão
indicados conforme a figura:

Disponível em: http://www.enersul.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010.

A medida é expressa em kWh. O número obtido na
leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do
número é formada pelo último algarismo ultrapassado
pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh,
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b)

c)

QUESTÃO 50 (ENEM 2011 - QUESTÃO 158)
Para determinar a distância de um barco até a praia, um
navegante utilizou o seguinte procedimento: a partir de
um ponto A, mediu o ângulo visual α fazendo mira em
um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo
sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que fosse
possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob
um ângulo visual 2α. A figura ilustra essa situação:

d)

Trajetória do barco

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α =
30o e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia
percorrido a distância AB = 2 000 m. Com base nesses
dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância
do barco até o ponto fixo P será
a) 1 000 m.
b) 1 000 √ 3 m.
c) 2 000 √3 m.
3
d) 2 000 m.
e) 2 000 √3 m.

LÍNGUA PORTUGUESA
e)

QUESTÃO 51 (ENEM 2012 - QUESTÃO 101)

Extra, extra. Este macaco é humano.
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NÃO SOMOS TÃO ESPECIAIS
Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em
menor grau.
INTELIGÊNCIA
A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e
mamíferos tem algum tipo de raciocínio.
AMOR
O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies, como os corvos, que também
criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte.
CONSCIÊNCIA
Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais de que
sabem quem são e se distinguem dos outros. Ou seja, são conscientes.
CULTURA
O primatologista Frans de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos
hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura se não isso?
BURGIERMAN, D. Superinteressante, n. 190, jul. 2003.

O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação aos outros
animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são
a) definição e hierarquia.
b) exemplificação e comparação.
c) causa e consequência.
d) finalidade e meios.
e) autoridade e modelo.

QUESTÃO 52 (ENEM 2012 - QUESTÃO 100)

LAERTE. Disponível em: http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set.2011

Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora?
a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor.
b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica.
c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico.
d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores.
e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor.
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QUESTÃO 53 (ENEM 2012 - QUESTÃO 114)
TEXTO I
A característica da oralidade radiofônica, então,
seria aquela que propõe o diálogo com o ouvinte: a
simplicidade, no sentido da escolha lexical; a concisão
e coerência, que se traduzem em um texto curto,
em linguagem coloquial e com organização direta; e
o ritmo, marcado pelo locutor, que deve ser o mais
natural (do diálogo). É esta organização que vai “reger”
a veiculação da mensagem, seja ela interpretada ou de
improviso, com objetivo de dar melodia à transmissão
oral, dar emoção, personalidade ao relato de fato.

ocorrência rara de adjetivos, de modo a diminuir as
marcas de subjetividade, do locutor.
QUESTÃO 54 (ENEM 2012 - QUESTÃO 123)

VELHO, A. P. M. A linguagem do rádio multimídia. Disponível em:
www.bocc.ubi.pt. Acesso em: 27 fev. 2012.

TEXTO II
A dois passos do paraíso

Disponível em: www.ivancabral.com. acesso em 27 fev. 2012.

A Rádio Atividade leva até vocês
Mais um programa da séria série
“Dedique uma canção a quem você ama”
Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta
Uma carta d’uma ouvinte que nos escreve
E assina com o singelo pseudônimo de
“Mariposa Apaixonada de Guadalupe”
Ela nos conta que no dia que seria
o dia mais feliz de sua vida
Arlindo Orlando, seu noivo
Um caminhoneiro conhecido da pequena e
Pacata cidade de Miracema do Norte
Fugiu, desapareceu, escafedeu-se
Oh! Arlindo Orlando volte
Onde quer que você se encontre
Volte para o seio de sua amada
Ela espera ver aquele caminhão voltando
De faróis baixos e para-choque duro...

O efeito de sentido da charge é provocado pela
combinação de informações visuais e recursos
linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida
recorre à

BLlTZ. Disponível em: http://letras.terra.com.br. Acesso em: 28 fev.
2012 (fragmento).

e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família.

Em relação ao Texto I, que analisa a linguagem do
rádio, o Texto II apresenta, em uma letra de canção,
a) estilo simples e marcado pela interlocução com o
receptor, típico da comunicação radiofônica.
b) lirismo na abordagem do problema, o que o afasta
de uma possível situação real de comunicação
radiofônica.
c) marcação rítmica dos versos, o que evidencia
o fato de o texto pertencer a uma modalidade de
comunicação diferente da radiofônica.
d) direcionamento do texto a um ouvinte específico,
divergindo da finalidade de comunicação do rádio, que
é atingir as massas.
e) objetividade na linguagem caracterizada pela

a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a ideia que pretende veicular.
b) ironia para conferir um novo significado ao termo
“outra coisa” .
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar,
o espaço da população pobre e o espaço da população rica.
d) personificação para opor o mundo real pobre ao
mundo virtual rico.

QUESTÃO 55 (ENEM 2012 - QUESTÃO 131)
Labaredas nas trevas
Fragmentos do diário secreto de
Teodor Konrad Nalecz Korzeniowski
20 DE JULHO [1912]
Peter Sumerville pede-me que escreva um artigo sobre
Crane. Envio-lhe uma carta: “Acredite-me, prezado
senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por
qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, escrevesse
sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. [...]
Dificilmente encontro alguém, agora, que saiba quem
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é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os
jovens escritores que estão surgindo ele simplesmente
não existe.”
20 DE DEZEMBRO [1919]
Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal.
Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua
inglesa. Já se passaram dezenove anos desde que
Crane morreu, mas eu não o esqueço. E parece que
outros também não. The London Mercury resolveu
celebrar os vinte e cinco anos de publicação de um livro
que, segundo eles, foi “um fenômeno hoje esquecido”
e me pediram um artigo.
FONSECA, R. Romance negro e outras histórias. São Paulo:
Companhia das Letras, 1992 (fragmento).

Na construção de textos literários, os autores recorrem
com frequência a expressões metafóricas. Ao empregar
o enunciado metafórico “Muito peixe foi embrulhado
pelas folhas de jornal”, pretendeu-se estabelecer,
entre os dois fragmentos do texto em questão, uma
relação semântica de
a) causalidade, segundo a qual se relacionam as partes de um texto, em que uma contém a causa e a outra, a consequência.

etanol.
A partir desses dados, é correto concluir que a destilação
em questão gerou um resíduo com uma concentração
de etanol em massa
a) de 0%.
b) de 8,0%.
c) entre 8,4% e 8,6%.
d) entre 9,0% e 9,2%.
e) entre 13% e 14%.
QUESTÃO 57 (ENEM 2010 - QUESTÃO 53)
O aquecimento global, ocasionado pelo aumento
do efeito estufa, tem como uma de suas causas a
disponibilização acelerada de átomos de carbono para
atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo,
na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os
óleos e o carvão, que libera o gás carbônico (CO2) para a
atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH4),
outro gás causador do efeito estufa, está associada à
pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros
sanitários.
Apesar dos problemas causados pela disponibilização
acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis
à vida na Terra e importantes para a manutenção do
equilíbrio ecológico, porque, por exemplo, o:

b) temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado
nas partes em questão.

a) Metano é fonte de carbono para os organismos
fotossintetizantes.

c) condicionalidade, segundo a qual se combinam
duas partes de um texto, em que uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas na outra.

b) Metano é fonte de hidrogênio para os organismos
fotossintetizantes.

d) adversidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra.

c) Gás carbônico é fonte de energia para os organismos
fotossintetizantes.

e) finalidade, segundo a qual se articulam duas partes
de um texto em que uma apresenta o meio, por exemplo, para uma ação e a outra, o desfecho da mesma.

d) Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os
organismos fotossintetizantes.
e) Gás carbônico é a fonte de oxigênio molecular para os
organismos heterotróficos aeróbios.

QUÍMICA
QUESTÃO 56 (ENEM 2009 - QUESTÃO 44)
O álcool hidratado utilizado como combustível veicular
é obtido por meio da destilação fracionada de soluções
aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa.
Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é
aumentado, até o limite de 96% em massa.
Considere que, em uma usina de produção de etanol,
800 kg de uma mistura etanol/água com concentração
20% em massa de etanol foram destilados, sendo
obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa de
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QUESTÃO 58 (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 59 (ENEM 2011 - QUESTÃO 50)
Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto,
uma característica importante, ao se escolher um combustível, é analisar seu calor de combustão (∆Hco) definido
como a energia liberada na combustão completa de um mol de combustível no estado padrão.
O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu (∆Hco)

Substância
benzeno
etanol
glicose
metano
octano

Fórmula
C6H6 (l)
C2H5OH(l)
C6H12O6 (s)
CH4 (g)
C8H18 (l)

∆Hco (kJ/mol)
-3268
-1368
-2808
-890
-5471
ATKINS, P. Princípios de Química. Bookman, 2007 (adaptado).

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no
ambiente pela mesma quantidade de energia produzida?
a) Benzeno.
b) Metano.
c) Glicose.
d) Octano.
e) Etanol.
QUESTÃO 60 (ENEM 2011 - QUESTÃO 52)
Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo, apontado por
especialistas, é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas
crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água
de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio.
O Liberal. 8 jul. 2008. Disponível em: http://www.oliberal.com.br.

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por
microrganismos a essas populações ribeirinhas é a
a) Filtração.
b) Cloração.
c) Coagulação.
d) Fluoretação.
e) Decantação.
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SOCIOLOGIA
QUESTÃO 61 (ENEM 2012 - QUESTÃO 14)

b) a democratização do padrão de beleza, tornando-o
acessível pelo esforço individual.
c) o controle do consumo, impulsionando uma crise
econômica na indústria de alimentos.
d) a culpabilização individual, associando obesidade à
fraqueza de caráter.
e) o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional.
QUESTÃO 63 (ENEM 2012 - QUESTÃO 31)

Disponível em http://primeira-serie.blogspot.com.br. Acesso em:
07 de dez. 2011 (adaptado).

Na imagem do início do século XX, identifica-se um
modelo produtivo cuja forma de organização fabril
baseava-se na:
a) autonomia do produtor direto.
b) adoção da divisão sexual do trabalho.
c) exploração do trabalho repetitivo.
d) utilização de empregados qualificados.
e) incentivo à criatividade dos funcionários.
QUESTÃO 62 (ENEM 2012 - QUESTÃO 23)
Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção
da imagem corporal, gerando gordos que se veem
magros e magros que se veem gordos, numa quase
unanimidade de que todos se sentem ou se veem
“distorcidos”.
Engordamos quando somos gulosos. É pecado da
gula que controla a relação do homem com a balança.
Todo obeso declarou, um dia, guerra à balança. Para
emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita cuja,
visando adequar-se às necessidades para as quais ela
aponta.
FREIRE. D. S. Obesidade não pode ser prérequisito. Disponível em: gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012
(adaptado).

O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos
corpos, que tem como consequência:
a) a ampliação dos tratamentos médicos alternativos,
reduzindo os gastos com remédios.

26

A experiência que tenho de lidar com aldeias de
diversas nações me tem feito ver, que nunca índio fez
grande confiança de branco e, se isto sucede com os
que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo
com esses que estão ainda brutos.
NORONHA, M. Carta a J. Caldeira Brant. 2
jan.1751. Apud CHAIM, M. M. Aldeamentos indígenas (Goiás: 17491811) São Paulo: Nobel, Brasília: INL, 1983 (adaptado).

Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de
Goiás foi governada por D. Marcos de Noronha, que
atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina
que incentivava a criação de aldeamentos em função:
a) das constantes rebeliões indígenas contra os
brancos colonizadores, que ameaçavam a produção
de ouro nas regiões mineradoras.
b) da propagação de doenças originadas do contato
com os colonizadores, que dizimaram boa parte da
população indígena.
c) do empenho das ordens religiosas em proteger
o indígena da exploração, o que garantiu a sua
supremacia na administração colonial.
d) da política racista da Coroa Portuguesa, contrária
à miscigenação, que organizava a sociedade em uma
hierarquia dominada pelos brancos.
e) da necessidade de controle dos brancos sobre a
população indígena, objetivando sua adaptação às
exigências do trabalho regular.

QUESTÃO 64 (ENEM 2012 - QUESTÃO 44)
Fugindo à luta de classes, a nossa organização
sindical tem sido um instrumento de harmonia e
de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se
limitou a um sindicalismo puramente “operário”, que

conduziria certamente a luta contra o “patrão”, como
aconteceu com outros povos.

homossexuais.

FALCAO, W. Cartas sindicais. In: Boletim do Ministério do Trabalho,

b) à falência da democracia no país, que torna
impeditiva a divulgação de estatísticas relacionadas à
violência contra homossexuais.

Indústria e Comércio. Rio de Janeiro, 10 (85). set. 1941 (adaptado).

Nesse documento oficial, à época do Estado Novo
(1937-1945), é apresentada uma concepção de
organização sindical que:
a) elimina os conflitos no ambiente das fábricas.
b) limita os direitos associativos do segmento patronal.
c) orienta a busca do consenso entre trabalhadores e
patrões.
d) proíbe o registro de estrangeiros nas entidades
profissionais do país.
e) desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da
classe trabalhadora.

c) à Constituição de 1988, que exclui do tecido social
os homossexuais, além de impedi-los de exercer seus
direitos políticos.
d) a um passado histórico marcado pela
demonização do corpo e por formas recorrentes de
tabus e intolerância.
e) a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado,
justificada a partir dos posicionamentos de correntes
filosófico-científicas

REDAÇÃO
QUESTÃO 65 (ENEM 2010 - QUESTÃO 30)
“Pecado nefando” era expressão correntemente
utilizada pelos inquisidores para a sodomia. Nefandus:
o que não pode ser dito. A Assembleia de clérigos
reunida em Salvador 1707, considerou a “sodomia
tão péssimo e horrendo crime”, tão contrário à lei da
natureza que “era indigno de ser nomeado” e, por isso
mesmo, nefando.
NOVAIS, F.; MELLO E SOUZA, L. História da Vida Privada no Brasil.
V. 1 São Paulo: Companhia das Letras, 1997 (adaptado).

O número de homossexuais assassinados no Brasil
bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com
o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais
(LGBT- Lésbicas, Gays, Bissexuais, e Travestis),
nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação
homofóbica no país.
Disponível em: www.alemdanoticia.com.br/ultimas_noticias.php?codnoticia=3871.
Acesso em: 29 abr. 201 0(adaptado).

A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação
sexual do outro e, muitas vezes, expressa-se sob a forma
de comportamentos violentos. Os textos indicam que
as condenações públicas, perseguições e assassinatos
de homossexuais no país estão associadas
a) à baixa representatividade política de grupos
organizados que defendem os direitos de cidadania dos

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes
e nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em
norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
“REDUÇÃO DA MAIOR IDADE PENAL NO BRASIL”,
apresentando proposta de conscientização social que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e
fatos para defesa de seu ponto de vista.
Texto 1:
A maioridade penal não deve ser discutida sozinha
Discutir a mera redução no limite etário sem considerar
todos os outros aspectos da questão penal brasileira é
inócuo. Importa ir a suas verdadeiras causas, que se
encontram, sobretudo, na desagregação familiar, na
falta de oportunidades, nas desigualdades sociais, na
insuficiência de políticas públicas sociais, na perda dos
valores éticos e religiosos, na banalização da vida e
no recrutamento feito pelo narcotráfico. A prevenção
da criminalidade, no entanto, se faz também de
outras formas, com polícias bem equipadas, políticas
eficientes de segurança pública, comprometimento da
comunidade, redução da impunidade e um sistema
prisional capaz de reeducar o detento. [...]
Outros países, baseados na efetiva ligação
que deve haver entre a capacidade de decisão do

27

jovem e sua responsabilização pelas atitudes toma
das, adotaram patamares diferentes do brasileiro para
a maioridade penal: 10 anos para Inglaterra e Suíça, 13
anos para a França, 14 anos para Alemanha e Espanha;
15 anos para Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega e
Islândia; 16 anos para Portugal. Países como a Nova
Zelândia adotam idades diferentes dependendo do
crime – 14 anos para ofensas menores, 12 anos para
crimes com pena máxima de 14 anos ou mais, e 10
anos para homicídio.

Jacques Rousseau (1712-1778). Para Rousseau, o
homem nasce bom. Quem o corrompe é justamente a
sociedade. Uma decorrência dessa visão é entender
que a maldade sempre tem uma causa social. No limite,
esse entendimento dilui responsabilidades individuais
para culpar a coletividade por tudo de ruim que ocorre.
Colunista - Fernando Martins - Gazeta do Povo.
http://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/conteudo.phtml?id=1372701&tit=A-natureza-humana-e-a-maioridade-penal

Texto 3

Adaptado de : http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.
phtml?id=1367599&tit=A-maioridade-penal-nao-deve-ser-discutida-sozinha> acesso em: 20/05/2013.

Texto 2:
A natureza humana e a maioridade penal
O pano de fundo da polêmica é uma “guerra” filosófica
que opõe duas visões opostas acerca da natureza
humana e que se resume a uma única pergunta: o
homem é essencialmente bom ou mau? A crença numa
ou noutra concepção tem embasado o ordenamento
do Estado, das leis e das políticas públicas.
O filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679) teorizou
que os seres humanos são naturalmente maus,
egoístas e inclinados ao erro – ideia que resumiu na
máxima: “O homem é o lobo do homem”. Deixados
livres, viveriam numa guerra permanente. Apesar
disso, os homens também são racionais, lembra
Hobbes. Por isso decidem abrir mão de parte de sua
liberdade em nome de um Estado forte que garanta a
segurança de todos por meio, se necessário, do uso
da violência contra aqueles que desrespeitam as leis.
O aparelho policial e o Direito Penal são fundamentados
no princípio de que os infratores têm de ser punidos
para o bem da sociedade. Quem defende a redução
da maioridade penal no fundo compactua com a visão
negativista da natureza humana, pois entende que o
medo da punição é civilizador.
Por outro lado, aqueles que criticam a intromissão do
Estado em matéria de costumes comungam de uma
visão positiva do homem. Tal qual grande parte dos
que, atualmente, criticam as tentativas de reduzir
a maioridade penal. Eles apostam fortemente na
reeducação dos que cometem crimes, em detrimento
da punição. Acreditam que o ser humano é bom.
E que, assim sendo, saberá agir corretamente. Se
não o fizer, tem de ser ressocializado para recuperar
sua natureza “esquecida”. Essa é a ideia do “bom
selvagem”, conceito criado pelo filósofo suíço Jean28

<www.diariocedrense.blogspot.com>
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O rascunho da redação deve ser feito no espaço
apropriado.
O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha
própria, até 30 linhas.
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