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A 7. Estudo dos aspectos linguís-
ticos da língua portuguesa

7.1. Usos da língua: norma culta e varia-
ção linguística

1. (ENEM 2015) 

Essa pequena

Meu tempo é curto, o tempo dela sobra 
Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora 
Temo que não dure muito a nossa novela, mas 
Eu sou tão feliz com ela 
Meu dia voa e ela não acorda 
Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida 
Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas 
Não canso de contemplá-la 
Feito avarento, conto os meus minutos 
Cada segundo que se esvai 
Cuidando dela, que anda noutro mundo 
Ela que esbanja suas horas ao vento, ai
Às vezes ela pinta a boca e sai 
Fique à vontade, eu digo, take your time 
Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas 
O blues já valeu a pena 

CHICO BUARQUE. Disponível em: www.chicobuarque.com.br.  
Acesso em: 31 jun. 2012. 

O texto Essa pequena registra a expressão subjetiva do enun-
ciador, trabalhada em uma linguagem informal, comum na 
música popular. Observa-se, como marca da variedade colo-
quial da linguagem presente no texto, o uso de 

(A) palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusi-
tado no português. 

(B) expressões populares, que reforçam a proximidade entre o 
autor e o leitor. 

(C) palavras polissêmicas, que geram ambiguidade. 
(D) formas pronominais em primeira pessoa. 
(E) repetições	sonoras	no	final	dos	versos.

A: incorreta, pois palavras emprestadas de língua estrangeira podem ser 
encontradas tanto na linguagem informal quanto formal; B: correta, pois 
a canção é escrita em uma linguagem popular próxima ao uso coloquial 
do leitor ou ouvinte; C: incorreta, pois as palavras se valem de expressões 
populares para expressar a relação entre as personagens, mas sem utilizar 
expressões ambíguas; D: incorreta, pois o uso dos pronomes em primeira 
pessoa não são marca da linguagem coloquial; E: incorreta, pois as repeti-
ções sonoras ao final dos versos são as rimas típicas de textos poéticos ou 
músicas como é o caso do texto apresentado na questão.Gabarito “B” 

2. (ENEM 2015) 

Azeite de oliva e óleo de linhaça: uma dupla imbatível

Rico em gorduras do bem, ela combate a obesidade,  
dá um chega pra lá no diabete e ainda livra o coração  

de entraves

Ninguém precisa esquentar a cabeça caso não seja pos-
sível usar os dois óleos juntinhos, no mesmo dia. Indivi-
dualmente, o duo também bate um bolão. Segundo um 
estudo recente do grupo EurOlive, formado por institui-

ções de cinco países europeus, os polifenóis do azeite de 
oliva ajudam a frear a oxidação do colesterol LDL, consi-
derado perigoso. Quando isso ocorre, reduz-se o risco de 
placas de gordura na parede dos vasos, a temida ateros-
clerose – doença por trás de encrencas como o infarto. 

MANARINI, T. Saúde é vital, n. 347, fev. 2012 (adaptado). 

Para	 divulgar	 conhecimento	 de	 natureza	 científica	 para	 um	
público não especializado, Manarini recorre à associação entre 
vocabulário formal e vocabulário informal. Altera-se o grau de 
formalidade do segmento no texto, sem alterar o sentido da 
informação, com a substituição de 

(A) ...dá um chega pra lá no diabete” por “manda embora o 
diabete”.

(B) “esquentar a cabeça” por “quebrar a cabeça”.
(C) “bate um bolão” por “é um show”.
(D) “juntinhos” por “misturadinhos”.
(E) “por trás de encrencas” por “causadora de problemas”.

A: incorreta, pois a expressão “manda embora” ainda pode ser considerada 
como informal e incomum em textos científicos; B: incorreta, pois “quebrar 
a cabeça” é uma expressão popular que mantém o registro informal da ex-
pressão “esquentar a cabeça”; C: incorreta, pois dizer que algo “é um show” 
é característica de textos informais tanto quanto “bate um bolão”; D: incor-
reta, pois “juntinhos” e “misturadinhos” são expressões mais comuns aos 
textos informais; E: correta, pois a expressão “causadora de problemas” 
traz características mais formais do que “por trás de encrencas”.Gabarito “E” 

3. (ENEM 2015) 

Palavras jogadas fora

Quando criança, convivia no interior de São Paulo com 
o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá esporadi-
camente. O sentido da palavra é o de “jogar fora” (pin-
cha fora essa porcaria) ou “mandar embora” (pincha 
esse fulano daqui). Teria sido uma das muitas palavras 
que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, 
deixei de usar. Quando indago às pessoas se conhecem 
esse verbo, comumente escuto respostas como “minha 
avó fala isso”. Aparentemente, para muitos falantes, esse 
verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo 
essa geração antiga morrer.

As palavras são, em sua grande maioria, resultados de 
uma tradição: elas já estavam lá antes de nascermos. 
“Tradição”, etimologicamente, é o ato de entregar, de pas-
sar adiante, de transmitir (sobretudo valores culturais). O 
rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua 
extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora 
criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva 
os falantes a extinguirem uma palavra é associar a pala-
vra,	influenciados	direta	ou	indiretamente	pela	visão	nor-
mativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, 
associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade 
e	refinamento	citadino,	está	fadado	à	extinção?

É louvável que nos preocupemos com a extinção de ara-
rinhas-azuis ou dos micos-leão-dourados, mas a extinção 
de uma palavra não promove nenhuma comoção, como 
não nos comovemos com a extinção de insetos, a não 
ser dos extraordinariamente belos. Pelo contrário, muitas 
vezes a extinção das palavras é incentivada. 

VIARO, M. E. Língua Portuguesa, n. 77, mar. 2012 (adaptado). 
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AA discussão empreendida sobre o (des)uso do verbo “pinchar” 
nos	traz	uma	reflexão	sobre	a	linguagem	e	seus	usos,	a	partir	
das quais, compreende-se que

(A) as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descarta-
das dos dicionários, conforme sugere o título. 

(B) o cuidado com espécies animais em extinção é mais 
urgente do que a preservação de palavras. 

(C) o abandono de determinados vocábulos está associado a 
preconceitos socioculturais. 

(D) as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de 
uma língua. 

(E) o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário 
das línguas.

A: incorreta, pois o dicionário tem justamente a função de preservar a 
palavra, seus usos e significados, para consulta das gerações que não 
a utilizam mais; B: incorreta, pois o leitor menciona o cuidado com as 
espécies de animais em extinção não com a intenção de fazer um juízo 
de valor sobre qual a mais importante, mas para revelar que assim como 
os animais, as palavras  são extintas por interferência humana, mas estas 
não comovem as pessoas; C: correta, de acordo com o texto, palavras 
como “pinchar” que estão associadas a meios “onde há pouca escola-
ridade e refinamento citadino” não são mantidas por novas gerações e 
muitas vezes sofrem algum tipo de ‘perseguição’ pelos gramáticos que 
contribuem com o seu abandono; D: incorreta, pois a mudança de geração 
é umas das principais responsáveis pelas transformações na língua; E: 
incorreta, pois a inovação do vocabulários das línguas ocorre em qualquer 
período a partir do momento em que as pessoas começaram a interagir 
naquela determinada língua, ou seja, não é um fenômeno específico do 
mundo contemporâneo.Gabarito “C” 

4. (ENEM 2015) 

TEXTO I 

Um ato de criatividade pode contudo gerar um modelo 
produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambó-
dromo, criativamente formada com a terminação -(ó)
dromo	(=	corrida),	que	figura	em	hipódromo,	autódromo,	
cartódromo, formas que designam itens culturais da alta 
burguesia. Não demoraram a circular, a partir de então, 
formas populares como rangódromo, beijódromo, came-
lódromo.

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa.  
São Paulo: Publifolha, 2008. 

TEXTO II 

Existe coisa mais descabida do que chamar de sambó-
dromo	uma	passarela	para	desfile	de	escolas	de	samba?	
Em grego, -dromo quer dizer “ação de correr, lugar de 
corrida”, daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo 
que,	às	vezes,	durante	o	desfile,	a	escola	se	atrasa	e	é	
obrigada a correr para não perder pontos, mas não se 
desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro 
de Fórmula 1.

GULLAR, F. Disponível em: www1.folha.uol.com.br.  
Acesso em: 3 ago. 2012. 

Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o 
Texto II apresente um julgamento de valor sobre a formação da 
palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra 
reflete

(A) o dinamismo da língua na criação de novas palavras. 
(B) uma nova realidade limitando o aparecimento de novas 

palavras. 

(C) a apropriação inadequada de mecanismos de criação de 
palavras por leigos. 

(D) o reconhecimento da impropriedade semântica dos neolo-
gismos. 

(E) a restrição na produção de novas palavras com o radical 
grego. 

A: correta, pois a língua é um sistema vivo onde palavras como “Vossa 
merce” deixam de ser usadas e novas palavras como “sambódromo” 
são criadas para designar novos eventos sociais e outras coisas; B: in-
correta, pois não há limitação na formação de palavras de uma língua 
viva; C: incorreta, pois a criação de palavras surge em todos os meios 
sociais e faixas etárias, independentemente do nível técnico dos falan-
tes; D: incorreta, pois os neologismos costumam trabalhar com a lógica 
semântica ou morfológica das palavras, logo são raras as ocasiões de 
criação espontânea que incorrem em erros semânticos; E: incorreta, 
pois o radical das palavras não implica uma restrição de produção cria-
tiva através dos falantes.Gabarito “A” 

5. (ENEM 2015) 

Assum preto

Tudo em vorta é só beleza 
Sol de abril e a mata em frô 
Mas assum preto, cego dos óio
Num vendo a luz, ai, canta de dor 

Tarvez por ignorança
Ou mardade das pió
Furaro os óio do assum preto
Pra ele assim, ai, cantá mió 

Assum preto veve sorto
Mas num pode avuá
Mil veiz a sina de uma gaiola 
Desde que o céu, ai, pudesse oiá 

GONZAGA, L.; TEIXEIRA, H. Disponível em: www.luizgonzaga.mus.br.  
Acesso em: 30 jul. 2012 (fragmento). 

As marcas da variedade regional registradas pelos composito-
res de Assum preto resultam da aplicação de um conjunto de 
princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfolo-
gia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma 
regra a 

(A) pronúncia das palavras “vorta” e “veve”.
(B) pronúncia das palavras “tarvez” e “sorto”.
(C) flexão	verbal	encontrada	em	“furaro”	e	“cantá”.
(D) redundância nas expressões “cego dos óio” e “mata em frô”.
(E) pronúncia das palavras “ignorança” e “avuá”. 

A: incorreta, pois a variação ‘volta-vorta’ indica que o ‘som do L’ é dito 
de forma retroflexa se aproximando mais do ‘som do R caipira’, en-
quanto o ‘vive-veve’ indica uma variação nas vogais; B: correta, pois a 
pronúncia das palavras ‘talvez’ e ‘solto’ mostram o ‘som do L’ dito de 
forma retroflexa que se aproxima mais do ‘som do R caipira’; C: incor-
reta, pois apesar da representação da pronúncia apresentar variação, 
a flexão verbal se mantém pois ‘furaro’ quanto ‘furaram’ indicam um 
sujeito indeterminado e ‘cantá’-’cantar’ no infinitivo indicam a ação de-
signada ao pássaro sujeito do texto; D: incorreta, pois ‘mata em frô’ não 
é necessariamente uma redundância, uma vez que em algumas épocas 
do ano a mata não está florida; E: incorreta, pois na primeira palavra 
há uma elisão na pronúncia do ‘som do i’ enquanto a segunda marca a 
ausência do ‘som do r’ no infinito pela abertura do ‘som do a’ marcada 
graficamente pelo acento agudo.Gabarito “B” 
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A 6. (ENEM 2015) 

Exmº Sr. Governador: 
Trago a V. Exa. um resumo dos trabalhos realizados pela 
Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. 
[…]
ADMINISTRAÇÃO 
Relativamente à quantia orçada, os telegramas
custaram pouco. De ordinário vai para eles dinheiro con-
siderável. Não há vereda aberta pelos matutos que prefei-
tura do interior não ponha no arame, proclamando que a 
coisa foi feita por ela; comunicam-se as datas históricas 
ao Governo do Estado, que não precisa disso; todos os 
acontecimentos políticos são badalados. Porque se der-
rubou a Bastilha – um telegrama; porque se deitou pedra 
na rua – um telegrama; porque o deputado F. esticou a 
canela – um telegrama.
Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. 
GRACILIANO RAMOS 

RAMOS, G. Viventes das Alagoas. São Paulo:  
Martins Fontes, 1962. 

O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época, 
prefeito de Palmeira dos Índios, e é destinado ao governo do 
estado	de	Alagoas.	De	natureza	oficial,	o	texto	chama	a	aten-
ção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o 
autor 

(A) emprega sinais de pontuação em excesso. 
(B) recorre a termos e expressões em desuso no português. 
(C) apresenta-se na primeira pessoa do singular, para conotar 

intimidade com o destinatário. 
(D) privilegia o uso de termos técnicos, para demonstrar conhe-

cimento especializado. 
(E) expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga 

emocional. 

A: incorreta, pois não se percebe excesso no uso da pontuação a não ser no 
trecho “Porque se derrubou a Bastilha – um telegrama; porque se deitou pe-
dra na rua – um telegrama; porque o deputado F. esticou a canela – um te-
legrama.” que se explica por se tratar de uma lista; B: incorreta, as palavras 
que eventualmente estejam em desuso atualmente, deve-se levar em conta 
a data da publicação do texto que consta da década de 20; C: incorreta, pois 
não se entende neste caso que o uso da primeira pessoa conota intimidade 
com o destinatário, mas que por uma questão hierárquica, o prefeito pode 
se dirigir em primeira pessoa ao governador; D: incorreta, ao contrário do 
que afirma a alternativa, Graciliano Ramos não utiliza termos técnicos, mas 
expressões populares como ‘esticou a canela’ ao invés de ‘faleceu’, por 
exemplo; E: correta, pois o autor utiliza expressões como ‘matutos’, ‘por no 
arame’ e ‘deita pedra na rua’, por exemplo, que contrariam a norma prevista 
para uma carta formal e administrativa.Gabarito “E” 

7. (ENEM 2015) 

Em primeiro lugar gostaria de manifestar os meus agra-
decimentos pela honra de vir outra vez à Galiza e con-
versar não só com os antigos colegas, alguns dos quais 
fazem parte da mesa, mas também com novos colegas, 
que pertencem à nova geração, em cujas mãos, com toda 
certeza, está também o destino do Galego na Galiza, e 
principalmente o destino do Galego incorporado à grande 
família lusófona.

E, portanto, é com muito prazer que teço algumas consi-
derações sobre o tema apresentado. Escolhi como tema 
como os fundadores da Academia Brasileira de Letras 
viam a língua portuguesa no seu tempo. Como sabem, 

a nossa Academia, fundada em 1897, está agora com-
pletando 110 anos, foi organizada por uma reunião de 
jornalistas, literatos, poetas que se reuniam na secretaria 
da Revista Brasileira, dirigida por um crítico literário e por 
um literato chamado José Veríssimo, natural do Pará, e 
desse entusiasmo saiu a ideia de se criar a Academia Bra-
sileira, depois anexada ao seu título: Academia Brasileira 
de Letras.

Nesse sentido, Machado de Assis, que foi o primeiro pre-
sidente desde a sua inauguração até a data de sua morte, 
em 1908, imaginava que a nossa Academia deveria ser 
uma academia de Letras, portanto, de literatos.

BECHARA, E. Disponível em: www.academiagalega.org.  
Acesso em: 31 jul. 2012.

No trecho da palestra proferida por Evanildo Bechara, na Aca-
demia	Galega	da	Língua	Portuguesa,	verifica-se	o	uso	de	estru-
turas gramaticais típicas da norma padrão da língua. Esse uso

(A) torna a fala inacessível aos não especialistas no assunto 
abordado.

(B) contribui para a clareza e a organização da fala no nível de 
formalidade esperado para a situação.

(C) atribui à palestra características linguísticas restritas à 
modalidade escrita da língua portuguesa.

(D) dificulta	a	compreensão	do	auditório	para	preservar	o	cará-
ter rebuscado da fala.

(E) evidencia distanciamento entre o palestrante e o auditório 
para atender os objetivos do gênero palestra.

A: incorreta, pois neste caso a estrutura gramatical em nada influencia no 
conteúdo, pois a norma padrão da língua - justamente por ser padrão - é 
algo que deve ser compreendido por todos os falantes daquela língua; B: 
correta, por se tratar de uma palestra proferida em uma Academia de Língua 
Portuguesa, espera-se o uso da linguagem formal e padrão pelo palestrante; 
C: incorreta, pois a norma padrão da língua não é restrita à modalidade 
escrita, ainda que seja majoritariamente pautada por ela; D: incorreta, a nor-
ma padrão da língua não pressupõe linguagem rebuscada, uma vez que a 
caracterísitca “rebuscada” está mais ligada ao estilo do que à norma; E: 
incorreta, pois considerando o público presente em uma Academia Galega 
da Língua Portuguesa e a fala inicial do palestrante que considera o público 
como “colegas”, não é possível afirmar que há um distanciamento entre 
palestrante e público ouvinte.Gabarito “B”

8. (ENEM 2014)

A forte presença de palavras indígenas e africanas e de 
termos trazidos pelos imigrantes a partir do século XIX é 
um dos traços que distinguem o português do Brasil e o 
português de Portugal. Mas, olhando para a história dos 
empréstimos que o português brasileiro recebeu de línguas 
europeias a partir do século XX, outra diferença também 
aparece: com a vinda ao Brasil da família real portuguesa 
(1808) e, particularmente, com a Independência, Portugal 
deixou de ser o intermediário obrigatório da assimilação 
desses empréstimos e, assim, Brasil e Portugal começa-
ram	a	divergir,	não	só	por	terem	sofrido	influências	diferen-
tes, mas também pela maneira como reagiram a elas.

ILARI, R.; BASSO, R. O português da gente: a língua que estudamos, a 
língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2006.

Os empréstimos linguísticos, recebidos de diversas línguas, 
são importantes na constituição do português do Brasil porque

(A) deixaram marcas da história vivida pela nação, como a 
colonização e a imigração.

(B) transformaram em um só idioma línguas diferentes, como 
as africanas, as indígenas e as europeias.

http://www.academiagalega.org/
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A(C) promoveram uma língua acessível a falantes de origens 
distintas, como o africano, o indígena e o europeu.

(D) guardaram uma relação de identidade entre os falantes do 
português do Brasil e os do português de Portugal.

(E) tornaram a língua do Brasil mais complexa do que as lín-
guas de outros países que também tiveram colonização 
portuguesa.

A: correta, de acordo com o texto, a história do português brasileiro é um 
dos principais fatores que o diferenciam do português europeu pois a co-
lonização e a imigração trouxeram marcas linguísticas que não se mani-
festaram na variante europeia; B: incorreta, pois o fenômeno chamado de 
empréstimo linguístico acontece quando uma língua adota palavras, morfe-
mas ou estruturas sintáticas de outra língua, mas mantém seus principais 
paradigmas linguísticos, o que é diferente da fusão linguística que sugere a 
alternativa; C: incorreta, pois os falantes de origens distintas influenciaram 
a língua de maneira superficial e por isso não podemos afirmar que isso a 
torna acessível para falantes de línguas africanas, indígenas ou europeias, o 
que seria uma mudança profunda que torna a língua acessível, é a variante 
de uma língua pertencente ao mesmo tronco linguístico, por exemplo, o 
português e o espanhol que são originadas do latim; D: incorreta, pois o tex-
to afirma justamente o contrário, ou seja, os empréstimos linguísticos dis-
tanciaram a identidade dos países “Brasil e Portugal começaram a divergir, 
não só por terem sofrido influências diferentes, mas também pela maneira 
como reagiram a elas.”; E: incorreta, pois esse conceito de complexidade 
de uma língua em relação à outra é equivocado, uma vez que deve-se tomar 
uma língua como parâmetro e ainda assim não é possível determinar o que 
seria mais ou menos complexo para os padrões linguísticos.Gabarito “A”

9. (ENEM 2014)

Em bom português

No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas 
secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada 
(aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do sin-
gular como do plural: tudo é “a gente”). A própria lingua-
gem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte do 
léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive desco-
brindo essas coisas, chamou minha atenção para os que 
falam assim:

–	Assisti	a	uma	fita	de	cinema	com	um	artista	que	repre-
senta muito bem.

Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não sabe-
rão	dizer	que	viram	um	filme	com	um	ator	que	 trabalha	
bem. E irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido 
de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guar-
da-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em 
vez	de	comprar	um	carro,	pegarão	um	defluxo	em	vez	de	
um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear 
na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua 
esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher.

SABINO, F. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1984 (adaptado).

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes 
socioculturais.	O	 texto	 exemplifica	 essa	 característica	 da	 lín-
gua, evidenciando que

(A) o uso de palavras novas deve ser incentivado em detri-
mento das antigas.

(B) a utilização de inovações no léxico é percebida na compa-
ração de gerações.

(C) o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza 
diversidade	geográfica.

(D) a	pronúncia	e	o	vocabulário	são	aspectos	identificadores	da	
classe social a que pertence o falante.

(E) o	modo	de	falar	especifico	de	pessoas	de	diferentes	faixas	
etárias é frequente em todas as regiões.

A: incorreta, pois o autor do texto não demonstra incentivo das palavras 
novas em detrimento das palavras antigas, ao invés disso ele apenas 
destaca a variação lexical ao longo do tempo como no seguinte trecho: 
“A própria linguagem corrente vai-se renovando e a cada dia uma parte 
do léxico cai em desuso.”; B: correta, pois o texto exemplifica uma frase 
já antiga indicada pelas expressões “fita de cinema” “artista que repre-
senta” e ao final adverte que essas pessoas “Viajarão de trem de ferro 
[...]” para indicar que estão ultrapassadas no tempo; C: incorreta, pois 
o exemplo apresentado no texto não está relacionado aos falares regio-
nais, mas com a variação linguística que ocorre com o passar do tempo; 
D: incorreta, pois o exemplo apresentado no texto não está relacionado 
aos aspectos característicos das classes sociais, mas trata da variação 
linguística que ocorre com o passar do tempo, independentemente da 
classe social dos falantes; E: incorreta, pois o texto não fala especifica-
mente de uma faixa etária dos falantes, mas da mudança do falar que 
atinge todas as gerações.Gabarito “B”

10. (ENEM 2014)

Óia eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo para xaxar

Vou mostrar pr’esses cabras
Que eu ainda dou no couro
Isso é um desaforo
Que eu não posso levar
Que eu aqui de novo cantando
Que eu aqui de novo xaxando
Óia eu aqui de novo mostrando
Como se deve xaxar

Vem cá morena linda
Vestida de chita
Você é a mais bonita
Desse meu lugar
Vai, chama Maria, chama Luzia
Vai, chama Zabé, chama Raque
Diz que eu tou aqui com alegria

BARROS, A. Óia eu aqui de novo.  
Disponível em: www.luizluagonzaga.mus.br. 

Acesso em: 5 maio 2013 (fragmento).

A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do 
repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singula-
riza uma forma característica do falar popular regional é:

(A) “Isso é um desaforo”.
(B) “Diz que eu tou aqui com alegria”.
(C) “Vou mostrar pr’esses cabras”.
(D) “Vai, chama Maria, chama Luzia”.
(E) “Vem cá morena linda, vestida de chita”.

A: incorreta, apesar da expressão utilizada ter um caráter coloquial, ela 
não apresenta características regionais de fala; B: incorreta, a alternativa 
apresenta traços de oralidade em “tou”, mas ainda assim não podemos 
entender este traço como fala regional; C: correta, pois o uso de “cabras” 
para designar “homens” é uma característica regional da fala nordestina; 
D: incorreta, pois o verso não apresenta nenhuma característica de fala 
regional; E: incorreta, mesmo que o verso apresente elementos regionais 
como a imagem do vestido de chita, não se traduz características de fala 
como pede a questão.Gabarito “C”
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A 11. (ENEM 2013)

Futebol: “A” rebeldia é que muda o mundo”

Conheça a história de Afonsinho, o primeiro jogador do 
futebol brasileiro a derrotar a cartolagem e a conquistar 
o Passe Livre, há exatos 40 anos 
Pelé estava se aposentando pra valer pela primeira vez,
então com a camisa do Santos (porque depois voltaria a
atuar pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos), em
1972,	quando	foi	questionado	se,	finalmente,	sentia-se	um
homem livre. O Rei respondeu sem titubear: 
– Homem livre no futebol só conheço um: o
Afonsinho. Este sim pode dizer, usando as suas palavras,
que deu o grito de independência ou morte. Ninguém
mais. O resto é conversa. 
Apesar de suas declarações serem motivo de chacota
por parte da mídia futebolística e até dos torcedores
brasileiros, o Atleta do Século acertou. E provavelmente
acertaria novamente hoje. 
Pela admiração por um de seus colegas de clube da-
quele ano. Pelo reconhecimento do caráter e perso-
nalidade de um dos jogadores mais contestadores do
futebol nacional. E principalmente em razão da história
de luta – e vitória – de Afonsinho sobre os cartolas. 

ANDREUCCI, R. Disponível em: <http://carosamigos.terra.com.br>.  
Acesso em: 19 ago 2011.

O autor utiliza marcas linguísticas que dão ao texto um caráter 
informal.	Uma	dessas	marcas	é	identificada	em:
(A) “[...] o Atleta do Século acertou.”
(B) “O Rei respondeu sem titubear [...]”.
(C) “E” provavelmente acertaria novamente hoje.”
(D) “Pelé estava se aposentando pra valer pela primeira vez [...]”.
(E) “Pela admiração por um de seus colegas de clube daquele 

ano.”

A: incorreta, o termo “Atleta do Século” é utilizado para denominar Pelé, 
mas mesmo podendo ser entendido como apelido a expressão ainda não 
caracteriza a linguagem informal; B: incorreta, a expressão ‘titubear’ perten-
ce mais ao campo da linguagem escrita e não é tão comum de ser encontra-
da na linguagem informal; C: incorreta, o trecho poderia ser caracterizado 
como informal, porém, há nos textos expressões ainda mais próximas do 
discurso informal do que esta; D: correta, um texto jornalístico como o 
apresentado acima deve conter informações precisas e a expressão ‘pra 
valer’ indica, além de informalidade, uma imprecisão nos fatos; E: incorreta, 
não há trechos na sentença que indiquem expressões informais.Gabarito “D” 

12. (ENEM 2012) 

O léxico e a cultura 

Potencialmente, todas as línguas de todos os tempos 
podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. 
A pesquisa linguística do século XX demonstrou que 
não há diferença qualitativa entre os idiomas do mundo 
– ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais pri-
mitivos ou mais desenvolvidos. Entretanto, para que 
possa ser efetivamente utilizada, essa igualdade poten-
cial precisa realizar-se na prática histórica do idioma, o 
que nem sempre acontece. Teoricamente, uma língua 
com pouca tradição escrita (como as línguas indígenas 
brasileiras) ou uma língua já extinta (como o latim ou 
o grego clássicos) podem ser empregadas para falar 
sobre qualquer assunto, como, digamos, física quân-

tica ou biologia molecular. Na prática, contudo, não é 
possível, de uma hora para outra, expressar tais con-
teúdos em camaiurá ou latim, simplesmente porque 
não haveria vocabulário próprio para esses conteúdos. 
E perfeitamente possível desenvolver esse vocabulá-
rio	específico,	seja	por	meio	de	empréstimos	de	outras	
línguas, seja por meio da criação de novos termos na 
língua em questão, mas tal tarefa não se realizaria em 
pouco tempo nem com pouco esforço. 
BEARZOTI FILHO, P. Miniaurélio: o dicionário da língua portuguesa. 

Manual do professor. Curitiba: Positivo, 2004 (fragmento). 

Estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua 
própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto 
ressalta essa dinâmica, na medida em que enfatiza 
(A) a inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, pois 

o	léxico	contempla	visão	de	mundo	particular	específica	de	
uma cultura. 

(B) a existência de línguas limitadas por não permitirem ao 
falante nativo se comunicar perfeitamente a respeito de 
qualquer conteúdo. 

(C) a tendência a serem mais restritos o vocabulário e a gra-
mática de línguas indígenas, se comparados com outras 
línguas de origem europeia. 

(D) a existência de diferenças vocabulares entre os idiomas, 
especificidades	relacionadas	à	própria	cultura	dos	falantes	
de uma comunidade. 

(E) a atribuição de maior importância sociocultural às línguas 
contemporâneas, pois permitem que sejam abordadas 
quaisquer	temáticas,	sem	dificuldades.	

A: incorreta, de fato os itens léxicos de uma língua não são correspondentes 
por conta de sua cultura particular, porém, o texto afirma que isso não é 
uma característica definitiva e, assim, novos itens lexicais podem ser cria-
dos conforme a necessidade de cada cultura; B: incorreta, nenhuma língua 
é limitada uma vez que seus falantes têm a capacidade de se comunicar e 
criar novas formas de expressão conforme a necessidade; C: incorreta, de 
acordo com o texto não é possível afirmar que uma língua é mais restrita 
do que a outra, tendo em vista que cada língua possui uma necessidade 
diferente; D: correta, o texto aponta para o fato de que cada língua possui 
uma abrangência lexical que varia de acordo com suas necessidades e, por 
isso, não é possível compará-las em questão de superioridade ou inferio-
ridade; E: incorreta, o próprio texto afirma que as línguas ditas ‘mortas’ 
podem ser utilizadas para abordar quaisquer temáticas no seguinte trecho 
“Teoricamente, uma língua com pouca tradição escrita [...] ou uma língua já 
extinta [...] podem ser empregadas para falar sobre qualquer assunto [...]” .Gabarito “D” 

13. (ENEM 2012) 

Entrevista com Marcos Bagno 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições 
da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam 
nos usos que os escritores portugueses do século XIX 
faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por 
exemplo, o uso do verbo “ter” no lugar de “haver”, como 
em “hoje tem feijoada”, é simplesmente porque os por-
tugueses, em dado momento da história de sua língua, 
deixaram de fazer esse uso existencial do verbo “ter”. 
No entanto, temos registros escritos da época medie-
val em que aparecem centenas desses usos. Se nós, 
brasileiros, assim como os falantes africanos de portu-
guês, usamos até hoje o verbo “ter” como existencial é 
porque recebemos esses usos de nossos ex-coloniza-
dores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, ango-
lanos e moçambicanos decidiram se juntar para “errar” 
na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras 
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Acoisas: regências verbais, colocação pronominal, con-
cordâncias nominais e verbais etc. Temos uma língua 
própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gra-
mática normativa de outra língua diferente. Às vésperas 
de comemorarmos nosso bicentenário de independên-
cia, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso 
para só aceitar o que vem de fora. 
Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasilei-
ros para só considerar certo o que é usado por menos de 
dez milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo 
temos mais falantes de português que em toda a Europa! 

Informativo Parábola Editorial, s/d. 

Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas 
coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do 
texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele 
(A) adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma 

vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. 
(B) apresenta	argumentos	carentes	de	comprovação	científica	

e,	por	isso,	defende	um	ponto	de	vista	difícil	de	ser	verifi-
cado na materialidade do texto. 

(C) propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes 
escolarizados como ele, enquanto a norma coloquial deve 
ser usada por falantes não escolarizados. 

(D) acredita que a língua genuinamente brasileira está em 
construção, o que o obriga a incorporar em seu cotidiano a 
gramática normativa do português europeu. 

(E) defende que a quantidade de falantes do português brasi-
leiro	ainda	é	insuficiente	para	acabar	com	a	hegemonia	do	
antigo colonizador. 

A: correta, o fato de o autor defender o uso de formas linguísticas colo-
quiais não significa que ele irá impor esta forma em todas as situações, 
assim como a língua possui diversas nuances, cada situação da vida exige 
uma forma específica de expressão; B: incorreta, a argumentação do autor 
é pautada em conhecimento científico da linguística e também ele próprio 
é um nome respeitado nesta ciência; C: incorreta, o autor não divide o uso 
da língua entre falantes escolarizados ou não, ele afirma apenas que os 
falantes escolarizados podem condenar formas da língua coloquial que é 
amplamente utilizada pelos falantes, porém, é condenada pela gramática 
normativa; D: incorreta, o autor não utiliza o padrão europeu em sua fala, 
apesar de mencionar exemplos e normas do português europeu, o fato de 
não utilizar a linguagem coloquial defendida por ele é que por se tratar de 
um texto escrito a linguagem deve se apresentar com um certo nível de 
formalidade; E: incorreta, ele afirma justamente o contrário, uma vez que 
a população de São Paulo já é superior à população de falantes de língua 
portuguesa em Portugal.Gabarito “A” 

14. (ENEM 2012) 

Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre 
pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos ele 
sistematicamente me enviava missivas eruditas com pre-
cisas informações sobre as regras da gramática, que eu 
não	 respeitava,	 e	 sobre	a	grafia	 correta	dos	 vocábulos,	
que	eu	 ignorava.	Fi-lo	sofrer	pelo	uso	errado	que	fiz	de	
uma palavra num desses meus badulaques. Acontece 
que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas 
Gerais, falei em “varreção” – do verbo “varrer”. De fato, 
trata-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me 
valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da lín-
gua portuguesa, se deu ao trabalho de fazer um xerox 
da página 827 do dicionário, aquela que tem, no topo, a 
fotografia	de	uma	“varroa”	(sic!) (você não sabe o que é 
uma	“varroa”?)	para	corrigir-me	do	meu	erro.	E	confesso:	
ele está certo. O certo é “varrição” e não “varreção”. Mas 
estou com medo de que os mineiros da roça façam troça 

de mim porque nunca os vi falar de “varrição”. E se eles 
rirem de mim não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da 
página do dicionário com a “varroa” no topo. Porque para 
eles não é o dicionário que faz a língua. É o povo. E o 
povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala “varreção” 
quando não “barreção”. O que me deixa triste sobre esse 
amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que 
eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, 
não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato 
está rachado. 

ALVES, R. Mais badulaques. São Paulo: Parábola, 2004 (fragmento). 

De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo “que 
se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicioná-
rio”	sinalizando	um	erro	de	grafia,	o	autor	reconhece	
(A) a supremacia das formas da língua em relação ao seu 

conteúdo. 
(B) a necessidade da norma padrão em situações formais de 

comunicação escrita. 
(C) a obrigatoriedade da norma culta da língua, para a garantia 

de uma comunicação efetiva. 
(D) a importância da variedade culta da língua, para a preser-

vação da identidade cultural de um povo. 
(E) a necessidade do dicionário como guia de adequação lin-

guística em contextos informais privados. 

A: incorreta, o autor dá mais valor ao conteúdo do que à forma da língua 
como ele mesmo afirma na seguinte metáfora “Toma a minha sopa, não diz 
nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado”; B: correta, 
o autor reconhece a necessidade da norma padrão em situações formais, 
porém, em situações informais estas normas são dispensáveis, pois como 
ele mesmo afirma ‘não é o dicionário que faz a língua’; C: incorreta, o autor 
dispensa a língua culta como garantia de comunicação efetiva quando cita 
seus amigos de Minas Gerais que não falam de acordo com a norma e 
ainda por cima ririam dele caso o fizesse; D: incorreta, ele mesmo afirma 
que o povo é responsável pelas mudanças na língua, sendo a linguagem 
culta apenas uma formalidade gramatical “[...] não é o dicionário que faz a 
língua. É o povo.”; E: incorreta, o autor dispensa o dicionário ao falar com 
seus amigos de Minas Gerais, ou seja, para ele o dicionário não é necessá-
rio nesse tipo de situação.Gabarito “B” 

15. (ENEM 2012) 

TEXTO I 

Antigamente 

Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos 
pais e se um se esquecia de arear os dentes antes de 
cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro. 
Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem 
tugir nem mugir. Nada debater na cacunda do padri-
nho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda.  
Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo 
voltava	aos	penates.	Não	ficava	mangando	na	rua,	nem	
escapulia do mestre, mesmo que não entendesse pata-
vina da instrução moral e cívica. O verdadeiro smart cal-
çava botina de botões para comparecer todo liró ao copo 
d’água, se bem que no convescote apenas lambiscasse, 
para	evitar	flatos.	Os	bilontras	é	que	eram	um	precipício,	
jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita 
cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas 
de	molho	diante	de	um	treteiro	de	topete,	depois	de	fintar	
e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em 
pratos limpos, ele abria o arco. 

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro:  
Nova Aguilar, 1983 (fragmento). 
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A TEXTO II 
Palavras do arco da velha 

 

FIORIN, J. L. As línguas mudam.  
In: Revista Língua Portuguesa, n. 24, out. 2007 (adaptado). 

Na leitura do fragmento do texto Antigamente constata-se, 
pelo emprego de palavras obsoletas, que itens lexicais outrora 
produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse 
fenômeno revela que 
(A) a língua portuguesa de antigamente carecia de termos para 

se referira fatos e coisas do cotidiano. 
(B) o português brasileiro se constitui evitando a ampliação do 

léxico proveniente do português europeu. 
(C) a heterogeneidade do português leva a uma estabilidade 

do seu léxico no eixo temporal. 
(D) o português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser 

reconhecido como língua independente. 
(E) o léxico do português representa uma realidade linguística 

variável	e	diversificada.	

A: incorreta, a língua portuguesa de antigamente e de hoje possui di-
versos termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano, a variedade 
destes termos é tão ampla que alguns deixam de ser usados como po-
demos observar nos textos I e II; B: incorreta, as línguas se constituem 
com neologismos dos falantes da própria língua e também pela intera-
ção com outras línguas, seja com a aquisição de léxico ou adaptação 
deste; C: incorreta, a heterogeneidade de uma língua não acarreta sua 
estabilidade seja no eixo temporal, social ou geográfico, por exemplo; 
D: incorreta, atualmente é comum o uso de vocábulos de inglês para 
causar certa impressão, porém, o texto não utiliza palavras estrangeiras, 
apenas as palavras do português que caíram em desuso; E: correta, com 
o poema de Drummond podemos observar a riqueza lexical da língua 
portuguesa ao entrarmos em contato com palavras e expressões que já 
são obsoletas para nossa realidade.Gabarito “E” 

16. (ENEM 2012) 

Cabeludinho 

Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresen-
tou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio 
e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela 
preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem 
dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de 
palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela 
falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela prepo-
sição deslocada podia fazer de uma informação um chiste. 
E fez. E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras 
é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. 

De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disili-
mina esse, Cabeludinho. Eu não disiliminei ninguém. Mas 
aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa 
quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do 
que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra 
engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi 
a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que 
pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a 
cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu 
não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, 
ampliava a solidão do vaqueiro. 

BARROS, M. Memórias inventadas: a infância.  
São Paulo: Planeta, 2003. 

No	 texto,	 o	 autor	 desenvolve	 uma	 reflexão	 sobre	 diferentes	
possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses 
usos podem produzir, a exemplo das expressões “voltou de 
ateu”,	“disilimina	esse”	e	“eu	não	sei	a	ler”.	Com	essa	reflexão,	
o autor destaca 
(A) os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do 

texto. 
(B) a importância de certos fenômenos gramaticais para o 

conhecimento da língua portuguesa. 
(C) a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades 

linguísticas. 
(D) o	relato	fiel	de	episódios	vividos	por	Cabeludinho	durante	

as suas férias. 
(E) a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos 

usos coloquiais da linguagem. 

A: incorreta, o autor de fato destaca os desvios linguísticos cometidos pelos 
personagens, porém, este não é o fim de seu poema; B: incorreta, o autor 
não deixa de mostrar a importância de alguns fenômenos gramaticais, con-
tudo, a alternativa não deixa claro se assume uma posição mais normativa 
ou se vai de encontro à opinião do autor; C: incorreta, o autor de fato desta-
ca uma variedade linguística, mas não a coloca como inferior à norma culta; 
D: incorreta, a partir do texto não é possível saber se o relato dos episódios 
vividos pelo personagem é fiel e, além disso, o argumento principal do texto 
é outro; E: correta, o autor aponta para uma dimensão criativa e artística 
presente nos usos coloquiais da linguagem.Gabarito “E” 

17. (ENEM 2011) 

MANDIOCA – mais um presente da Amazônia 

Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira. As 
designações da Manihot utilissima podem variar de 
região, no Brasil, mas uma delas deve ser levada em 
conta em todo o território nacional: pão-de-pobre– e por 
motivos óbvios. 
Rica em fécula, a mandioca – uma planta rústica e nativa 
da Amazônia disseminada no mundo inteiro, especial-
mente pelos colonizadores portugueses – é a base de 
sustento de muitos brasileiros e o único alimento dispo-
nível para mais de 600 milhões de pessoas em vários 
pontos do planeta, e em particular em algumas regiões 
da África. 

O melhor do Globo Rural. Fev. 2005 (fragmento). 

De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes 
para a Manihot utilissima,	nome	científico	da	mandioca.	Esse	
fenômeno revela que 
(A) existem variedades regionais para nomear uma mesma 

espécie de planta. 
(B) mandioca	é	nome	específico	para	a	espécie	existente	na	

região amazônica. 
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A(C) “pão-de-pobre”	 é	 designação	específica	para	 a	 planta	 da	
região amazônica. 

(D) os nomes designam espécies diferentes da planta, conforme 
a região. 

(E) a planta é nomeada conforme as particularidades que 
apresenta.

A: correta, pois o texto informa que o nome pode variar em cada região;  
B: incorreta, o nome específico e científico é Manihot utilíssima; C: incorre-
ta, não é o nome específico da planta; D: incorreta, pois os nomes variam 
conforme a região para uma mesma espécie de planta; E: incorreta, não há 
informação de como é escolhido o nome da planta. Gabarito “A” 

18. (ENEM 2011) 
Há certos usos consagrados na fala, e até mesmo na 
escrita, que, a depender do estrato social e do nível de 
escolaridade do falante, são, sem dúvida, previsíveis. 
Ocorrem até mesmo em falantes que dominam a varie-
dade padrão, pois, na verdade, revelam tendências exis-
tentes na língua em seu processo de mudança que não 
podem ser bloqueadas em nome de um “ideal linguís-
tico” que estaria representado pelas regras da gramá-
tica normativa. Usos como ter por haver em construções 
existenciais (tem muitos livros na estante), o do pronome 
objeto na posição de sujeito (para mim fazer o traba-
lho), a não concordância das passivas com se (aluga-se 
casas) são indícios da existência, não de uma norma 
única, mas de uma pluralidade de normas, entendida, 
mais uma vez, norma como conjunto de hábitos linguís-
ticos, sem implicar juízo de valor. 

CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In: VIEIRA, S. R.;  
BRANDÃO, S. (Orgs). Ensino de gramática: descrição e uso.  

São Paulo: Contexto, 2007 (fragmento). 

Considerando	a	reflexão	trazida	no	texto	a	respeito	da	multipli-
cidade	do	discurso,	verifica-se	que	
(A) estudantes que não conhecem as diferenças entre língua 

escrita e língua falada empregam, indistintamente, usos 
aceitos na conversa com amigos quando vão elaborar um 
texto escrito. 

(B) falantes que dominam a variedade padrão do português do 
Brasil	demonstram	usos	que	confirmam	a	diferença	entre	
a norma idealizada e a efetivamente praticada, mesmo por 
falantes mais escolarizados. 

(C) moradores	de	diversas	regiões	do	país	que	enfrentam	difi-
culdades ao se expressar na escrita revelam a constante 
modificação	 das	 regras	 de	 emprego	 de	 pronomes	 e	 os	
casos especiais de concordância. 

(D) pessoas que se julgam no direito de contrariar a gramática 
ensinada na escola gostam de apresentar usos não acei-
tos socialmente para esconderem seu desconhecimento da 
norma padrão. 

(E) usuários que desvendam os mistérios e sutilezas da língua 
portuguesa empregam formas do verbo ter quando, na ver-
dade, deveriam usar formas do verbo haver, contrariando 
as regras gramaticais. 

A: incorreta, a multiplicidade do discurso mostra que não se trata disso; 
B: correta, se diferenciam a norma padrão do português (a idealizada) e 
a praticada (falada); C: incorreta, não há uma constante modificação nas 
regras da língua; D: incorreta, não há intenção de contrariar a gramática; 
E: incorreta, o uso de ter por haver é uma característica da língua efetiva-
mente praticada. Gabarito “B” 

19. (ENEM 2011) 

Motivadas ou não historicamente, normas prestigiadas ou 
estigmatizadas pela comunidade sobrepõem-se ao longo do 
território, seja numa relação de oposição, seja de comple-
mentaridade, sem, contudo, anular a interseção de usos que 
configuram	 uma	 norma	 nacional	 distinta	 da	 do	 português	
europeu. Ao focalizar essa questão, que opõe não só as 
normas do português de Portugal às normas do português 
brasileiro, mas também as chamadas normas cultas locais 
às populares ou vernáculas, deve-se insistir na ideia de que 
essas normas se consolidaram em diferentes momentos 
da nossa história e que só a partir do século XVIII se pode 
começar a pensar na bifurcação das variantes continentais, 
ora em consequência de mudanças ocorridas no Brasil, ora 
em Portugal, ora, ainda, em ambos os territórios. 

CALLOU, D. Gramática, variação e normas. In: VIEIRA, S. R.;  
BRANDÃO, S. (orgs). Ensino de gramática: descrição e uso.  

São Paulo: Contexto, 2007 (adaptado). 

O português do Brasil não é uma língua uniforme. A variação 
linguística é um fenômeno natural, ao qual todas as línguas 
estão sujeitas. Ao considerar as variedades linguísticas, o texto 
mostra que as normas podem ser aprovadas ou condenadas 
socialmente, chamando a atenção do leitor para a 
(A) desconsideração da existência das normas populares pelos 

falantes da norma culta. 
(B) difusão do português de Portugal em todas as regiões do 

Brasil só a partir do século XVIII. 
(C) existência de usos da língua que caracterizam uma norma 

nacional do Brasil, distinta da de Portugal. 
(D) inexistência de normas cultas locais e populares ou verná-

culas em um determinado país. 
(E) necessidade de se rejeitar a ideia de que os usos frequen-

tes de uma língua devem ser aceitos. 

A: incorreta, pois não há tal desconsideração; B: incorreta, não houve tal 
difusão no século XVIII; C: correta, há essa distinção do português entre os 
dois países; D: incorreta, não há tal inexistência em país algum; E: incorreta, 
não se devem rejeitar os usos frequentes de uma língua. Gabarito “C” 

20. (ENEM 2010) Diante do número de óbitos provocados 
pela gripe H1N1 – gripe suína – no Brasil, em 2009, o 
Ministro da Saúde fez um pronunciamento público na TV 
e no rádio. Seu objetivo era esclarecer a população e as 
autoridades locais sobre a necessidade do adiamento do 
retorno às aulas, em agosto, para que se evitassem a 
aglomeração de pessoas e a propagação do vírus.

Fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta pela 
correção gramatical, seria correto o Ministro ler, em seu pro-
nunciamento, o seguinte trecho:

(A) Diante da gravidade da situação e do risco de que nos 
expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de 
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.

(B) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expo-
mos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de 
pessoas, para que se possam conter o avanço da epidemia.

(C) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expo-
mos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de 
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.

(D) Diante da gravidade da situação e do risco os quais nos 
expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de 
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.

(E) Diante da gravidade da situação e do risco com que nos expo-
mos, tem a necessidade de se evitarem aglomerações de 
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
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A A: incorreta, “do risco de que” está incorreto pelos padrões da norma culta; 
B: incorreta, “possam conter” está incorreto, já que deveria estar no singu-
lar (possa); C: correta, o trecho está sem erros de português; D: incorreta, 
pois deveria ser “aos quais nos expomos”; E: incorreta, “risco com que” 
também está incorreto. Gabarito “C” 

21. (ENEM 2010)

Maurício e o leão chamado Millôr

Livro de Flavia Maria ilustrado por cartunista nasce como 
um dos grandes títulos do gênero infantil Um livro infantil 
ilustrado por Millôr há de ter alguma grandeza natural, um 
viço qualquer que o destaque de um gênero que invade 
as livrarias (2 mil títulos novos, todo ano) nem sempre 
com qualidade. Uma pegada que o afaste do risco de 
fazer sombra ao fato de ser ilustrado por Millôr: Maurício 
– O Leão de Menino (CosacNaify, 24 páginas, R$ 35), de 
Flavia Maria, tem essa pegada.

Disponível em: <http://www.revistalingua.com.br>.  
Acesso em: 30 abr. 2010 (fragmento).

Como qualquer outra variedade linguística, a norma padrão 
tem suas especialidades. No texto, observa-se marcas da 
norma padrão que são determinadas pelo veículo em que ele 
circula, que é a ‘Revista Língua Portuguesa’. Entre essas mar-
cas, evidencia-se
(A) a obediência às normas gramaticais, como a concordância 

em “um gênero que invade as livrarias”.
(B) a presença de vocabulário arcaico, como em “há de ter 

alguma grandeza natural”.
(C) o	 predomínio	 de	 linguagem	 figurada,	 como	 em	 “um	 viço	

qualquer que o destaque”.
(D) o emprego de expressões regionais, como em “tem essa 

pegada”.
(E) o uso de termos técnicos, como em “grandes títulos do 

gênero infantil”.

A: correta, evidencia-se obediência às normas gramaticais; B: incorreta, 
não há presença de vocabulário arcaico; C: incorreta, pois não há pre-
domínio de linguagem figurada; D: incorreta, expressão regional não é 
marca da norma padrão; E: incorreta, não há utilização de termos téc-
nicos no texto. Gabarito “A” 

22. (ENEM 2010) 

HAGAR, o horrível. O Globo. Rio de Janeiro, 12 out. 2008.

Pela evolução do texto, no que se refere à linguagem empregada, percebe-se que a garota
(A) deseja	afirma-se	como	nora	por	meio	de	uma	fala.	
(B) utiliza expressões linguísticas próprias do discurso infantil.
(C) usa apenas expressões linguísticas presentes no discurso formal.
(D) se expressa utilizando marcas do discurso formal e do informal.
(E) são palavras com sentido pejorativo para assustar o interlocutor.

A: incorreta, ela não deseja afirmar-se como nora por meio de uma fala; B: incorreta, não há expressões linguísticas do discurso infantil; C: incorreta, não é 
um discurso formal; D: correta, há traços de formalidade e informalidade em suas falas; E: incorreta, não há palavra alguma com sentido pejorativo. Gabarito “D” 

23. (ENEM 2010)

Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br>.  
Acesso em: 27 abr. 2010.
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ACalvin apresenta a Haroldo (seu tigre de estimação) sua 
escultura na neve, fazendo uso de uma linguagem especia-
lizada. Os quadrinhos rompem com a expectativa do leitor, 
por que

(A) Calvin, na sua última fala, emprega um registro formal e 
adequado para a expressão de uma criança.

(B) Haroldo, no último quadrinho, apropria-se do registro lin-
guístico usado por Calvin na apresentação de sua obra 
de arte.

(C) Calvin emprega um registro de linguagem incompatível 
com a linguagem de quadrinhos.

(D) Calvin, no último quadrinho, utiliza um registro linguístico 
informal.

(E) Haroldo não compreende o que Calvin lhe explica em razão 
do registro formal utilizado por este último.

A: incorreta, não há um registro formal na última fala; B: incorreta, Ha-
roldo não se apropria do mesmo registro linguístico usado por Calvin; 
C: incorreta, tal linguagem é compatível com os quadrinhos por ser uma 
das formas de criar o humor da tirinha; D: correta, Calvin quebra a for-
malidade que usou durante a tirinha em sua última fala que é informal; 
E: incorreta, não há um informe concreto da compreensão ou não do 
Haroldo. Gabarito “D” 

24. (ENEM 2009)

Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de 
vocês.	A	figura	do	índio	no	Brasil	de	hoje	não	pode	ser	
aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa 
aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil 
de hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de 
pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá 
asiáticos, europeus, africanos, e todo mundo quer ser 
brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: 
qual	é	o	pedaço	de	índio	que	vocês	têm?	O	seu	cabelo?	
São	seus	olhos?	Ou	é	o	nome	da	sua	rua?	O	nome	da	
sua	praça?	Enfim,	vocês	devem	ter	um	pedaço	de	índio	
dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês 
olhem para a gente como seres humanos, como pes-
soas que nem precisam de paternalismos, nem precisam 
ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o 
Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil 
com vocês. 

TERENA, M. Debate. MORIN, E. Saberes globais e saberes locais.  
Rio de Janeiro: Garamond, 2000 (adaptado)

Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a 
norma	padrão	da	língua	portuguesa	é	empregada	com	a	fina-
lidade de 
(A) demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua 

materna. 
(B) situar os dois lados da interlocução em posições simétricas.
(C) comprovar a importância da correção gramatical nos diálo-

gos cotidianos. 
(D) mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à 

língua portuguesa. 
(E) ressaltar a importância do código linguístico que adotamos 

como língua nacional. 

A: incorreta, não é empregada com tal finalidade; B: correta, é usada para 
poder se comunicar; C: incorreta, não há intenção de tal comprovação; D: 
incorreta, não mostra incorporação da língua indígena na língua portugue-
sa; E: incorreta, pois não há tal ressalto.Gabarito “B” 

25. (ENEM 2009)

Veja, 7 maio 1997. 

Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão 
que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação 
com as modalidades oral e escrita da língua.
Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a 
usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário 
(A) implementar a fala, tendo em vista maior desenvoltura, 

naturalidade e segurança no uso da língua .
(B) conhecer gêneros mais formais da modalidade oral para a 

obtenção de clareza na comunicação oral e escrita.
(C) dominar as diferentes variedades do registro oral da lín-

gua	portuguesa	para	escrever	com	adequação,	eficiência	
e correção.

(D) empregar vocabulário adequado e usar regras da norma 
padrão da língua em se tratando da modalidade escrita.

(E) utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da 
variedade padrão da língua para se expressar com alguma 
segurança e sucesso.

A: incorreta, a crítica não é para implementar a fala; B: incorreta, não pede 
o conhecimento dos gêneros mais formais; C: incorreta, não tem a intenção 
de incentivar o domínio de tais diferentes variedades; D: correta, pois mos-
tra que devem ser usadas na escrita as regras de norma padrão da língua e 
um vocabulário adequado; E: incorreta, não há uma posição crítica de uso 
de recursos mais expressivos e menos desgastados. Gabarito “D” 

26. (ENEM 2009) Compare os textos I e II a seguir, que tratam 
de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no 
mundo e no Brasil. 

Texto I 

Acompanhando os navegadores, colonizadores e comer-
ciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens, 
a partir do século XV, o português se transformou na lín-
gua de um império. Nesse processo, entrou em contato 
– forçado, o mais das vezes; amigável, em alguns casos 
– com as mais diversas línguas, passando por processos 
de variação e de mudança linguística. Assim, contar a his-
tória do português do Brasil é mergulhar na sua história 
colonial e de país independente, já que as línguas não 
são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. 
Nesse cenário, são muitos os aspectos da estrutura lin-
guística que não só expressam a diferença entre Portu-
gal	e	Brasil	como	também	definem,	no	Brasil,	diferenças	
regionais e sociais. 

PAGOTTO, E. P. Línguas do Brasil. Disponível em:  
http://cienciaecultura.bvs.br. Acesso em: 5 jul. 2009 (adaptado). 
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A Texto II 
Barbarismo é vício que se comete na escritura de cada 
uma das partes da construção ou na pronunciação. E em 
nenhuma	parte	da	Terra	se	comete	mais	essa	figura	da	
pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas 
nações que trouxemos ao jugo do nosso serviço. Porque 
bem como os Gregos e Romanos haviam por bárbaras 
todas as outras nações estranhas a eles, por não pode-
rem formar sua linguagem, assim nós podemos dizer 
que as nações de África, Guiné, Ásia, Brasil barbarizam 
quando querem imitar a nossa. 

BARROS, J. Gramática da língua portuguesa.  
Porto: Porto Editora, 1957 (adaptado). 

Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras 
línguas e processos de variação e de mudança decorridos 
desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que 
a posição de João de Barros (Texto II), em relação aos usos 
sociais da linguagem, revela 
(A) atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações 

a serviço de Portugal possuíam e, ao mesmo tempo, de 
benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham 
de suas línguas. 

(B) atitude preconceituosa relativa a vícios culturais das nações 
sob domínio português, dado o interesse dos falantes 
dessa línguas em copiar a língua do império, o que implicou 
a falência do idioma falado em Portugal. 

(C) o desejo de conservar, em Portugal, as estruturas da 
variante padrão da língua grega – em oposição às conside-
radas bárbaras –, em vista da necessidade de preservação 
do padrão de correção dessa língua à época. 

(D) adesão à concepção de língua como entidade homogênea 
e invariável, e negação da ideia de que a língua portuguesa 
pertence a outros povos. 

(E) atitude crítica, que se estende à própria língua portuguesa, 
por se tratar de sistema que não disporia de elementos 
necessários para a plena inserção sociocultural de falantes 
não nativos do português. 

A: incorreta, o autor não expressa benevolência no texto; B: incorreta, não 
houve uma cópia da língua e nem a falência da mesma; C: incorreta, não há 
vontade de conservar estruturas da variante padrão da língua grega; D: cor-
reta, ele nega que outros povos utilizam o português pelo seu barbarismo e 
adere à ideia da língua ser homogênea e invariável; E: incorreta, a crítica é 
apenas com relação à língua portuguesa falada em outros países. Gabarito “D” 

27. (ENEM 2009)	A	figura	a	seguir	trata	da	“taxa	de	desocu-
pação” no Brasil, ou seja, a proporção de pessoas deso-
cupadas em relação à população economicamente ativa 
de uma determinada região em um recorte de tempo.

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>.  
Acesso em: abro 2009 (adaptado).

A norma padrão da língua portuguesa está respeitada, na inter-
pretação	do	gráfico,	em:
(A) Durante o ano de 2008, foi em geral decrescente a taxa de 

desocupação no Brasil.
(B) Nos primeiros meses de 2009, houveram acréscimos na 

taxa de desocupação.
(C) Em 12/2008, por ocasião das festas, a taxa de desempre-

gados foram reduzidos.
(D) A taxa de pessoas desempregadas em 04/08 e 02/09, é 

estatisticamente igual: 8,5.
(E) Em março de 2009 as taxas tenderam à piorar: 9 entre 100 

pessoas desempregadas.

A: correta, não há erros gramaticais na frase; B: incorreta, o certo seria 
“houve acréscimos”; C: incorreta, o correto seria “foi reduzida”, pois se 
refere à “taxa”; D: incorreta, pois não há vírgula antes de “é”; E: incorreta, 
pois não há crase em “tenderam a piorar”.Gabarito “A” 

28. (ENEM 2009)
Iscute o que tô dizendo,
Seu dotô, seu coroné:
De fome tão padecendo
Meus	fio	e	minha	muié.
Sem briga, questão nem guerra, 
Meça desta grande terra 
Umas tarefa pra eu!
Tenha pena do agregado
Não me dêxe deserdado
Daquilo que Deus me deu

PATATlVA DO ASSARÉ. A terra é naturá.  
In: Cordéis e outros poemas. Fortaleza: Universidade  

Federal do Ceará. 2008 (fragmento).

A partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se 
que o eu lírico revela-se como falante de uma variedade lin-
guística	específica.	Esse	falante,	em	seu	grupo	social,	é	identi-
ficado	como	um	falante
(A) escolarizado proveniente de uma metrópole.
(B) sertanejo morador de uma área rural.
(C) idoso que habita uma comunidade urbana.
(D) escolarizado que habita uma comunidade do interior do país.
(E) estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul do país.

A: incorreta, pode ser visto que não é escolarizado e nem de uma metrópole 
a partir da sua linguagem; B: correta, o falante é um morador do sertão da 
área rural, visto que é literatura de cordel e ele solicita trabalho na terra em 
seus versos; C: incorreta, pois não mora numa área urbana; D: incorreta, não 
é escolarizado; E: incorreta, não é um estrangeiro e nem mora no sul do país. Gabarito “B” 

29. (ENEM 2009)

Vera, Sílvia e Emília saíram para passear pela chácara 
com Irene.
– A senhora tem um jardim deslumbrante, dona Irene! 
– comenta Sílvia, maravilhada diante dos canteiros de 
rosas e hortênsias.
– Para começar, deixe o “senhora” de lado e esqueça 
o “dona” também – diz Irene, sorrindo. – Já é um custo 
aguentar a Vera me chamando de “tia” o tempo todo. Meu 
nome é Irene.
Todas sorriem. Irene prossegue:
– Agradeço os elogios para o jardim, só que você vai 
ter	de	fazê-Ios	para	a	Eulália,	que	é	quem	cuida	das	flo-
res. Eu sou um fracasso na jardinagem.

BAGNO. M. A língua de Eulália: Novela Sociolinguistíca.  
São Paulo: Contexto. 2003 (adaptado).
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ANa língua portuguesa, a escolha por “você” ou “senhor(a)” denota 
o grau de liberdade ou de respeito que deve haver entre os inter-
locutores. No diálogo apresentado acima, observa-se o emprego 
dessas formas. A personagem Sílvia emprega a forma “senhora” 
ao se referir à Irene. Na situação apresentada no texto, o emprego 
de “senhora” ao se referir à interlocutora ocorre porque Sílvia
(A) pensa que Irene é a jardineira da casa.
(B) acredita que Irene gosta de todos que a visitam.
(C) observa que Irene e Eulália são pessoas que vivem em 

área rural.
(D) deseja expressar por meio de sua fala o fato de sua família 

conhecer Irene.
(E) considera que Irene é uma pessoa mais velha, com a qual 

não tem intimidade.

A: incorreta, Sílvia não pensa que Irene é a jardineira; B: incorreta, não há tal 
sugestão ou informação no texto; C: incorreta, tal formalidade também não se 
usa somente por um caso assim; D: incorreta, pois o uso de tal termo formal 
se dá quando há pouca intimidade; E: correta, ela não tem intimidade e deve 
se tratar de uma pessoa mais velha. Gabarito “E” 

30. (ENEM 2009 – SIMULADO)

SOUZA, Maurício de. [Chico Bento]. O Globo, Rio de Janeiro,  
Segundo Caderno, 19 dez. 2008, p.7.

O personagem Chico Bento pode ser considerado um típico 
habitante da zona rural, comumente chamado de “roceiro” ou 
“caipira”.	Considerando	a	sua	fala,	essa	tipicidade	é	confirmada	
primordialmente pela
(A) transcrição da fala característica de áreas rurais.
(B) redução do nome “José” para “Zé”, comum nas comunidades 

rurais.
(C) emprego de elementos que caracterizam sua linguagem 

como coloquial.
(D) escolha de palavras ligadas ao meio rural, incomuns nos 

meios urbanos.
(E) utilização da palavra “coisa”, pouco frequente nas zonas 

mais urbanizadas.

A: correta, a linguagem escrita é uma transcrição da linguagem falada carac-
terística de áreas rurais; B: incorreta, reduzir o nome é comum em todas as 
regiões; C: incorreta, a linguagem coloquial não é apenas usada nas áreas ru-
rais; D: incorreta, as palavras não são incomuns no meio urbano; E: incorreta, 
“coisa” não é pouco frequente na zona urbana. Gabarito “A” 

31. (EXAMES DO MEC)
Pronominais

Oswald de Andrade

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro

Jorge Schwartz. Oswald de Andrade: seleção de textos,  
notas, estudos biográfico, histórico e crítico.  

São Paulo: Abril Educação, 1980, p. 22-3.

O texto mostra os diferentes usos da língua portuguesa. Depois 
de lê-lo, concluímos que 
(A) a gramática do aluno é a mesma do bom branco da Nação 

Brasileira.
(B) a gramática usada pelo professor mostra a língua falada 

pelo brasileiro.
(C) o bom negro fala diferente do que a gramática manda.
(D) o mulato sabido fala como o bom negro.

A: incorreta, o bom branco não segue a forma padrão da gramática; B: incor-
reta, a gramática e a língua falada possuem suas diferenças; C: correta, o bom 
negro não segue rigidamente as regras gramaticais; D: incorreta, a referência 
que há do “mulato sabido” é com a gramática. Gabarito “C” 

32. (EXAMES DO MEC)

Atenção, malandrage! Eu num vô pedir nada, vô te dá 
um alô! Te liga aí: Aids é uma praga

que rói até os mais fortes, e rói devagarinho. Deixa o 
corpo sem defesa contra a doença.

Quem pegá essa praga está ralado de verde e amarelo, 
de primeiro ao quinto, e sem

vaselina. Num tem dotô que dê jeito, nem reza brava, 
nem choro, nem vela, nem ai, Jesus (...).

Agência Adag. Realização: TV Cultura, 1988.

O trecho acima foi tirado de um vídeo exibido na Casa de 
Detenção de São Paulo e foi produzido com o objetivo de ensi-
nar aos presos formas de prevenção contra a Aids.
A	escolha	da	linguagem	utilizada	tem	a	finalidade	de
(A) mostrar a fala do dia a dia das pessoas.
(B) imitar a fala de um advogado no tribunal.
(C) expressar proximidade com a fala dos presidiários.
(D) reproduzir a fala de uma determinada região.

A: incorreta, não tem tal intenção; B: incorreta, não imita a fala de um ad-
vogado de tribunal; C: correta, ela tem a intenção de expressar proximidade 
com a fala deles; D: incorreta, não reproduz a fala de uma região específica. Gabarito “C” 

33. (EXAMES DO MEC)

Para dizerem milho dizem mio

Para melhor mió

Para pior pió

Para telha dizem teia

Para telhado dizem teiado

E vão fazendo telhados.

ANDRADE, Oswald de. Vício na fala. In: Literatura Comentada,  
São Paulo: Abril, 1980.

Esse poema relaciona a forma culta e a popular das palavras 
milho/mio, pior/pio, telha/teia, telhado/teiado. Ao contrapor 
essas duas formas de expressão e terminar dizendo E vão 
fazendo telhados, o texto
(A) ironiza a fala das pessoas simples.
(B) ressalta a função social e produtiva dos mais humildes.
(C) procura ensinar a pronúncia e a escrita correta das palavras.
(D) sugere	que	os	telhados	não	ficarão	bem	feitos.

A: incorreta, pois não há ironia sobre a linguagem falada; B: correta, o texto 
ressalta a linguagem que usam para se comunicar em seu trabalho; C: incor-
reta, não ensina pronúncia e escrita correta; D: incorreta, não há tal sugestão. Gabarito “B” 
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A 34. (EXAMES DO MEC)

Economia, Horácio
(...)

Minha	 filha	 é	 uma	 universitária;	 mas	 sempre	 que	 me	
escreve, do Rio, onde está morando, inicia invariavel-
mente suas cartas por aquele mesmo breve “Oi!” que 
eu, entretanto – em obediência a um velho hábito e para 
satisfazer antigas e obsoletas praxes do meu tempo de 
rapaz – traduzo mentalmente por “meu querido pai”. E vai 
ver que quer dizer isso mesmo.

O Estado de S. Paulo, 26/9/1972.

O comentário feito acima sobre o emprego de “Oi!” indica que 
seu uso é próprio da linguagem
(A) informal.
(B) escrita.
(C) profissional.
(D) erudita.

A: correta, o “oi” é uma saudação informal; B: incorreta, pois também é 
característico da linguagem falada; C: incorreta, não faz parte da linguagem 
profissional; D: incorreta, também não faz parte da erudita. Gabarito “A” 

35. (EXAMES DO MEC) Leia: 

12 de outubro

12 de outubro de 2001
Dia das Criança
Várias festa espalhada na periferia
No Parque Santo Antônio hoje teve uma festa
Foi bancada pela irmandade, uma organização
Tavam confeccionando roupa lá no Parque Santo
Antônio lá
Lutando
Remando contra a maré
Mas	tá	lá	tá	firme
Tinha umas 300 pessoa
No, na festa das criança
(...)
E o moleque era mó revolta, vai vendo
Moleque revolta
E ele tava friozão
Jogando bola lá, tal
Como se nada tivesse acontecido
Ali marcou pra ele
Talvez ele tenha se transformado numa outra pessoa
aquele dia
Vai vendo o barato
Dia das criança

(Racioanais mc’s) 

O rap é um gênero de música popular, em que os versos são 
declamados rapidamente. A linguagem segue o padrão falado 
predominantemente pelos jovens de periferias urbanas. Na 
composição acima, os termos destacados indicam uma ten-
dência dessa variedade linguística, que é 
(A) marcar uma só palavra para indicar o plural. 
(B) conjugar o verbo na segunda pessoa. 
(C) transformar a pronúncia “lh” em “i”. 
(D) usar	palavras	em	sentidos	figurados.	

A: correta, nos termos destacados há apenas uma palavra para indicar plu-
ralidade em cada uma das frases; B: incorreta, os termos destacados não 
indicam isso; C: incorreta, não há tal marcação em nenhuma parte do texto; 
D: incorreta, os termos estão em sentido denotativo. Gabarito “A” 

36. (EXAMES DO MEC) Leia: 

“Muitas vezes, cidadãos são marginalizados por não 
saberem empregar a norma culta na hora de falar ou de 
escrever. Esse comportamento é chamado de precon-
ceito linguístico. 
A	 língua	é	 viva	 e	 sofre	modificações	 de	acordo	 com	o	
contexto.
É um engano pensar que haja certos ou errados absolu-
tos. Há razões históricas para que comunidades inteiras 
se expressem de uma forma e não de outra. Exigir que 
todos empreguem a mesma linguagem é um desrespeito 
às diferenças.”

(Sarmento, Leila Lavar. Oficina de Redação. São Paulo:  
Moderna, 2003 vol. 3, 7ª série, pág. 131.) 

Seguindo as ideias do texto, podemos concluir que 
(A) a	língua	é	morta	e	não	sofre	modificações.	
(B) a variação linguística no nosso país é respeitada. 
(C) a linguagem culta é a única língua falada no Brasil. 
(D) muitos cidadãos são marginalizados por não saberem a 

norma culta. 

A: incorreta, pois “a língua é viva e sofre modificações”, como diz o texto; 
B: incorreta, a variação linguística não é respeitada; C: incorreta, não é 
a única falada; D: correta, há preconceito com aqueles que não sabem 
empregar a norma culta do português. Gabarito “D” 
37. (ENEM 2007) 

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, 23ª 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 Graci-
liano vai criar Vidas Secas, elaborando uma linguagem, 
uma estrutura romanesca, uma constituição de narrador 
em	que	narrador	e	criaturas	se	tocam,	mas	não	se	identifi-
cam. 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 demasia-
damente complexos. O que Vidas Secas faz é, com pre-
tenso 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.
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ANo	texto	II,	verifica-se	que	o	autor	utiliza	
(A) linguagem predominantemente formal, para problematizar, 

na composição de Vidas Secas, a relação entre o escritor e 
o personagem popular.

(B) linguagem inovadora, visto que, sem abandonar a linguagem 
formal, dirige-se diretamente ao leitor.

(C) linguagem coloquial, para narrar coerentemente uma história 
que apresenta o roceiro pobre de forma pitoresca.

(D) linguagem formal com recursos retóricos próprios do texto 
literário em prosa, para analisar determinado momento da 
literatura brasileira.

(E) linguagem regionalista, para transmitir informações sobre 
literatura, valendo-se de coloquialismo, para facilitar o 
entendimento do texto.

A: correta, utiliza-se predominantemente a linguagem formal enquanto 
problematiza a relação entre o escritor e o personagem; B: incorreta, a 
linguagem não é inovadora; C: incorreta, não usa linguagem coloquial; 
D: incorreta, não há o uso de recursos retóricos; E: incorreta, não há uso 
de linguagem regionalista. Gabarito “A” 

38. (ENEM 2006)
Aula de português

1 A linguagem
 na ponta da língua
 tão fácil de falar
4 e de entender.
 A linguagem
 na superfície estrelada de letras,
7	 sabe	lá	o	que	quer	dizer?
 Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
 e vai desmatando
10 o amazonas de minha ignorância.
 Figuras de gramática, esquipáticas,
 atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.
13 Já esqueci a língua em que comia,
 em que pedia para ir lá fora,
 em que levava e dava pontapé,
16 a língua, breve língua entrecortada
 do namoro com a priminha.
 O português são dois; o outro, mistério.

Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para lembrar.  
Rio de Janeiro: José Olympio, 1979.

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa 
o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em
(A) situações formais e informais.
(B) diferentes regiões do país.
(C) escolas literárias distintas.
(D) textos técnicos e poéticos.
(E) diferentes épocas.

A: correta, o poeta contrasta a linguagem formal e a informal; B: incorreta, não 
há contraste entre a linguagem de regiões diferentes; C: incorreta, não há re-
ferência ou citação sobre escolas literárias; D: incorreta, não há um contraste 
entre tais textos; E: incorreta, não há referência de tempo no poema. Gabarito “A” 

39. (ENEM 2006) No poema, a referência à variedade padrão 
da língua está expressa no seguinte trecho:

(A) “A linguagem / na ponta da língua” (v.1 e 2).
(B) “A linguagem / na superfície estrelada de letras” (v.5 e 6).
(C) “[a língua] em que pedia para ir lá fora” (v.14).
(D) “[a língua] em que levava e dava pontapé” (v.15).
(E) “[a língua] do namoro com a priminha” (v.17).

A: incorreta, tais versos se referem à língua falada; B: correta, pois se 
referem à forma padrão da língua; C: incorreta, se refere à língua informal; 
D: incorreta, tem referência ao coloquialismo; E: incorreta, também tem 
referência à linguagem informal. Gabarito “B” 

40. (ENEM 2006) No romance Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão 
para receber o salário. Eis parte da cena:

1 Não se conformou: devia haver engano. (...)
 Com certeza havia um erro no papel do branco. Não
 se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos.
4 Passar a vida inteira assim no toco, entregando o
	 que	era	dele	de	mão	beijada!	Estava	direito	aquilo?
 Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de
7	 alforria?
 O patrão zangou-se, repeliu a insolência,
 achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço
10 noutra fazenda.
 Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou.
 Bem, bem. Não era preciso barulho não.

Graciliano Ramos. Vidas Secas. 91ª ed.  
Rio de Janeiro: Record, 2003.

No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem con-
vive com marcas de regionalismo e de coloquialismo no voca-
bulário. Pertence à variedade do padrão formal da linguagem 
o seguinte trecho:
(A) “Não se conformou: devia haver engano” (..1).
(B) “e Fabiano perdeu os estribos” (..3).
(C) “Passar a vida inteira assim no toco” (..4).
(D) “entregando o que era dele de Mao beijada!” (..4-5).
(E) “Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou” (..11).

A: correta, a frase obedece às normas gramaticais; B: incorreta, pois perder 
os estribos é uma expressão idiomática; C: incorreta, pois neste trecho usa 
uma linguagem coloquial; D: incorreta, “de mão beijada” é outra expressão 
idiomática; E: incorreta, pois utiliza uma linguagem informal. Gabarito “A” 

41. (ENEM 2000) 

“Precisa-se nacionais sem nacionalismo, (...) movidos 
pelo presente mas estalando naquele cio racial que só as 
tradições maduram! (...). Precisa-se gentes com bastante 
meiguice no sentimento, bastante força na peitaria, bas-
tante paciência no entusiasmo e sobretudo, oh! sobretudo 
bastante vergonha na cara!
(...)	 Enfim:	 precisa-se	 brasileiros!	Assim	 está	 escrito	 no	
anúncio vistoso de cores desesperadas pintado sobre o 
corpo do nosso Brasil, camaradas.” 

(Jornal A Noite, São Paulo, 18/12/1925 apud LOPES,  
Telê Porto Ancona. Mário de Andrade: ramais e caminhos.  

São Paulo: Duas Cidades, 1972)

No trecho acima, Mário de Andrade dá forma a um dos itens do 
ideário	modernista,	que	é	o	de	firmar	a	 feição	de	uma	 língua	
mais autêntica, “brasileira”, ao expressar-se numa variante de 
linguagem	popular	identificada	pela	(o):

(A) escolha de palavras como cio, peitaria, vergonha.
(B) emprego da pontuação.
(C) repetição do adjetivo bastante.
(D) concordância empregada em Assim está escrito.
(E) escolha de construção do tipo precisa-se gentes.
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A A: incorreta, não são tais palavras que firmam uma versão mais autêntica da 
língua no texto; B: incorreta, o autor não usa a pontuação para dar uma versão 
mais brasileira ao texto; C: incorreta, o adjetivo serve para dar ênfase ao texto; 
D: incorreta, pois a concordância está ligada à norma culta da língua; E: cor-
reta, o erro gramatical é característica da língua popular falada pelo brasileiro. Gabarito “E” 

42. (ENEM 1999) 

Diante da visão de um prédio com uma placa indicando 
SAPATARIA PAPALIA, um jovem deparou com a dúvida: 
como	pronunciar	a	palavra	PAPALIA?
Levado o problema à sala de aula, a discussão girou em 
torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação 
e, especialmente, do auxílio que elas podem dar à correta 
pronúncia de palavras. 
Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e 
escrita, três alunos apresentaram as seguintes conclu-
sões a respeito da palavra PAPALIA:

I. Se a sílaba tônica for o segundo PA, a escrita deveria  
 ser PAPÁLIA, pois a palavra seria paroxítona  
 terminada em ditongo crescente.
II. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser  
 PAPALÍA, pois “i” e “a” estariam formando hiato.
III. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser  
 PAPALIA, pois não haveria razão para o uso de  
	 acento	gráfico.

A conclusão está correta apenas em:
(A) I 
(B) II 
(C) III 
(D) I e II 
(E) I e III

I: correta, pois toda paroxítona terminada em ditongo é acentuada; II: incorreta, 
pois o “i” não deveria ser acentuado por ser a primeira vogal; III: correta, não 
haveria pontuação, pois seria uma paroxítona terminada em “a”. Gabarito “E” 

43. (ENEM 1998) A expressão “pegá eles sem calça” poderia 
ser substituída, sem comprometimento de sentido, em 
língua culta, formal, por:

(A) pegá-los na mentira.
(B) pegá-los desprevenidos.
(C) pegá-los	em	flagrante.
(D) pegá-los rapidamente.
(E) pegá-los momentaneamente

A expressão tem sentido de pegar alguém em um momento em que está 
vulnerável. Então, das alternativas, aquela que melhor se adéqua é a B, 
“pegá-los desprevenidos”. Gabarito “B” 

44. (ENEM 1998) 

Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão 
formal da Língua Portuguesa, saber adequar o uso da linguagem 
ao	contexto	discursivo.	Para	exemplificar	este	fato,	seu	professor	
de Língua Portuguesa convida-o a ler o texto Aí, Galera, de Luís 
Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com situações de 
discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte.

Aí, Galera
Jogadores de futebol podem ser vítimas de
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar
um	jogador	de	futebol	dizendo	“estereotipação”	?	E,
no	entanto,	por	que	não?
– Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera.
–	Minha	saudação	aos	aficionados	do	clube	e
aos demais esportistas, aqui presentes ou no
recesso dos seus lares.
–	Como	é?
– Aí, galera.
–	Quais	são	as	instruções	do	técnico?
– Nosso treinador vaticinou que, com um
trabalho de contenção coordenada, com energia
otimizada, na zona de preparação, aumentam as
probabilidades de, recuperado o esférico,
concatenarmos um contragolpe agudo com
parcimônia de meios e extrema objetividade,
valendo-nos da desestruturação momentânea do
sistema oposto, surpreendido pela reversão
inesperada	do	fluxo	da	ação.
–	Ahn?
– É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá
eles sem calça.
–	Certo.	Você	quer	dizer	mais	alguma	coisa?
– Posso dirigir uma mensagem de caráter
sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e
piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões,
inclusive,	genéticas?
– Pode.
– Uma saudação para a minha progenitora.
–	Como	é?
– Alô, mamãe!
– Estou vendo que você é um, um...
– Um jogador que confunde o entrevistador,
pois não corresponde à expectativa de que o atleta
seja	um	ser	algo	primitivo	com	dificuldade	de
expressão	e	assim	sabota	a	estereotipação?
–	Estereoquê?
–	Um	chato?
– Isso.

Correio Braziliense, 13/05/1998.
O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é ina-
dequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua 
oral e língua escrita, assinale a opção que representa também 
uma inadequação da linguagem usada ao contexto:

(A) “o carro bateu e capotô, mas num deu pra vê direito” – um 
pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro que 
vai passando.

(B) “E	aí,	ô	meu!	Como	vai	essa	força?”	–	um	jovem	que	fala	
para um amigo.
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A(C) “Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma obser-
vação” – alguém comenta em uma reunião de trabalho.

(D) “Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao 
cargo de Secretária Executiva desta conceituada empresa” 
– alguém que escreve uma carta candidatando-se a um 
emprego.

(E) “Porque se a gente não resolve as coisas como têm que 
ser, a gente corre o risco de termos, num futuro próximo, 
muito pouca comida nos lares brasileiros” – um professor 
universitário em um congresso internacional.

A: incorreta, pois apesar dos erros gramaticais, trata-se de uma linguagem 
falada em um momento informal; B: incorreta, pois o momento não pede o 
uso da língua culta; C: incorreta, pois seguem as normas da gramática e é 
utilizada num ambiente e momento formal de trabalho; D: incorreta, como 
é para se candidatar a uma vaga de emprego, espera-se o uso da língua 
culta; E: correta, está inadequada visto que há o uso informal da língua por 
um professor universitário em um congresso internacional. Gabarito “E” 

7.2. Uso dos recursos linguísticos em re-
lação ao contexto em que o texto é 
constituído: elementos de referência 
pessoal, temporal, espacial, registro 
linguístico, grau de formalidade, sele-
ção lexical, tempos e modos verbais

45. (ENEM 2015) 

No ano de 1985 aconteceu um acidente muito grave em 
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia gua-
rani de Sapukai. Choveu muito e as águas pluviais pro-
vocaram deslizamentos de terras das encostas da Serra 
do Mar, destruindo o Laboratório de Radioecologia da 
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, construída em 
1970 num lugar que os índios tupinambás, há mais de 
500 anos, chamavam de Itaorna. O prejuízo foi calculado 
na época em 8 bilhões de cruzeiros. Os engenheiros res-
ponsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam 
que o nome dado pelos índios continha informação sobre 
a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. Só 
descobriram que Itaorna, em língua tupinambá, quer dizer 
‘pedra podre’, depois do acidente.

FREIRE, J. R. B. Disponível em: www.taquiprati.com.br.  
Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Considerando-se a história da ocupação na região de Angra 
dos Reis mencionada no texto, os fenômenos naturais que a 
atingiram poderiam ter sido previstos e suas consequências 
minimizadas se 

(A) o acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. 
(B) as línguas indígenas brasileiras tivessem sido substituídas 

pela língua geral. 
(C) o conhecimento acadêmico tivesse sido priorizado pelos 

engenheiros. 
(D) a língua tupinambá tivesse palavras adequadas para des-

crever o solo. 
(E) o laboratório tivesse sido construído de acordo com as leis 

ambientais vigentes na época. 

A: correta, pois de acordo com o texto, a população indígena que habitava a 
região tinha conhecimento dos problemas advindos daquele tipo de solo há 
pelo menos 500 anos o que é muito mais tempo do que a formação técnica 
de todos os engenheiros de Angra, porém a ciência tende a ser eurocêntrica 
e observar as culturas indígenas como ‘exóticas’ e não como fonte autêntica 

de conhecimento; B: incorreta, pois o contato da língua indígena com as lín-
guas africanas e a língua dos outros povos colonizadores quando em con-
tato criariam uma nova linguagem, porém o processo de colonização impõe 
uma língua sobre as outras; C: incorreta, pois o texto mostra justamente o 
contrário, ou seja, o conhecimento indígena estava ciente de que aquele tipo 
de solo era impróprio para muitas atividades com pelo menos 500 anos de 
antecedência dos engenheiros e seu conhecimento acadêmico; D: incorreta, 
pois as palavras da língua tupinambá são adequadas para descrever o solo, 
uma vez que o definiram como ‘podre’ isto é, destacaram uma característi-
ca crucial para definir a impossibilidade de se construir ou aproveitá-lo de 
alguma forma, inadequado foi o comportamento dos acadêmicos de não 
pesquisarem mais sobre a região antes de iniciar a construção; E: incorreta, 
pois o texto não traz informações sobre as leis ambientais vigentes na épo-
ca, mas podemos deduzir que uma construção com essa não deveria ser 
construída próximo à áreas de reserva indígena.Gabarito “A” 

46. (ENEM 2015) 

Disponível em: www.behance.net.  
Acesso em: 21 fev. 2013 (adaptado). 

A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço 
anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em 
relação	ao	consumidor	do	mercado	gráfico.	O	recurso	da	 lin-
guagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego 

(A) do termo “fácil” no início do anúncio, com foco no processo.
(B) de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. 
(C) das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência. 
(D) da	expressão	intensificadora	“menos	do	que”	associada	à	

qualidade. 
(E) da locução “do mundo” associada a “melhor”, que quan-

tifica	a	ação.

A: incorreta, pois a compreensão global do texto nos permite entender que 
o processo fácil não é o foco do anúncio, mas sim a rapidez do serviço; B: 
incorreta, pois além de não haver nenhum termo que valorize a nitidez da 
impressão, o foco principal do anúncio é a velocidade do serviço e não a 
qualidade da imagem; C: correta, pois o uso do futuro no início da sentença 
com “vai ser” e o passado ao final da sentença com “não foi” mostra uma 
passagem do tempo tão rápida que muda o tempo verbal dentro de uma 
única sentença; D: incorreta, pois a expressão “menos do que” indica o mí-
nimo que a empresa poderia fazer que é oferecer “a melhor qualidade digital 
do mundo”; E: incorreta, pois a locução “do mundo” associada a “melhor” 
é uma comparativa que indica qualidade superior.Gabarito “C” 
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A 47. (ENEM 2015) 

–  Não, mãe. Perde a graça. Este ano, a senhora vai ver. 
Compro um barato.

–	 	Barato?	Admito	que	você	compre	uma	lembrancinha	
barata, mas não diga isso a sua mãe. É fazer pouco-
-caso de mim.

–  Ih, mãe, a senhora está por fora mil anos. Não sabe 
que barato é o melhor que tem, é um barato!

– Deixe eu escolher, deixe...
–  Mãe é ruim de escolha. Olha aquele blazer furado 

que a senhora me deu no Natal!
–  Seu porcaria, tem coragem de dizer que sua mãe lhe 

deu	um	blazer	furado?
–	 	Viu?	Não	sabe	nem	o	que	é	furado?	Aquela	cor	já	era,	

mãe, já era!
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro:  

Nova Aguilar, 1998.

O	modo	como	o	filho	qualifica	os	presentes	é	incompreendido	
pela mãe, e essas escolhas lexicais revelam diferenças entre 
os interlocutores, que estão relacionadas

(A) à linguagem infantilizada. 
(B) ao grau de escolaridade. 
(C) à dicotomia de gêneros.
(D) às	especificidades	de	cada	faixa	etária.
(E) à quebra de regras da hierarquia familiar.

A: incorreta, pois “barato” e “furado” são marcas de uma geração, isto é, 
não se relaciona à linguagem típica das crianças, mas uma linguagem típica 
dos falantes de determinada geração; B: incorreta, pois mesmo que mãe e 
filho apresentassem o mesmo grau de escolaridade, o que diferencia a fala 
dos interlocutores, neste caso, é uma questão de geracões; C: incorreta, 
pois as diferenças entre os interlocutores se dá em uma escolha de gírias 
correspondentes à gerações diferentes em que o gênero do falante não in-
terfere; D: correta, pois as gírias utilizadas pelo filho e não compreendidas 
pela mãe demonstram uma especificidade relacionada à faixa etária; E: in-
correta, pois o uso de gírias não significa exatamente a quebra de regras na 
hierarquia familiar.Gabarito “D”

48. (ENEM 2014)

Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-
-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso 
deve	significar	que	a	escola	deve	aceitar qualquer forma da 
língua	em	suas	atividades	escritas?	Não	deve	mais	corrigir?	
Não!

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo 
real da escrita, não existe apenas um português correto, que 
valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos não 
é o mesmo do dos manuais de instrução; o dos juízes do 
Supremo não é o mesmo do dos cordelistas; o dos editoriais 
dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos 
mesmos jornais. Ou do de seus colunistas.

POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa,  
ano 5, n. 67, maio 2011 (adaptado).

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um único “por-
tuguês correto”. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa 
implica, entre outras coisas, saber

(A) descartar as marcas de informalidade do texto.
(B) reservar o emprego da norma padrão aos textos de circula-

ção ampla.

(C) moldar a norma padrão do português pela linguagem do 
discurso jornalístico.

(D) adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e 
contexto.

(E) desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e 
manuais divulgados pela escola.

A: incorreta,  porque a regra geral dada pela alternativa de “descartar as 
marcas de informalidade” não caracteriza o bom uso da língua portugue-
sa defendido por Sírio Possenti que é saber adaptar as formas da língua 
de acordo com o contexto que se apresenta; B: incorreta, pois no último 
parágrafo Sírio Possenti observa justamente que não há um padrão na nor-
ma; C: incorreta, pois o autor do artigo cita exemplos do texto jornalístico 
para mostrar que há variação no padrão da língua e esta variação deve ser 
respeitada e não moldada por uma variante apenas; D: correta, o texto de 
Sírio Possenti nos permite entender que o bom uso da língua portuguesa 
não é domínio de uma norma padrão artificial e homogênea, mas sim o 
conhecimento das diversas formas em que a língua se apresenta e o saber 
adequar essa formas de acordo com a ocasião necessária; E: incorreta, pois 
o primeiro parágrafo descarta claramente a possibilidade apresentada na al-
ternativa, quando o autor reproduz questões que sempre surgem quando se 
trata de variação linguística na escola e responde a todas as preocupações 
sobre desconsiderar a norma culta com “Não!”.Gabarito “D”

49. (ENEM 2013)

Até	quando?
Não adianta olhar pro céu
Com muita fé e pouca luta
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer
E muita greve, você pode, você deve, pode crer
Não adianta olhar pro chão
Virar a cara pra não ver
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer!

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre  
o mesmo). Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento).

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto
(A) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet.
(B) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas.
(C) tom de diálogo, pela recorrência de gírias.
(D) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial.
(E) originalidade, pela concisão da linguagem.

A: incorreta, nenhuma parte do texto utiliza algum tipo de mensagem carac-
terístico dos meios virtuais; B: incorreta, o trecho da música não apresenta 
metáforas, ao contrário, sua linguagem é sempre direta e objetiva; C: incor-
reta, de fato há algumas gírias como “Se liga aí”, porém, isso somente não 
caracteriza o tom de diálogo, pois as interjeições ao interlocutor são todas 
imperativas com o tom de ordem; D: correta, a linguagem coloquial do tex-
to deixa a letra da música com um tom mais espontâneo e isso provoca 
a aproximação com o leitor; E: incorreta, a concisão da linguagem não é 
característica precedente para o conteúdo original, pois um texto pode ser 
mais extenso e ainda sim manter sua originalidade.Gabarito “D” 

50. (ENEM 2012) eu gostava muito de passeá... saí com as 
minhas colegas... brincá na porta di casa di vôlei... andá 
de patins... bicicleta... quando eu levava um tombo ou 
outro... eu era a::... a palhaça da turma.., ((risos))... eu 
acho que foi uma das fases mais... assim... gostosas da 
minha vida foi... essa fase de quinze... dos meus treze 
aos dezessete anos... 

A.P.S., sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental.  
Projeto Fala Goiana, UFG, 2010 (inédito). 
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AUm aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato 
pessoal de A.P.S. como modalidade falada da língua é 

(A) predomínio de linguagem informal entrecortada por pausas. 
(B) vocabulário regional desconhecido em outras variedades 

do português. 
(C) realização do plural conforme as regras da tradição gra-

matical. 
(D) ausência de elementos promotores de coesão entre os 

eventos narrados. 
(E) presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. 

A: correta, a transcrição dos textos orais nos permite observar claramente 
as principais características da língua falada, como a frequência de pausas 
destacadas na alternativa A; B: incorreta, apesar de a transcrição pertencer a 
um campo delimitado geograficamente, o vocabulário de A.P.S não apresenta 
traços regionais; C: incorreta, apesar da realização do plural pela falante se 
manifestar conforme as regras da gramática normativa, é de conhecimento 
geral que a marcação de plural somente nos artigos é traço característico 
da língua falada; D: incorreta, obviamente a língua falada não apresenta os 
conectores tão articulados quanto na linguagem escrita, porém é possível en-
contrar elementos coesivos como “... assim…” que inclusive está destacado 
entre pausas; E: incorreta, a formatação de uma transcrição de fala pode ser 
estranha a um leigo, porém é totalmente acessível por um leitor iniciante.Gabarito “A” 

51. (ENEM 2011)

Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era 
povoado de índios. Importaram, depois, da África, grande 
número de escravos. O Português, o Índio e o Negro 
constituem, durante o período colonial, as três bases da 
população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a 
contribuição do Português foi de longe a mais notada. 
Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado 
a lado como línguas de comunicação. Era o tupi que 
utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 
1694, dizia o Padre Antônio Vieira que “as famílias dos 
portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas 
hoje	umas	com	as	outras,	que	as	mulheres	e	os	filhos	
se criam mística e domesticamente, e a língua que nas 
ditas famílias se fala é a dos Índios, e a portuguesa a 
vão os meninos aprender à escola.” 

TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa:  
Livraria Sá da Costa, 1984 (adaptado). 

A identidade de uma nação está diretamente ligada ã cultura 
de seu povo. O texto mostra que, no período colonial bra-
sileiro, o Português, o Índio e o Negro formaram a base da 
população e que o patrimônio linguístico brasileiro é resul-
tado da 
(A) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. 
(B) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos 

indígenas. 
(C) importância do padre Antônio Vieira para a literatura de 

língua portuguesa. 
(D) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as lín-

guas tupi. 
(E) interação	pacífica	no	uso	da	língua	portuguesa	e	da	língua	

tupi.

A: incorreta, os índios não contribuíram na escolarização dos brasileiros; 
B: incorreta, pois, apesar das diferenças, elas se mesclaram; C: incorre-
ta, a importância dele não foi base para o patrimônio linguístico brasileiro;  
D: incorreta, também não foi assim que se formou o patrimônio linguístico; 
E: correta, foi a interação entre as duas línguas. Gabarito “E” 

52. (ENEM 2011) 

Não tem tradução 
[...] 
Lá	no	morro,	se	eu	fizer	uma	falseta	
A Risoleta desiste logo do francês e do inglês 
A gíria que o nosso morro criou 
Bem cedo a cidade aceitou e usou 
[...]
Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição 
Não entende que o samba não tem tradução no idioma 
francês 
Tudo aquilo que o malandro pronuncia 
Com voz macia é brasileiro, já passou de português 
Amor lá no morro é amor pra chuchu 
As rimas do samba não são I love you 
E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 
Só pode ser conversa de telefone 

ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas.  
Revista Língua Portuguesa. Ano 4, n°54.  

São Paulo: Segmento, abr. 2010 (fragmento). 

As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila 
Isabel, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do 
artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais 
no Brasil, no início dos anos 1920, ainda são modernas. 
Nesse fragmento do samba Não tem tradução, por meio do 
recurso da metalinguagem, o poeta propõe 
(A) incorporar novos costumes de origem francesa e americana, 

juntamente com vocábulos estrangeiros. 
(B) respeitar e preservar o português padrão como forma de 

fortalecimento do idioma do Brasil. 
(C) valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico 

e forma legítima de identidade nacional. 
(D) mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento 

do novo e quente ritmo da música popular brasileira. 
(E) ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão 

de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. 

A: incorreta, pois ele não incorpora, mas faz uma crítica a elas; B: incorreta, 
pois não se refere à língua padrão; C: correta, ele valoriza a língua falada 
do brasileiro e a considera como identidade nacional; D: incorreta, não há 
proposta de mudança dos valores sociais; E: incorreta, pois não ironiza a 
malandragem carioca. Gabarito “C” 

53. (ENEM 2010)

BESSINHA.	Disponível	em:	<http://pattindica.files.wordpress.com/2009/06/ 
bessinha458904-jpg-image_1245119001858.jpeg>(adaptado).
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A As diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante 
a adaptá-Ia às variadas situações de comunicação. Uma das 
marcas	 linguísticas	que	configuram	a	 linguagem	oral	 informal	
usada entre avô e neto neste texto é
(A) a opção pelo emprego da forma verbal “era” em lugar de “foi”.
(B) a ausência de artigo antes da palavra “árvore”.
(C) o emprego da redução “tá” em lugar da forma verbal “está”.
(D) o uso da contração “desse” em lugar da expressão “de esse”.
(E) a utilização do pronome “que” em início de frase exclamativa.

A: incorreta, pois a forma verbal foi empregada corretamente; B: incorreta, 
pois a ausência de artigo não é marca de informalidade; C: correta, a redu-
ção de palavra é característica da linguagem oral informal; D: incorreta, pois 
o uso está correto com as normas gramaticais; E: incorreta, por também 
não ser uma marca linguística típica da linguagem oral informal. Gabarito “C” 

54. (ENEM 2010) No Brasil colonial, os portugueses procu-
ravam ocupar e explorar os territórios descobertos, nos 
quais viviam índios, que eles queriam cristianizar e usar 
como força de trabalho. Os missionários aprendiam os 
idiomas dos nativos para catequizá-los nas suas próprias 
línguas.	Ao	longo	do	tempo,	as	línguas	se	influenciaram.	
O resultado desse processo foi a formação de uma língua 
geral, desdobrada em duas variedades: o abanheenga, 
ao sul, e o nheengatu, ao norte. Quase todos se comu-
nicavam na língua geral, sendo poucos aqueles que fala-
vam apenas o português. De acordo com o texto, a língua 
geral formou-se e consolidou-se no contexto histórico do 
Brasil-Colônia. Portanto, a formação desse idioma e suas 
variedades foram condicionadas 

(A) pelo interesse dos indígenas em aprender a religião dos 
portugueses.

(B) pelo interesse dos portugueses em aprimorar o saber lin-
guístico dos índios.

(C) pela percepção dos indígenas de que as suas línguas pre-
cisavam  ser aperfeiçoadas.

(D) pelo interesse unilateral dos indígenas em aprender uma 
nova língua com os portugueses.

(E) pela distribuição espacial das línguas indígenas, que era 
anterior à chegada dos portugueses.

A: incorreta, eram os portugueses que tinham interesse em ensinar aos 
índios a sua religião e não foi isso que gerou esse idioma; B: incorreta, não 
foi por este interesse; C: incorreta, os indígenas não tinham tal pensamento; 
D: incorreta, não era um interesse unilateral dos indígenas; E: correta, as 
línguas se influenciaram já que as línguas indígenas estavam espalhadas 
por todo território antes da chegada dos portugueses. Gabarito “E” 

55. (ENEM 2010) 

Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, 
apuro o ouvido; não espero só o sotaque geral dos nordes-
tinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada 
um; os paulistas pensam que todo nordestino fala igual; con-
tudo as variações são mais numerosas que as notas de uma 
escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí têm no falar de seus nativos muito mais varian-
tes do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, 
imita o vizinho, e todo mundo ri, porque parece impossível 
que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de 
um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, 
até se orgulha do falar deles. Têm uns tês doces, quase um 
the; já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro au ou eu 
de todos os terminais em al ou el – carnavau, Raqueu... Já 
os paraibanos trocam o l pelo r. José Américo só me cha-
mava, afetuosamente, de Raquer.

Queiroz, R. O Estado de São Paulo. 09 maio 1998  
(fragmento adaptado).

Raquel de Queiroz comenta, em seu texto, um tipo de variação 
linguística que se percebe no falar de pessoas de diferentes 
regiões. As características regionais exploradas no texto mani-
festam-se
(A) na fonologia.
(B) no uso do léxico.
(C) no grau de formalidade.
(D) na organização sintática.
(E) na estruturação morfológica.

A: correta, pois a variação linguística que é o tema do texto é o sotaque, 
a pronúncia comum de cada região, uma característica fonológica; B: in-
correta, tais características não se manifestam no uso do léxico; C: incor-
reta, pois não há referência alguma sobre grau de formalidade no texto; 
D: incorreta, a organização sintática não é citada no texto; E: incorreta, 
a estrutura morfológica também não é levada em consideração e nem 
aparece no texto. Gabarito “A” 

56. (ENEM 2009)

1 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?

4 Geografia	de	verdades,	Guanabaras	postiças
Saudades	banguelas,	tropicais	preguiças?
A boca cheia de dentes

7 De um implacável sorriso
Morre a cada instante
Que devora a voz do morto, e com isso,

10 Ressuscita vampira, sem o menor aviso
[...]
E eu soy lobo-bolo?	lobo-bolo
Tipo	pra	rimar	com	ouro	de	tolo?

13 Oh, Narciso Peixe Ornamental!
Tease me, tease me outra vez 1
Ou em banto baiano

16 Ou em português de Portugal
Se quiser, até mesmo em americano
De Natal
[...]

1 Tease 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)

A: incorreta, pois apesar do efeito sonoro que causa a consoante “b” no verso, 
não há termos coloquiais; B: incorreta, não possui nenhum termo coloquial; 
C: incorreta, pois não há coloquialismo; D: correta, por rimar “lobo-bolo” com 
“ouro de tolo” que também é um termo coloquial; E: incorreta, pois se trata 
apenas de estrangeirismo, uma figura de linguagem. Gabarito “D” 
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A57. (EXAMES DO MEC)

MOSQUITO DO BEM.
Inseto transgênico é a nova arma contra malária.

Istoé, 19/04/2006.

Este texto é o título e subtítulo de uma reportagem veiculada 
recentemente na mídia. O uso da expressão DO BEM, uma 
gíria utilizada pelos jovens atuais, reforça 

(A) a possibilidade de existência de novas armas letais.
(B) o conceito de transgênico, algo inovador na ciência.
(C) a existência de doenças, ainda em processo de cura.
(D) o desenvolvimento de técnicas modernas na área da saúde.

A: incorreta, neste texto a gíria não se refere a novas armas letais; B: 
correta, ela reforça esse conceito; C: incorreta, ela não se refere à exis-
tência de doenças; D: incorreta, pois ela reforça apenas o inseto ser 
transgênico. Gabarito “B” 

58. (EXAMES DO MEC) Leia o texto: 
A necessidade da descrição das línguas indígenas  

brasileiras
Hoje, no Brasil, ainda são faladas cerca de 180 línguas 
indígenas. A grandeza desse número se apequena se 
comparada com a estimativa de cerca de 1.200 lín-
guas indígenas que eram faladas no território brasileiro 
quando aqui chegaram os primeiros europeus, na virada 
para o século XVI.

(Texto adaptado. Fonte: LUCCHESI, Dante.  
Grandes Territórios Desconhecidos.  

Disponível em: <http://www.vertentes.ufba.br/alfal.htm>)

Considerando as palavras destacadas na sequência em que 
aparecem	no	texto,	identifique	a	que	termos,	respectivamente,	
elas remetem. 

(A) 180, cerca de 1.200, território brasileiro 
(B) 180, século XVI, território brasileiro. 
(C) cerca de 1.200, território brasileiro,180. 
(D) cerca de 1.200, 180, século XVI. 

A palavra “números” se refere a “180” línguas indígenas, “estimativa” remete 
a “cerca de 1.200” e “aqui” se refere a “território brasileiro”. Sendo assim, a 
alternativa A é a correta por aparecer estes e na mesma sequência do texto. Gabarito “A” 

59. (EXAMES DO MEC)

Os amigos F. V. S., 17 anos, M. J. S., 18 anos e J. S., 
20 anos, moradores de Bom Jesus, cidade paraibana na 
divisa com o Ceará, trabalham o dia inteiro nas roças de 
milho e feijão.
Não ganhamos salário, é “de meia”. Metade da produção 
fica para o dono da terra e metade para a gente.

Folha de S.Paulo, 1º de junho de 2002.

Os jovens conversam com o repórter sobre sua relação de tra-
balho. Utilizam a expressão é de meia, e, logo em seguida, 
explicam	o	que	isso	significa.	Ao	dar	a	explicação,	eles

(A) alteram o sentido da expressão.
(B) consideram que o repórter talvez não conheça aquele 

modo de falar.
(C) dificultam	a	comunicação	com	o	repórter.
(D) desrespeitam	a	formação	profissional	do	repórter.

A: incorreta, o sentido não se altera com a explicação; B: correta, a explica-
ção se dá por acreditar que não é uma expressão conhecida pelo repórter;  
C: incorreta, pois a explicação tem a intenção de melhorar a comunicação 
com o repórter; D: incorreta, não há desrespeito pelo repórter. Gabarito “B” 

60. (EXAMES DO MEC)

Já se criticou com muita razão a proliferação de chavões 
e frases-feitas na chamada crônica esportiva. (...) Mas há 
que reconhecer o outro lado da questão: o futebol deve 
muito de sua poesia à linguagem que se foi criando ao seu 
redor (...). Pela magia das palavras, num campo gramado 
em que só há atletas correndo atrás de uma bola, surgem 
de repente folhas secas, chapéus, meias-luas, carrinhos, 
lençóis, pontes, chuveiros, balões, peixinhos.

SUZUKY, Matinas. Folha de S.Paulo, 17 de outubro de 1996.

O autor do texto demonstra

(A) ser preconceituoso em relação à linguagem usada pelos 
atletas.

(B) ser indiferente aos chavões e frases-feitas pela crônica 
esportiva.

(C) desaprovar o uso de expressões poéticas na crônica 
esportiva.

(D) ter admiração pela linguagem criativa e poética do futebol.

A: incorreta, o autor não é preconceituoso no texto; B: incorreta, ele não é 
indiferente a esses termos das crônicas esportivas; C: incorreta, pois ele 
aprova e considera os chavões e frases feitas dessas crônicas como termos 
com tom poético; D: correta, ele admira a criatividade e poesia que está 
presente nas crônicas sobre futebol. Gabarito “D” 

61. (EXAMES DO MEC) João estava ensaiando para tocar na 
banda do colégio. Com a boca no trombone, tocava sem 
parar. Sua mãe, já nervosa com tanto barulho, esbravejou 
com ele. João tentou argumentar, mas sua mãe mandou 
que fechasse a boca. Ele pensou à boca miúda que sua 
mãe era muito chata.

As	expressões	em	negrito	significam	respectivamente

(A) soprar	um	instrumento	musical	–	ficar	quieto	–	em	voz	baixa.
(B) denunciar	–	ficar	quieto	–	boca	cansada.
(C) instrumento	musical	–	ficar	quieto	–	boca	que	não	faz	barulho.
(D) denunciar – calar-se – boca que não disse nada.

A: correta, as três expressões significam tocar o instrumento musical, 
não fazer barulho e sussurrar; B: incorreta, pois “boca no trombone” no 
texto não está como expressão idiomática que tem sentido de denúncia; 
C: incorreta, pois “boca miúda” tem sentido de sussurrar, falar em voz 
baixa; D: incorreta, a primeira expressão não tem sentido de denúncia e 
a última não tem sentido de ficar calado. Gabarito “A” 

62. (ENEM 2008) 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)

Dos versos em questão, o da alternativa A é o único em que o poeta se dirige 
ao interlocutor com o trecho “Torno a ver-vos”. Gabarito “A” 
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A 63. (ENEM 2007)
Antigamente

Acontecia	o	 indivíduo	apanhar	constipação;	ficando	per-
rengue, mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir 
à botica para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas fedo-
rentas. Doença nefasta era a phtísica, feia era o gálico. 
Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os 
meninos, lombrigas (...)

Carlos Drummond de Andrade. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar, p. 1.184.

O texto acima está escrito em linguagem de uma época passada. 
Observe uma outra versão, em linguagem atual.

Antigamente

Acontecia	 o	 indivíduo	 apanhar	 um	 resfriado;	 ficando	
mal, mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir 
à farmácia para aviar a receita, de cápsulas ou pílulas 
fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a 
sífilis.	Antigamente,	os	sobrados	tinham	assombrações,	
os meninos, vermes (...) 

Comparando-se	esses	dois	textos,	verifica-se	que,	na	segunda	
versão, houve mudanças relativas a
(A) vocabulário.
(B) construções sintáticas.
(C) pontuação.
(D) fonética.
(E) regência verbal.

A: correta, a adaptação foi feita no vocabulário para atender os termos mais 
utilizados no momento do que a versão original; B: incorreta, as constru-
ções sintáticas não foram alteradas; C: incorreta, a pontuação não sofreu 
mudança; D: incorreta, a fonética também não mudou; E: incorreta, a regên-
cia verbal prosseguiu a mesma. Gabarito “A” 

64. (ENEM 2005) 

A DANÇA E A ALMA

A	DANÇA?	Não	é	movimento,
súbito gesto musical.
É concentração, num momento,
da humana graça natural.

No solo não, no éter pairamos,
nele	amaríamos	ficar.
A dança – não vento nos ramos:
seiva, força, perene estar.

Um estar entre céu e chão,
novo domínio conquistado,
onde busque nossa paixão
libertar-se por todo lado...

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

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

O poema “A Dança e a Alma” é construído com base em con-
trastes, como “movimento” e “concentração”. Em uma das 
estrofes, o termo que estabelece contraste com solo é:
(A) éter. 
(B) seiva. 
(C) chão. 
(D) paixão. 
(E) ser.

A: correta, o éter está em contraste com o solo, pois é onde se pai-
ra, diz o poeta; B: incorreta, seiva não estabelece contraste com solo;  
C: incorreta, pois chão e solo são sinônimos e não há contraste entre 
eles; D: incorreta, não há contraste com paixão; E: incorreta, não há 
contraste entre solo e ser. Gabarito “A” 

65. (ENEM 2005) Leia com atenção o texto:

[Em Portugal], você poderá ter alguns probleminhas se 
entrar numa loja de roupas desconhecendo certas suti-
lezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para 
ver os ternos – peça para ver os fatos. Paletó é casaco. 
Meias são peúgas. Suéter é camisola – mas não se 
assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. (Não 
é uma delícia?)

(Ruy Castro. Viaje Bem. ano VIII, nº 3, 78.)

O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e o de 
Portugal quanto
(A) ao vocabulário.
(B) à derivação.
(C) à pronúncia.
(D) ao gênero.
(E) à sintaxe.

O texto faz uma relação de diferença entre o vocabulário usado no Brasil e 
o usado em Portugal. Gabarito “A” 

66. (ENEM 2003) 

Eu começaria dizendo que poesia é uma questão de lin-
guagem. A importância do poeta é que ele torna mais viva 
a linguagem. Carlos Drummond de Andrade escreveu um 
dos mais belos versos da língua portuguesa com duas 
palavras comuns: cão e cheirando. 

Um cão cheirando o futuro

(Entrevista com Mário Carvalho.  
Folha de S.Paulo, 24/05/1988. adaptação).

O que deu ao verso de Drummond o caráter de inovador da 
língua foi 
(A) o modo raro como foi tratado o “futuro”. 
(B) a referência ao cão como “animal de estimação”. 
(C) a	flexão	pouco	comum	do	verbo	“cheirar”	(gerúndio).	
(D) a aproximação não usual do agente citado e a ação de 

“cheirar”. 
(E) o	emprego	do	artigo	indefinido	“um”	e	do	artigo	definido	“o”	

na mesma frase. 

A: correta, pois não se pode cheirar algo que não é concreto; é uma ex-
pressão criada pelo autor; B: incorreta, tal referência não é algo inovador; 
C: incorreta, o gerúndio não é uma flexão pouco comum; D: incorreta, não 
é uma aproximação não usual; E: incorreta, tais empregos de artigos numa 
mesma frase não é algo inovador. Gabarito “A” 
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A7.3. Uso dos recursos linguísticos em 
processo de coesão textual: elemen-
tos de articulação das sequências 
dos textos ou à construção da mi-
croestrutura do texto

67. (ENEM 2015)

 

Disponível	em:	http://farm5.static.flickr.com.	 
Acesso em: 26 out. 2011 (adaptado).

Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais 
são	 usados	 com	o	 objetivo	 de	 atingir	 o	 público-alvo,	 influen-
ciando seu comportamento. Considerando as informações 
verbais e não verbais trazidas no texto a respeito da hepatite, 
verifica-se	que

(A) o tom lúdico é empregado como recurso de consolidação 
do	pacto	de	confiança	entre	o	médico	e	a	população.

(B) a	figura	do	profissional	da	saúde	é	legitimada,	evocando-se	
o discurso autorizado como estratégia argumentativa.

(C) o	uso	de	construções	coloquiais	e	específicas	da	oralidade	
são recursos de argumentação que simulam o discurso do 
médico.

(D) a empresa anunciada deixa de se autopromover ao mos-
trar preocupação social e assumir a responsabilidade pelas 
informações. 

(E) o discurso evidencia uma cena de ensinamento didático, 
projetado com subjetividade no trecho sobre as maneiras 
de prevenção. 

A: incorreta, pois o tom lúdico serve para aproximar o conteúdo médico 
da população de forma mais atrativa, além disso, o uso do lúdico entre 
médico e paciente não é um recurso comum para consolidação do pacto 
de confiança, neste caso o mais indicado seria o uso técnico ou científico; 
B: correta, pois a figura do profissional da saúde ao final do cartaz mostra 
que o discurso é proferido por profissionais especializados, reforçando a 

estratégia argumentativa do texto de informar o leitor sobre os cuidados 
preventivos necessários; C: incorreta, pois o discurso médico é marcado 
por construções formais e técnicas, logo o uso coloquial tem a função de 
se aproximar da população em geral e a representação médica do texto fica 
a cargo da imagem de um profissional no final do cartaz; D: incorreta, pois 
não há nenhum empresa anunciada no cartaz que serve como utilidade pú-
blica e não como publicidade comercial; E: incorreta, pois a lousa no início 
do cartaz é apenas um recurso utilizado para chamar a atenção do leitor para 
o conteúdo do cartaz.Gabarito “B” 

68. (ENEM 2015) 

14 coisas que você não deve jogar na privada

Nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que 
contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais 
difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns 
produtos podem causar entupimentos: 
•	cotonete	e	fio	dental;
• medicamento e preservativo; 
• óleo de cozinha; 
• ponta de cigarro; 
• poeira de varrição de casa; 
•	fio	de	cabelo	e	pelo	de	animais;
• tinta que não seja à base de água; 
• querosene, gasolina, solvente, tíner. 
Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como 
óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados 
a	pontos	de	coleta	especiais,	que	darão	a	destinação	final	
adequada.

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta  
Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado). 

O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no 
interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, 
predomina também nele a função referencial, que busca 

(A) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, 
induzindo-o	a	ter	atitudes	responsáveis	que	beneficiarão	a	
sustentabilidade do planeta.

(B) informar o leitor sobre as consequências da destinação ina-
dequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto 
descarte de alguns dejetos. 

(C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando 
exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em 
relação ao planeta. 

(D) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando 
certificar-se	de	que	a	mensagem	sobre	ações	de	sustenta-
bilidade está sendo compreendida.

(E) explorar o uso da linguagem, conceituando detalhada-
mente os termos utilizados de forma a proporcionar melhor 
compreensão do texto. 

A: incorreta, a função referencial não tem a função de despertar sentimentos 
no leitor, mas de informá-lo sobre algo, um exemplo mais claro da função 
referencial é o dicionário e a enciclopédia; B: correta, pois a função refe-
rencial deve informar o leitor sobre algo, neste caso o texto informa sobre 
as consequências de se jogar objetos inadequados no vaso sanitário e no 
ralo e quais são estes objetos; C: incorreta, pois transmitir mensagens de 
caráter subjetivo é característica principal da função poética e não da função 
referencial; D: incorreta, pois estabelecer comunicação com o interlocutor 
é uma característica principal da função fática e não da função referencial; 
E: incorreta, pois a exploração do uso da linguagem também uma das prin-
cipais características da função poética, além de transmitir uma mensagem 
subjetiva como foi dito na alternativa C.Gabarito “B” 
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A 69. (ENEM 2015) 

E: Diva ... tem algumas ... alguma experiência pessoal 
que você passou e que você poderia me contar ... alguma 
coisa	que	marcou	você?	Uma	experiência	...	você	poderia	
contar agora  

I: É ... tem uma que eu vivi quando eu estudava o terceiro 
ano	científico	lá	no	Atheneu	...	né	...	é::	eu	gostava	muito	
do laboratório de química ... eu ... eu ia ajudar os profes-
sores a limpar aquele material todo ... aqueles vidros ... 
eu achava aquilo fantástico ... aquele monte de coisa ... 
né ... então ... todos os dias eu ia ... quando terminavam 
as aulas eu ajudava o professor a limpar o laboratório ... 
nesse dia não houve aula e o professor me chamou pra 
fazer uma limpeza geral no laboratório ... chegando lá ... 
ele me fez uma experiência ... ele me mostrou uma coisa 
bem interessante que ... pegou um béquer com meio 
d’água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio pas-
toso	...	então	foi	aquele	fogaréu	desfilando	...	aquele	foga-
réu ... quando o professor saiu ... eu chamei umas duas 
colegas minhas pra mostrar a experiência que eu tinha 
achado fantástico ... só que ... eu achei o seguinte ... se 
o	professor	colocou	um	pouquinho	...	foi	aquele	desfile	...	
imagine se eu colocasse mais ... peguei o mesmo béquer 
... coloquei uma colher ... uma colher de cloreto de sódio 
... foi um fogaréu tão grande ... foi uma explosão ... que-
brou todo o material que estava exposto em cima da mesa 
...	eu	branca	...	eu	fiquei	...	olha	...	eu	pensei	que	eu	fosse	
morrer sabe ... quando ... o colégio inteiro correu pro labo-
ratório pra ver o que tinha sido ... 

CUNHA, M. A. F. (Org.). Corpus discurso & gramática: a língua falada  
e escrita na cidade de Natal. Natal: EdUFRN, 1998.

Na transcrição de fala, especialmente, no trecho “eu branca ... 
eu	fiquei	...	olha	...	eu	pensei	que	eu	fosse	morrer	sabe...”,	há	
uma estrutura sintática fragmentada, embora facilmente inter-
pretável. Sua presença na fala revela

(A) distração e poucos anos de escolaridade.
(B) falta de coesão e coerência na apresentação das ideias.
(C) afeto e amizade entre os participantes da conversação.
(D) desconhecimento das regras de sintaxe da norma padrão.
(E) característica do planejamento e execução simultânea 

desse discurso.

A: incorreta, pois a língua falada tem como uma de suas principais carac-
terísticas a estrutura lacunar e fragmentada como se vê no trecho apresen-
tado e isso não significa em absoluto que o falante possui mais ou menos 
anos de escolaridade; B: incorreta, pois as ideias apresentadas podem ser 
facilmente interpretadas, como a própria questão afirma, ou seja, podemos 
depreender coesão e coerência da fala; C: incorreta, pois a estrutura sintáti-
ca fragmentada não significa maior ou menor proximidade entre os falantes; 
D: incorreta, pois mesmo que o falante domine as regras de sintaxe da 
norma padrão escrita, a língua falada apresenta características próprias de 
expressão e entre elas está a estrutura sintática fragmentada e lacunar; E: 
correta, pois as pausas indicadas pelos três pontos indicam que o falante 
está planejando seu ato de fala ao mesmo tempo em que o executa.Gabarito “E”

70. (ENEM 2014)

Eu acho um fato interessante... né... foi como meu pai e 
minha mãe vieram se conhecer... né... que... minha mãe 
morava no Piauí com toda família... né... meu... meu 
avô... materno no caso... era maquinista... ele sofreu um 
acidente... infelizmente morreu... minha mãe tinha cinco 
anos... né... e o irmão mais velho dela... meu padrinho... 
tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar... foi traba-
lhar no banco... e... ele foi... o banco... no caso... estava... 

com um número de funcionários cheio e ele teve que ir 
para outro local e pediu transferência prum local mais 
perto de Parnaíba que era a cidade onde eles moravam 
e por engano o... o... escrivão entendeu Paraíba... né... 
e meu... e minha família veio parar em Mossoró que era 
exatamente o local mais perto onde tinha vaga pra funcio-
nário do Banco do Brasil e:: ela foi parar na rua do meu 
pai... né... e começaram a se conhecer... namoraram onze 
anos... né... pararam algum tempo... brigaram... é lógico... 
porque todo relacionamento tem uma briga... né... e eu 
achei esse fato muito interessante porque foi uma coinci-
dência incrível... né... como vieram a se conhecer.. namo-
raram e hoje... e até hoje estão juntos... dezessete anos 
de casados 
CUNHA, M. A. F. (Org.) . Corpus discurso & gramática: a língua falada  

e escrita na cidade do Natal. Natal: EdUFRN, 1998.

Na transcrição de fala, há um breve relato de experiência pes-
soal, no qual se observa a frequente repetição de “né”. Essa 
repetição é um(a)

(A) índice de baixa escolaridade do falante.
(B) estratégia típica de manutenção da interação oral.
(C) marca de conexão lógica entre conteúdos na fala.
(D) manifestação característica da fala regional nordestina.
(E) recurso enfatizador da informação mais relevante da narra-

tiva.

A: incorreta, pois este tipo de marca de oralidade é chamada de manutenção 
da fala e pode ser recorrente em um discurso não controlado independente-
mente no nível de escolaridade do falante; B: correta, pois o uso recorrente 
da expressão “né” durante um longo ato de fala, normalmente, pode indicar 
a conclusão de um pensamento do falante, mas sem necessariamente pedir 
a concordância do interlocutor; C: incorreta, pois o uso recorrente dessa 
expressão na fala oral não controlada, indica apenas a manutenção da fala e 
não tem a intenção de estabelecer uma conexão lógica; D: incorreta, pois o 
uso desta expressão é registrado em todas as áreas do Brasil e não somente 
no nordeste; E: incorreta, pois a frequência com que a expressão ocorre ao 
longo do texto, mostra que ele está marcado a cada conclusão de pensa-
mento ou intervalo de pausa, ou seja, não indica relevância da narrativa.Gabarito “B”

71. (ENEM 2014)
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APara atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário

(A) afirma,	 com	 a	 frase	 “Queremos	 seu	 talento	 exatamente	
com ele é”, que qualquer pessoa com talento pode fazer 
parte da equipe.

(B) apresenta	 como	 estratégia	 a	 formação	 de	 um	 perfil	 por	
meio de perguntas direcionadas, o que dinamiza a intera-
ção texto-leitor.

(C) utiliza a descrição da empresa como argumento principal, 
pois atinge diretamente os interessados em informática.

(D) usa	estereótipo	negativo	de	uma	figura	conhecida,	o	nerd, 
pessoa introspectiva e que gosta de informática.

(E) recorre a imagens tecnológicas ligadas em rede, para sim-
bolizar como a tecnologia é interligada.

A: incorreta, pois no decorrer do texto as perguntas “Já passou um bom 
tempo pensando em coisas que a maior parte de seus amigos nem sabia 
que existia?’ e “Está entre os melhores alunos das melhores faculdades?” 
mostram que além de talento é preciso ser alguém que se destaca entre 
os melhores; B: correta, as perguntas aproximam o leitor da proposta pu-
blicitária de recrutar pessoas especiais, pois o pronome Você utilizado no 
início de cada pergunta cria a ilusão de que o leitor é o único interlocutor 
do texto; C: incorreta, a maior parte do texto é formada por perguntas di-
recionadas ao interlocutor, logo, o argumento principal está voltado para 
o candidato e não para a empresa; D: incorreta, pois o início da propagan-
da chama atenção para o estereótipo do nerd, mas ao invés de tratá-lo de 
forma negativa, afirma que este padrão social na verdade é o diferencial 
que a empresa busca em seus candidatos; E: incorreta, pois as imagens 
tecnológicas apresentadas na propaganda não desempenham papel rele-
vante na mensagem, ou seja, o conteúdo do texto seria interpretado da 
mesma forma sem a imagem.Gabarito “B”
72. (ENEM 2013) 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adoles-
cente aquela entre doze e dezoito anos de idade. [...] 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 
as	 oportunidades	 e	 facilidades,	 a	 fim	 de	 lhes	 facultar	 o	
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
Art. 4° É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à	profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	
liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

[...] BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990.  
Estatuto da criança e do adolescente.  

Disponível em: <www.planalto.gov.br> (fragmento)

Para cumprir sua função social, o Estatuto da criança e do 
adolescente apresenta características próprias desse gênero 
quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre 
essas características, destaca-se o emprego de
(A) repetição vocabular para facilitar o entendimento.
(B) palavras e construções que evitem ambiguidade.
(C) expressões informais para apresentar os direitos.
(D) frases na ordem direta para apresentar as informações 

mais relevantes.
(E) exemplificações	que	auxiliem	a	compreensão	dos	concei-

tos formulados.

A: incorreta, a repetição vocabular presente no texto tem o intuito principal de 
evitar ambiguidade, pois os sujeitos se apresentam sempre explicitamente; B: 
correta, o texto apresenta uma preocupação em evitar ambiguidade, pois por 
se tratar de legislação a possibilidade de dupla interpretação abriria brechas 
que podem ser prejudiciais aos fins do texto; C: incorreta, não há expressões 
informais no texto, por se tratar de uma peça de cunho jurídico; D: incorre-
ta, o texto apresenta orações na forma indireta como “Considera-se criança, 
para os efeitos desta Lei, a pessoa [...]” e a inversão deste exemplo deve-se 
justamente à apresentação das informações mais relevantes para o texto; E: 
incorreta, pois, em um texto deste tipo, os exemplos se não são inexistentes 
são raros, por conta da extrema formalidade que o cerca.Gabarito “B” 

73. (ENEM 2012) 

A substituição do haver por ter em construções existen-
ciais, no português do Brasil, corresponde a um dos pro-
cessos mais característicos da história da língua portu-
guesa, paralelo ao que já ocorrera em relação à ampliação 
do	domínio	de	ter	na	área	semântica	de	“posse”,	no	final	
da fase arcaica. Mattos e Silva (2001:136) analisa as vitó-
rias de ter sobre haver e discute a emergência de ter exis-
tencial, tomando por base a obra pedagógica de João de 
Barros. Em textos escritos nos anos quarenta e cinquenta 
do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, 
tanto de ter “existencial”, não mencionado pelos clássicos 
estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo 
existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro, e 
anotado como “novidade” no século XVIII por Said Ali. 
Como se vê, nada é categórico e um purismo estreito só 
revela	 um	 conhecimento	 deficiente	 da	 língua.	 Há	 mais	
perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma 
única	 e	 prescritiva?	 É	 válido	 confundir	 o	 bom	 uso	 e	 a	
norma com a própria língua e dessa forma fazer uma ava-
liação crítica e hierarquizante de outros usos e, através 
deles,	dos	usuários?	Substitui-se	uma	norma	por	outra?	
CALLOU, D. A propósito de norma, correção e preconceito linguístico:  

do presente para o passado. In: Cadernos de Letras da UFF, n. 36, 2008.  
Disponível em: <www.uff.br>. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado). 

Para a autora, a substituição de “haver” por “ter” em diferentes 
contextos evidencia que 
(A) o estabelecimento de uma norma prescinde de uma pes-

quisa histórica. 
(B) os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a varia-

ção e a mudança na língua. 
(C) a avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fun-

damenta	a	definição	da	norma.	
(D) a adoção de uma única norma revela uma atitude ade-

quada para os estudos linguísticos. 
(E) os comportamentos puristas são prejudiciais à compreen-

são da constituição linguística. 

A: incorreta, a pesquisa história, dita ‘diacrônica’ é utilizada para entender as 
mudanças ocorridas em uma língua ao correr do tempo, porém, o estabe-
lecimento de uma ‘norma’ é dado na pesquisa ‘sincrônica’, ou seja, aquela 
que estuda o estado da língua no tempo presente, pois as línguas estão em 
constante movimento; B: incorreta, ao final do primeiro parágrafo a auto-
ra afirma que as evidências do ter ‘existencial’ não são mencionadas nos 
estudos clássicos de sintaxe histórica; C: incorreta, a autora questiona a 
avaliação hierarquizante dos usos da língua como podemos ver no trecho 
“É válido confundir o bom uso e a norma com a própria língua e dessa 
forma fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através 
deles, dos usuários?”; D: incorreta, a adoção de uma única norma acaba por 
eliminar as demais variantes de uma língua e não é adequada aos estudos 
linguísticos, pois estes abrangem todas as formas de linguagem; E: correta, 
os comportamentos puristas não permitem que o pesquisador observe a 
língua atentamente e perceba suas constantes mudanças.Gabarito “E” 
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A 74. (ENEM 2012)
TEXTO I 

A característica da oralidade radiofônica, então, seria 
aquela que propõe o diálogo com o ouvinte: a simplici-
dade, no sentido da escolha lexical; a concisão e coerên-
cia, 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 mensa-
gem, seja ela interpretada ou de improviso, com objetivo 
de dar melodia à transmissão oral, dar emoção, persona-
lidade ao relato de fato. 

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 

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... 

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

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 dife-
rente da radiofônica. 

(D) direcionamento	 do	 texto	 a	 um	 ouvinte	 específico,	 diver-
gindo	da	finalidade	de	comunicação	do	rádio,	que	é	atingir	
as massas. 

(E) objetividade na linguagem caracterizada pela ocorrência 
rara de adjetivos, de modo a diminuir as marcas de subjeti-
vidade, do locutor. 

A: correta, o texto II apresenta as características de linguagem simples 
e marcada pela interlocução que descrevem a comunicação radiofônica; 
B: incorreta, o trecho do texto II não apresenta características tão mar-
cantes de lirismo que a impeçam de ser caracterizada como situação de 
comunicação radiofônica; C: incorreta, o ritmo dos versos é dado pela 
execução da canção e não por sua métrica; D: incorreta, apesar de haver 
um interlocutor nomeado este formato radiofônico reproduzido na canção 
é popular e por isso não impede o alcance das massas; E: incorreta, o 
trecho do texto II é repleto de adjetivos que trazem as marcas do formato 
radiofônico que se tenta reproduzir e ainda carrega traços de humor.Gabarito “A” 

75. (ENEM 2011) 

VERÍSSIMO, L. F. As cobras em: Se Deus existe que eu seja atingido  
por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997. 

O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com 
relação ao uso de pronome pessoal reto, em vez de pronome 
oblíquo. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é 
inadequado, pois 
(A) contraria o uso previsto para o registro oral da língua. 
(B) contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto. 
(C) gera inadequação na concordância com o verbo. 
(D) gera ambiguidade na leitura do texto. 
(E) apresenta dupla marcação de sujeito. 

A: incorreta, não contraria o uso previsto da língua falada; B: correta, pois 
“eles” foi empregado como objeto direto, enquanto na norma culta ele 
deveria ter marca de função sintática de sujeito; C: incorreta, o pronome 
não gera inadequação na concordância verbal; D: incorreta, não há ambi-
guidade no texto; E: incorreta, não há dupla marcação de sujeito. Gabarito “B” 

76. (ENEM 2010) 
A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se 
desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades 
menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma 
floresta,	 um	 deserto	 e	 até	 um	 lago.	 Um	 ecossistema	
tem múltiplos mecanismos que regulam o número de 
organismos dentro dele, controlando sua reprodução, 
crescimento e migrações.

DUARTE, M. O guia dos curiosos.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Predomina no texto a função da linguagem
(A) emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação 

à ecologia.
(B) fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de 

comunicação.
(C) poética, porque o texto chama a atenção para os recursos 

de linguagem.
(D) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos 

do leitor.
(E) referencial, porque o texto trata de noções e informações 

conceituais.

A: incorreta, pois não há expressões de sentimentos do autor; B: incorreta, 
não é um texto de função fática; C: incorreta, o texto não possui função 
poética; D: incorreta, o autor não tenta convencer o leitor de nenhuma forma;  
E: correta, o texto oferece informações sobre ecologia. Gabarito “E” 

77. (ENEM 2009) 
Em	uma	 famosa	discussão	entre	profissionais	das	ciên-
cias biológicas, em 1959, C.P. Snow lançou uma frase 
definitiva:	“Não	sei	como	era	a	vida	antes	do	clorofórmio”.	
De modo parecido, hoje podemos dizer que não sabemos 
como era a vida antes do computador. Hoje não é mais 
possível visualizar um biólogo em atividade com apenas 
um microscópio diante de si; todos trabalham com o auxí-
lio de computadores. Lembramo-nos, obviamente, como 
era a vida sem computador pessoal. Mas não sabemos 
como ela seria se ele não tivesse sido inventado.

PIZA,	D.	Como	era	a	vida	antes	do	computador?	 
Ocean Air em Revista, nº 1, 2007 (adaptado)
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ANeste texto, a função da linguagem predominante é
(A) emotiva, porque o texto é escrito em primeira pessoa do 

plural.
(B) referenciaI, porque o texto trata das ciências biológicas, 

em que elementos como o clorofórmio e o computador 
impulsionaram	o	fazer	científico.

(C) metalinguística, porque há uma analogia entre dois mundos 
distintos: o das ciências biológicas e o da tecnologia.

(D) poética, porque o autor do texto tenta convencer seu lei-
tor de que o clorofórmio é tão importante para as ciências 
médicas quanto o computador para as exatas.

(E) apelativa, porque, mesmo sem ser uma propaganda, o 
redator está tentando convencer o leitor de que é impossí-
vel trabalhar sem computador, atualmente.

A: incorreta, não é emotiva por não expressar nenhum sentimento, mesmo que 
esteja em primeira pessoa; B: correta, pois são informações sobre avanços da 
ciência; C: incorreta, não há metalinguagem no texto; D: incorreta, não possui 
função poética visto que não há uma preocupação estética do texto; E: incorreta, 
não há tentativa de convencer o leitor, apenas de informar. Gabarito “B” 

78. (ENEM 2009)
Manuel Bandeira

Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a aban-
donar os estudos de arquitetura por causa da tuberculose. 
Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre 
sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um 
toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre 
um certo toque de morbidez, até no erotismo. Tradutor de 
autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse 
nosso Manuel traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso 
cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos de 
um país imaginário, nossa Cocanha perdida, Pasárgada. 
Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa impossí-
vel, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos.

Revista Língua Portuguesa, nº 40, fev. 2009.

A coesão do texto é construída principalmente a partir do(a)
(A) repetição de palavras e expressões que entrelaçam as 

informações apresentadas no texto.
(B) substituição de palavras por sinônimos como “lúgubre” e 

“morbidez”, “melancolia” e “nostalgia”.
(C) emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstra-

tivos: “sua”, “seu”, “esse”, “nosso”, “ele”.
(D) emprego de diversas conjunções subordinativas que articu-

lam as orações e períodos que compõem o texto.
(E) emprego de expressões que indicam sequência, progressi-

vidade, como “iminência”, “sempre”, “depois”.

A: incorreta, a coesão não é baseada em repetições; B: incorreta, a coesão 
não é feita pelos sinônimos; C: correta, os pronomes trazem coesão por 
estabelecerem a relação semântica dos elementos do texto; D: incorreta, 
não são as orações subordinativas que dão coesão ao texto; E: incorreta, 
expressões que indicam sequência também não estabelecem a relação se-
mântica dos elementos. Gabarito “C” 

79. (ENEM 2009)
Metáfora 
Gilberto Gil

Uma lata existe para conter algo, 
Mas quando o poeta diz: “Lata” 
Pode estar querendo dizer o incontível
Uma meta existe para ser um alvo, 
Mas quando o poeta diz: “Meta” 
Pode estar querendo dizer o inatingível
Por isso não se meta a exigir do poeta 

Que determine o conteúdo em sua lata 
Na lata do poeta tudo nada cabe,
Pois ao poeta cabe fazer 
Com que na lata venha caber 
O incabível
Deixe a meta do poeta não discuta, 
Deixe a sua meta fora da disputa 
Meta dentro e fora, lata absoluta 
Deixe-a simplesmente metáfora.

Disponível em: <http://www.letras.terra.com.br>.  
Acesso em: 5 fev. 2009.

A	metáfora	é	a	figura	de	linguagem	identificada	pela	comparação	
subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto 
de Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa 
conhecida	figura.	O	trecho	em	que	se	identifica	a	metáfora	é:
(A) “Uma lata existe para conter algo”.
(B) “Mas quando o poeta diz: ‘Lata’”.
(C) “Uma meta existe para ser um alvo”.
(D) “Por isso não se meta a exigir do poeta”.
(E) “Que determine o conteúdo em sua lata”.

A: incorreta, pois o trecho tem todos os elementos em seu sentido literal; 
B: incorreta, não há nenhuma analogia entre algum desses elementos;  
C: incorreta, a explicação é literal por se entender que meta é um alvo, algo 
a se alcançar; D: incorreta, a frase não contém nenhuma metáfora; E: cor-
reta, “o conteúdo em sua lata” é uma metáfora, uma analogia com o poeta. Gabarito “E” 

80. (ENEM 2009)
Páris,	filho	do	rei	de	Troia,	raptou	Helena,	mulher	de	um	
rei	 grego.	 Isso	 provocou	 um	 sangrento	 conflito	 de	 dez	
anos, entre os séculos XIII e XII a. C. Foi o primeiro cho-
que entre o ocidente e o oriente. Mas os gregos consegui-
ram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros 
fortificados	 um	 imenso	 cavalo	 de	madeira.	Os	 troianos,	
felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, 
os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, 
saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. 
Daí surgiu a expressão “presente de grego”.

DUARTE, MarceIo. O guia dos curiosos.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Em “puseram-no”, a forma pronominal “no” refere-se
(A) ao termo “rei grego”.
(B) ao antecedente “gregos”.
(C) ao antecedente distante “choque”.
(D) à	expressão	“muros	fortificados”.
(E) aos termos “presente” e “cavalo de madeira”.

“No” refere-se ao presente que os troianos ganharam dos gregos, o cavalo de 
madeira. Sendo assim, refere-se aos termos “presente” e “cavalo de madeira” 
da alternativa E. Gabarito “E” 

81. (EXAMES DO MEC) Observe a imagem: 

(in <http://sunhill-phuket.com/phuket_hotel_gallery/>) 
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A O logotipo acima é da rede hoteleira Sun Hill, na Tailândia. 
Ele trabalha formas que sugerem elementos da paisagem 
_____________. Os traços dessas formas e os das letras são 
______________, evocando a imagem do (a)______________. 
Qual	a	alternativa	que	completa	as	lacunas?	

(A) campestre, arredondados, lua.  
(B) marítima, irregulares, mar.  
(C) campestre, irregulares, vegetação.  
(D) marítima, arredondados, sol. 

A: incorreta, pois os elementos não sugerem uma paisagem campestre;  
B: incorreta, pois as formas e as letras não são irregulares; C: incorreta, 
pois não sugere uma paisagem campestre, nem traços e letras irregula-
res e que nem mesmo essas evocam a imagem da vegetação; D: correta, 
paisagem marítima, com formas arredondadas evocando a imagem de 
um sol. Gabarito “D” 

82. (EXAMES DO MEC) Leia o seguinte aviso colocado em 
uma empresa.

A T E N Ç Ã O
Com autorização do diretor da empresa, a partir de amanhã, 
o horário de entrada dos funcionários será meia hora mais 
cedo e o horário de saída será meia hora mais tarde. Arqui-
medes Silva Chefe de Departamento

O aviso pode ser interpretado pelos funcionários como
(A) uma consulta sobre a mudança de horários.
(B) uma ordem a ser cumprida.
(C) uma ideia a ser discutida.
(D) um questionamento sobre a disponibilidade dos funcionários.

A: incorreta, o aviso não se trata de um informativo; B: correta, é uma ordem 
do chefe de departamento da empresa; C: incorreta, não é uma ideia a ser 
discutida; D: incorreta, não é um questionamento para os funcionários. Gabarito “B” 

83. (EXAMES DO MEC) Observe a história em quadrinhos: 

(Fonte: Angeli. Folha de S. Paulo, 25/4/93.) 

A disposição das personagens frente a frente e o diálogo demonstram que entre os personagens há 
(A) aproximação e felicidade. 
(B) afastamento e ternura. 
(C) distanciamento e alegria. 
(D) intimidade e incompreensão. 

A: incorreta, não há felicidade entre eles; B: incorreta, pois não há afastamento e ternura; C: incorreta, também não há nenhum dos dois; D: correta, os dois 
tem intimidade entre si, mas não há compreensão. Gabarito “D” 

84. (ENEM 2004)
O jivaro

Um Sr. Matter, que fez uma viagem de exploração à América do Sul, conta a um jornal sua conversa com um índio jivaro, 
desses que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações, e o 
índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com um inimigo.
O Sr. Matter:
– Não, não! Um homem, não. Faça isso com a cabeça de um macaco.
E o índio:
– Por que um macaco? Ele não me fez nenhum mal!

(Rubem Braga)

O assunto de uma crônica pode ser uma experiência pessoal do cronista, uma informação obtida por ele ou um caso imaginário. 
O modo de apresentar o assunto também varia: pode ser uma descrição objetiva, uma exposição argumentativa ou uma narrativa 
sugestiva. Quanto à finalidade	pretendida,	pode-se	promover	uma	reflexão,	definir	um	sentimento	ou	tão	somente	provocar	o	riso.

Na crônica O jivaro, escrita a partir da reportagem de um jornal, Rubem Braga se vale dos seguintes elementos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assunto
caso imaginário
informação colhida
informação colhida
experiência pessoal 
experiência pessoal

Modo de apresentar
descrição objetiva
narrativa sugestiva
descrição objetiva
narrativa sugestiva 
exposição argumentativa

Finalidade
provocar o riso
promover	reflexão
definir	um	sentimento
provocar o riso 
promover	reflexão
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AA: incorreta, pois se trata de um relato; B: correta, é uma informação colhida 
de um jornal apresentado em uma narrativa sugestiva por ser uma história 
que o narrador soube e com um desfecho para uma reflexão; C: incorreta, 
pois não é uma descrição objetiva; D: incorreta, não se trata de uma expe-
riência pessoal; E: incorreta, não é uma experiência pessoal e também não 
expõe argumentos no texto. Gabarito “B” 

85. (ENEM 2004)

Cidade grande

Que beleza, Montes Claros.
Como cresceu Montes Claros.
Quanta indústria em Montes Claros.
Montes Claros cresceu tanto,
ficou urbe tão notória,
prima-rica do Rio de Janeiro,
que já tem cinco favelas
por enquanto, e mais promete.

(Carlos Drummond de Andrade)

Entre os recursos expressivos empregados no texto, desta-
ca-se a
(A) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-

-se à própria linguagem.
(B) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros 

textos.
(C) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se 

pensa, com intenção crítica.
(D) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu 

sentido próprio e objetivo.
(E) prosopopeia,	que	consiste	em	personificar	coisas	inanima-

das, atribuindo-lhes vida.

A: incorreta, não há uso de metalinguagem no texto; B: incorreta, não há um 
recurso intertextual; C: correta, o poeta utiliza a ironia para fazer uma crítica 
à industrialização e o crescimento de Montes Claros e a ironia nota-se ao 
fim do texto quando a compara ao Rio de Janeiro que devido ao seu próprio 
crescimento tem cinco favelas; D: incorreta, a denotação não é um recurso 
em destaque neste texto; E: incorreta, mesmo se falando de um crescimen-
to, não há prosopopeia no texto. Gabarito “C” 

86. (ENEM 2004) No trecho “Montes Claros cresceu tanto,/ 
(...),/ que já tem cinco favelas”, a palavra que contribui 
para estabelecer uma relação de consequência. Dos 
seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade, 
apresentam esse mesmo tipo de relação:

(A) “Meu Deus, por que me abandonaste / se sabias que eu 
não era Deus / se sabias que eu era fraco.”

(B) “No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu / a ninar 
nos longes da senzala – e nunca se esqueceu / chamava 
para o café.”

(C) “Teus ombros suportam o mundo / e ele não pesa mais que 
a mão de uma criança.”

(D) “A ausência é um estar em mim. / E sinto-a, branca, tão 
pegada, aconchegada nos meus braços, / que rio e danço 
e invento exclamações alegres.”

(E) “Penetra surdamente no reino das palavras. / Lá estão os 
poemas que esperam ser escritos.”

Das alternativas disponíveis a única que estabelece relação de conse-
quência é a D, pois diz que é a ausência que o faz rir, dançar e “inventar 
exclamações alegres” Gabarito “D” 

Leia o texto abaixo e responda as questões seguintes.

Epígrafe*

Murmúrio de água na clepsidra** gotejante, 
Lentas gotas de som no relógio da torre, 
Fio de areia na ampulheta vigilante, 
Leve sombra azulando a pedra do quadrante*** 
Assim se escoa a hora, assim se vive e morre... 
Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, 
Tão doidas ambições, tanto ódio e tanta ameaça? 
Procuremos somente a Beleza, que a vida 
É um punhado infantil de areia ressequida, 
Um som de água ou de bronze e uma sombra que passa... 

(Eugênio de Castro. Antologia pessoal da poesia portuguesa) 

(*) Epígrafe: inscrição colocada no ponto mais alto; tema. 
(**) Clepsidra: relógio de água. 
(***) Pedra do quadrante: parte superior de um relógio de sol. 

87. (ENEM 2003) A imagem contida em “lentas gotas de som” 
(verso 2) é retomada na segunda estrofe por meio da 
expressão: 

(A) tanta ameaça. 
(B) som de bronze. 
(C) punhado de areia. 
(D) sombra que passa. 
(E) somente a Beleza. 

A: incorreta, essa expressão não retoma a imagem; B: correta, a expressão 
do trecho “Um som de água ou de bronze” retoma a imagem da sinestesia 
que há no início que se refere ao relógio; C: incorreta, punhado de areia está 
relacionado à vida; D: incorreta, essa não retoma a imagem “de lentas gotas 
de som”; E: incorreta, “somente a Beleza” está relacionada à procura. Gabarito “B” 

88. (ENEM 2003) Neste poema, o que leva o poeta a questionar 
determinadas ações humanas (versos 6 e 7) é a 

(A) infantilidade do ser humano. 
(B) destruição da natureza. 
(C) exaltação da violência. 
(D) inutilidade do trabalho. 
(E) brevidade da vida.

A: incorreta, o autor classifica a vida como ‘punhado infantil de areia res-
sequida’ (verso 9) e não o ser humano em si; B: incorreta, apesar de men-
cionar elementos da natureza como água, sombra e areia o autor não trata 
da destruição da natureza no poema; C: incorreta, a exaltação da violência 
está entre as ações humanas questionadas pelo autor no poema, mas não é 
o que o leva a questionar-se; D: incorreta, no contexto do poema podemos 
compreender que o autor classifica o trabalho como ação inútil do homem, 
porém isso é uma reflexão posterior ao mote principal do poema; E: correta, 
a brevidade da vida ressaltada ao longo do poema é o fator que leva o poeta 
a refletir sobre as ações do homem.Gabarito “E” 

89. (ENEM 2003) No ano passado, o governo promoveu uma 
campanha	a	fim	de	reduzir	os	índices	de	violência.	Noti-
ciando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: 

CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DO GOVERNO DO 
ESTADO ENTRA EM NOVA FASE

A	manchete	 tem	um	duplo	sentido,	e	 isso	dificulta	o	entendi-
mento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema 
poderia ter sido evitado com a seguinte redação: 
(A) campanha contra o governo do Estado e a violência entram 

em nova fase. 
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A (B) violência do governo do Estado entra em nova fase de 
Campanha. 

(C) campanha contra o governo do Estado entra em nova fase 
de violência. 

(D) violência da campanha do governo do Estado entra em 
nova fase. 

(E) campanha do governo do Estado contra a violência entra 
em nova fase. 

A: incorreta, pois separar faz com que a campanha seja em combate aos dois 
(governo do Estado e a violência); B: incorreta, dá sentido de que o governo 
é violento e terá uma nova campanha; C: incorreta, informa que a campanha 
que não é a favor do governo do Estado é violenta e agora em nova fase;  
D: incorreta, expressa que a campanha tem uma violência em nova fase;  
E: correta, a ambiguidade que tinha do governo ser violento se perde. Gabarito “E” 

90. (ENEM 2003)

Pequenos tormentos da vida 
De cada lado da sala de aula, pelas janelas altas,  
o azul convida os meninos, 
as nuvens desenrolam-se, lentas como quem vai  
inventando 
preguiçosamente uma história sem fim...Sem fim é a  
aula: e nada acontece, 
nada...Bocejos e moscas. Se ao menos, pensa  
Margarida, se ao menos um 
avião entrasse por uma janela e saísse por outra! 

(Mário Quintana. Poesias) 

Na cena retratada no texto, o sentimento do tédio 
(A) provoca	que	os	meninos	fiquem	contando	histórias.	
(B) leva os alunos a simularem bocejos, em protesto contra a 

monotonia da aula. 
(C) acaba estimulando a fantasia, criando a expectativa de 

algum imprevisto mágico. 
(D) prevalece de modo absoluto, impedindo até mesmo a dis-

tração ou o exercício do pensamento. 
(E) decorre da morosidade da aula, em contraste com o movi-

mento acelerado das nuvens e das moscas. 

A: incorreta, não há narração de histórias no texto; B: incorreta, os bo-
cejos não são protestos; C: correta, estimula a fantasia de Margarida que 
espera um acontecimento imprevisível de um avião entrando pela janela 
da sala de aula; D: incorreta, não prevalece de modo absoluto por incenti-
var a imaginação; E: incorreta, ocorre pela lentidão da aula, mas também 
são lentas as nuvens e moscas. Gabarito “C” 

91. (ENEM 2002) A crônica muitas vezes constitui um 
espaço	para	reflexão	sobre	aspectos	da	sociedade	em	
que vivemos. 

“Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu 
braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo 
dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo 
dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. 
Talvez não fosse um Menino De Família, mas também 
não era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. 
Menino De Família é aquele bem-vestido com tênis da 
moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá 
outro se o dele for roubado por um Menino De Rua. Menino 
De Rua é aquele que quando a gente passa perto segura a 
bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadi-
nha, ladrão. (...) Na verdade não existem meninos De rua. 
Existem meninos NA rua. E toda vez que um menino está 

NA rua é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão 
sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, 
durante muitos anos também são postos onde quer que 
estejam. Resta ver quem os põe na rua. E por quê...” 

COLASSANTI, Marina. In: Eu sei, mas não devia.  
Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

No terceiro parágrafo em “... não existem meninos De rua. Exis-
tem meninos NA rua.”, a troca de De pelo Na determina que a 
relação de sentido entre “menino” e “rua” seja 
(A) de localização e não de qualidade. 
(B) de origem e não de posse. 
(C) de origem e não de localização. 
(D) de qualidade e não de origem. 
(E) de posse e não de localização. 

O “de” em “meninos De rua” dá ideia de feitos de rua, já em “meninos Na 
rua” significa que eles estão na rua. Sendo assim, alternativa A, pois “Na” 
expressa localização e não qualidade do que eles são. Gabarito “A” 

92. (ENEM 2001) O trecho a seguir é parte do poema “Moci-
dade e morte”, do poeta romântico Castro Alves:
Oh! eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares;
Ver minh’alma adejar pelo infinito,
Qual branca vela n’amplidão dos mares.
No seio da mulher há tanto aroma...
Nos seus beijos de fogo há tanta vida...
–– Árabe errante, vou dormir à tarde
À sombra fresca da palmeira erguida.
Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lájea fria.

ALVES, Castro. Os melhores poemas de Castro Alves.  
Seleção de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1983.

Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconfor-
mismo do poeta com a antevisão da morte prematura, ainda na 
juventude. A imagem da morte aparece na palavra
(A) embalsama.
(B) infinito.
(C) amplidão.
(D) dormir.
(E) sono.

A: incorreta, embalsama se refere aos perfumes da flor silvestre; B: incorreta, 
pois infinito tem aqui relação com a imortalidade; C: incorreta, amplidão se refe-
re aos mares; D: incorreta, dormir está em seu sentido denotativo; E: correta, o 
sono está ligado à imagem de morte por dizer ser sob a lájea fria. Gabarito “E” 

8. Estudo dos gêneros digitais
8.1. Tecnologia da comunicação e infor-

mação: impacto e função social

93. (ENEM 2015) 

A emergência da sociedade da informação está asso-
ciada a um conjunto de profundas transformações ocor-
ridas desde as últimas duas décadas do século XX. 
Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida 
humana em sociedade, as quais interagem de maneira 
sinérgica	 e	 confluem	 para	 projetar	 a	 informação	 e	 o	
conhecimento como elementos estratégicos, dos pontos 
de vista econômico-produtivo, político e sociocultural. 



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  37

AA sociedade da informação caracteriza-se pela crescente 
utilização de técnicas de transmissão, armazenamento de 
dados e informações a baixo custo, acompanhadas por 
inovações organizacionais, sociais e legais. Ainda que 
tenha surgido motivada por um conjunto de transforma-
ções	na	base	técnico-científica,	ela	se	investe	de	um	sig-
nificado	bem	mais	abrangente.

LEGEY, L.-R.; ALBAGLI, S.  
Disponível em: www.dgz.org.br. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado). 

O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente 
utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação 
cada vez mais facilitado. De acordo com o texto, a sociedade 
da informação corresponde a uma mudança na organização 
social porque 
(A) representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de 

vida. 
(B) associa informações obtidas instantaneamente por todos e 

em qualquer parte do mundo. 
(C) propõe uma comunicação mais rápida e barata, contri-

buindo	para	a	intensificação	do	comércio.
(D) propicia a interação entre as pessoas por meio de redes 

sociais. 
(E) representa um modelo em que a informação é utilizada 

intensamente nos vários setores da vida. 

A: incorreta, pois uma melhoria na qualidade de vida das pessoas envolve 
muitos outros fatores que não se relacionam diretamente com as mudan-
ças de tecnologia, apesar de poderem ser facilitados por ela; B: incorreta, 
apesar da afirmação de que as informações obtidas de qualquer lugar do 
mundo são associadas instantaneamente, as transformações na sociedade 
acontecem por uma consequência dessa associação imediata e não neces-
sariamente terminam nela; C: incorreta, pois apesar da comunicação ser 
mais rápida e barata através dos meios tecnológicos, estes ainda não são 
100% acessíveis e por isso não muda a organização social presente; D: 
incorreta, pois as mudanças tecnológicas de fato mudaram a interação en-
tre as pessoas, mas não se limita somente à esse âmbito da sociedade; E: 
correta, pois de acordo com o texto, a sociedade da informação é utilizada 
em vários setores da vida como afirma o seguinte trecho: “A sociedade da 
informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de transmis-
são, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas 
por inovações organizacionais, sociais e legais.”Gabarito “E” 

94. (ENEM 2015) 
O primeiro contato dos suruís com o homem branco foi em 
1969. A população indígena foi dizimada por doenças  e  
matanças,  mas,  recentemente,  voltou  a  crescer.  Soa 
contraditório, mas  a  mesma  modernidade  que quase 
dizimou os suruís nos tempos do primeiro contato pro-
mete salvar a cultura e preservar o território desse povo. 
Em 2007, o líder Almir Suruí, de 37 anos, fechou uma par-
ceria inédita e  levou  a  tecnologia  às  tribos.  Os índios 
passaram a valorizar a história dos anciãos. E a resguar-
dar, em vídeos e fotos on-line, as tradições    da aldeia. 
Ainda se valeram de smartphones e GPS para delimitar 
suas	terras	e	identificar	os	desmatamentos	ilegais.

RIBEIRO,	A.	Não	temos	o	direito	de	ficar	isolados.	 
Época, n. 718, 20 fev. 2012 (adaptado).

Considerando-se as características históricas da relação entre 
índios e não índios, a suposta contradição observada na rela-
ção	entre	suruís	e	recursos	da	modernidade	justifica-se	porque	
os índios
(A) aderiram à tecnologia atual como forma de assimilar a cul-

tura do homem branco.
(B) fizeram	uso	do	GPS	para	identificar	áreas	propícias	a	novas	

plantações.

(C) usaram recursos tecnológicos para registrar a cultura do 
seu povo.

(D) fecharam parceria para denunciar as vidas perdidas por 
doenças e matanças.

(E) resguardaram as tradições da aldeia à custa do isolamento 
provocado pela tecnologia moderna.

A: incorreta, pois utilizar a tecnologia de sociedades não indígenas para 
assimilar sua cultura não seria contraditório, a contradição se aplica 
quando essa tecnologia não índia é utilizada para preservar a cultura e 
tradição indígena, vale lembrar que a denominação “homem branco” pode 
ser equivocada, uma vez que a sociedade não indígena comporta outras 
etnias; B: incorreta, pois de acordo com o texto, o GPS foi utilizado para 
demarcação de território e denúncia de desmatamentos ilegais; C: correta, 
pois de acordo com o texto os índios suruís preservaram em vídeos e 
fotos on-line, as tradições da aldeia; D: incorreta, pois as doenças e ma-
tanças mencionadas no texto se referiam aos primeiros contatos da tribo 
com sociedades não indígenas; E: incorreta, poii de acordo com o texto a 
tecnologia das sociedade não indígenas pode contribuir com a preserva-
ção das tradições da aldeia.Gabarito “C”

95. (ENEM 2015) 

Além da Revolução da Informação

O impacto da Revolução da Informação está apenas 
começando. Mas a força motriz desse impacto não é a 
informática,	a	inteligência	artificial,	o	efeito	dos	computa-
dores sobre a tomada de decisões ou a elaboração de 
políticas ou de estratégias. É algo que praticamente nin-
guém previu, nem mesmo se falava há 10 ou 15 anos: 
o comércio eletrônico — o aparecimento explosivo da 
internet como um canal importante, talvez principal, de 
distribuição mundial de produtos, serviços e, surpreen-
dentemente, de empregos de nível gerencial. Essa nova 
realidade	 está	 modificando	 profundamente	 economias,	
mercados e estruturas setoriais, os produtos e serviços e 
seu	fluxo	,	a	segmentação,	os	valores	e	o	comportamento	
dos consumidores, o mercado de trabalho.

O impacto, porém, pode ser ainda maior nas sociedades 
e nas políticas empresariais e, acima de tudo, na maneira 
como encaramos o mundo e nós mesmos dentro dele. O 
impacto psicológico da Revolução da Informação, como 
o da Revolução Industrial, foi enorme. Talvez tenha sido 
mais forte na maneira como as crianças aprendem. Já 
aos 4 anos (e às vezes até antes), as crianças desen-
volvem habilidades de computação, logo ultrapassando 
seus pais. Os computadores são seus brinquedos e suas 
ferramentas de aprendizado. Daqui a 50 anos, talvez con-
cluamos que não houve nenhuma crise educacional no 
mundo — apenas ocorreu uma incongruência crescente 
entre a maneira como as escolas do século XX ensina-
vam	e	a	maneira	como	as	crianças	do	fim	do	século	XX	
aprendiam.

DRUCKER, P. O melhor de Peter Drucker: obra completa.  
São Paulo: Nobel, 2002.

O	artigo	apresenta	uma	reflexão	sobre	a	Revolução	da	Infor-
mação, que, assim como a Revolução Industrial, provocou 
impactos	 significativos	 nas	 sociedades	 contemporâneas.	 Ao	
tratar da Revolução da Informação, o autor enfatiza que

(A) o comércio eletrônico é um dos canais mais importantes 
dessa revolução.

(B) o computador desenvolve na criança uma inteligência 
maior que a dos pais.
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A (C) o aumento no número de empregos via internet é uma rea-
lidade atualmente.

(D) o colapso educacional é fruto de uma incongruência no 
ensino do século XX.

(E) o advento da Revolução da Informação causará impactos 
nos próximos 50 anos.

A: correta, a informação enfatizada pelo autor está localizada logo no início 
do texto “É algo que praticamente ninguém previu, nem mesmo se falava 
há 10 ou 15 anos: o comércio eletrônico”; B: incorreta, apesar do autor 
apresentar a questão do desenvolvimento intelectual das crianças, a enfâse 
recai sobre a transformação mais impactante e surpreendente que é o co-
mércio eletrônico; C: incorreta, pois de acordo com o texto o aumento no 
número de vagas é uma consequência da maior transformação provocada 
pela Revolução da Informação que é o comércio eletrônico; D: incorreta, 
pois observando atentamente a interpretação do autor, percebemos que ele 
prevê uma reflexão futura sobre a crise da educação caso as formas de en-
sino não acompanhem a forma de aprendizado moderna; E: incorreta, pois 
assim como a Revolução Industrial, a Revolução da Informação também 
tem impacto constante e permanente, pois estão presentes na sociedade e 
continuam a influenciar nosso sistema econômico e social.Gabarito “A”

96. (ENEM 2015) 

Telecommuting	 redefine	 o	 tradicional	 entendimento	 sobre	
o espaço de trabalho. Atualmente, as organizações estão 
se focando em novos valores, tais como, inovações, 
satisfação, responsabilidades, resultados e  ambiente de 
trabalho familiar. A alternativa do telecommuting  comple-
menta	esses	princípios	e	oferece	flexibilidade	aos	patrões	
e empregados. É um conceito novo que, a cada dia, ganha 
mais força ao redor do mundo. Grandes empresas esco-
lheram o trabalho de telecommuting pelas facilidades que 
ele gera para o empregador. A implantação do telecommu-
ting determina regras para se trabalhar em casa em dias 
específicos	da	semana	e,	nos	demais	 	dias,	 trabalhar	no	
escritório. O local de trabalho pode ser a casa ou, tempora-
riamente, por motivo de viagem, outros escritórios.

FERREIRA JR., J.C. Disponível em: www.ccuec.unicamp.br.  
Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Com o advento das novas tecnologias, a sociedade tem viven-
ciado mudanças de paradigmas em vários setores. Nesse sen-
tido, o telecommuting traz novidades para o mundo do trabalho 
porque proporciona prioritariamente o(a)

(A) aumento da produtividade do empregado.
(B) equilíbrio	entre	vida	pessoal	e	profissional	do	trabalhador.
(C) fortalecimento da relação entre empregador e empregado.
(D) participação	do	profissional	nas	decisões	da	organização.
(E) maleabilidade	 dos	 locais	 de	 atuação	 do	 profissional	 da	

empresa.

A: incorreta, apesar do aumento da produtividade ser uma consequência 
possível do telecommuting, o texto informa que a principal novidade da 
prática para o mundo do trabalho é proporcionar a flexibilidade dos locais 
de atuação dos funcionários e patrões da empresa; B: incorreta, pois o equi-
líbrio entre vida pessoal e profissional está listado no texto como novos 
valores adotados no mercado de trabalho e o telecommuting complemen-
taria esses princípios; C: incorreta, pois o texto não aborda o efeito do tele-
commuting nas relações entre empregadores e empregados; D: incorreta, 
pois de acordo com o texto o telecommuting não está relacionado com a 
participação profissional das decisões da organização, mas na possibilidade 
de se trabalhar em outros lugares, além do escritório principal da empresa; 
E: correta, pois de acordo com o texto, o telecommuting consiste em esta-
belecer uma rotina de se trabalhar no escritório em alguns dias da semana 
e nos demais o funcionário pode escolher seu local de trabalho como sua 
própria casa ou qualquer outro escritório.Gabarito “E”

97. (ENEM 2014)

Cordel resiste à tecnologia gráfica

O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cul-
tura popular. É a literatura de cordel, que atravessa os 
séculos sem ser destruída pela avalanche de moderni-
dade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão 
do	progresso,	que	informatizou	a	indústria	gráfica,	a	Lira	
Nordestina, de Juazeiro no Norte, e a Academia dos Cor-
dealistas	do	Crato	conservam,	em	suas	oficinas,	velhas	
máquinas para impressão dos seus cordéis.

A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por 
letra, um trabalho artesanal que dura cerca de uma hora 
para confecção de uma página. Em seguida, a chapa é 
levada para a impressora, também manual, para imprimir. 
A manutenção desse sistema antigo de impressão faz 
parte	da	filosofia	do	trabalho.	A	outra	etapa	é	a	confecção	
da xilogravura para a capa do cordel.

As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por 
gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura 
nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os mis-
sionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos 
índios, como uma atividade extra-catequese, partindo do 
princípio religioso que defende a necessidade de ocupar 
as	mãos	 para	 que	 a	mente	 não	 fique	 livre,	 sujeita	 aos	
maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu 
ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo 
sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jor-
nais impressos em rotoplanas.

VICELMO, A. Disponível em: www.onordeste.com.  
Acesso em: 24 fev. 2013 (adaptado).

A	estratégia	gráfica	constituída	pela	união	entre	as	técnicas	da	
impressão manual e da confecção da xilogravura na produção 
de folhetos de cordel 

(A) realça a importância da xilogravura sobre o clichê. 
(B) oportuniza a renovação dessa arte na modernidade.
(C) demonstra a utilidade desses textos para a catequese.
(D) revela a necessidade da busca das origens dessa litera-

tura.
(E) auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradi-

ção popular.

A: incorreta, pois o texto não apresenta nenhuma relação qualitativa entre a 
xilogravura e o clichê, ele apenas mostra que um antecedeu o outro; B: in-
correta, pois trata-se justamente da preservação da técnica e da identidade 
do cordel, diante da constante renovação tecnológica moderna; C: incorreta, 
a relação da xilogravura com a catequese é apenas uma das possibilidade 
para o surgimento da técnica no nordeste, mas não está diretamente rela-
cionada com a identidade do cordel; D: incorreta, pois o texto não fala da 
necessidade das origens da literatura, mas apenas ressalta as característi-
cas dessa arte e mostra suas resistência em relação à novas técnicas gráfi-
cas; E: correta, pois a permanência das técnicas gráficas como a impressão 
manual e a xilogravura são pilares para manter a identidade dessa tradição 
popular. Gabarito “E”

98. (ENEM 2014)

Linotipos

O Museu da Imprensa exibe duas linotipos. Trata-se de um 
tipo de máquina de composição de tipos de chumbo, inven-
tada em 1884 em Baltimore, nos Estados Unidos, pelo ale-
mão Ottmar Mergenthaler. O invento foi de grande impor-
tância	por	ter	significado	um	novo	e	fundamental	avanço	na	
história	das	artes	gráficas.

http://www.ccuec.unicamp.br/
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AA linotipia provocou, na verdade, uma revolução porque 
venceu a lentidão da composição dos textos executada na 
tipografia	 tradicional,	 em	que	 o	 texto	 era	 composto	 à	mão,	
juntando tipos móveis um por um. Constituía-se, assim, no 
principal	meio	de	composição	Tipográfica	até	1950.	A	linotipo,	
a	partir	do	final	do	século	XIX,	passou	a	produzir	impressos	
a baixo custo, o que levou informação às massas, democra-
tizou a informação. Promoveu uma revolução na educação. 

Antes da linotipo, os jornais e revistas eram escassos, com 
poucas páginas e caros. Os livros didáticos eram também 
caros, pouco acessíveis.

Disponível em: http://portal.in.gov.br.  
Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado).

O texto apresenta um histórico da linotipo, uma máquina Tipo-
gráfica	inventada	no	século	XIX	e	responsável	pela	dinamiza-
ção da imprensa. Em termos sociais, a contribuição da linotipo 
teve impacto direto na

(A) produção vagarosa de materiais didáticos.
(B) composição aprimorada de tipos de chumbo.
(C) montagem acelerada de textos para impressão.
(D) produção acessível de materiais informacionais.
(E) impressão dinamizada de imagens em revistas.

A: incorreta, pois além de materiais didáticos a linotipo, teve impacto tam-
bém na produção de jornais, o que democratizou a educação e também o 
acesso à informação; B: incorreta, pois a linotipo é justamente a invenção 
que permitiu a composição de tipos de chumbo, antes disso a tipografia era 
feita à mão; C: incorreta, pois o impacto maior da linotipo não foi a veloci-
dade da montagem do textos e sim a consequência desta velocidade que é 
uma produção mais acessível à informação escrita; D: correta, pois o maior 
impacto provocado pela facilidade da produção de texto foi torná-la mais 
acessível para as massas; E: incorreta, pois a linotipo não trata de imagens 
em revistas e sim em uma forma de impressão de textos escritos.Gabarito “D”

99. (ENEM 2014)
Em uma escala de 0 a 10, o Brasil está entre 3 e 4 no quesito 
segurança da informação. “Estamos começando a acordar 
para o problema. Nessa história de espionagem corporativa, 
temos muita lição a fazer. Falta consciência institucional e 
um longo aprendizado. A sociedade caiu em si e viu que é 
uma coisa que nos afeta”, diz S.P., pós-doutor em segurança 
da informação. Para ele, devem ser estabelecidos canais 
de denúncia para esse tipo de situação. De acordo com o 
conselheiro do Comitê Gestor da Internet (CGI), o Brasil tem 
condições de desenvolver tecnologia própria para garantir a 
segurança dos dados do país, tanto do governo quanto da 
população. “Há uma massa de conhecimento dentro das uni-
versidades e em empresas inovadoras que podem contribuir 
propondo medidas para que possamos mudar isso [falta de 
segurança] no longo prazo”. Ele acredita que o governo tem 
de usar o seu poder de compra de softwares e hardwares 
para a área da segurança cibernética, de forma a fomentar 
essas empresas, a produção de conhecimento na área e a 
construção de uma cadeia de produção nacional.

SARRES, C. Disponível em: www.ebc.com.br.  
Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado).

Considerando-se o surgimento da espionagem corporativa 
em decorrência do amplo uso da internet, o texto aponta uma 
necessidade advinda desse impacto, que se resume em

(A) alertar a sociedade sobre os riscos de ser espionada.
(B) promover a indústria de segurança da informação.
(C) discutir a espionagem em fóruns internacionais.
(D) incentivar o aparecimento de delatores.
(E) treinar o país em segurança digital.

A: incorreta, pois de acordo com o seguinte trecho, a sociedade já está 
ciente dos riscos “A sociedade caiu em si e viu que é uma coisa que nos 
afeta”, ou seja, não é necessário alertar a sociedade; B: correta, pois o texto 
fala da necessidade de incentivar a indústria porque consequentemente isso 
incentivaria a pesquisa e como afirma o texto, isso construiria uma cadeia 
de produção nacional; C: incorreta, pois o texto não fala de discussão da es-
pionagem em fóruns internacionais; D: incorreta, o texto afirma que “devem 
ser estabelecidos canais de denúncia”, mas isso não significa o incentivo de 
delatores; E: incorreta, pois com a compreensão geral do texto percebemos 
que não é preciso treinar somente, mas criar uma cadeia de produção na-
cional em tecnologia.Gabarito “B”

100. (ENEM 2013)

O que é bullying virtual ou cyberbullying? 
É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensa-
gens difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-mails, 
sites, blogs (os diários virtuais), redes sociais e celulares. 
É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, 
mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não 
estão cara a cara. 
Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos 
comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão 
graves	ou	piores.	“O	autor,	assim	como	o	alvo,	tem	dificul-
dade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou 
formar novos”, explica Luciene Tognetta, doutora em Psi-
cologia Escolar e pesquisadora da Faculdade de Educação 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Disponível em <http://revistaescola.abril.com.br>.  
Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunica-
ção, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade 
e é potencializada pelo fato de
(A) atingir um grupo maior de espectadores.
(B) dificultar	a	identificação	do	agressor	incógnito.
(C) impedir a retomada de valores consolidados pela vítima.
(D) possibilitar a participação de um número maior de autores.
(E) proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas da 

internet.

A: incorreta, de fato o bullying ganha um maior número de espectadores 
por conta das ferramentas de internet, porém este ainda não é o principal 
agravante deste tipo de violência; B: correta, a internet é um ambiente que 
permite o anonimato ou a possibilidade de criar outra identidade para seus 
frequentadores e isso dificulta a identificação do agressor e consequente-
mente a interrupção de seus atos; C: incorreta, todas as formas de bullying 
impedem igualmente a retomada dos valores da vítima que se sente fragi-
lizada; D: incorreta, assim como a internet permite um número maior de 
espectadores, ela também possibilita uma maior adesão ao bullying, mas 
isto só é possível por conta do anonimato, que é o fator mais agravante;  
E: incorreta, de fato há uma grande variedade de ferramentas da internet, 
mas o que o texto mostra é que o anonimato é a mais nociva delas.Gabarito “B” 

101. (ENEM 2013)

Para Carr, internet atua no comércio da distração 

Autor de “A Geração Superficial” analisa a influência  
da tecnologia na mente 

O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a 
internet não estimula a inteligência de ninguém. O autor 
explica	 descobertas	 científicas	 sobre	 o	 funcionamento	
do	cérebro	humano	e	teoriza	sobre	a	influência	da	 inter-
net em nossa forma de pensar. Para ele, a rede torna o 
raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmen-
tar	 a	 atenção	 de	 seus	 usuários.	 Mais:	 Carr	 afirma	 que	
há empresas obtendo lucro com a recente fragilidade de 
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A nossa atenção. “Quanto mais tempo passamos on-line e 
quanto mais rápido passamos de uma informação para 
a outra, mais dinheiro as empresas de internet fazem”, 
avalia. “Essas empresas estão no comércio da distração 
e são experts em nos manter cada vez mais famintos por 
informação fragmentada em partes pequenas. É claro que 
elas têm interesse em nos estimular e tirar vantagem da 
nossa compulsão por tecnologia.” 

ROXO, E. Folha de S. Paulo. 18 fev. 2012 (adaptado)

A	crítica	do	 jornalista	norte-americano	que	justifica	o	título	do	
texto é a de que a internet
(A) mantém os usuários cada vez menos preocupados com a 

qualidade da informação.
(B) torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de frag-

mentar a atenção de seus usuários.
(C) desestimula a inteligência, de acordo com descobertas 

científicas	sobre	o	cérebro.
(D) influencia	 nossa	 forma	 de	 pensar	 com	 a	 superficialidade	

dos meios eletrônicos.
(E) garante a empresas a obtenção de mais lucro com a 

recente fragilidade de nossa atenção.

A: incorreta, a crítica do jornalista sobre a internet é que os usuários ficam 
cada vez mais dependentes da informação fragmentada o que não significa 
que eles não se preocupem com a qualidade desta; B: incorreta, apesar 
dos argumentos apresentados na alternativa se embasarem no conteúdo no 
texto, eles não justificam o título do texto como pede a questão; C: incor-
reta, o texto informa que a internet não estimula a inteligência, mas isso é 
diferente de afirmar que ela a ‘desestimula’; D: incorreta, segundo o texto 
os meios eletrônicos tornam o raciocínio do usuário mais raso, mas não 
afirma que os próprios meios apresentam esta superficialidade; E: correta, 
a expressão “comércio da distração” é justificada quando o jornalista afirma 
que as grandes empresas se aproveitam da fragmentação das informações 
e da superficialidade do pensamento para obter mais lucro.Gabarito “E” 

102. (ENEM 2013)

O bit na galáxia de Gutenberg

Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de 
comunicação. Essa questão nos faz pensar na necessidade 
da “imbricação, na coexistência e interpretação recíproca 
dos diversos circuitos de produção e difusão do saber...”.

É necessário relativizar nossa postura frente às modernas 
tecnologias, principalmente à informática. Ela é um campo 
novidativo, sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos 
informativos anteriores, inclusive, na tradição oral e na capa-
cidade natural de simular mentalmente os acontecimentos 
do mundo e antecipar as consequências de nossos atos. 
A	impressão	é	a	matriz	que	deflagrou	todo	esse	processo	
comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que 
há entre o computador e os outros meios de comunicação, 
principalmente a escrita, uma visão da informática como um 
“desdobramento daquilo que a produção literária impressa e, 
anteriormente, a tradição oral já traziam consigo”.

NEITZEL. L.C. Disponível em: <www.geocities.com>.  
Acesso em: 1 ago 2012 (adaptado).

Ao tecer considerações sobre as tecnologias da contempora-
neidade e os meios de comunicação do passado, esse texto 
concebe que a escrita contribui para uma evolução das novas 
tecnologias por
(A) se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de 

comunicação e informação.
(B) cumprir função essencial na contemporaneidade por meio 

das impressões em papel.

(C) realizar transição relevante da tradição oral para o pro-
gresso das sociedades humanas.

(D) oferecer melhoria sistemática do padrão de vida e do 
desenvolvimento social humano.

(E) fornecer base essencial para o progresso das tecnologias 
de comunicação e informação.

A: incorreta, o texto não mostra um caminho paralelo em que a escrita é 
desenvolvida, mas mostra que a escrita faz parte das novas tecnologias 
como sua possibilitadora; B: incorreta, o texto não coloca as impressões 
em folha de papel como essencial à contemporaneidade, mas como parte de 
um processo de desenvolvimento tecnológico; C: incorreta, de fato a escrita 
realizou uma transformação marcante em relação à tradição oral, porém 
este fato não é suficiente para o surgimento de novas tecnologias; D: incor-
reta, a escrita não foi o único fator a oferecer melhorias ao padrão de vida e 
do desenvolvimento humano; E: correta, de acordo com o texto a escrita foi 
a base essencial para o progresso das novas tecnologias de comunicação e 
informação “um desdobramento daquilo que a produção literária impressa 
e, anteriormente, a tradição oral já traziam consigo.”Gabarito “E” 

103. (ENEM 2012) 

 

Disponível em: <www.assine.abril.com.br>.  
Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado.) 

Com o advento da internet, as versões de revistas e livros tam-
bém se adaptaram às novas tecnologias. A análise do texto 
publicitário apresentado revela que o surgimento das novas 
tecnologias 
(A) proporcionou mudanças no paradigma de consumo e oferta 

de revistas e livros. 
(B) incentivou a desvalorização das revistas e livros impressos. 
(C) viabilizou a aquisição de novos equipamentos digitais. 
(D) aqueceu o mercado de venda de computadores. 
(E) diminuiu os incentivos à compra de eletrônicos. 

A: correta, o anúncio apresenta uma nova forma de acesso à revista que é o meio 
digital, pois antes do advento das novas tecnologias as assinaturas se limitavam 
ao material impresso e agora é possível acessar o mesmo veículo de outras 
maneiras; B: incorreta, o anúncio não incentiva a desvalorização do material im-
presso, uma vez que seu principal canal com o leitor ainda é este, o anúncio em 
questão apenas oferece uma nova possibilidade de acesso; C: incorreta, de fato 
as novas tecnologias surgem com novos equipamentos digitais, porém, não é 
o que aponta o anúncio analisado na questão; D: incorreta, o anúncio se refere 
à assinatura de revistas, o fato de apresentar uma versão digital para compu-
tadores não significa que a revista anunciada aqueceu o mercado tecnológico;  
E: incorreta, assim como mostramos na alternativa B, o fato de apresentar 
uma opção que não a digital não significa que a revista pretende diminuir o 
incentivo à aquisição de eletrônicos.Gabarito “A” 

104. (ENEM 2012) E-mail com hora programada 
Redação INFO, 28 de agosto de 2007. 

Agende o envio de e-mails no Thunderbird com a extensão 
SendLater 

Nem sempre é interessante mandar um e-mail na hora. 
Há situações em que agendar o envio de uma mensagem 
é útil, como em datas comemorativas ou quando o e-mail 
serve para lembrar o destinatário de, algum evento futuro. 
O Thunderbird, o ótimo cliente de e-mail do grupo Mozilla, 
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Aconta	com	uma	extensão	para	esse	fim.	Trata-se	do	Sen-
dLater. Depois de instalado, ele cria um item no menu de 
criação de mensagens que permite marcar o dia e a hora 
exatos para o envio do e-mail. Só um ponto negativo: para 
garantir que a mensagem seja enviada na hora, o Thun-
derbird deverá estar em execução. Senão, ele mandará o 
e-mail somente na próxima vez que for rodado. 

Disponível em: <http://info.abril.com.br>.  
Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado). 

Considerando-se a função do SendLater, o objetivo do autor do 
texto E-mail com hora programada é 
(A) eliminar os entraves no envio de mensagens via e-mail. 
(B) viabilizar a aquisição de conhecimento especializado pelo 

usuário. 
(C) permitir a seleção dos destinatários dos textos enviados. 
(D) controlar a quantidade de informações constantes do corpo 

do texto. 
(E) divulgar um produto ampliador da funcionalidade de um 

recurso comunicativo. 

A: incorreta, o autor não pretende eliminar os problemas no envio de men-
sagens de e-mail, ele apenas informa sobre uma nova ferramenta disponível 
e ainda alerta sobre um possível problema no envio, porém este problema 
mencionado não é o foco central do texto; B: incorreta, o autor não viabiliza 
a aquisição de conhecimento específico ao leitor, uma vez que não é preciso 
ser especialista em tecnologia da informação para mandar e receber e-mails; 
C: incorreta, a seleção de destinatários dos textos enviados por e-mail é uma 
função padrão de qualquer sistema de e-mails; D: incorreta, o texto não men-
ciona em nenhum momento o controle de quantidade de informações con-
tidas no corpo de um de e-mail; E: correta, o texto divulga um produto que 
acrescenta funcionalidades a uma ferramenta de comunicação via internet.Gabarito “E” 

105. (ENEM 2012) 

A marcha galopante das tecnologias teve por primeiro 
resultado multiplicar em enormes proporções tanto a 
massa das notícias que circulam quanto as ocasiões 
de	 sermos	 solicitados	 por	 elas.	 Os	 profissionais	 têm	
tendência	a	 considerar	 esta	 inflação	 como	automatica-
mente favorável ao público, pois dela tiram proveito e 
tornam-se obcecados pela imagem liberal do grande 
mercado	em	que	cada	um,	dotado	de	luzes	por	definição	
iguais, pode fazer sua escolha em toda liberdade. Isso 
jamais foi realizado e tende a nunca ser. Na verdade, os 
leitores, ouvintes, telespectadores, mesmo se se aban-
donam a sua bulimia*, não são realmente nutridos por 
esta	indigesta	sopa	de	informações	e	sua	busca	finaliza	
em frustração. Cada vez mais frequentemente, até, eles 
ressentem esse bombardeio de riquezas falsas como 
agressivo e se refugiam na resistência a toda ou qual-
quer informação. 
O verdadeiro problema das sociedades pós-industriais 
não é a penúria**, mas a abundância. As sociedades 
modernas têm a sua disposição muito mais do que 
necessitam em objetos, informações e contatos. Ou, 
mais exatamente, disso resulta uma desarmonia entre 
uma oferta, não excessiva, mas incoerente, e uma 
demanda que, confusamente, exige uma escolha muito 
mais rápida a absorver. Por isso os órgãos de informa-
ção devem escolher, uma vez que o homem contempo-
râneo apressado, estressado, desorientado busca uma 
linha	diretriz,	uma	classificação	mais	clara,	um	conden-
sado do que é realmente importante. 
(*) fome excessiva, desejo descontrolado. 
(**) miséria, pobreza. 

VOYENNE, B. Informação hoje.  
Lisboa: Armand Colin, 1975 (adaptado). 

Com o uso das novas tecnologias, os domínios midiáticos obti-
veram um avanço maior e uma presença mais atuante junto ao 
público, marcada ora pela quase simultaneidade das informa-
ções, ora pelo uso abundante de imagens. A relação entre as 
necessidades da sociedade moderna e a oferta de informação, 
segundo o texto, é desarmônica, porque 
(A) o jornalista seleciona as informações mais importantes 

antes de publicá-las. 
(B) o ser humano precisa de muito mais conhecimento do que 

a tecnologia pode dar. 
(C) o problema da sociedade moderna é a abundância de 

informações e de liberdade de escolha. 
(D) a oferta é incoerente com o tempo que as pessoas têm para 

digerir a quantidade de informação disponível. 
(E) a utilização dos meios de informação acontece de maneira 

desorganizada e sem controle efetivo. 

A: incorreta, o texto não informa como funciona o processo de seleção 
de notícias por parte do jornalista e, além disso, a internet dispõe de todo 
tipo de formador de opinião e não somente os jornalistas; B: incorreta, 
o texto tende a um discurso que vai opostamente a isso, ou seja, que as 
tecnologias dispõem de muito mais informações do que o ser humano 
pode acolher; C: incorreta, de fato, a sociedade moderna é abundante em 
informações e possibilidades de escolha, porém o problema não consiste 
nessas questões precisamente; D: correta, de acordo com o texto a quan-
tidade de informações que dispomos diariamente é muito maior do que 
aquilo que podemos absorver; E: incorreta, de certa forma nós podemos 
escolher e controlar nossa utilização aos meios de informação, o que não 
temos controle é seu conteúdo.Gabarito “D” 

106. (ENEM 2011)

Disponível em: <http://www.wordinfoinfo>.  
Acesso em: 27 abr. 2010. 

O argumento presente na charge consiste em uma metáfora 
relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento tecnoló-
gico.	Considerando	o	contexto	apresentado,	verifica-se	que	o	
impacto tecnológico pode ocasionar
(A) o surgimento de um homem dependente de um novo 

modelo tecnológico. 
(B) a mudança do homem em razão dos novos inventos que 

destroem sua realidade. 
(C) a problemática social de grande exclusão digital a partir da 

interferência da máquina. 
(D) a	 invenção	de	equipamentos	que	dificultam	o	 trabalho	do	

homem, em sua esfera social. 
(E) o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da 

criação de ferramentas como lança, máquina e computa-
dor. 

A: correta, a charge mostra a evolução do homem que acaba se tornando 
dependente do computador; B: incorreta, considerando o contexto da char-
ge, não se pode considerar que ocasione tal mudança; C: incorreta, não há 
exclusão digital; D: incorreta, pois as invenções tendem a facilitar o trabalho 
do homem; E: incorreta, a charge não tem intenção de mostrar um retroces-
so do desenvolvimento humano. Gabarito “A” 
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A 107. (ENEM 2011) 
Palavra indígena 

A história da tribo Sapucaí, que traduziu para o idioma 
guarani os artefatos da era da computação que ganharam 
importância em sua vida, como mouse (que eles chamam 
de angojhá) e windows (oventã) 
Quando a internet chegou àquela comunidade, que abriga 
em torno de 400 guaranis, há quatro anos, por meio de 
um projeto do Comitê para Democratização da Informá-
tica (CDI), em parceria com a ONG Rede Povos da Flo-
resta e com antena cedida pela Star One (da Embratel), 
Potty e sua aldeia logo vislumbraram as possibilidades de 
comunicação que a web traz. 
Ele conta que usam a rede, por enquanto, somente para 
preparação e envio de documentos, mas perceberam que 
ela pode ajudar na preservação da cultura indígena. 
A apropriação da rede se deu de forma gradual, mas os 
guaranis já incorporaram a novidade tecnológica ao seu 
estilo de vida. A importância da internet e da computação 
para eles está expressa num caso de rara incorporação: 
a do vocabulário. 
– Um dia, o cacique da aldeia Sapucaí me ligou. “A gente 
não está querendo chamar computador de “computador”. 
Sugeri a eles que criassem uma palavra em guarani. E 
criaram aiú irú rive, “caixa pra acumular a língua”. Nós, 
brancos, usamos mouse, windows e outros termos, que 
eles começaram a adaptar para o idioma deles, como 
angojhá (rato) e oventã (janela) – conta Rodrigo Baggio, 
diretor do CDI. 

Disponível em: <http://www.revistalingua.uol.com.br>.  
Acesso em: 22 jul. 2010. 

O uso das novas tecnologias de informação e comunicação 
fez surgir uma série de novos termos que foram acolhidos na 
sociedade brasileira em sua forma original, como: mouse, win-
dows, download, site, homepage, entre outros. O texto trata da 
adaptação de termos da informática à língua indígena como 
uma reação da tribo Sapucaí, o que revela 
(A) a possibilidade que o índio Potty vislumbrou em relação ã 

comunicação que a web pode trazer a seu povo e à facilidade 
no envio de documentos e na conversação em tempo real. 

(B) o uso da internet para preparação e envio de documentos, 
bem como a contribuição para as atividades relacionadas 
aos trabalhos da cultura indígena. 

(C) a preservação da identidade, demonstrada pela conserva-
ção do idioma, mesmo com a utilização de novas tecnolo-
gias características da cultura de outros grupos sociais. 

(D) adesão ao projeto do Comitê para Democratização da 
Informática (CDI), que, em parceria com a ONG Rede 
Povos da Floresta, possibilitou o acesso à web, mesmo 
em ambiente inóspito. 

(E) a apropriação da nova tecnologia de forma gradual, evidente 
quando os guaranis incorporaram a novidade tecnológica ao 
seu estilo de vida com a possibilidade de acesso à internet.

A: incorreta, pois, por enquanto, eles só a usam para envio de documentos; 
B: incorreta, não foi este o motivo que levou a tribo adaptar os termos da 
informática; C: correta, a adaptação faz com que se preserve a identidade da 
língua e da cultura indígena; D: incorreta, não foi pelos meios que deram o 
acesso à web que os fizeram adaptar os termos; E: incorreta, a adaptação 
não revela o que mudou na vida dos índios guaranis. Gabarito “C” 

108. (ENEM 2011)

No mundo árabe, países governados há décadas por regi-
mes políticos centralizadores contabilizam metade da popu-
lação com menos de 30 anos; desses, 56% têm acesso à 
internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante 
da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus 
sedentos por modernidade e democracia. Em meados de 
dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, 
põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e 
liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, 
como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar 
pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente 
do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais – como o 
Facebook e o Twitter – ajudaram a mobilizar manifestantes 
do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. 

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L.Aepidemia da Liberdade.  
Istoé Internacional. 2 mar. 2011 (adaptado). 

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, 
o acesso à internet permitiu aos jovens árabes 
(A) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. 
(B) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. 
(C) manter o distanciamento necessário à sua segurança. 
(D) disseminar vírus capazes de destruir programas dos 

computadores. 
(E) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 

A: incorreta, pois ela permitiu que eles enfraquecessem a atuação dos re-
gimes; B: incorreta, pois eles se envolveram fazendo protestos contra seus 
governos; C: incorreta, eles não mantiveram distância; D: incorreta, o vírus 
citado no texto é a dos jovens por liberdade; E: correta, através da internet 
os jovens puderam mobilizar a população com ideias revolucionárias. Gabarito “E” 

109. (ENEM 2011) 
Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido 
para tentar avaliar os efeitos dos programas de televi-
são. A maioria desses estudos diz respeito às crianças 
– o que é bastante compreensível pela quantidade de 
tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas 
possíveis implicações desse comportamento para a 
socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o 
impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e 
a natureza das notícias exibidas na televisão. 

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

O	texto	indica	que	existe	uma	significativa	produção	científica	
sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser 
humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis 
a	essas	influências,	porque	
(A) codificam	informações	transmitidas	nos	programas	infantis	

por meio da observação. 
(B) adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo 

de interação social. 
(C) interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais 

com menor visão crítica. 
(D) observam formas de convivência social baseadas na 

tolerância e no respeito. 
(E) apreendem modelos de sociedade pautados na observância 

das leis. 

A: incorreta, pois as crianças não codificam as informações transmitidas; 
B: incorreta, nem todas as informações transmitidas incentivam a interação 
social; C: correta, elas interiorizam sem ter uma visão crítica sobre as in-
formações que estão sendo transmitidas; D: incorreta, pois nem todos os 
programas são baseados na tolerância e no respeito; E: incorreta, elas não 
são mais vulneráveis por apreenderem tais modelos. Gabarito “C” 
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A110. (ENEM 2010)

A chegada da televisão

A caixa de pandora tecnológica penetra nos lares e libera 
suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as 
fabulosas, irresistíveis garotas-propaganda, versões 
modernizadas do tradicional homem-sanduíche.

SEVCENKO, N. (Org.). História da vida privada no Brasil 3.  
República: da Belle Époque à Era do Rádio. São Paulo:  

Companhia das Letras, 1998.

A TV, a partir da década de 1950, entrou nos lares brasi-
leiros provocando mudanças consideráveis nos hábitos da 
população. Certos episódios da história brasileira revelaram 
que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, 
tornou-se também veículo de utilidade pública, a favor da 
democracia, na medida em que
(A) amplificou	os	discursos	nacionalistas	e	autoritários	durante	

o governo Vargas.
(B) revelou para o país casos de corrupção na esfera política 

de vários governos.
(C) maquiou indicadores sociais negativos durante as décadas 

de 1970 e 1980.
(D) apoiou, no governo Castelo Branco, as iniciativas de fecha-

mento do parlamento.
(E) corroborou a construção de obras faraônicas durante os 

governos militares.

A: incorreta, não foi a favor da democracia por transmissão de discursos  
autoritários; B: correta, foi importante para o povo brasileiro por revelar 
casos de corrupção política no país; C: incorreta, não pode considerar a 
favor da democracia se qualquer informação for maquiada; D: incorreta, o 
governo de Castelo Branco não era democrático; E: incorreta, não foi por 
isso que ela se tornou veículo de utilidade publica. Gabarito “B” 

111. (ENEM 2010) 
Texto I

Época. 12 out. 2009 (adaptado).

Texto II

CONEXÃO SEM FIO NO BRASIL
Onde haverá cobertura de telefonia celular para baixar 
publicações para o Kindle

Época. 12 out. 2009

A capa da revista Época de 12 de outubro de 2009 traz um 
anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto 
II traz informações referentes à abrangência de acessibilidade 
das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes 
regiões do país. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que 
o advento do livro digital no Brasil
(A) possibilitará o acesso das diferentes regiões do país às 

informações antes restritas, uma vez que eliminará as dis-
tâncias, por meio da distribuição virtual.

(B) criará a expectativa de viabilizar a democratização da lei-
tura,	porém,	esbarra	na	insuficiência	do	acesso	à	 internet 
por	meio	da	telefonia	celular,	ainda	deficiente	no	país.

(C) fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos, em 
razão da diminuição dos gastos com os produtos digitais 
gratuitamente distribuídos pela internet.

(D) garantirá a democratização dos usos da tecnologia no país, 
levando em consideração as características de cada região no 
que se refere aos hábitos de leitura e acesso à informação.

(E) impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos 
brasileiros, uma vez que as características do produto per-
mitem que a leitura aconteça a despeito das adversidades 
geopolíticas.

A: incorreta, ela não eliminará a distância já que não será em todo o país que 
haverá cobertura de celular; B: correta, cria tal expectativa, porém a falta de 
acesso à internet acaba com ela; C: incorreta, não há diminuição dos gastos 
com produtos digitais; D: incorreta, não garantirá a democratização do uso 
de tecnologias no país; E: incorreta, não serão os livros digitais que impul-
sionarão uma melhor qualidade na leitura das pessoas. Gabarito “B” 

112. (ENEM 2010) 

A Internet que você faz

Uma pequena invenção, a Wikipédia, mudou o jeito de 
lidarmos com informações na rede. Trata-se de uma 
enciclopédia virtual colaborativa, que é feita e atualizada 
por qualquer internauta que tenha algo a contribuir. Em 
resumo: é como se você imprimisse uma nova página para 
a publicação desatualizada que encontrou na biblioteca.
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A Antigamente, quando precisávamos de alguma informa-
ção	confiável,	tínhamos	a	enciclopédia	como	fonte	segura	
de pesquisa para trabalhos, estudos e pesquisa em geral. 
Contudo, a novidade trazida pela Wikipédia nos coloca 
em	uma	nova	circunstância,	em	que	não	podemos	confiar	
integralmente no que lemos.
Por ter como lema principal a escritura coletiva, seus textos 
trazem informações que podem ser editadas e reeditadas 
por pessoas do mundo inteiro. Ou seja, a relevância da 
informação não é determinada pela tradição cultural, como 
nas antigas enciclopédias, mas pela dinâmica da mídia.
Assim, questiona-se a possibilidade de serem encontra-
das informações corretas entre sabotagens deliberadas e 
contribuições erradas.

NÉO, A. et al. A Internet que você faz. In: Revista PENSE! Secretaria de 
Educação do Estado do Ceará. Ano 2, nº 3, mar.-abr. 2010 (adaptado).

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação, como a 
Wikipédia,	têm	trazido	inovações	que	impactaram	significativa-
mente a sociedade. A respeito desse assunto, o texto apresen-
tado	mostra	que	a	falta	de	confiança	na	veracidade	dos	conteú-
dos registrados na Wikipédia
(A) acontece pelo fato de sua construção coletiva possibilitar a 

edição e reedição das informações por qualquer pessoa no 
mundo inteiro.

(B) limita a disseminação do saber, apesar do crescente número 
de acessos ao site que a abriga, por falta de legitimidade.

(C) ocorre pela facilidade de acesso à página, o que torna a 
informação vulnerável, ou seja, pela dinâmica da mídia.

(D) ressalta a crescente busca das enciclopédias impressas 
para as pesquisas escolares.

(E) revela o desconhecimento do usuário, impedindo-o de for-
mar um juízo de valor sobre as informações.

A: correta, a falta de confiança vem do fato de qualquer pessoa poder editar 
e reeditar as informações contidas no site; B: incorreta, a falta de confiança 
não limita a transmissão de informações; C: incorreta, o fácil acesso à pági-
na não torna as informações vulneráveis; D: incorreta, não ressalta a busca 
por enciclopédias impressas; E: incorreta, não revela desconhecimento ou 
impedimento de julgar as informações por parte do usuário. Gabarito “A” 

113. (ENEM 2010)

Por volta do ano de 700 a.C., ocorreu um importante 
invento na Grécia: o alfabeto. Com isso, tornou-se pos-
sível o preenchimento da lacuna entre o discurso oral e o 
escrito. Esse momento histórico foi preparado ao longo de 
aproximadamente três mil anos de evolução e da comu-
nicação não alfabética até a sociedade grega alcançar o 
que Havelock chama de um “novo estado de espírito”, “o 
espírito alfabético”, que originou uma transformação qua-
litativa da comunicação humana. As tecnologias da infor-
mação com base na eletrônica (inclusive a imprensa ele-
trônica) apresentam uma capacidade de armazenamento. 
Hoje,	 os	 textos	 eletrônicos	 permitem	 flexibilidade,	 fee-
dback,	 interação	e	reconfiguração	de	textos	muito	maio-
res e, dessa forma também alteram o próprio processo de 
comunicação.

CASTELLS, M. A. Era da informação: economia, sociedade e  
cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999 (adaptado).

Com o advento do alfabeto, ocorreram, ao longo da história, 
várias implicações socioculturais. Com a internet, as transfor-
mações na comunicação humana resultam
(A) da descoberta da mídia impressa, por meio da produção de 

livros, revistas, jornais.

(B) do esvaziamento da cultura alfabetizada, que, na era da infor-
mação, está centrada no mundo dos sons e das imagens.

(C) da quebra das fronteiras do tempo e do espaço na integração 
das modalidades escrita, oral e audiovisual.

(D) da audiência da informação difundida por meio da TV e do 
rádio, cuja dinâmica favorece o crescimento da eletrônica.

(E) da penetrabilidade da informação visual, predominante na 
mídia impressa, meio de comunicação de massa.

A: incorreta, pois não resultam da descoberta da mídia impressa; B: incor-
reta, não há um esvaziamento da cultura alfabetizada; C: correta, com a 
Internet a comunicação se dá muito mais rápida e alcança diversos lugares; 
D: incorreta, essa difusão e esse crescimento se dão por meio do uso de 
aparelhos com acesso à internet; E: incorreta, pois não resultam da pene-
trabilidade da informação visual. Gabarito “C” 

114. (ENEM 2010) 

O novo boca a boca
Tomara que não seja verdade, porque, se for, os críti-
cos, comentaristas, os chamados formadores de opinião, 
todos corremos o risco de perder nossa razão de ser e 
nossos empregos. Há uma nova ameaça à vista. Dizem 
que a Internet será em breve, já está sendo, o boca a 
boca de milhões de pessoas, isto é, vai substituir aquele 
processo usado tradicionalmente para recomendar um 
filme,	uma	peça,	um	livro	e	até	um	candidato.	Não	mais	
a orientação transmitida pela imprensa e nem mesmo as 
dicas dadas pessoalmente – tudo seria feito virtualmente 
pelos mecanismos de mobilização da rede.

VENTURA, Z. O Globo. 19 set. 2009 (fragmento).

Segundo o texto, a Internet apresenta a possibilidade de modi-
ficar	as	relações	sociais,	na	medida	em	que	estabelece	novos	
meios de realizar atividades cotidianas. A preocupação do autor 
acerca	do	desaparecimento	de	determinadas	profissões	deve-se	
(A) às habilidades necessárias a um bom comunicador, que 

podem ser comprometidas por problemas pessoais.
(B) à	confiabilidade	das	 informações	 transmitidas	pelos	 inter-

nautas, que superam as informações jornalísticas.
(C) ao número de pessoas conectadas à Internet, à rapidez e à 

facilidade com que a informação acontece.
(D) aos boatos que atingem milhões de pessoas, levando a 

população a desacreditar nos formadores de opinião.
(E) aos	computadores	serem	mais	eficazes	do	que	os	profis-

sionais da escrita para informar a sociedade. 

A: incorreta, não é por motivos pessoais que suas habilidades podem ser 
comprometidas de acordo com o texto; B: incorreta, a preocupação do 
autor não se deve à confiabilidade das informações; C: correta, a preo-
cupação do autor se deve à rapidez e facilidade com que mais e mais 
pessoas acessam informações; D: incorreta, boatos não são colocados 
em questão no texto; E: incorreta, o autor não fala que os computadores 
são mais eficazes que os profissionais da escrita. Gabarito “C” 

115. (ENEM 2010) 

São 68 milhões num universo de 190 milhões de brasilei-
ros conectados às redes virtuais. O e-mail ainda é uma fer-
ramenta imprescindível de comunicação, mas já começa 
a dar espaço para ferramentas mais ágeis de interação, 
como MSN, Orkut, Facebook, Twitter e blogs. A campanha 
dos principais pré-candidatos à Presidência da República, 
por	exemplo,	não	chegou	às	ruas,	mas	já	se	afirma	na	rede.
O marco regulatório da Internet no Brasil é discutido pela 
sociedade civil e parlamentares no Congresso Nacional, 
numa queda de braço pela garantia de um controle do que 
alguns consideram “uma terra sem lei”.
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APor	abrir	um	canal,	apresentar	instrumentos	e	diversificar	
as ferramentas de interação na troca de informações, a 
Internet levanta preocupações em relação aos crimes 
cibernético,	como	roubo	de	senhas	e	pedofilia.

F. JÚNIOR, H. Internet cresce no país e preocupa. Jornal Hoje  
em Dia. Brasília, 25 abr. 2010 (adaptado).

Ao tratar do controle à Internet, o autor usou a expressão “uma 
terra sem lei” para indicar opinião sobre
(A) a falta de uma legislação que discipline o uso da Internet e 

a forma de punição dos infratores.
(B) a liberdade que cada político tem de poder atingir um 

número expressivo de eleitores via Internet.
(C) o constante crescimento do número de pessoas que pos-

suem acesso à Internet no Brasil.
(D) o ponto de vista de parlamentares e da sociedade civil que 

defendem um controle na Internet.
(E) os possíveis prejuízos que a Internet traz, apesar dos bene-

fícios proporcionados pelas redes sociais.

A: correta, se refere à falta de regras para disciplinar o uso da Internet e de 
punição dos infratores; B: incorreta, não indica liberdade de políticos com 
relação aos seus eleitores; C: incorreta, não usa para expressar o cresci-
mento do número de internautas; D: incorreta, pois a opinião que se dá é 
a dele sobre o controle na Internet que não existe; E: incorreta, não indica 
opinião sobre possíveis prejuízos que a Internet causa. Gabarito “A” 

116. (ENEM 2009)

Populações inteiras, nas cidades e na zona rural, dis-
põem da parafernália digital global como fonte de edu-
cação e de formação cultural. Essa simultaneidade de 
cultura e informação eletrônica com as formas tradicio-
nais	 e	 orais	 é	 um	desafio	 que	 necessita	 ser	 discutido.	
A exposição, via mídia eletrônica, com estilos e valores 
culturais de outras sociedades, pode inspirar apreço, 
mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto 
há necessidade de uma cultura tradicional de posse da 
educação letrada, também é necessário criar estratégias 
de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande 
canal de informação das culturas segmentadas no inte-
rior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um 
novo modelo de educação. 

BRIGAGÃO, C. E.; RODRIGUES, G. A globalização a olho nu:  
o mundo conectado. São Paulo: Moderna, 1998 (adaptado). 

Com base no texto e considerando os impactos culturais da 
difusão das tecnologias de informação no marco da globaliza-
ção, depreende-se que 
(A) a ampla difusão das tecnologias de informação nos centros 

urbanos e no meio rural suscita o contato entre diferentes 
culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de refor-
mular as concepções tradicionais de educação. 

(B) a apropriação, por parte de um grupo social, de valores e 
ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de 
conflitos	e	ressentimentos.	

(C) as mudanças sociais e culturais que acompanham o pro-
cesso	de	globalização,	ao	mesmo	tempo	em	que	refletem	
a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as 
formas de educação tradicionais próprias do meio rural. 

(D) as populações nos grandes centros urbanos e no meio rural 
recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação 
basicamente como meio de comunicação mútua, e não os 
veem como fontes de educação e cultura. 

(E) a	intensificação	do	fluxo	de	comunicação	por	meios	eletrô-
nicos, característica do processo de globalização, está dis-
sociada do desenvolvimento social e cultural que ocorre no 
meio rural. 

A: correta, essa ampla difusão causa maior comunicação entre pessoas, ou 
seja, maior contato de culturas diferentes e a necessidade de reformulação 
no âmbito educacional; B: incorreta, não há esse tipo de apropriação cau-
sando conflitos; C: incorreta, não tornam obsoletas as formas de educação 
tradicionais; D: incorreta, as pessoas os veem como fonte de aprendizado 
também; E: incorreta, pois não está dissociada. Gabarito “A” 

117. (ENEM 2009) As tecnologias de informação e comunica-
ção (TIC) vieram aprimorar ou substituir meios tradicio-
nais de comunicação e armazenamento de informações, 
tais como o rádio e a TV analógicos, os livros, os telé-
grafos, o fax etc. As novas bases tecnológicas são mais 
poderosas e versáteis, introduziram fortemente a pos-
sibilidade de comunicação interativa e estão presentes 
em todos os meios produtivos da atualidade. As novas 
TIC vieram acompanhadas da chamada Digital Divide, 
Digital Gap ou Digital Exclusion, traduzidas para o por-
tuguês como Divisão Digital ou Exclusão Digital, sendo, 
às vezes, também usados os termos Brecha Digital ou 
Abismo Digital. Nesse contexto, a expressão Divisão 
Digital refere-se a 

(A) uma	classificação	que	caracteriza	cada	uma	das	áreas	nas	
quais as novas TIC podem ser aplicadas, relacionando os 
padrões	de	utilização	e	exemplificando	o	uso	dessas	TIC	no	
mundo moderno. 

(B) uma relação das áreas ou subáreas de conhecimento que 
ainda não foram contempladas com o uso das novas tec-
nologias digitais, o que caracteriza uma brecha tecnológica 
que precisa ser minimizada. 

(C) uma enorme diferença de desempenho entre os empreen-
dimentos que utilizam as tecnologias digitais e aqueles que 
permaneceram usando métodos e técnicas analógicas. 

(D) um aprofundamento das diferenças sociais já existentes, 
uma vez que se torna difícil a aquisição de conhecimentos 
e habilidades fundamentais pelas populações menos favo-
recidas nos novos meios produtivos. 

(E) uma proposta de educação para o uso de novas peda-
gogias	 com	 a	 finalidade	 de	 acompanhar	 a	 evolução	 das	
mídias e orientar a produção de material pedagógico com 
apoio de computadores e outras técnicas digitais. 

A: incorreta, não se trata de uma divisão em áreas da chamada TIC; B: incorreta, 
pois não se refere a conhecimentos não contemplados pelo uso das novas tec-
nologias digitais; C: incorreta, não se refere a empreendimentos das tecnologias 
digitais; D: correta, se refere às diferenças sociais visto que só se aprofunda 
com o fato das tecnologias digitais serem de difícil acesso para os menos favo-
recidos; E: incorreta, pois não é uma proposta pedagógica. Gabarito “D” 

118. (ENEM 2009)

Cada um dos três séculos anteriores foi dominado por uma 
única tecnologia. O século XVIII foi a época dos grandes 
sistemas mecânicos que acompanharam a Revolução 
Industrial. O século XIX foi a era das máquinas a vapor. As 
principais conquistas do século XX se deram no campo da 
aquisição, do processamento e da distribuição de infor-
mações. Entre outros desenvolvimentos, vimos a instala-
ção das redes de telefonia em escala mundial, a invenção 
do rádio e da televisão, o nascimento e crescimento sem 
precedentes da indústria de informática e o lançamento 
de satélites de comunicação.

TANEMBAUM. Andrew S. Redes de computadores.  
Rio de Janeiro: EIsevier, 2003.
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A A fusão dos computadores e das comunicações teve profunda 
influência	na	organização	da	sociedade,	conforme	se	verifica	
pela	afirmação:

(A) A abrangência da Internet não impactou a sociedade como 
a revolução industrial.

(B) O telefone celular mudou o comportamento social, mas não 
impactou na disponibilidade de informações.

(C) A invenção do rádio foi possível com o lançamento de saté-
lites que proporcionam a transposição de fronteiras.

(D) A televisão não atingiu toda a sociedade devido ao alto 
custo de implantação e disseminação.

(E) As redes de computadores, nos quais os trabalhos são 
realizados por grande número de computadores separa-
dos, mas interconectados, promoveram a aproximação 
das pessoas.

A: incorreta, a Internet também teve grande impacto na sociedade; B: incorreta, 
o celular foi um impacto para a disponibilidade de informações; C: incorreta, o 
rádio não depende do satélite e os dois são de séculos diferentes; D: incorreta, 
essa frase também não confirma a fusão dos computadores e das comunica-
ções; E: correta, a rede de comunicação através dos computadores promoveu 
a aproximação das pessoas. Gabarito “E” 

119. (ENEM 2009)

Cada vez mais, as pessoas trabalham e administram 
serviços de suas casas, como mostra a pesquisa rea-
lizada em 1993 pela Fundação Europeia para a Melho-
ria da Qualidade de Vida e Ambiente de Trabalho. Por 
conseguinte, a ‘centralidade da casa’ é uma tendência 
importante	da	nova	sociedade.	Porém,	não	significa	o	fim	
da cidade, pois locais de trabalho, escolas, complexos 
médicos, postos de atendimento ao consumidor, áreas 
recreativas, ruas comerciais, shopping centers, estádios 
de esportes e parques ainda existem e continuarão exis-
tindo. E as pessoas deslocar-se-ão entre todos esses 
lugares com mobilidade crescente, exatamente devido à 
flexibilidade	recém-conquistada	pelos	sistemas	de	traba-
lho	e	integração	social	em	redes:	como	o	tempo	fica	mais	
flexível,	os	lugares	tomam-se	mais	singulares	à	medida	
que as pessoas circulam entre elas em um padrão cada 
vez mais móvel.

CASTELLS. M. A Sociedade em rede. v.1.  
São Paulo: Paz e Terra. 2002.

As tecnologias de informação e comunicação têm a capaci-
dade	de	modificar,	inclusive,	a	forma	das	pessoas	trabalharem.	
De acordo com o proposto pelo autor
(A) a ‘centralidade da casa’ tende a concentrar as pessoas em 

suas casas e, consequentemente, reduzir a circulação das 
pessoas nas áreas comuns da cidade, como ruas comer-
ciais e shopping centers.

(B) as pessoas irão se deslocar por diversos lugares, com 
mobilidade	crescente,	propiciada	pela	flexibilidade	recém-
-conquistada pelos sistemas de trabalho e pela integração 
social em redes.

(C) cada vez mais as pessoas trabalham e administram ser-
viços de suas casas, tendência que deve diminuir com o 
passar dos anos.

(D) o deslocamento das pessoas entre diversos lugares é um dos 
fatores causadores do estresse nos grandes centros urbanos.

(E) o	fim	da	cidade	será	uma	das	consequências	inevitáveis	da	
mobilidade crescente.

A: incorreta, de acordo com o autor, as pessoas não tenderão a se concen-
trar em suas casas; B: correta, as pessoas deverão se deslocar mais para 
mais lugares devido à flexibilidade pelos sistemas de trabalho e integração 
social em redes; C: incorreta, essa tendência não deve diminuir; D: incorre-
ta, o deslocamento das pessoas não é o causador de estresse; E: incorreta, 
de acordo com o autor não haverá um fim da cidade. Gabarito “B” 

120. (ENEM 2009)

O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela 
televisão a uma partida de futebol que acontece em Barce-
lona ou a um show dos Rolling Stones na praia de Copaca-
bana. Não obstante, não há que se iludir: o índio não vive 
na mesma realidade em que um morador do Harlem ou de 
Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas 
diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno; 
isso porque o homem é um ser cultural, que se apoia nos 
valores da sua comunidade, que, de fato, são os seus.
GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado).

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto 
histórico,	verifica-se	que
(A) pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnolo-

gias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural.
(B) o índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de 

entendê-Ios, porque não pertencem à sua cultura.
(C) pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, 

hoje em dia, acesso às mesmas informações.
(D) os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de 

sua História, têm uma visão mais aprimorada da realidade.
(E) a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os 

moradores do Harlem e de Hong Kong, mais ricos, vivem 
de acordo com o presente.

A: incorreta, pois elas não têm a mesma cultura; B: incorreta, o índio é capaz 
de entender; C: correta, as culturas podem ser diferentes, mas as pessoas 
têm direito às mesmas informações; D: incorreta, não é a riqueza da história 
de uma sociedade que aprimora a sua visão da realidade; E: incorreta, a 
crença não faz do povo indígena uma civilização atrasada. Gabarito “C” 

121. (EXAMES DO MEC) Observe	 a	 figura	 a	 seguir	 e	 leia	 o	
depoimento.

Todos, em casa, queriam também escutar as histórias do
rádio, mas não dava porque o nosso rádio tinha só dois
fones, quem queria escutar punha o fone no ouvido.

D. Alice, In: BOSI, Ecléa. Memórias de Velhos.

De	acordo	com	essas	informações,	é	correto	afirmar	que
(A) antigamente era mais fácil escutar o rádio, porque não 

havia tanta interferência externa.
(B) no início do uso do rádio as pessoas tinham que escutá-lo 

juntas para facilitar a convivência coletiva.
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A(C) antigamente a comunicação pelo rádio não atingia 
muitas pessoas e escutá-lo era uma atitude limitada e 
quase individual.

(D) no começo do uso do rádio os fones de ouvidos permi-
tiam atingir um número imenso de pessoas e facilitavam a 
escuta.

A: incorreta, era mais difícil de escutar o rádio por só ser possível ouvir com 
um fone de orelha; B: incorreta, as pessoas não eram obrigadas a escutar o 
rádio juntas para facilitar a convivência coletiva; C: correta, escutar o rádio 
era de acesso limitado e praticamente individual por se precisar de fone de 
orelha; D: incorreta, o fone de orelha, por ser individual, não permitia um 
grande número de pessoas ouvindo. Gabarito “C” 

122. (EXAMES DO MEC)

O ouvinte imagina visualmente aquilo que o ______está 
transmitindo. O imaginar é algo personalizado, único, 
pessoal, intransferível. O ouvinte ouve a voz e a partir 
de experiências pessoais constrói a forma física, reela-
bora os seus desejos. Já a _____________ oferece algo 
pronto. É mais impositiva.

Ricardo Alexino Ferreira. Internet:<radio.unesp.br>.

O texto acima compara dois meios de comunicação e informação, 
que são
(A) o telegrama e a revista impressa.
(B) o jornal impresso e a Internet.
(C) o rádio e a televisão.
(D) o telefone e a carta.

O texto faz uma contraposição entre dois meios de comunicação, sendo o 
primeiro o rádio que é aquele que pode imaginar o que se ouve e, o segun-
do, a televisão que já impõe a imagem sem abrir espaço para a imaginação. 
Sendo assim, a resposta é alternativa C.Gabarito “C” 

123. (EXAMES DO MEC)

O homem, entre os séculos XIX e XX, começou a via-
jar de trem, ouvir música em sua casa, falar por telefone, 
mandar mensagens por telégrafos a outros países, ver 
cinema, escutar rádio, tirar fotografias. Mudanças muito 
maiores do que assistimos na passagem do século XX 
para o XXI. Muda muito mais a vida de uma pessoa come-
çar a ouvir música em sua casa do que passar do disco 
vinil ao cd. É uma mudança mais radical falar ao telefone 
do que passar do telefone tradicional para o celular.

Adaptado de SADER, Emir. Século XX:  
Uma	Biografia	não	Autorizada.

É	correto	afirmar	que	para	o	autor

(A) a	 verdadeira	 evolução	 tecnológica	 teve	 início	 no	 final	 do	
século XX.

(B) as mudanças do século XIX para o XX foram mais radicais 
do que as que acontecem hoje em dia.

(C) as mudanças de hoje representam um atraso porque tra-
zem poucos benefícios para as pessoas.

(D) o mundo mudou muito pouco desde o século XIX, pois as 
pessoas continuam a viver como antigamente.

A: incorreta, para o autor a mudança tecnológica foi maior entre os sécu-
los XIX e XX; B: correta, entre os dois séculos as mudanças foram mais 
significativas na vida das pessoas do que as que acontecem hoje em dia;  
C: incorreta, as mudanças não representam um atraso no texto; D: incorre-
ta, pois o mundo mudou muito desde o século XIX. Gabarito “B” 

124. (ENEM 2009 – SIMULADO) A sociedade atual testemu-
nha	a	influência	determinante	das	tecnologias	digitais	na	
vida do homem moderno, sobretudo daquelas relaciona-
das com o computador e a internet. Entretanto, parcelas 
significativas	 da	 população	 não	 têm	acesso	 a	 tais	 tec-
nologias. Essa limitação tem pelo menos dois motivos: 
a	 impossibilidade	 financeira	 de	 custear	 os	 aparelhos	 e	
os provedores de acesso, e a impossibilidade de saber 
utilizar o equipamento e usufruir das novas tecnologias. 
A essa problemática, dá-se o nome de exclusão digital.

No contexto das políticas de inclusão digital, as escolas, nos 
usos pedagógicos das tecnologias de informação, devem estar 
voltadas principalmente para
(A) proporcionar aulas que capacitem os estudantes a montar 

e desmontar computadores, para garantir a compreensão 
sobre o que são as tecnologias digitais.

(B) explorar a facilidade de ler e escrever textos e receber 
comentários na internet para desenvolver a interativi-
dade e a análise crítica, promovendo a construção do 
conhecimento.

(C) estudar o uso de programas de processamento para ima-
gens	e	vídeos	de	alta	complexidade	para	capacitar	profis-
sionais em tecnologia digital.

(D) exercitar a navegação pela rede em busca de jogos que 
possam ser “baixados” gratuitamente para serem utilizados 
como entretenimento.

(E) estimular as habilidades psicomotoras relacionadas ao uso 
físico do computador, como mouse, teclado, monitor etc.

A: incorreta, a compreensão deve se dar no uso dos computadores e ou-
tras tecnologias, não em como os aparelhos são construídos; B: correta, 
deve-se explorar a leitura, a escrita e os meios de comunicação na Inter-
net, na qual se pode adquirir informações e conhecimento; C: incorreta, 
não é necessário o uso de programas de processamento para uma inclu-
são digital; D: incorreta, pois isso não tem valor pedagógico; E: incorre-
ta, estimular habilidades psicomotoras não tem relação com o uso das 
tecnologias da informação. Gabarito “B” 

125. (ENEM 2005)

A situação abordada na tira torna explícita a contradição entre a
(A) relações pessoais e o avanço tecnológico.
(B) inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos.
(C) inclusão digital e a modernização das empresas.
(D) economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado.
(E) revolução informática e a exclusão digital.

A: correta, é uma crítica ao atendimento ao cliente onde é cada vez mais 
comum o cliente ser atendido por uma gravação que por uma pessoa;  
B: incorreta, não há tal abordagem na tira; C: incorreta, pois inclusão digital 
não está em questão na tira; D: incorreta, não há nenhuma das duas rela-
ções na tira; E: incorreta, também não se verifica aqui a exclusão digital ou 
revolução da informática.Gabarito “A” 
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A 8.2. O texto literário típico da cultura de 
massa: o suporte textual em gêneros 
digitais. A caracterização dos interlo-
cutores na comunicação tecnológica

126. (ENEM 2015) 
Como estamos na “Era Digital”, foi necessário rever os 
velhos ditados existentes e adaptá-los à nova realidade. 
Veja abaixo...
1. A pressa é inimiga da conexão.
2. Amigos, amigos, senhas à parte.
3. Para bom provedor uma senha basta.
4. Não adianta chorar sobre arquivo deletado.
5. Mais vale um arquivo no HD do que dois baixando.
6. Quem clica seus males multiplica.
7. Quem semeia e-mails, colhe spams.
8.	 Os	fins	justificam	os	e-mails.

Disponível em: www.abusar.org.br.  
Acesso em: 20 maio 2015 (adaptado).

No texto, há uma reinterpretação de ditados populares com o 
uso de termos da informática. Essa reinterpretação
(A) torna	o	texto	apropriado	para	profissionais	da	informática.
(B) atribui ao texto um caráter humorístico.
(C) restringe o acesso ao texto por público não especializado.
(D) deixa a terminologia original mais acessível ao público em 

geral.
(E) dificulta	a	compreensão	do	 texto	por	quem	não	domina	a	

língua inglesa.

A: incorreta, pois o termos da informática utilizados na reinterpretação dos 
ditados populares são conhecidos também dos usuários comum, o que 
torna o texto apropriado para qualquer pessoa e não somente para os pro-
fissionais da informática; B: correta, pois ao reinterpretar o texto com uso 
de termos da informática cria-se o efeito humorístico típico da paródia, que 
nada mais é do que uma reinterpretação de algo já estabelecido como foi fei-
to com os ditados populares; C: incorreta, pois os termos utilizados no texto 
são familiares também ao usuário comum da informática, o que torna o tex-
to acessível ao público em geral; D: incorreta, pois tanto o conteúdo original 
dos ditados quanto os termos utilizados na reinterpretação são acessíveis 
ao público geral, justamente por isso que o conteúdo do texto original é cha-
mado de “popular”; E: incorreta, pois os termos em inglês como “e-mails” 
e “spams” foram incluídos no falar popular e por isso não é um fator que 
restringe o conteúdo do texto aos conhecedores da língua inglesa.Gabarito “B”

127. (ENEM 2014)
Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre 
para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua 
escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem 
o todo do texto veiculado pela internet, por meio dos posts. 
Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a 
exposição de vida e/ou rotina de alguém – como em um diá-
rio pessoal –, função para qual serviu inicialmente e que o 
popularizou, permitindo também que seja um espaço para 
a discussão de ideias, trocas e divulgação de informações.
A produção dos blogs requer uma relação de troca, que 
acaba unindo pessoas em torno de um ponto de inte-
resse comum. A força dos blogs está em possibilitar que 
qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, 
publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de 
outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi 
escrito, criando um grande debate aberto a todos.

LOPES, B. O. A linguagem dos blogs e as redes sociais.  
Disponível em: www.fateczl.edu.br.  

Acesso em: 29 abr. 2013 (adaptado).

De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e 
vem se destacando como
(A) estratégia para estimular relações de amizade.
(B) espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias.
(C) gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais.
(D) ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual 

escrita.
(E) recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da 

rotina diária.

A: incorreta, as relações de amizade surgem espontaneamente através de 
blogs que unem pontos em comum entre as pessoas, mas a ferramenta 
que inicialmente era utilizada como diário pessoal, passou a ser um espaço 
para discussão de ideias, trocas e divulgação de informações; B: correta, 
como bem resume a última frase do texto “A força dos blogs está em pos-
sibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento técnico, publique 
suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem 
comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a 
todos.”; C: incorreta, pois a função inicial do blog era ser um novo formato 
para o gênero discursivo dos diários, mas de acordo esta função foi ultra-
passada e agora dá espaço à exposição e discussão de ideias; D: incorreta, 
pois o blog muitas vezes apresenta seu próprio nicho de linguagem, ou seja, 
ele se aproxima mais do conceito de variação da comunicação escrita do 
que aperfeiçoamento; E: incorreta, pois como afirma o texto, a divulgação 
da rotina diária era a função inicial dos blogs, mas agora o espaço se tornou 
ferramenta para divulgação de ideias.Gabarito “B”

128. (ENEM 2013)
O hipertexto permite – ou, de certo modo, em alguns 
casos, até mesmo exige – a participação de diversos 
autores	na	sua	construção,	a	 redefinição	dos	papéis	de	
autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de lei-
tura e de escrita. Por seu enorme potencial para se esta-
belecerem conexões, ele facilita o desenvolvimento de 
trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunica-
ção e a aquisição de informação de maneira cooperativa.
Embora	 haja	 quem	 identifique	 o	 hipertexto	 exclusiva-
mente com os textos eletrônicos, produzidos em deter-
minado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve ser 
limitado a isso, já que consiste numa forma organiza-
cional que tanto pode ser concebida para o papel como 
para os ambientes digitais. É claro que o texto virtual 
permite concretizar certos aspectos que, no papel, são 
praticamente inviáveis: a conexão imediata, a compara-
ção de trechos de textos na mesma tela, o “mergulho” 
nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o 
texto tivesse camadas, dimensões ou planos.

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

Considerando-se	a	 linguagem	específica	de	cada	sistema	de	
comunicação, como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, 
a	hipertextualidade	configura-se	como	um(a)
(A) elemento originário dos textos eletrônicos.
(B) conexão imediata e reduzida ao texto digital.
(C) novo modo de leitura e de organização da escrita.
(D) estratégia	 de	 manutenção	 do	 papel	 do	 leitor	 com	 perfil	

definido.
(E) modelo de leitura baseado nas informações da superfície 

do texto.

A: incorreta, o texto apresenta a possibilidade do hipertexto também em 
material impresso “[...] tanto pode ser concebida para o papel como para os 
ambientes digitais.”; B: incorreta, o texto nos permite entender que o hiper-
texto também pode ser tanto no papel quanto em meios digitais; C: correta, 
o hipertexto é um novo modo de leitura e organização escrita, pois permite 
a concepção do texto com maior autonomia do interlocutor; D: incorreta, o 
hipertexto pretende o contrário do que a alternativa propõe, isto é, o leitor 

http://www.abusar.org.br/
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Anão possui um papel definido, mas uma posição ativa em relação ao texto; 
E: incorreta, o hipertexto permite o contrário do que a alternativa propõe, 
ou seja, ele permite um modelo de leitura que vai além das informações 
contidas na superfície do texto.Gabarito “C” 

129. (ENEM 2011)

O que é possível dizer em 140 caracteres? 
Sucesso do Twitter no Brasil é oportunidade única de com-
preendera importância da concisão nos gêneros de escrita 
A máxima “menos é mais” nunca fez tanto sentido como 
no caso do microblog Twitter, cuja premissa é dizer algo 
– não importa o quê – em 140 caracteres. Desde que 
o serviço foi criado, em 2006, o número de usuários 
da ferramenta é cada vez maior, assim como a diversi-
dade de usos que se faz dela. Do estilo “querido diário” 
à literatura concisa, passando por aforismos, citações, 
jornalismo, fofoca, humor etc., tudo ganha o espaço 
de um tweet (“pio” em inglês), e entender seu sucesso 
pode indicar um caminho para o aprimoramento de um 
recurso vital à escrita: a concisão. 

Disponível em: <http://www.revistalingua.com.br>.  
Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado). 

O	Twitter	se	presta	a	diversas	finalidades,	entre	elas,	à	comuni-
cação concisa, por isso essa rede social 
(A) é um recurso elitizado, cujo público precisa dominar a lín-

gua padrão. 
(B) constitui recurso próprio para a aquisição da modalidade 

escrita da língua. 
(C) é	restrita	à	divulgação	de	textos	curtos	e	pouco	significati-

vos e, portanto, é pouco útil. 
(D) interfere negativamente no processo de escrita e acaba por 

revelar	uma	cultura	pouco	reflexiva.		
(E) estimula a produção de frases com clareza e objetividade, 

fatores que potencializam a comunicação interativa.

A: incorreta, não é elitizado e não é necessário saber dominar a língua pa-
drão; B: incorreta, não constitui recurso próprio para tal finalidade; C: incor-
reta, os textos não são pouco significativos e nem pouco útil de acordo com 
o texto; D: incorreta, não interfere negativamente; E: correta, ela estimula 
uma produção escrita concisa potencializando a comunicação interativa. Gabarito “E” 

130. (ENEM 2010)

É muito raro que um novo modo de comunicação ou 
de expressão suplante completamente os anteriores. 
Fala-se	menos	desde	que	a	escrita	foi	inventada?	Claro	
que não. Contudo, a função da palavra viva mudou, 
uma parte de suas missões nas culturas puramente 
orais tendo sido preenchida pela escrita: transmissão 
dos conhecimentos e das narrativas, estabelecimento 
de contratos, realização dos principais atos rituais ou 
sociais etc. Novos estilos de conhecimento (o conheci-
mento “teórico”, por exemplo) e novos gêneros (o código 
de leis, o romance etc.) surgiram. A escrita não fez com 
que	a	palavra	desaparecesse,	ela	complexificou	e	reor-
ganizou o sistema da comunicação e da memória social.
A	fotografia	substituiu	a	pintura?	Não,	ainda	há	pintores	
ativos. As pessoas continuam, mais do que nunca, a visi-
tar museus, exposições e galerias, compram as obras 
dos artistas para pendurá-las em casa. Em contra par-
tida, é verdade que os pintores, os desenhistas, os gra-
vadores, os escultores não são mais – como foram até o 
século XIX – os únicos produtores de imagens.

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999 (fragmento). 

A substituição pura e simples do antigo pelo novo ou do natural 
pelo técnico tem sido motivo de preocupação de muita gente. 
O texto encaminha uma discussão em torno desse temor ao
(A) considerar as relações entre o conhecimento teórico e o 

conhecimento empírico e acrescenta que novos gêneros 
textuais surgiram com o progresso.

(B) observar	que	a	língua	escrita	não	é	uma	transcrição	fiel	da	
língua oral e explica que as palavras antigas devem ser 
utilizadas para preservar a tradição.

(C) perguntar sobre a razão das pessoas visitarem museus, 
exposições	etc.,	e	reafirma	que	os	fotógrafos	são	os	únicos	
responsáveis pela produção de obras de arte.

(D) reconhecer que as pessoas temem que o avanço dos meios 
de comunicação, inclusive on-line, substitua o homem e 
leve	alguns	profissionais	ao	esquecimento.

(E) revelar o receio das pessoas em experimentar novos meios 
de comunicação, com medo de sentirem retrógradas.

A: correta, pois ele considera a teoria de que um meio de comunicação pode 
suplantar outro, como também o fato de que isso não ocorre e que ainda sur-
gem novos estilos de conhecimento e novos gêneros; B: incorreta, não há tais 
observações; C: incorreta, ele não faz tais questionamentos; D e E: incorretas, 
as pessoas não têm esse receio. Gabarito “A” 

131. (ENEM 2010)

O Chat e sua linguagem virtual

O	significado	da	palavra	chat vem do inglês e quer dizer 
“conversa”. Essa conversa acontece em tempo real, e, 
para isso, é necessário que duas ou mais pessoas este-
jam conectadas ao mesmo tempo, o que chamamos de 
comunicação síncrona. São muitos os sites que ofere-
cem a opção de bate-papo na internet, basta escolher 
a	sala	que	deseja	“entrar”,	identificar-se	e	iniciar	a	con-
versa. Geralmente, as salas são divididas por assuntos, 
como educação, cinema, esporte, música, sexo, entre 
outros. Para entrar, é necessário escolher um nick, uma 
espécie	de	apelido	que	identificará	o	participante	durante	
a conversa. Algumas salas restringem a idade, mas não 
existe	 nenhum	 controle	 para	 verificar	 se	 a	 idade	 infor-
mada é realmente a idade de quem está acessando, 
facilitando que crianças e adolescentes acessem salas 
com conteúdos inadequados para sua faixa etária.

AMARAL, S. F. Internet: novos valores e novos comportamentos.  
In: SILVA, E. T. (Coord.). A leitura nos oceanos da internet.  

São Paulo: Cortez, 2003 (adaptado).

Segundo o texto, o chat proporciona a ocorrência de diálogos 
instantâneos	com	linguagem	especifica,	uma	vez	que	nesses	
ambientes interativos faz-se uso de protocolos diferenciados 
de interação. O chat, nessa perspectiva, cria uma nova forma 
de comunicação porque
(A) possibilita que ocorra diálogo sem a exposição da identi-

dade real dos indivíduos, que podem recorrer a apelidos 
fictícios	 sem	 comprometer	 o	 fluxo	 da	 comunicação	 em	
tempo real.

(B) disponibiliza salas de bate-papo sobre diferentes assun-
tos com pessoas pré-selecionadas por meio de um sis-
tema de busca monitorado e atualizado por autoridades 
no assunto.

(C) seleciona previamente conteúdos adequados à faixa etá-
ria dos usuários que serão distribuídos nas faixas de idade 
organizadas pelo site que disponibiliza a ferramenta.
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A (D) garante a gravação das conversas, o que possibilita que 
um diálogo permaneça aberto, independente da disposição 
de cada participante.

(E) limita a quantidade de participantes conectados nas salas 
de	bate-papo,	a	fim	de	garantir	a	qualidade	e	eficiência	dos	
diálogos, evitando mal-entendidos.

A: correta, a conversa é em tempo real e pode acontecer sem expor a real 
identidade; B: incorreta, não há uma pré-seleção de pessoas; C: incorreta, 
não há seleção de conteúdos adequados por faixa etária; D: incorreta, as 
conversas não são gravadas; E: incorreta, não há tal preocupação nos chats. Gabarito “A” 

132. (ENEM 2009) Analise as seguintes avaliações de possíveis 
resultados de um teste na Internet. 

Veja. 8 jul. 2009. p.102 (adaptado). 

Depreende-se, a partir desse conjunto de informações, que 
o teste que deu origem a esses resultados, além de estabe-
lecer	 um	 perfil	 para	 o	 usuário	 de sites de relacionamento, 
apresenta preocupação com hábitos e propõe mudanças de 
comportamento direcionadas 
(A) ao adolescente que acessa sites de entretenimento. 
(B) ao	profissional	interessado	em	aperfeiçoamento	tecnológico.	
(C) à pessoa que usa os sites de relacionamento para comple-

mentar seu círculo de amizades. 
(D) ao usuário que reserva mais tempo aos sites de relaciona-

mento do que ao convívio pessoal com os amigos. 
(E) ao leitor que se interessa em aprender sobre o funciona-

mento de diversos tipos de sites de relacionamento. 

A: incorreta, a proposta de mudança não se dá para o adolescente; B: incor-
reta, não se dirige ao profissional; C: incorreta, pois para uma pessoa com 
uso moderado das redes sociais ele o considera como uma pessoa prática; 
D: correta, a advertência é para pessoas que passam mais tempo na Internet 
do que fora dela em um convívio social; E: incorreta, esse tipo de leitor não 
é considerado uma preocupação. Gabarito “D” 

133. (EXAMES DO MEC) Leia o texto: 

Nas Ondas do Rádio 

Como tornar o radiojornalismo mais atraente para uma 
geração que cresceu com a televisão e a internet?	

(Texto adaptado. CLipping PUC,  
in <www.publique.rdc.puc-rio.br>,1 9/08/2005)

Refletindo	sobre	o	texto	acima,	é	possível	afirmar	que	o	radiojor-
nalismo precisa se tornar mais atraente porque NÃO consegue 
veicular mensagens em linguagem 
(A) visual. 
(B) jornalística. 
(C) musical. 
(D) esportiva. 

A: correta, pois através do rádio não há como se passar uma linguagem 
visual como a televisão ou a internet; B: incorreta, o radiojornalismo 
transmite linguagem jornalística; C: incorreta, pois pode passar men-
sagens por uma linguagem musical; D: incorreta, ele consegue veicular 
mensagens em linguagem esportiva. Gabarito “A” 

134. (ENEM 2003)
A Propaganda	pode	ser	definida	como	divulgação	inten-
cional e constante de mensagens destinadas a um deter-
minado auditório visando criar uma imagem positiva ou 
negativa de determinados fenômenos. A Propaganda está 
muitas vezes ligada à ideia de manipulação de grandes 
massas por parte de pequenos grupos. Alguns princípios 
da	Propaganda	são:	o	princípio	da	simplificação,	da	satu-
ração, da deformação e da parcialidade. 

(Adaptado de Norberto Bobbio, et al. Dicionário de Política) 

Segundo o texto, muitas vezes a propaganda 
(A) não permite que minorias imponham ideias à maioria. 
(B) depende diretamente da qualidade do produto que é vendido. 
(C) favorece o controle das massas difundindo as contradições 

do produto. 
(D) está voltada especialmente para os interesses de quem 

vende o produto. 
(E) convida	o	comprador	à	reflexão	sobre	a	natureza	do	que	se	

propõe vender. 

A: incorreta, pois a propaganda é um meio de uma minoria manipular a 
maioria; B: incorreta, independe da qualidade do produto; C: incorreta, não 
traz tal favorecimento; D: correta, pois o texto diz que ela está ligada à ideia 
de manipular muita gente e isso é feito por poucas pessoas; E: incorreta, 
não há um convite de reflexão sobre o produto. Gabarito “D” 

8.3. Os recursos linguísticos e os gêneros 
digitais

135. (ENEM 2015) 

Embora particularidades na produção mediada pela tecno-
logia	aproximem	a	escrita	da	oralidade,	isso	não	significa	
que as pessoas estejam escrevendo errado. Muitos bus-
cam, tão somente, adaptar o uso da linguagem ao suporte 
utilizado:	 “O	contexto	é	que	define	o	 registro	de	 língua.	
Se existe um limite de espaço, naturalmente, o sujeito irá 
usar	mais	abreviaturas,	como	faria	no	papel”,	afirma	um	
professor do Departamento de Linguagem e Tecnologia 
do Cefet-MG. Da mesma forma, é preciso considerar a 
capacidade do destinatário de interpretar corretamente 
a mensagem emitida. No entendimento do pesquisador, 
a escola, às vezes, insiste em ensinar um registro utili-
zado	apenas	em	contextos	específicos,	o	que	acaba	por	
desestimular o aluno, que não vê sentido em empregar 
tal modelo em outras situações. Independentemente dos 
aparatos tecnológicos da atualidade, o emprego social 
da	 língua	 revela-se	muito	mais	 significativo	 do	 que	 seu	
uso escolar, conforme ressalta a diretora de Divulgação 
Científica	da	UFMG:	“A	dinâmica	da	língua	oral	é	sempre	
presente. Não falamos ou escrevemos da mesma forma 
que nossos avós”. Some-se a isso o fato de os jovens 
se revelarem os principais usuários das novas tecnolo-
gias, por meio das quais conseguem se comunicar com 
facilidade. A professora ressalta, porém, que as pessoas 
precisam ter discernimento quanto às distintas situações, 
a	fim	de	dominar	outros	códigos.	

SILVA JR., M. G.; FONSECA, V. Revista Minas Faz Ciência,  
n. 51, set.-nov. 2012 (adaptado). 
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ANa esteira do desenvolvimento das tecnologias de informação 
e de comunicação, usos particulares da escrita foram surgindo. 
Diante dessa nova realidade, segundo o texto, cabe à escola 
levar o aluno a 
(A) interagir por meio da linguagem formal no contexto digital. 
(B) buscar alternativas para estabelecer melhores contatos 

on-line. 
(C) adotar o uso de uma mesma norma nos diferentes suportes 

tecnológicos. 
(D) desenvolver habilidades para compreender os textos pos-

tados na web. 
(E) perceber	as	especificidades	das	linguagens	em	diferentes	

ambientes digitais.

A: incorreta, o texto afirma justamente o contrário, ou seja, a escola deve 
levar o aluno a adequar a linguagem ao contexto que se apresenta, seja 
ele digital ou ‘analógico’, formal ou informal; B: incorreta, pois a escola 
não deve se limitar apenas ao universo online, mas preparar os alunos 
para os mais diversos contextos linguísticos possíveis; C: incorreta, pois 
como afirma o texto, a norma deve se adequar ao contexto e ao suporte 
da mensagem; D: incorreta, pois a escola deve desenvolver todas as ha-
bilidades do aluno e não somente aquelas relacionadas à web; E: correta, 
pois de acordo com o texto, a escola deve levar o aluno a refletir sobre os 
diversos ambientes presentes no meio digital e como adaptar a linguagem 
a cada um desses meios.Gabarito “E” 

136. (ENEM 2015) 

Mudança linguística

Ataliba de Castilho, professor de língua portuguesa da 
USP, explica que o internetês é parte da metamorfose 
natural da língua.

— Com a internet, a linguagem segue o caminho dos 
fenômenos da mudança, como o que ocorreu com 
“você”, que se tornou o pronome átono “cê”. Agora, 
o interneteiro pode ajudar a reduzir os excessos da 
ortografia,	e	bem	sabemos	que	são	muitos.	Por	que	o	
acento	gráfico	é	tão	importante	assim	para	a	escrita?	Já	
tivemos no Brasil momentos até mais exacerbados por 
acentos e dispensamos muitos deles. Como toda pala-
vra é contextualizada pelo falante, podemos dispensar 
ainda muitos outros. O interneteiro mostra um caminho, 
pois faz um casamento curioso entre oralidade e escri-
turalidade. O internetês pode, no futuro, até tornar a 
comunicação	mais	eficiente.	Ou	evoluir	para	um	jargão	
complexo, que, em vez de aproximar as pessoas em 
menor tempo, estimule o isolamento dos iniciados e a 
exclusão dos leigos.

Para Castilho, no entanto, não será uma reforma orto-
gráfica	que	fará	a	mudança	de	que	precisamos	na	língua.	
Será	a	internet.	O	jeito	eh	tc	e	esperar	pra	ver?

Disponível em: http://revistalingua.com.br.  
Acesso em: 3 jun. 2015 (adaptado).

Na	entrevista,	o	 fragmento	 “O	 jeito	eh	 tc	e	esperar	pra	ver?”	
tem por objetivo

(A) ilustrar a linguagem de usuários da internet que poderá pro-
mover	alterações	de	grafias.

(B) mostrar os perigos da linguagem da internet como poten-
cializadora	de	dificuldades	de	escrita.

(C) evidenciar uma forma de exclusão social para as pessoas 
com	baixa	proficiência	escrita.

(D) explicar que se trata de um erro linguístico por destoar do 
padrão formal apresentado ao longo do texto.

(E) exemplificar	 dificuldades	 de	 escrita	 dos	 interneteiros	 que	
desconhecem as estruturas da norma padrão.

A: correta, pois as alterações ortográficas presentes no fragmento como 
em “eh” para “é”, “tc” para “teclar” (utilizado na internet com o sentido de 
conversar) servem como exemplo de como as palavras podem mudar de 
grafia e ainda apresentar novos sentidos como no caso de “tc”; B: incorreta, 
pois como afirma a fala de Castilho, a linguagem da internet não oferece 
nenhum “perigo” para a linguagem, mas consiste em um fenônemo de va-
riação linguística que é perfeitamente natural às línguas vivas; C: incorreta, 
apesar dessa possibilidade ter sido abordada por Castilho, o objetivo do 
fragmento apresentado no texto é exemplificar a linguagem utilizada na in-
ternet, vale lembrar que além da linguagem utilizada na internet há outras 
linguagem que causam exclusão social das pessoas com baixa proficiência 
escrita, o “juridiquês” é um exemplo claro disto; D: incorreta, pois o erro 
só pode ser considerado à partir da norma padrão ou dentro de uma norma 
estabelecida, ou seja, neste caso o trecho apresenta uma variação linguísti-
ca e não um “erro linguístico”; E: incorreta, pois a variação linguística não 
implica necessariamente no desconhecimento da norma padrão, por exem-
plo, a substituição do “h” pelo acento agudo em “eh” é um sinal de que os 
“interneteiros” sabem que a palavra é tônica, mas optaram por outra forma 
de marcar o acento.Gabarito “A” 

137. (ENEM 2010) 

Fora da ordem
Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostinho Romelli 
publicou Le Diverse et Artificiose Machine, no qual des-
crevia uma máquina de ler livros. Montada para girar ver-
ticalmente, como uma roda de hamster, a invenção permi-
tia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se levantar 
de sua cadeira.
Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais 
facilidade – um clique no mouse	é	suficiente	para	aces-
sarmos imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. 
Para isso, usamos o computador, e principalmente a inter-
net – tecnologias que não estavam disponíveis no Renas-
cimento, época em que Romelli viveu.

BERCITTO, D. Revista Língua Portuguesa. ano II, nº 14.

O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos princípios 
definidores	do	hipertexto:	a	quebra	de	linearidade	na	leitura	e	a	
possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor. 
Além de ser característica essencial da internet, do ponto de 
vista da produção do texto, a hipertextualidade se manifesta 
também em textos impressos, como

(A) dicionários, pois a forma do texto dá liberdade de acesso à 
informação.

(B) documentários, pois o autor faz uma seleção dos fatos e 
das imagens.

(C) relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção 
dos fatos.

(D) editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada 
dos fatos.

(E) romances românticos, pois os eventos ocorrem em diver-
sos cenários.

A: correta, pois o dicionário traz informações de forma que não é preciso 
uma leitura sequencial do livro, é só buscar o que se deseja; B: incorreta, a 
leitura não pode se dar da mesma forma; C: incorreta, a hipertextualidade 
não se dá em relatos pessoais; D: incorreta, pois não se pode considerar da 
mesma forma que o autor considera no texto; E: incorreta, não há como ler 
romances românticos sem ser na sequência em que foi escrita. Gabarito “A” 

http://revistalingua.com.br/
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A 138. (ENEM 2010) 

Estamos em plena “Idade Mídia” desde os anos de 1990, 
plugados durante muitas horas semanais (jovens entre 
13 e 24 anos passam 3h30 diárias na Internet, garante 
pesquisa do Studio Ideias para o núcleo Jovem da Edi-
tora Abril), substituímos as cartas pelos e-mails, os diários 
íntimos pelos blogs, os telegramas pelo Twitter, a enci-
clopédia pela Wikipédia, o álbum de fotos pelo Flickr. O 
YouTube é mais atraente do que a TV.

PERISSÉ, G. A escrita na Internet. Especial Sala de Aula.  
São Paulo, 2010 (fragmento).

Cada sistema de comunicação tem suas especificidades. 
No ciberespaço, os textos virtuais são produzidos combi-
nando-se características de gêneros tradicionais. Essa 
combinação representa,
(A) na redação do e-mail, o abandono da formalidade e do rigor 

gramatical.
(B) no uso do Twitter, a presença da concisão, que aproxima os 

textos às manchetes jornalísticas.
(C) na produção de um blog, a perda da privacidade, pois o 

blog se identifica com o diário íntimo .
(D) no uso do Twitter, a falta de coerência nas mensagens ali 

veiculadas, provocada pela economia de palavras.
(E) na produção de textos em geral, a soberania da autoria 

colaborativa no ciberespaço.

A: incorreta, ainda há o uso formal da língua para escrever um e-mail; 
B: correta, pois os textos no Twitter são obrigatoriamente curtos, então 
é preciso concisão; C: incorreta, a privacidade pode ser mantida em um 
blog através de suas configurações; D: incorreta, a economia de palavras 
tende a trazer concisão ao texto; E: incorreta, não há tal soberania. Gabarito “B” 

139. (ENEM 2010) 
Testes

Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site 
da internet. O nome do teste era tentador: “O que Freud 
diria de você”. Uau. Respondi a todas as perguntas e 
o resultado foi o seguinte: “Os acontecimentos da sua 
infância a marcaram até os doze anos, depois disso 
você buscou conhecimento intelectual para seu amadu-
recimento”. Perfeito! Foi exatamente o que aconteceu 
comigo. Fiquei radiante: eu havia realizado uma con-
sulta paranormal com o pai da psicanálise, e ele acer-
tou na mosca.
Estava com tempo sobrando, e curiosidade é algo que 
não me falta, então resolvi voltar ao teste e responder 
tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei 
umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver 
com minha personalidade. E fui conferir o resultado, que 
dizia o seguinte: “Os acontecimentos da sua infância a 
marcaram até os 12 anos, depois disso você buscou 
conhecimento intelectual para seu amadurecimento”.

MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado).

Quanto	 às	 influências	 que	 a	 intemet pode exercer sobre os 
usuários, a autora expressa uma reação irônica no trecho:
(A) “Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham 

a ver.”
(B) “Os acontecimentos da sua infância a marcaram até os 

doze anos.”

(C) “Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da 
internet.”

(D) “Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte.”
(E) “Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta paranor-

mal com o pai da psicanálise.”

A ironia deve ocorrer em trechos característicos de opinião pessoal. Em 
relação às alternativas dadas, a única que é uma opinião da autora é a alter-
nativa E, ironizando o teste da Internet que diz dar um tipo de consulta com 
um psicanalista que morreu antes mesmo da Internet ter sido inventada. Gabarito “E” 

140. (ENEM 2009) O texto a seguir é um trecho de uma con-
versa por meio de um programa de computador que 
permite comunicação direta pela Internet em tempo real, 
como o MSN Messenger. Esse tipo de conversa, embora 
escrita, apresenta muitas características da linguagem 
falada, segundo alguns linguistas. Uma delas é a intera-
ção ao vivo e imediata, que permite ao interlocutor conhe-
cer, quase instantaneamente, a reação do outro, por meio 
de suas respostas e dos famosos emoticons (que podem 
ser	definidos	como	“ícones	que	demonstram	emoção”).
João diz: oi
Pedro diz:	blz?
João diz: na	paz	e	vc?
Pedro diz: tudo trank  
João diz:	oq	vc	ta	fazendo?
[...]
Pedro diz: tenho q sair agora... 
João diz:	flw
Pedro diz: vlw, abc

Para que a comunicação, como no MSN Messenger se dê em 
tempo real, é necessário que a escrita das informações seja 
rápida, o que é feito por meio de
(A) frases completas, escritas cuidadosamente com acentos e 

letras	maiúsculas	(como	“oq	vc	ta	fazendo?”).
(B) frases curtas e simples (como “tudo trank”) com abreviaturas 

padronizadas pelo uso (como “vc” – você – “vIw” – valeu!).
(C) uso	de	reticências	no	final	da	frase,	para	que	não	se	tenha	

que escrever o resto da informação.
(D) estruturas coordenadas, como “na paz e vc”.
(E) flexão	verbal	 rica	e	substituição	de	dígrafos	consonantais	

por consoantes simples (“qu” por “k”).

A: incorreta, as frases não estão completas para poderem escrever mais 
rápido; B: correta, a rapidez se dá por frases curtas, simples e algumas 
abreviaturas padrão na conversa via web; C: incorreta, a reticências não é 
usada para ocultar informações; D: incorreta, não são as estruturas coor-
denadas que trazem rapidez para digitar na conversa; E: incorreta, não há 
flexão verbal rica. Gabarito “B” 

141. (EXAMES DO MEC) O código de barras, presente em 
embalagens,	 tem	várias	finalidades	de	 informação.	Uma	
delas é permitir às empresas

(A) controlar o estoque dos produtos.
(B) atrair os consumidores.
(C) ocultar os preços dos produtos.
(D) fazer propaganda dos produtos.
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AA: correta, o código de barras serve como uma identificação para que 
as empresas tenham controle de seus estoques; B: incorreta, o código 
de barras não tem função de publicidade; C: incorreta, ele não oculta os 
preços; D: incorreta, não funciona como propaganda. Gabarito “A” 

8.4. A função social das novas tecnologias

142. (ENEM 2015) 

Rede social pode prever desempenho profissional,  
diz pesquisa

Pense duas vezes antes de postar qualquer item em 
seu	 perfil	 nas	 redes	 sociais.	 O	 conselho,	 repetido	 à	
exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de 
ganhar um status,	 digamos,	mais	 científico.	De	acordo	
com	resultados	da	pesquisa,	uma	rápida	análise	do	perfil	
nas	redes	sociais	pode	prever	o	desempenho	profissio-
nal do candidato a uma oportunidade de emprego. Para 
chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores 
da Northern Illinois University, University of Evansville e 
Auburn University pediu a um professor universitário e 
dois	alunos	para	analisarem	perfis	de	um	grupo	de	uni-
versitários.

Após checar fotos, postagens, número de amigos e inte-
resses por 10 minutos, o trio considerou itens como cons-
ciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional 
e receptividade. Seis meses depois, as impressões do 
grupo foram comparadas com a análise de desempenho 
feita	 pelos	 chefes	 dos	 jovens	 que	 tiveram	 seus	 perfis	
analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte 
correlação entre as características descritas a partir dos 
dados da rede e o comportamento dos universitários no 
ambiente de trabalho.

Disponível em: http://exame.abril.com.br.  
Acesso em: 29 fev. 2012 (adaptado). 

As redes sociais são espaços de comunicação e interação 
on-line que possibilitam o conhecimento de aspectos da priva-
cidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do traba-
lho, esse conhecimento permite 

(A) identificar	a	capacidade	física	atribuída	ao	candidato.	
(B) certificar	a	competência	profissional	do	candidato.
(C) controlar o comportamento virtual e real do candidato. 
(D) avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o 

candidato. 
(E) aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução 

de problemas. 

A: incorreta, pois como o próprio nome informa, as redes sociais podem 
oferecer dados sobre o desempenho social dos candidatos e consequen-
temente seu desempenho no trabalho que em nada se relaciona com a 
capacidade física do candidato; B: incorreta, pois pelo que se pode en-
tender do texto as redes sociais falam do comportamento do candidato 
como um todo e não somente as suas qualificações profissionais; C: 
incorreta, pois a intenção do uso das redes sociais mencionadas no tex-
to é apenas de conhecer melhor o candidato e não controlar o seu com-
portamento, o que seria inclusive anti-ético; D: correta, de acordo com o 
texto, as redes sociais podem contribuir na avaliação do comportamento 
do candidato através das informações pessoais que ele compartilha nas 
redes sociais; E: incorreta, pois a função das redes sociais não é exa-
tamente uma demonstração de capacidade intelectual na resolução de 
problemas, mas apresenta mais detalhes sobre o comportamento social 
do candidato.Gabarito “D” 

143. (ENEM 2015) 

VEIGA, D. Disponível em: http://dirceuveiga.com.br.  
Acesso em: 3 maio 2012.

Considerando	que	a	 internet	 influencia	os	modos	de	comuni-
cação contemporânea, a charge faz uma crítica ao uso vicioso 
dessa tecnologia, pois

(A) gera diminuição no tempo de descanso, substituído pelo 
contato com outras pessoas.

(B) propicia a continuação das atividades de trabalho, ainda 
que em ambiente doméstico.

(C) promove o distanciamento nos relacionamentos, mesmo 
entre	pessoas	próximas	fisicamente.

(D) tem impacto negativo no tempo disponível para o lazer do 
casal.

(E) implica a adoção de atitudes agressivas entre os membros 
de uma mesma família.

A: incorreta, pois pelo que se pode observar da charge, o contato direto 
entre as pessoas foi substituído pelo contato virtual; B: incorreta, pois os 
balões de fala com o símbolo de uma boca indicam que os personagens 
não estão realizando atividades relacionadas ao trabalho; C: correta, pois 
a compreensão global da charge nos permite entender que o casal está se 
relacionando virtualmente apesar de estarem lado a lado na cama; D: incor-
reta, pois o casal aparentemente está compartilhando um tempo de lazer, 
porém não se relacionam diretamente nele; E: incorreta, pois a charge não 
transmite a ideia de agressividade, ao contrário, o casal parece demonstrar 
afeto, porém virtualmente.Gabarito “C” 

144. (ENEM 2015) 

DAHMER, A. Disponível em: www.malvados.com.br.  
Acesso em: 18 fev. 2013.

As redes sociais permitem que seus usuários facilmente com-
partilhem entre si ideias e opiniões. Na tirinha, há um tom de 
crítica àqueles que

(A) fazem uso inadequado das redes sociais para criticar o 
mundo.

(B) são usuários de redes sociais e têm seus desejos atendidos.
(C) se supõem críticos, porém não apresentam ação efetiva.
(D) são usuários das redes sociais e não criticam o mundo.
(E) se esforçam para promover mudanças no mundo.

http://dirceuveiga.com.br/
http://www.malvados.com.br/
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A A: incorreta, pois a compreensão global da tirinha nos permite entender 
que a crítica se dirige aos que criticam o mundo “sem fazer esforço algum 
para mudá-lo”; B: incorreta, pois a questão do poço dos desejos é apenas 
uma moldura para a crítica do autor; C: correta, pois o personagem deseja 
o poder de criticar o mundo sem realizar nenhuma esforço para melhorá-lo, 
então seu desejo é realizado com uma rede social; D: incorreta, pois a crítica 
do autor se refere justamente aos usuários de rede social que criticam tudo, 
mas nada fazem para melhorar; E: incorreta, a crítica do autor vai na direção 
contraria, ou seja, ele não julga as pessoas que se esforçam para alguma 
mudança no mundo, mas sim àquelas que reclamam e nada fazem.Gabarito “C” 

145. (ENEM 2014)

WILL. Disponível em: www.willtirando.com.br.  
Acesso em: 7 nov. 2013.

Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterris-
sou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A 
charge apresenta uma crítica ao (à)

(A) gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas.
(B) exploração indiscriminada de outros planetas.
(C) circulação digital excessiva de autorretratos.
(D) vulgarização das descobertas espaciais.
(E) mecanização das atividades humanas.

A: incorreta, pois a charge anuncia a suposta primeira foto feita pelo robô 
e em seguida mostra o desenho do robô com traços cômicos e humanos 
(o robô pisca para a “câmera”), ou seja, nada na charge parece apresentar 
uma crítica aos gastos com envio dos robôs; B: incorreta, pois a atenção 
dada ao planeta na charge é irrelevante, parece servir apenas como cenário 
para a piada da charge; C: correta, pois o desenho caricaturado do robô 
com comportamento humano retrata as poses típicas no tipo de autorretra-
to que ficou conhecido como “selfie”; D: incorreta, pois a charge representa 
o robô com características físicas humanas, ou seja, o foco da crítica está 
no comportamento humano retratado na imagem e não na temática espacial 
utilizada pela charge; E: incorreta, pois o robô foi utilizado apenas como um 
personagem da charge para criticar algo do comportamento humano.Gabarito “C” 

146. (ENEM 2014)

Disponível em: http://info.abril.com.br.  
Acesso em: 9 maio 2013 (adaptado).

O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televi-
são, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão 
responsáveis por

(A) estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV.
(B) contemplar os desejos individuais com recursos de ponta.
(C) transformar a televisão no principal meio de acesso às 

redes sociais.
(D) renovar técnicas de apresentação de programas e de cap-

tação de imagens.
(E) minimizar a importância dessa ferramenta como meio de 

comunicação de massa.

A: incorreta, pois de acordo com o que informa a questão e o contexto 
atual, quando o texto fala de “nova TV” ele não trata do objeto, mas 
do meio de comunicação como um todo; B: correta, pois o trecho “a 
segunda tela é um tablet ou smartphone” nos permite entender o caráter 
individual e tecnológico incorporado à televisão tradicional; C: incorre-
ta, pois o próprio texto indica os principais meios de acesso às redes 
sociais ao afirmar que a segunda tela da televisão “é um tablet ou smar-
tphone”; D: incorreta, pois o texto apresentado pela questão não abor-
da a produção dos programas, mas sim a forma como o telespectador 
interage com eles; E: incorreta, pois o texto não pretende minimizar a 
importância da TV, mas mostrar as mudanças que ela sofre em função 
das mudanças tecnológicas e sociais.Gabarito “B” 

147. (ENEM 2013)

O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que a 
comunicação de valores e a mobilização em torno do sen-
tido são fundamentais. Os movimentos culturais (enten-
didos como movimentos que têm como objetivo defender 
ou propor modos próprios de vida e sentido) constroem-se 
em torno de sistemas de comunicação – essencialmente 
a internet e os meios de comunicação – porque esta é a 
principal via que esses movimentos encontram para che-
gar àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar 
os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência da 
sociedade no seu conjunto”. 

Disponível em: <www.compolitica.org>.  
Acesso em: 2 mar. 2012 (adaptado).

Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, 
houve a queda do governo de Hosni Mubarak no Egito. Esse 
evento	ratifica	o	argumento	de	que
(A) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus 

usuários.
(B) a consciência das sociedades foi estabelecida com o 

advento da internet.
(C) a revolução tecnológica tem como principal objetivo a 

deposição de governantes antidemocráticos.
(D) os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e 

do fortalecimento de suas práticas políticas.
(E) os sistemas de comunicação são mecanismos importantes, 

de adesão e compartilhamento de valores sociais.

A: incorreta, pelo que se pode depreender do texto a internet é um dos 
meios de comunicação possíveis para a disseminação e defesa de va-
lores culturais e não uma ferramenta para atribuir valores aos usuários; 
B: incorreta, a consciência das sociedades está estabelecida desde muito 
antes das tecnologias que permitiram a internet; C: incorreta, a revolu-
ção tecnológica apresenta entre outros fatores, ferramentas que facilitem 
a mobilização entre as pessoas para todo tipo de objetivo, inclusive de 
cunho político; D: incorreta, uma das principais características dos re-
cursos tecnológicos é a acessibilidade, que permite o uso tanto de forças 
opressoras, quanto da parcela oprimida; E: correta, de acordo com o texto 
os sistemas de comunicação permitem maior adesão e compartilhamento 
de valores sociais.Gabarito “E” 
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A148. (ENEM 2012) 
Com	o	texto	eletrônico,	enfim,	parece	estar	ao	alcance	de	
nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da 
humanidade, que se poderia resumir em duas palavras, 
universalidade e interatividade. 
As luzes, que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos 
homens uma promessa universal, cultivavam um modo de 
utopia. Elas imaginavam poder, a partir das práticas privadas 
de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das 
ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse 
ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízos sobre 
as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem e 
que,	ao	mesmo	tempo,	pudesse	refletir	sobre	o	juízo	emitido	
pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comu-
nicação manuscrita ou a circulação dos impressos encontra 
hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. 

CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador.  
São	Paulo:	Imprensa	Oficial	do	Estado	de	São	Paulo;	Unesp,	1998.	

No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza 
o texto eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao 
alcance da humanidade o antigo sonho de universalidade e 
interatividade, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço 
de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. A universa-
lidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão 
diretamente relacionadas à função social da internet de 
(A) propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao 

intercâmbio de julgamentos. 
(B) globalizar a rede de informações e democratizar o acesso 

aos saberes. 
(C) expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos 

interesses pessoais. 
(D) propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços. 
(E) expandir os canais de publicidade e o espaço mercadológico. 

A: correta, a internet é um dos poucos meios sociais em que não há ne-
nhum tipo de restrição, assim é possível publicar e se manifestar sobre 
qualquer conteúdo assim como sonhavam os pensadores citados no texto; 
B: incorreta, de fato a internet é a principal responsável pela globalização 
de informações, porém ela desempenha um papel mais ativo pelo ponto de 
vista do internauta que pode interagir com seu conteúdo ao invés de somen-
te recebê-lo passivamente; C: incorreta, a internet é um meio de relações 
interpessoais, porém sua visibilidade maior abrange os interesses coletivos; 
D: incorreta, uma das possibilidades oferecidas pela internet é o ofereci-
mento de entretenimento e servidões, porém este não é seu único atrativo; 
E: incorreta, publicidade e mercado também são fatores que se favoreceram 
com a internet e devido ao seu caráter multifacetado é praticamente impos-
sível escolher uma área mais marcante, porém não se pode negar que uma 
característica que está presente em todas as áreas é a interatividade.Gabarito “A” 

149. (ENEM 2012) 
“Ele era o inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, Lira 
Neto. Ou, ainda, “um romancista que colecionava desafetos, 
azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o Brasil”. Assim 
era José de Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O 
guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. 
Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas 
nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folheti-
nista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, 
deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na 
descoberta das múltiplas facetas desse personagem do 
século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. 

História Viva, n. 99, 2011. 

Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alen-
car e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que 
(A) a digitalização dos textos é importante para que os leitores 

possam compreender seus romances. 

(B) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi importante por-
que deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. 

(C) a divulgação das obras de José de Alencar, por meio da 
digitalização, demonstra sua importância para a história do 
Brasil Imperial. 

(D) a digitalização dos textos de José de Alencar terá impor-
tante papel na preservação da memória linguística e da 
identidade nacional. 

(E) o grande romancista José de Alencar é importante porque 
se destacou por sua temática indianista. 

A: incorreta, a mudança de material, do impresso para o digital, não implica 
em mudanças na compreensão do texto, uma vez que seu conteúdo será 
mantido; B: incorreta, de fato José de Alencar nos deixou uma vasta obra 
literária, porém sua temática possui as características marcantes da escolha 
romântica; C: incorreta, as obras de José de Alencar já são de conhecimento 
geral, por isso a digitalização de suas obras não têm fins de divulgação, mas 
sim de disponibilização do acesso e preservação do material; D: correta, os 
meios digitais não estão suscetíveis a acidentes e à passagem do tempo, 
assim ao digitalizar a obra de Alencar estamos também preservando seu 
conteúdo; E: incorreta, José de Alencar é considerado o pai do romance 
brasileiro e também é conhecido por sua temática indianista, porém o texto 
mostra muitos outros lugares em que José de Alencar adquiriu importância.Gabarito “D” 

150. (ENEM 2011) 
O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial 
e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um 
número praticamente ilimitado de outros textos a partir de 
escolhas locais e sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor 
tem	condições	de	definir	interativamente	o	fluxo	de	sua	lei-
tura a partir de assuntos tratados no texto sem se prender a 
uma	sequência	fixa	ou	a	tópicos	estabelecidos	por	um	autor.	
Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do 
leitor	 simultaneamente	coautor	do	 texto	final.	O	hipertexto	
se caracteriza, pois, como um processo de escritura/leitura 
eletrônica multilinearizado, multisequencial e indeterminado, 
realizado em um novo espaço de escrita. Assim, ao permitir 
vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece 
a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simulta-
neamente,	já	que	não	tem	sequência	definida,	mas	liga	tex-
tos não necessariamente correlacionados. 

MARCUSCHI, L. A. Disponível em: <http://www.pucsp.br>.  
Acesso em: 29 jun. 2011. 

O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hiper-
texto pode ser considerado como um novo espaço de escrita e 
leitura.	Definido	como	um	conjunto	de	blocos	autônomos	de	texto,	
apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há 
remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto 
(A) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente 

abertos, desfavorece o leitor, ao confundir os conceitos 
cristalizados tradicionalmente. 

(B) é	 uma	 forma	 artificial	 de	 produção	 da	 escrita,	 que,	 ao	
desviar o foco da leitura, pode ter como consequência o 
menosprezo pela escrita tradicional. 

(C) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, 
por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pes-
quisas escolares. 

(D) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação espe-
cífica,	segura	e	verdadeira,	em	qualquer site de busca ou 
blog oferecidos na internet. 

(E) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, 
sem seguir sequência predeterminada, constituindo-se em 
atividade mais coletiva e colaborativa. 

A: incorreta, ele favorece o leitor e não o confunde; B: incorreta, não causa 
menosprezo à escrita tradicional; C: incorreta, não exige maior grau de co-
nhecimentos prévios e é muito útil para pesquisas escolares; D: incorreta, 
pois não se pode confiar em informações disponibilizada em todos os sites; 
E: correta, é possível criar seu próprio caminho de leitura do hipertexto. Gabarito “E” 
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A 151. (ENEM 2011)

COSTA, C. Superinteressante. Fev. 2011 (adaptado). 

Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a 
internet	também	inovou	as	maneiras	de	vivenciar	a	amizade.	Da	leitura	do	infográfico,	depreendem-se	dois	tipos	de	amizade	virtual,	
a simétrica e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a segunda 
(A) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o acesso à rede. 
(B) parte do anonimato obrigatório para se difundir. 
(C) reforça	a	configuração	de	laços	mais	profundos	de	amizade.	
(D) facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. 
(E) tem a responsabilidade de promover a proximidade física.

A: incorreta, ela aumenta o número de amigos virtuais por não ter acesso limitado; B: incorreta, não há anonimato obrigatório; C: incorreta, pois é mais difícil 
de ter uma amizade mais íntima; D: correta, facilita a interação já que as pessoas buscam quem lhes agrada; E: incorreta, não tem tal responsabilidade. Gabarito “D” 

152. (ENEM 2010) Os meios de comunicação funcionam como 
um elo entre os diferentes segmentos de uma sociedade. 
Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção de um 
novo meio de comunicação que supera em muito outros 
já existentes, visto que pode contribuir para a democra-
tização da vida social e política da sociedade à medida 
que possibilita a instituição de mecanismos eletrônicos 
para a efetiva participação política e disseminação de 
informações.

Constitui o exemplo mais expressivo desse novo conjunto de 
redes informacionais a
(A) Internet.
(B) fibra	ótica.
(C) TV digital.
(D) telefonia móvel.
(E) portabilidade telefônica.

O novo meio de comunicação citado no texto que contribui para a democra-
tização por disseminar diversas informações é a Internet.Gabarito “A” 

153. (ENEM 2010) 

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 pri-
vacidade vai mudar ou desaparecer.

O trecho acima tem 140 caracteres exatos. É uma 
mensagem curta que tenta encapsular uma ideia com-
plexa. 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. Tam-
bém 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.
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A[...] O mais recente exemplo de demanda por total cone-
xão 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 os 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 usa-
das na atualidade e mostra que o Twitter é preferido entre a 
maioria dos internautas.

A: incorreta, o texto não é uma advertência; B: incorreta, não ensina os lei-
tores nenhum procedimento; C: correta, ele explica sobre o Twitter onde se 
compartilha mensagens rápidas e qualquer um pode ter acesso; D: incorreta, 
não há esclarecimento sobre perigos no uso do Twitter; E: incorreta, não há 
nenhuma informação sobre enquetes. Gabarito “C” 

154. (ENEM 2010) 

As redes sociais de relacionamento ganham força a 
cada dia. Uma das ferramentas que tem contribuído 
significativamente	para	que	isso	ocorra	é	o	surgimento	
e a consolidação da blogosfera, nome dado ao conjunto 
de blogs e blogueiros que circulam pela Internet. Um 
blog é um site com acréscimos dos chamados artigos, 
ou posts. Estes são, em geral, organizados de forma 
cronológica inversa, tendo como foco a temática pro-
posta do blog, podendo ser escritos por um número 
variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 
Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre 
um assunto em particular; outros funcionam mais como 
diários on-line. Um blog típico combina texto, imagens 
e links para outros blogs, páginas da web e mídias rela-
cionadas a seu tema. A possibilidade de leitores dei-
xarem comentários de forma a interagir com o autor e 
outros leitores é uma parte importante dos blogs.
O	que	foi	visto	com	certa	desconfiança	pelos	meios	de	
comunicação virou até referência para sugestões de 
reportagem. A linguagem utilizada pelos blogueiros, 
autores e leitores de blogs, foge da rigidez praticada 
nos meios de comunicação e deixa o leitor mais pró-
ximo do assunto, além de facilitar o diálogo constante 
entre eles.

Disponível em: <http//pt.wikipedia.org>.  
Acesso em: 21 maio 2010 (adaptado).

As redes sociais compõem uma categoria de organização 
social em que grupos de indivíduos utilizam a Internet com 
objetivos comuns de comunicação e relacionamento. Nesse 
contexto, os chamados blogueiros 

(A) promovem discussões sobre diversos assuntos, expondo 
seus pontos de vista particulares e incentivando a troca de 
opiniões e consolidação de grupos de interesse.

(B) contribuem para o analfabetismo digital dos leitores de 
blog, uma vez que não se preocupam com os usos padro-
nizados da língua.

(C) interferem nas rotinas de encontros e comemorações de 
determinados segmentos, porque supervalorizam o contato 
a distância.

(D) definem	 previamente	 seus	 seguidores,	 de	 modo	 a	 evi-
tar que pessoas que não compactuam com as mesmas 
opiniões	 interfiram	 no	 desenvolvimento	 de	 determinados	
assuntos.

(E) utilizam os blogs para exposição de mensagens particula-
res, sem se preocuparem em responder aos comentários 
recebidos, e abdicam do uso de outras ferramentas virtuais, 
como o correio eletrônico.

A: correta, expõe seus pontos de vista sobre diversos assuntos e trocam 
opiniões; B: incorreta, não contribui para o analfabetismo; C: incorreta, não 
supervalorizam o contato a distância; D: incorreta, os seguidores dos blogs 
não podem ser predefinidos; E: incorreta, há atenção com os comentários 
no blog e não abdicam o uso de outras ferramentas virtuais. Gabarito “A” 
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A 155. (ENEM 2010) 

Sozinho vai descobrindo o caminho 
O rádio fez assim com seu avô 
Rodovia, hidrovia, ferrovia
E agora chegando a infovia
Para alegria de todo o interior

GIL, G. Banda larga cordel. Disponível: em:  
<www.uol.vagalume.com.br>.Acesso em: 16 abr. 2010 (fragmento).

O trecho da canção faz referência a uma das dinâmicas centrais 
da globalização, diretamente associada ao processo de
(A) evolução da tecnologia da informação. 
(B) expansão das empresas transnacionais.
(C) ampliação dos protecionismos alfandegários.
(D) expansão das áreas urbanas do interior.
(E) evolução	dos	fluxos	populacionais.

A: correta, se refere à evolução da tecnologia da informação; B: incor-
reta, não está associada à expansão de empresas; C: incorreta, não tem 
referência alguma aos protecionismos alfandegários; D: incorreta, pois 
a via a qual se refere é a da informação; E: incorreta, não há nenhuma 
informação sobre fluxos populacionais. Gabarito “A” 

156. (ENEM 2009)

A partir da metade do século XX, ocorreu um conjunto 
de transformações econômicas e sociais cuja dimensão 
é difícil de ser mensurada: a chamada explosão da infor-
mação. Embora essa expressão tenha surgido no con-
texto	 da	 informação	 científica	 e	 tecnológica,	 seu	 signifi-
cado, hoje, em um contexto mais geral, atinge proporções 
gigantescas. 
Por estabelecerem novas formas de pensamento e 
mesmo de lógica, a informática e a Internet vêm gerando 
impactos sociais e culturais importantes. A disseminação 
do microcomputador e a expansão da Internet vêm ace-
lerando o processo de globalização tanto no sentido do 
mercado quanto no sentido das trocas simbólicas possí-
veis entre sociedades e culturas diferentes, o que tem 

FERNANDES, M. F.; PARÁ, T. A contribuição das novas  
tecnologias da informação na geração de conhecimento. 

 Disponível em: <http://www.coep.ufrj.br>.  
Acesso em: 11 ago. 2009 (adaptado). 

Considerando-se o novo contexto social e econômico aludido 
no texto apresentado, as novas tecnologias de informação e 
comunicação 
(A) desempenham importante papel, porque sem elas não 

seria possível registrar os acontecimentos históricos. 
(B) facilitam os processos educacionais para ensino de tecno-

logia,	mas	não	exercem	influência	nas	ciências	humanas.	
(C) limitam-se a dar suporte aos meios de comunicação, facili-

tando sobretudo os trabalhos jornalísticos. 
(D) contribuem para o desenvolvimento social, pois permitem o 

registro e a disseminação do conhecimento de forma mais 
democrática e interativa. 

(E) estão em estágio experimental, particularmente na educação, 
área em que ainda não demonstraram potencial produtivo.

A: incorreta, pois há outros meios de se fazer registro histórico; B: incorreta, 
elas exercem influências nas ciências humanas; C: incorreta, não se limitam 
a dar suporte aos meios de comunicação; D: correta, contribuem para o 
desenvolvimento social por transmitirem informações democráticas e inte-
rativamente; E: incorreta, não estão em estágio experimental. Gabarito “D” 

157. (ENEM 2009)

O “Portal Domínio Público”, lançado em novembro de 
2004, propõe o compartilhamento de conhecimentos de 
forma equânime e gratuita, colocando à disposição de 
todos os usuários da Internet, uma biblioteca virtual que 
deverá constituir referência para professores, alunos, 
pesquisadores e para a população em geral. 
Esse portal constitui um ambiente virtual que permite a 
coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento 
de conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de pro-
mover o amplo acesso às obras literárias, artísticas e 
científicas	(na	forma	de	textos,	sons,	imagens	e	vídeos),	
já em domínio público ou que tenham a sua divulgação 
devidamente autorizada. 

BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br>.  Acesso em: 29 jul. 2009 (adaptado). 

Considerando a função social das informações geradas nos 
sistemas de comunicação e informação, o ambiente virtual des-
crito	no	texto	exemplifica	
(A) a dependência das escolas públicas quanto ao uso de sis-

temas de informação. 
(B) a ampliação do grau de interação entre as pessoas, a partir 

de tecnologia convencional. 
(C) a democratização da informação, por meio da disponibili-

zação	de	conteúdo	cultural	e	científico	à	sociedade.	
(D) a comercialização do acesso a diversas produções culturais 

nacionais e estrangeiras via tecnologia da informação e da 
comunicação. 

(E) a produção de repertório cultural direcionado a acadêmicos 
e educadores.

A: incorreta, não exemplifica a dependência das escolas públicas; B: incor-
reta, pois não explica o grau de interação entre as pessoas; C: correta, pois 
exemplifica a democratização da informação, disponibilizando informações 
de forma equânime e gratuita; D: incorreta, pois o texto não se trata de 
comercialização; E: incorreta, pois as informações do site são direcionadas 
a todos que desejam. Gabarito “C” 

158. (ENEM 2009) A maioria das declarações do imposto de 
renda é realizada pela Internet,	o	que	garante	maior	efi-
ciência e rapidez no processamento das informações.

Os serviços oferecidos pelo governo via Internet visam
(A) gerar mais despesas aos cofres públicos.
(B) criar mais burocracia no relacionamento com o cidadão. 
(C) facilitar e agilizar os serviços disponíveis.
(D) vigiar e controlar os atos dos cidadãos.
(E) definir	uma	política	que	privilegia	a	alta	sociedade.

A: incorreta, pois os serviços pela Internet tendem a gerar menos despesas; 
B: incorreta, não visam gerar mais burocracia; C: correta, são feitos para 
facilitar e agilizar os processos; D: incorreta, não servem para vigiar ou 
controlar o cidadão; E: incorreta, não visa privilegiar nenhuma classe social. Gabarito “C” 

159. (EXAMES DO MEC)

O comércio eletrônico deve faturar R$ 140 milhões 
com o dia das Mães (...). O valor representa aumento 
de 50% em relação aos R$ 92 milhões registrados no 
ano passado. Os R$ 140 milhões referem-se às vendas 
realizadas entre 29 de abril e 13 de maio. A lista de 
produtos favoritos é composta por CDs, livros, câmeras 
digitais e telefones celulares.

Folha Online Informática, 5/5/2006.
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ACom base nas informações oferecidas no texto acima é correto 
afirmar	que
(A) os produtos mais vendidos para o dia das mães foram do 

setor vestuário.
(B) o comércio eletrônico vem tendo mais participação em 

nossa economia.
(C) os consumidores preferem comprar pela Internet eletrodo-

mésticos.
(D) o ano passado foi mais vantajoso para o comércio pela 

Internet.

A: incorreta, pois na lista de produtos favoritos citada não há nenhuma peça 
de vestuário; B: correta, os eletrônicos pertencem à lista de favoritos citada; 
C: incorreta, não há nenhuma informação se as compras são feitas em lojas 
físicas ou virtuais no texto; D: incorreta, não há nenhuma informação sobre 
o faturamento de compras via web. Gabarito “B” 

160. (EXAMES DO MEC) Leia: 

Bioinformática é parte essencial da genética atual
Toda a pesquisa da moderna biologia molecular não seria 
possível sem a computação. Os programas de computa-
dor permitem a comparação das sequências descobertas 
com padrões genéticos já conhecidos e armazenados em 
bancos de dados disponíveis na Internet. O volume de 
dados é tão grande que fazer a comparação “manual-
mente” torna-se cada dia mais inviável. Para se ter uma 
ideia, a quantidade de informação guardada no maior 
banco de dados internacional de sequências genéticas, o 
GenBank, quase dobra a cada ano.

(Texto adaptado. Fonte: Com Ciência. Revista Eletrônica  
de	Jornalismo	Científico.	Agosto/2005)

De acordo com o texto, a informática tornou-se essencial para 
os estudos de genética porque 
(A) amplia as possibilidades de o pesquisador trocar de 

emprego.
(B) viabiliza a comparação de grande quantidade de infor-

mações.
(C) mantém as informações sob o controle de grupos de pes-

quisas.
(D) dispensa a contratação de cientistas para o trabalho de 

campo.

A: incorreta, a importância da informática não se dá para o pesquisador ter 
maiores possibilidades de emprego; B: correta, com a informática é possível 
armazenar diversos dados coletados e comparar tais informações; C: incor-
reta, pois as informações estão disponíveis na internet; D: incorreta, a infor-
mática não dispensa o trabalho de campo do cientista, apenas dispensa a 
necessidade de fazer a comparação manualmente. Gabarito “B” 

161. (EXAMES DO MEC) Leia: 

Doação de órgãos via Web levanta polêmica
No Colorado, realiza-se hoje o primeiro transplante de rim 
no qual doador e receptor se conheceram pela Internet. A 
cirurgia	marcará	o	final	feliz	de	uma	história	que	poderia	
ter um desfecho bem diferente. Mesmo assim, a doação 
de órgãos e a busca de doadores via Web causa polêmica 
e é uma questão que está longe de ser resolvida.
A busca de doadores por meio da Internet é um assunto 
que preocupa os médicos há muito tempo. Eles temem 
que a escassez de órgãos disponíveis e as longas listas 
de espera tornem os transplantes um bazar cibernético 
e um leilão em que vence a melhor oferta, não o doente 
mais necessitado. 

(Texto adaptado. Fonte: Sessão Informática do grupo Terra,  
in <www.terra.com.br>, 20/10/2004)

As expressões destacadas sugerem que a busca de doadores 
de órgãos pela Internet pode virar uma prática proibida pela 
legislação brasileira (Lei 9.394/97). Essa prática é a 
(A) realização de transplantes. 
(B) venda e compra de órgãos. 
(C) doação voluntária de córneas. 
(D) criação de listas de espera. 

A: incorreta, a realização de transplantes não é proibida no Brasil; B: corre-
ta, a venda e compra de órgãos é proibida e é o tema em questão no texto;  
C: incorreta, doação voluntária não é a preocupação citada no texto; D: incorre-
ta, a criação de listas não é proibida no país ou colocada em questão no texto. Gabarito “B” 

162. (EXAMES DO MEC) As grandes cidades possuem câme-
ras	de	vídeo	instaladas	em	suas	vias	principais,	cuja	fina-
lidade é acompanhar o trânsito e

(A) reduzir o estresse dos motoristas.
(B) calcular o número exato de veículos.
(C) auxiliar no controle do tráfego.
(D) registrar os índices de poluição.

A: incorreta, o monitoramento com câmeras não faz diminuir o estresse de 
motoristas; B: incorreta, não tem tal finalidade; C: correta, elas servem para 
ajudar a controlar o trânsito; D: incorreta, essas câmeras não registram os 
índices de poluição. Gabarito “C” 

163. (EXAMES DO MEC) A previsão do tempo, divulgada pelos 
meios de comunicação, é feita a partir de dados coletados 
em todo o mundo por meio de

(A) rádio.
(B) repórteres.
(C) satélites.
(D) fotógrafos.

A: incorreta, não é através do rádio que coletam os dados; B: incorreta, não 
é por meio de repórteres que se fazem as previsões do tempo; C: correta, é a 
partir de satélites que se tem uma visão do mundo todo e é possível fazer pre-
visão do tempo; D: incorreta, não são os fotógrafos que disponibilizam uma 
visão espacial da Terra para fazer as previsões, são os satélites que fazem. Gabarito “C” 

164. (EXAMES DO MEC) Leia o texto abaixo. 

“É preciso aumentar drasticamente o nível de alfabetiza-
ção digital no país, condição necessária para que aumente 
o grau de penetração das novas tecnologias na sociedade 
brasileira, de forma que esta sociedade esteja mais bem 
preparada para as mudanças em curso. [...] A alfabetiza-
ção digital está relacionada à aquisição de habilidades 
básicas para o uso de computadores e da Internet, habi-
lidades que aumentem as oportunidades no mercado de 
trabalho. Ou seja, ser alfabetizado digital é ser usuário de 
serviços oferecidos pelas novas tecnologias”. 

(Maria Helena Bonilla. Jornal da Ciência, Rio de Janeiro,  
13 de abril de 2001, p.7). 

A	 afirmação	 que	melhor	 representa	 o	 que	 está	 expresso	 no	
texto é: 
(A) A alfabetização digital é uma das formas de diminuir a 

exclusão social no país. 
(B) A utilização da internet está igualmente disseminada nas 

classes sociais. 
(C) As novas tecnologias levam ao desemprego e aumentam a 

exclusão social. 
(D) A exclusão social no Brasil é diminuída pela igualdade exis-

tente no acesso à internet.
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A A: correta, é uma forma de diminuir a exclusão social visto que fazem au-
mentar as oportunidades de trabalho; B: incorreta, ela não está disseminada 
igualmente na sociedade; C: incorreta, pois facilitam a possibilidade de con-
seguir um emprego e tendem a diminuir a exclusão social; D: incorreta, o 
texto não se refere somente à internet, mas à informática. Gabarito “A” 

165. (EXAMES DO MEC) O	fim	do	século	XX	foi	marcado	pelo	sur-
gimento de novas tecnologias, diferentes fontes de energia e 
um avanço sem precedentes nas telecomunicações. 

Com relação às transformações causadas por esse avanço 
tecnológico,	julgue	as	afirmações	abaixo:	
I. A	grande	maioria	da	população	mundial	se	beneficia	de	novas	

tecnologias como a informática e as telecomunicações. 
II. Os avanços tecnológicos evidenciam o poder dos países 

ricos,	que	continuam	se	beneficiando	da	expansão	econô-
mica de suas empresas nos países mais pobres. 

III. A	 população	 dos	 países	 subdesenvolvidos	 se	 beneficia	
das novas tecnologias, na medida em que gera melhor 
distribuição de renda. 

IV. A incorporação de novas tecnologias como o computador, a 
robótica e as telecomunicações aumentam a produtividade 
das indústrias. 

Podem	ser	consideradas	corretas	as	afirmações	
(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) III e IV, somente. 

I: incorreta, pois é apenas uma pequena parte da população que se beneficia 
com tais tecnologias; II: correta, as tecnologias e suas inovações vêm de 
países ricos que comercializam seus produtos também nos países mais po-
bres; III: incorreta, não se beneficiam e nem possuem melhor distribuição 
de renda os países subdesenvolvidos; IV: correta, com o avanço tecnológi-
co as indústrias tendem a produzir mais em menos tempo. Sendo apenas a 
II e a IV como certas, a resposta correta é a alternativa C. Gabarito “C” 

9. Língua estrangeira 

166. (ENEM 2013)

Disponível em: <www.gocomics.com>. Acesso em: 26 fev. 2012. 

A partir da leitura dessa tirinha, infere-se que o discurso de 
Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele
(A) decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre 

seu discurso.
(B) culpa	o	pai	por	exercer	influência	negativa	na	formação	de	

sua personalidade.
(C) comenta que suas discussões com o pai não correspondem 

às suas expectativas.
(D) conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a 

sociedade.
(E) reclama que é vitima de valores que o levam a atitudes 

inadequadas.

Aparentemente Calvin iniciou a conversa com seu pai para dizer que não 
tem culpa sobre as coisas erradas que faz e culpa a influência da sociedade 
sobre sua mente infantil, como um modo de já se desculpar por futuros 
erros. Quando seu pai o coloca para limpar a neve da calçada para fortalecer 
seu caráter nós percebemos que esta não era a intenção pretendida pelo 
personagem, o que se reforça em sua fala final.Gabarito “C” 

167. (ENEM 2013)

Do one thing for diversity and inclusion

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is 
launching a campaign aimed at engaging people around 
the world to Do One Thing to support Cultural Diversity 
and Inclusion. Every one of us can do ONE thing for diver-
sity and inclusion; even one very little thing can become a 
global action if we take part in it.

Simple things YOU can do to celebrate the World Day for Cultural 
Diversity for Dialogue and Development on May 21.

1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures.
2. Read about the great thinkers of other cultures.
3. Visit a place of worship different than yours and participate 

in the celebration.
4. Spread your own culture around the world and learn about 

other cultures.
5. Explore music of a different culture.

There are thousands of things that you can do, are you taking 
part in it?

UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS.  
Disponível em: <www.unaoc.org>. Acesso em: 16 fev. 2013 (adaptado).

Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos 
on-line por meio da postagem de comentários. O comentário 
que	 exemplifica	 o	 engajamento	 proposto	 na	 quarta	 dica	 da	
campanha apresentada no texto é

(A) “Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma 
apresentação no Dia da Consciência Negra.”

(B) “Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à 
diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos. Curti 
bastante.”

(C) “Eu me inscrevi no Programa Jovens Embaixadores para 
mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras 
formar de ser.”

(D) “Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estran-
geiros	me	ajudam	a	aperfeiçoar	minha	proficiência	em	lín-
gua estrangeira.”

(E) “Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe 
para uns amigos da escola. Eles adoraram, principalmente, 
os doces!”
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AA quarta dica da campanha para celebrar o Dia Mundial da Diversidade 
Cultural é disseminar sua própria cultura pelo mundo e aprender sobre 
novas culturas, e o comentário da alternativa C cumpre com aquilo que 
é proposto pela quarta dica.Gabarito “C” 

168. (ENEM 2013)

After prison blaze kills hundreds in Honduras,  
UN warns on overcrowding 

15 February 2012 
A	 United	 Nations	 human	 rights	 official	 today	 called	 on	
Latin American countries to tackle the problem of prison 
overcrowding	 in	 the	wake	of	an	overnight	fire	at	a	 jail	 in	
Honduras that killed hundreds of inmates. More than 300 
prisoners are reported to have died in the blaze at the pri-
son, located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens 
of others still missing and presumed dead. Antonio Mal-
donado, human rights adviser for the UN system in Hon-
duras, told UN Radio today that overcrowding may have 
contributed to the death toll. “But we have to wait until a 
thorough investigation is conducted so we can reach a 
precise cause”, he said. “But of course there is a problem 
of overcrowding in the prison system, not only in this coun-
try, but also in many other prisons in Latin America.” 

Disponível em: <www.un.org>. Acesso em: 22 fev. 2012 (adaptado).

Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são 
veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. 
Nesse texto, o acontecimento reportado é a
(A) ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em 

Honduras.
(B) questão da superlotação nos presídios em Honduras e na 

América Latina.
(C) investigação	da	morte	de	um	oficial	das	Nações	Unidas	em	

visita a um presídio.
(D) conclusão do relatório sobre a morte de mais de trezentos 

detentos em Honduras.
(E) causa da morte de doze detentos em um presídio superlo-

tado ao norte de Honduras.

Como podemos observar o próprio título da notícia nos informa que após 
o incêndio matar centenas na prisão de Honduras, as Nações Unidas aler-
taram sobre a superlotação nos presídios e o restante da notícia informa 
ainda que o incêndio ocorreu durante a noite e que os fatores que o pro-
vocaram serão investigados.Gabarito “A” 

169. (ENEM 2013)

National Geographic News 
Christine Dell’Amore 

Published April 26, 2010 
Our bodies produce a small but steady amount of natural 
morphine, a new study suggests. Traces of the chemical 
are often found in mouse and human urine, leading scien-
tists to wonder whether the drug is being made naturally 
or being delivered by something the subjects consumed. 
The new research shows that mice produce the “incre-
dible painkiller” – and that humans and other mammals 
possess the same chemical road map for making it, said 
study co-author Meinhart Zenk, who studies plant-based 
pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science 
Center in St. Louis, Missouri. 

Disponível em: <www.nationalgeographic.com>.  
Acesso em: 27 jul. 2010.

Ao ler a matéria publicada na National Geographic, para a rea-
lização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que
(A) os	 compostos	 químicos	 da	 morfina,	 produzidos	 por	

humanos, são manipulados no Missouri.
(B) os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica 

para	produção	de	morfina.
(C) a	produção	de	morfina	em	grande	quantidade	minimiza	a	

dor em ratos e humanos.
(D) os seres humanos têm uma predisposição genética para 

inibir a dor.
(E) a	produção	de	morfina	é	um	traço	incomum	entre	os	animais.

O seguinte trecho da matéria publicada na National Geographic mostra que 
não somente os ratos, mas também os humanos e outros mamíferos pos-
suem a mesma via metabólica para produção de morfina, que eles cha-
maram de “incredible painkiller”, com a intenção de realçar os efeitos da 
substância no organismo.Gabarito “B” 

170. (ENEM 2013)

Steve Jobs: A Life Remembered 1955-2011

Readersdigest.ca takes a look back at Steve Jobs, and his 
contribution to our digital world.
CEO.	 Tech-Guru.	 Artist.	 There	 are	 few	 corporate	 figu-
res as famous and well-regarded as former-Apple CEO 
Steve Jobs. His list of achievements is staggering, and 
his contribution to modern technology, digital media, and 
indeed the world as a whole, cannot be downplayed. 
With his passing on October 5, 2011, readersdigest.ca 
looks back at some of his greatest achievements, and 
pays our respects to a digital pioneer who helped pave the 
way for a generation of technology, and possibilities, few 
could have imagined. 

Disponível em: <www.readersdigest.ca>. Acesso em: 25 fev. 2012.

Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, 
divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a 
Steve Jobs, esse texto propõe
(A) expor as maiores conquistas da sua empresa.
(B) descrever suas criações na área da tecnologia.
(C) enaltecer sua contribuição para o mundo digital.
(D) lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias.
(E) discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital.

Como é recorrente na mídia, o próprio título da notícia aponta para todo 
seu conteúdo e na notícia em questão temos o título dividido em duas 
partes, antes da vírgula sabemos que o veículo em questão fará uma es-
pécie de retrospectiva de Steve Jobs, e a segunda parte, localizada após a 
vírgula, especifica qual a área de sua vida que será abordada, isto é, sua 
contribuição para o mundo digital.Gabarito “C” 

171. (ENEM 2013)

Cabra sola

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

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

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

(A) influenciável	pela	opinião	das	demais.
(B) consciente de sua diferença perante as outras.
(C) conformada por não pertencer a nenhum grupo.
(D) corajosa diante de situações arriscadas.
(E) capaz de transformar mau humor em prato.

Mala leche é uma expressão do espanhol utilizada para designar mau 
humor, e no verso que diz  “¡Cabra! En vez de mala leche yo doy llanto.” 
ela se define como alguém que em vez de mau humor dá o pranto.Gabarito “E” 

172. (ENEM 2013) Pero un día, le fue presentado a Cortés 
un tributo bien distinto: un obsequio de veinte esclavas 
llegó hasta el campamento español y entre ellas, Cortés 
escogió a una. 

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

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

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

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

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

(C) amante do conquistador, dando origem à miscigenação 
étnica.

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

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

Como podemos entender da frase final do texto, Malinche ou Malintzin tor-
nou-se amante e intérprete de Cortés e assim ele teve caminho aberto para 
conhecer o descontentamento contra o Império azteca e as fragilidades do 
reino de Montezuma.Gabarito “A” 

173. (ENEM 2013)

TUTE. Tutelandia. Disponível em: <www.gocomics.com>.  
Acesso em: 20 fev. 2012. 

A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorís-
tico reside no(a)
(A) aceitação imediata da provocação.
(B) descaracterização	do	convite	a	um	desafio.
(C) sugestão de armas não convencionais para um duelo.
(D) deslocamento temporal do comentário lateral.
(E) posicionamento relaxado dos personagens.

As situações que simulam um desafio ao duelo, como a desta charge, 
evocam a um contexto antigo de disputa com armas brancas ou armas de 
fogo. Ao sugerir joystick e teclado o personagem apresenta ferramentas 
eletrônicas, o que supõe um duelo no meio digital, e esta quebra de expec-
tativa é o fator que provoca o humor da tirinha.Gabarito “C” 

174. (ENEM 2013)

Pensar la lengua del siglo XXI 

Aceptada la dicotomía entre “español general” académico 
y	“español	periférico”	americano,	la	capacidad	financiera	
de la Real Academia, apoyada por la corona y las grandes 
empresas transnacionales españolas, no promueve la 
conservación	de	la	unidad,	sino	la	unificación	del	español,	
dirigida e impuesta desde España (la Fundación Español 
Urgente:	Fundeu).	Unidad	y	unificación	no	son	lo	mismo:	
la unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la 
lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales; 
la	unificación	 lleva	a	 la	pérdida	de	 las	diferencias	cultu-
rales, que nutren al ser humano y son tan importantes 
como la diversidad biológica de la Tierra. 

Culturas nacionales: desde que nacieron los primeros 
criollos, mestizos y mulatos en el continente hispanoame-
ricano, las diferencias de colonización, las improntas que 
dejaron en las nacientes sociedades americanas los pue-
blos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, 
las redes comerciales coloniales fueron creando culturas 
propias, diferentes entre sí, aunque con el fondo común 
de la tradición española. Después de las independencias, 
cuando se instituyeron nuestras naciones, bajo diferentes 
influencias,	 ya	 francesas,	 ya	 inglesas;	 cuando	 los	 inmi-
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Agrantes italianos, sobre todo, dieron su pauta a Argentina, 
Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se con-
solidaron y con ellas su español, pues la lengua es, ante 
todo, constituyente. Así, el español actual de España no 
es sino una más de las lenguas nacionales del mundo 
hispánico. El español actual es el conjunto de veintidós 
españoles nacionales, que tienen sus propias caracterís-
ticas; ninguno vale más que otro. La lengua del siglo XXI 
es, por eso, una lengua pluricéntrica. 

LARA, L.F. Disponível em: <www.revistaenie.clarin.com>.  
Acesso em: 25 fev. 2013.

O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e 
tem como função apontar que
(A) as	especificidades	culturais	rompem	com	a	unidade	his-

pânica.
(B) as variedades do espanhol têm igual relevância linguística 

e cultural.
(C) a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade 

cultural hispânica.
(D) a consolidação das diferenças da língua prejudica sua 

projeção mundial.
(E) a	unificação	da	língua	enriquece	a	competência	linguística	

dos falantes.

Ao comparar as variedades linguísticas do espanhol à diversidade biológica 
da terra, o texto aponta para a importância das variedades de uma língua 
para a sua riqueza linguística e cultural e sua contribuição para nutrir o ser 
humano de conhecimento.Gabarito “B” 

175. (ENEM 2013)

Duerme negrito
Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo, 
negrito...
Te va a traer
codornices para ti.
Te va a traer
carne de cerdo para ti.
Te va a traer
muchas cosas para ti [...]
Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo,
negrito...
Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí.
Trabajando y no le pagan,
trabajando sí.

Disponível em: <http://letras.mus.br>.  
Acesso em: 26 jun. 2012. (fragmento)

Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular his-
pânica, cuja letra problematiza uma questão social, ao
(A) destacar o orgulho da mulher como provedora do lar.
(B) evidenciar	a	ausência	afetiva	da	mãe	na	criação	do	filho.
(C) retratar a precariedade das relações do trabalho no campo.
(D) ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural.
(E) exaltar	liricamente	a	voz	materna	na	formação	cidadã	do	filho.

O texto ressalta a precariedade nas relações de trabalho no campo ao final 
da canção quando se diz que a mãe do menino trabalha duramente e não 
lhe pagam: “Trabajando, trabajando duramente, trabajanso sí./ Trabajando 
y no le pagan,/ trabajando sí.”Gabarito “C” 

176. (ENEM 2012) I, too 

I, too, sing America. 
I am the darker brother. 
They send me to eat in the kitchen 
When company comes, 
But I laugh, 
And eat well, 
And grow strong. 
Tomorrow, 
I’ll be at the table 
When company comes. 
Nobody’ll dare 
Say to me, 
“Eat in the kitchen,” 
Then. 
Besides, 
They’ll see how beautiful I am 
And be ashamed 
I, too, am America. 

HUGHES, L. In: RAMPERSAD, A.; ROESSEL, D. (Ed.)  
The collected poems of Langston Hughes. New York: Knopf, 1994. 

Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no 
século XX e escreveu I, too em 1932. No poema, a personagem 
descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de 
(A) coragem, pela superação. 
(B) vergonha, pelo retraimento. 
(C) compreensão, pela aceitação. 
(D) superioridade, pela arrogância. 
(E) resignação, pela submissão. 

A alternativa A é correta, pois como podemos verificar a construção do 
poema sugere que o eu-lírico não se envergonha de ser escondido, pois 
acredita que um dia irá superar estas adversidades e servirá de orgulho 
para seu país. Além disso, foi nos anos 30 que o movimento de resistência 
negra começou a se formar para ganhar força total em 1940, esse espírito 
também é marcado nos versos do poema: “But I laugh/ And eat well, An 
grow strong.”Gabarito “A” 

177. (ENEM 2012) 23 February 2012 Last update at 16:53 GMT 
BBC World Service 

J. K. Rowling to pen first novel for adults 

Author	J.	K.	Rowling	has	announced	plans	to	publish	her	first	
novel for adults, which will be “very different” from the Harry 
Potter books she is famous for. 

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

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

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

para o público adulto. 
(B) divulgar a publicação do romance por J. K. Rowling inteira-

mente para adultos. 
(C) promover a nova editora que irá publicar os próximos livros 

de J. K. Rowling. 
(D) informar que a autora de Harry Potter agora pretende 

escrever para adultos. 
(E) anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por 

editora diferente. 

Os indícios de que o objetivo desta notícia é informar a intenção de J. K. 
Rowlling em escrever para o público adulto, como está na alternativa D, 
estão presentes desde o título, pois a preposição to nesta composição com 
o substantivo pen (que significa caneta) dá a ideia de intenção que é com-
plementada pelo restante da reportagem.Gabarito “D” 

178. (ENEM 2012) 
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 pro-
blem families. 
Disponível em: <www.time.com>. Acesso em: 5 nov. 2011 (adaptado). 

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 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. 

A alternativa D está correta, pois o Primeiro Ministro Britânico fala de uma 
escassez de respeito, limite e amor: “[...] a shortage of not just respect 
and boundaries but also love.” [grifo nosso], porém é preciso ser firme 
quando estes jovens ultrapassam os limites: “But we need [...] to be very 
tough.” [grifo nosso].Gabarito “D” 

179. (ENEM 2012) 

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. 

A brincadeira entre as palavras love e power foi provocada pela posição que 
estas ocuparam em relação ao pronome of e com esta formação podem ser 
traduzidos como do e pelo: poder do amor e amor pelo poder. E conforme 
a alternativa B nos informa, a frase de Jimi Hendrix afirma que haverá paz 
quando o poder do amor superar (overcome) o amor pelo poder.Gabarito “B” 

180. (ENEM 2012) 

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

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar comporta-
mentos	humanos	e	assim	oportunizam	a	reflexão	sobre	nossos	
próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartum, a lingua-
gem 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. 
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A(D) necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos 
personagens. 

(E) facilidade de compreensão entre falantes com sotaques 
distintos. 

A alternativa B está correta, pois o primeiro personagem afirma que seu 
interlocutor não deveria falar o ‘bom inglês’ ao que seu interlocutor concor-
da e ainda aponta os ‘erros’ no inglês do primeiro personagem, para que 
também ele possa falar a língua corretamente. Assim, o comportamento do 
primeiro personagem nos mostra as dificuldades que todos nós temos em 
reconhecer a possibilidade de diferentes usos de uma língua.Gabarito “B” 

181. (ENEM 2012) Obituario* 

Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos 
y sin embargo 
el ataúd de pino fue importado de Ohio; 
lo enterraron al borde de una mina de hierro 
y sin embargo 
los clavos de su ataúd y el hierro de Ia pala 
fueron importados de Pittsburg; 
lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo 
las lanas de los festones del ataúd eran de California. 
Lo enterraron con un traje de New York, 
un par de zapatos de Boston, 
una camisa de Cincinatti 
y unos calcetines de Chicago. 
Guatemala no facilitó nada al funeral, 
excepto el cadáver. 
* Paráfrasis de un famoso texto norteamericano. 

NOGUERAS, L R. Las quince mil vidas del caminante.  
La Habana: Unea,1977. 

O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica 
(A) à dependência de produtos estrangeiros por uma nação. 
(B) ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. 
(C) à má qualidade das mercadorias guatemaltecas. 
(D) às	dificuldades	para	a	realização	de	um	funeral.	
(E) à ausência de recursos naturais na Guatemala. 

O poema em espanhol descreve um funeral em que todos os aparatos do 
caixão (ataúd) eram importados de diferentes cidades dos Estados Unidos e 
ao final do poema sabemos que a única coisa nacional é o próprio cadáver 
que veio da Guatemála. Dessa forma, o poema resume uma vida que foi 
construída na dependência dos produtos importados dos Estados Unidos.Gabarito “A” 

182. (ENEM 2012) 

Excavarán plaza ceremonial del frontis  
norte de huaca de Ia Luna 

Trujillo, feb. 25 (ANDINA). Tras limpiar los escombros 
del saqueo colonial y de las excavaciones de los últimos 
años en huaca de la Luna, este año se intervendrá la 
plaza ceremonial del frontis norte, en donde se ubica la 
gran fachada del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La 
Libertad, informaron hoy fuentes culturales. Después de 
varias semanas de trabajo, el material fue sacado del sitio 
arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y 
forma del patio que según las investigaciones, sirvió hace 
unos 1.500 como escenario de extraños rituales. 
El codirector del Proyecto Arqueológico Huacas del Soly 
la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que con la 
zona limpia de escombros, los visitantes conocerán la ver-
dadera proporción de la imponente fachada, tal y como la 

conocieron los moches. Por su parte, el arqueólogo San-
tiago Uceda, también codirector del proyecto, dijo que las 
excavaciones se iniciarán este año para determinar qué 
otros elementos componían dicha área. “Hace poco nos 
sorprendió encontrar un altar semicircular escalonado. 
Era algo que no esperábamos. Por lo tanto, es difícil saber 
qué es lo que aún está escondido en la zona que explora-
remos”, señaló Uceda a la Agencia Andina. 
La huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano 
de Moche. Es una pirámide de adobe adornada, en sus 
murales, con impresionantes imágenes mitológicas, 
muchas de ellas en alto relieve. 

Disponível em: <www.andina.com.pe>.  
Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado). 

O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de 
escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura per-
mite inferir que 
(A) a pirâmide huaca de la Luna foi construída durante o período 

colonial peruano. 
(B) o sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante 

deteriorado. 
(C) a pirâmide huaca de la Luna foi construída com cerâmica. 
(D) o sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. 
(E) o sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civi-

lização moche. 

A alternativa D está correta, pois o final do primeiro parágrafo afirma 
que as investigações serviram como cenário para rituais: “[...] según 
las investigaciones, servió [...] como escenario de extraños rituales.” 
E também o depoimento do arqueólogo Santiago Uceda afirma que se 
encontraram um altar no local: “Hace poco nos sorprendió encontrar un 
altar semicircular escalonado.”Gabarito “D” 
183. (ENEM 2012)

Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos Amé-
rica Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el 
reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a 
la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos 
de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas 
de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. 
Es América Latina, la región de las venas abiertas. 
Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se 
ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, 
norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acu-
mula en los lejanos centros del poder. Todo: la tierra, 
sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los 
hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los 
recursos naturales y los recursos humanos. EI modo de 
producción y la estructura de clases de cada lugar han 
sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su 
incorporación al engranaje universal del capitalismo. 
Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria 
ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra 
pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los 
imperios y sus caporales nativos. 

GALEANO; E. Las venas abiertas de América Latina.  
Buenos Aires: Sigla Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado). 

A partir da leitura do texto: infere-se que, ao longo da história 
da América Latina, 
(A) suas relações com as nações exploradoras sempre se 

caracterizaram por uma rede de dependências. 
(B) seus países sempre foram explorados pelas mesmas 

nações desde o início do processo de colonização. 
(C) sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo 

imposto pelo capital estrangeiro. 
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A (D) suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros 
de poder. 

(E) suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites 
locais. 

Ao mesmo tempo em que o texto mostra a riqueza da América Latina, no 
que diz respeito a recursos naturais e humanos, ele também – como afirma 
a alternativa A – aponta para a forte relação de dependência da América em 
relação aos colonizadores europeus que se manteve mesmo após o período 
de colonização e que se estende também aos Estado Unidos: “Desde el des-
cubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital 
europeo o, más tarde, norteamericano [...]”Gabarito “A” 

184. (ENEM 2012)

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

A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo 
mujerez, utilizando-se de um recurso de formação de palavra 
existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, 
o sentido do vocábulo mujerez remete à 
(A) falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às 

tarefas domésticas. 
(B) valorização das mulheres que realizam todas as tarefas 

domésticas. 
(C) inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domés-

ticas. 
(D) relevância social das mulheres que possuem empregados 

para realizar as tarefas domésticas. 
(E) independência das mulheres que não se prendem apenas 

às tarefas domésticas. 

A alternativa correta é a B, pois quando Mafalda questiona sobre as mu-
lheres que ‘terceirizam’ as tarefas domésticas para outras mulheres é que 
Susanita inventa este vocábulo.Gabarito “B” 

185. (ENEM 2012) 

Las Malvinas son nuestras 
Sí,	las	islas	son	nuestras.	Esta	afirmación	no	se	basa	en	
sentimientos nacionalistas, sino en normas y principios 
del derecho internacional que, si bien pueden suscitar 
interpretaciones en contrario por parte de los británicos, 
tienen	la	fuerza	suficiente	para	imponerse.	
Los británicos optaron por sostener el derecho de auto-
determinación de los habitantes de las islas, invocando la 

resolución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los 
pueblos coloniales el derecho de independizarse de los 
Estados colonialistas. Pero esta tesitura es también inde-
fendible. La citada resolución se aplica a los casos de pue-
blos sojuzgados por una potencia extranjera, que no es el 
caso de Malvinas, donde Gran Bretaña procedió a expulsar 
a los argentinos que residían en las islas, reemplazándolos 
por súbditos de la corona que pasaron a ser kelpers y luego 
ciudadanos británicos. Además, según surge de la misma 
resolución, el principio de autodeterminación no es de apli-
cación cuando afecta la integridad territorial de un país. 
Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina con los 
habitantes británicos de las islas en caso de ser recupe-
radas, la respuesta se encuentra en la cláusula transito-
ria primera de la Constitución Nacional sancionada por la 
reforma de 1994, que impone respetar el modo de vida de 
los	isleños,	lo	que	además	significa	respetar	sus	intereses.	

MENEM, E. Disponível em: <www.lanacion.com.ar>.  
Acesso em: 18 fev. 2012 (adaptado). 

O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre e a 
Argentina e o Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas Mal-
vinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa 
opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago, argu-
mentando que 
(A) a descolonização das ilhas em disputa está contemplada 

na lei comum britânica. 
(B) as Nações Unidas estão desacreditadas devido à ambigui-

dade das suas resoluções. 
(C) o princípio de autodeterminação carece de aplicabilidade 

no caso das Ilhas Malvinas. 
(D) a população inglesa compreende a reivindicação naciona-

lista da administração argentina. 
(E) os cidadãos de origem britânica assentados nas ilhas 

seriam repatriados para a Inglaterra.

A alternativa C está correta, pelo que podemos nos pautar na afirma-
ção do segundo parágrafo que parece compreender o argumento central 
do texto: “Además, según surge de la misma resolución, el principio 
de autodeterminación no es de aplicación cuando afecta la integridad  
territorial de un país”.Gabarito “C” 

186. (ENEM 2011)

Es posible reducir ia basura 

En México se producen más de 10 millones de m3 de 
basura mensualmente, depositados en más de 50 mil 
tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan 
de manera directa nuestra calidad de vida, pues nuestros 
recursos naturales son utilizados desproporcionalmente, 
como materias primas que luego desechamos y tiramos 
convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de infección. 

Todo aquello que compramos y consumimos tiene una 
relación directa con lo que tiramos. Consumiendo racional-
mente, evitando el derroche y usando sólo lo indispensable, 
directamente colaboramos con el cuidado del ambiente. 

Si ya basura se compone de varios desperdicios y si como 
desperdicios no fueron basura, si los separamos ade-
cuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores 
problemas. Reciclar se traduce en importantes ahorros 
de energía, ahorro de agua potable, ahorro de materias 
primas, menor impacto en los ecosistemas y sus recursos 
naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. 

Es necesario saber para empezar a actuar... 
Disponível em: <http://www.tododecarton.com>.  

Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias  67

AA	partir	 do	que	 se	afirma	no	último	parágrafo:	 “Es	necesario	
saber para empezar a actuar...”, pode-se constatar que o texto 
foi escrito com a intenção de 
(A) informar o leitor a respeito da importância da reciclagem 

para a conservação do meio ambiente. 
(B) indicar os cuidados que se deve ter para não consumir ali-

mentos que podem ser focos de infecção. 
(C) denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gera-

dor dos dejetos produzidos no México. 
(D) ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir 

dos 50 mil depósitos de lixo legalizados. 
(E) alertar a população mexicana para os perigos causados 

pelos consumidores de matéria-prima reciclável. 

A frase que compõe o último parágrafo concluí o texto afirmando que é 
preciso conhecer para começar a agir, portanto, o intuito do texto é mostrar 
a importância da reciclagem para o meio ambiente.Gabarito “A” 

187. (ENEM 2011)

El tango 

Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión de 
una	filosofía	de	vida,	el	 tango	posee	una	larga	y	valiosa	
trayectoria, jalonada de encuentros y desencuentros, 
amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia 
argentina.
El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor la clase 
media porteña, que ameniza sus momentos de diver-
sión con nuevas composiciones, sustituyendo el carác-
ter malevo del tango primitivo por una nueva poesía más 
acorde con las concepciones estéticas provenientes de 
Londres y París. 
Ya en la ‘década del 20’ el tango se anima incluso a tras-
pasar las fronteras del país, recalando en lujosos salones 
parisinos donde es aclamado por públicos selectos que 
adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya 
no es privativo de los bajos en salones elegantes, clubs y 
casas particulares. 
El tango revive con juveniles fuerzas en ajironadas ver-
siones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes 
reductos de San Telmo, Barracas y La Boca y películas 
foráneas que lo divulgan por el mundo entero.

Disponível em: <http://www.elpolvorin.over-blog.es.  
Acesso em: 22 jun. 2011 (adaptado). 

Sabendo-se	que	a	produção	cultural	de	um	país	pode	influen-
ciar,	 retratar	 ou,	 inclusive,	 ser	 reflexo	 de	 acontecimentos	 de	
sua história, o tango, dentro do contexto histórico argentino, é 
reconhecido por 
(A) manter-se inalterado ao longo de sua história no país. 
(B) influenciar	os	subúrbios,	sem	chegar	a	outras	regiões.	
(C) sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do país. 
(D) manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas 

sociais. 
(E) ignorar	a	influência	de	países	europeus,	como	Inglaterra	e	

França. 

Como podemos concluir pelo trecho: “Ya en la ‘década del 20’ el tango 
se anima incluso a traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos 
salones parisinos donde es aclamado por públicos selectos [...]”, o tango é 
uma dança histórica da Argentina, mas que sobreviveu ao tempo e alcançou 
outros países.Gabarito “C” 

188. (ENEM 2011)
Bienvenido a Brasília 

El Gobierno de Brasil, por medio del Ministerio de la 
Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico 
Nacional (IPHAN), da la bienvenida a los participantes de 
la 34ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial, encuen-
tro realizado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Respaldado por la Convención del Patrimonio Mundial, 
de 1972, el Comité reúne en su 34a sesión más de 180 
delegaciones nacionales para deliberar sobre las nuevas 
candidaturas y el estado de conservación y de riesgo de 
los bienes ya declarados Patrimonio Mundial, con base 
en los análisis del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (lcomos), del Centro Internacional para el Estudio 
de la Preservación y la Restauración del Patrimonio Cultu-
ral (ICCROM) y de la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (IUCN). 

Disponível em: <http://www.34whc.brasilia2010.org.br>.  
Acesso em: 28 jul. 2010. 

O Comitê do Patrimônio Mundial reúne-se regularmente para 
deliberar sobre ações que visem a conservação e a preserva-
ção do patrimônio mundial. Entre as tarefas atribuídas às dele-
gações nacionais que participaram da 34ª Sessão do Comitê 
do Patrimônio Mundial, destaca-se a 
(A) participação em reuniões do Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios. 
(B) realização da cerimônia de recepção da Convenção do 

Patrimônio Mundial. 
(C) organização das análises feitas pelo Ministério da Cultura 

brasileiro. 
(D) discussão sobre o estado de conservação dos bens já 

declarados patrimônios mundiais. 
(E) estruturação da próxima reunião do Comitê do Patrimônio 

Mundial.

O trecho “[...] el Comité reúne en su 34ª sesión más de 180 delegaciones 
nacionales para deliberar sobre las nuevas candidaturas y el estado de con-
servación y de riesgo de los bienes ya declarados Patrimonio Mundial [...]” 
informa qual o principal objetivo das delegações para a 34ª Sessão do Comitê.Gabarito “D” 

189. (ENEM 2011)

Los fallos de software en aparatos médicos, como mar-
capasos, 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 soft-
ware 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 cróni-
cas del corazón, epilepsia, diabetes, obesidad e, incluso, 
ia depresión dependen de implantes, pero el software per-
manece 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 merca-
dos	financieros.	

Disponível em: <http://www.elpais.com>.  
Acesso em: 24 jul. 2010 (adaptado). 
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A 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 apa-

relhos médicos. 

O título “Muerto por el código [...]” mostra que a causa da morte foi um có-
digo de software e, como mostra a alternativa, o tema da palestra é mostrar 
os riscos que podem oferecer os softwares de uso médico.Gabarito “B” 

190. (ENEM 2011)

Disponível	em:	<http://www.garfield.com>. 
Acesso em: 29 jul. 2010. 

A	tira,	definida	como	um	segmento	de	história	em	quadrinhos,	
pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença 
desse	efeito	no	diálogo	entre	Jon	e	Garfield	acontece	porque	
(A) Jon	pensa	que	sua	ex-namorada	é	maluca	e	que	Garfield	

não sabia disso. 
(B) Jodell	é	a	única	namorada	maluca	que	Jon	teve,	e	Garfield	

acha isso estranho. 
(C) Garfield	tem	certeza	de	que	a	ex-namorada	de	Jon	é	sen-

sata, o maluco é o amigo. 
(D) Garfield	 conhece	 as	 ex-namoradas	 de	 Jon	 e	 considera	

mais de uma como maluca. 
(E) Jon caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende 

a	cara	de	Garfield.	

No último quadrinho Garfield pede que John seja mais específico e, se para 
ele descrever uma namorada como louca não é suficiente, significa que há 
mais de uma ex-namorada com essa característica.Gabarito “D” 

191. (ENEM 2011)

‘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 consi-
dera	que	Machu	Picchu	significa	el	70%	de	los	ingresos	
por turismo en Perú, ya que cada turista que tiene como 
primer destino la ciudadela inca visita entre tres y cinco 
lugares más (la ciudad de Cuzco, la de Arequipa, las 
líneas de Nazca, el Lago Titicaca y la selva) y deja en el 
país un promedio de 2 200 dólares (unos 1 538 euros). 

Carlos Canales, presidente de Canatur, sérialo que la ciu-
dadela tiene capacidad para recibir más visitantes que en 
la actualidad (un máximo de 3000) con un sistema pla-
nificado	de	horarios	y	 rutas,	pero	no	quiso	avanzar	una	
cifra. Sin embargo, la Unesco ha advertido en varias oca-
siones que el monumento se encuentra cercano al punto 
de saturación y el Gobierno no debe emprender ninguna 
política de captación de nuevos visitantes, algo con lo que 
coincide el viceministro Roca Rey. 

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

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

Assim como no português é possível criar neologismos a partir de morfe-
mas, no caso do morfema ‘des-’ que indica separação ou negação e, pelo 
que também podemos inferir do texto, o neologismo “desmachupizar” sig-
nifica retirar a quantidade massiva de pessoas da região de Machu Picchu.Gabarito “D” 

192. (ENEM 2011)

GLASBERGEN, R. Today’s cartoon. Disponível em:  
<http://www.glasbergen.com>. Acesso em: 23 jul. 2010. 

Na fase escolar, é prática comum que os professores passem ati-
vidades extraclasse e marquem uma data para que as mesmas 
sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a 
professora ouve uma estudante apresentando argumentos para 
(A) discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. 
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A(B) elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. 
(C) sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. 
(D) reclamar do curto prazo para entrega do trabalho. 
(E) convencer de que fez o relatório solicitado. 

Conforme informado na questão, as atividades extraclasse devem ser 
entregues ao professor para correção e a ilustração da tirinha não mos-
tra o trabalho nas mãos da menina ou da professora, por exemplo, o que 
nos induz a pensar que o trabalho não foi feito. Logo, a fala da garota 
é um argumento que tenta convencer a professora de que ela fez o tra-
balho e o entregará telepaticamente, pois seu tema trata justamente de 
modos de economizar papel, eletricidade e outros recursos e assim seria 
incoerente gastar tais recursos para a entrega do trabalho.Gabarito “E” 

193. (ENEM 2011) 

War 

Until the philosophy which holds one race superior And 
another inferior 
Is	finally	and	permanently	discredited	and	abandoned,	
Everywhere is war – Me say war. 

That until there is no longer 
First class and second class citizens of any nation, 
Until the color of a man’s skin 
Is	of	no	more	significance	than	the	color	of	his	eyes	–	
Me say war. 
[...]

And until the ignoble and unhappy regimes 
that hold our brothers in Angola, in Mozambique, 
South Africa, sub-human bondage have been toppled, 
Utterly destroyed – 
Well, everywhere is war – Me say war. 
War in the east, war in the west, 
War up north, war down south – 
War – war – Rumors of war. 
And until that day, the African continent will not know 
peace. 
We,	Africans,	will	fight	–	we	find	it	necessary	–	
And we know we shall win 
As	we	are	confident	in	the	victory.	
[...]

MARLEY, B. Disponível em: <http://www.sing365.com>. 
Acesso em: 30 jun. 2011 (fragmento). 

Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas 
canções.	Ciente	de	sua	influência	social,	na	música	War,	o	cantor	
se utiliza de sua arte para alertar sobre 
(A) a inércia do continente africano diante das injustiças sociais. 
(B) a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais 

e sociais. 
(C) as acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. 
(D) as discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos 

como	causa	de	conflitos.	
(E) a	fragilidade	das	diferenças	raciais	e	sociais	como	justifica-

tivas para o início de uma guerra. 

A segunda estrofe da canção afirma abertamente que enquanto houver pri-
meira e segunda classes e enquanto a cor da pele não for mais relevante do 
que a cor dos olhos ainda diremos que há guerra. Nota: a expressão “Me say 
war” é gramaticalmente incorreta, pois ‘me’ é um pronome e por isso não 
pode ser sujeito do verbo ‘say’.Gabarito “B” 

194. (ENEM 2011) 
How’s your mood? 

For an interesting attempt to measure cause and effect try 
Mappiness, a project run by the London School of Econo-
mics, which offers a phone app that prompts you to record 
your mood and situation. 

The Mappiness website says: “We’re particularly interes-
ted 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://www.bbc.co.uk.  
Acesso em: 27 jun. 2011 (adaptado). 

O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Econo-
mics, 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.

Segundo a afirmação do site informada pelo texto: “We’re particularly 
interested in how people’s happiness is affected by their local environ-
ment.”, o interesse principal do projeto é relacionar a felicidade das pes-
soas com o ambiente em que elas estão.Gabarito “D” 

195. (ENEM 2011)

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 peo-
ple	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, n° 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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A A expressão university graduates mostra um nível de graduação superior 
em relação ao nível de estudo de alguém que parou de estudar aos 16 anos, 
assim a intenção é reforçar a diferença entre os níveis de escolaridade.Gabarito “E” 

196. (ENEM 2010) 

Viva Ia 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
 [...]

MARTlN, C. Viva la vida, CoIdpIay.  
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 frag-
mento da canção Viva Ia 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.

A expressão I used to é utilizada em inglês para exprimir ações que se re-
petiam costumeiramente, mas no tempo presente não acontecem mais, ou 
ainda para expressar sentenças que eram verdadeiras no tempo passado, 
mas atualmente não são mais verdade.Gabarito “A” 

197. (ENEM 2010) 

THE WEATHER MAN
They say that the British love talking about the weather. 
For other nationalities this can be a banal and boring 
subject of conversation, something that people talk 
about when they have nothing else to say to each other. 
And yet the weather is a very important part of our lives.  
That	at	least	is	the	opinion	of	Barry	Gromett,	press	offi-
cer	for	The	Met	Office.	This	is	located	in	Exeter,	a	pretty	
cathedral city in the southwest of England. Here emplo-
yees – and computers – supply weather forecasts for 
much of the world.

Speak Up. Ano XXIII, nº 275.

Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra
(A) o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre 

banalidades.
(B) a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas.
(C) a importância de se entender sobre meteorologia para falar 

inglês.
(D) as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma 

língua.
(E) o	conflito	entre	diferentes	ideias	e	opiniões	ao	se	comunicar	

em inglês. 

A primeira frase do texto já aponta para o fato de que conversar sobre o 
tempo é um assunto comum na Inglaterra, enquanto para outros países 
pode servir apenas como um tema banal de conversa.Gabarito “D” 

198. (ENEM 2010) 

Disponível em: <http://www.fool.com>. Acesso em: 21 jul. 2010.

Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anun-
ciado, tem-se acesso a duas palavras que BiII 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 con-

correntes.

As duas palavras mencionadas no título da matéria: “The Two Words [...]” 
referem-se às duas pequenas companhias citadas no início do segundo pa-
rágrafo que começaram na frente na disputa que, segundo o texto, derruba-
ria a tecnologia dos computadores.Gabarito “E” 

199. (ENEM 2010)

Bilingüismo en Ia Educación Media  
Continuidad, no continuismo 

Aun sin escuela e incluso a pesar de La escuela, para-
guayos y paraguayas se están comunicando en gua-
raní. 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.
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AGracias precisamente a los programas escolares, aun 
en contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado. 
Los guaraní hablantes se han acercado con mayor fuerza 
a La adquisición del castellano, y algunos castellanoha-
blantes 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 edu-
cación paraguaya merece La más viva y decidida pro-
testa, pero esta postura ética no puede encubrir el con-
tinuismo 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 para-
guayas y paraguayos sienten por su querida lengua. El 
guaraní, lengua de comunicación sí y mil veces sí; len-
gua 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 impo-
sição. 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 para-
guaios ao guarani.

O último parágrafo mostra que o ensino da língua guarani nas escolas é 
saudável, pois estimula os não falantes a aprenderem e ao mesmo tempo 
combate o preconceito contra a língua, porém é preciso ter um olhar ético 
para que a língua guarani não seja imposta, mas sim oferecida como língua 
de comunicação que é sua verdadeira essência.Gabarito “D” 

200. (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.

O primeiro parágrafo mostra que o principal fator para a sobrevivência da 
língua guarani é seu ensino nas escolas: “Aun sin escuela e incluso a pesar 
de la escuela, paraguayos y paraguayas se están comunicando en guaraní.”Gabarito “D” 

201. (ENEM 2010)

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 noticias dos lugares que visitam a parentes e 
amigos. Publicado no site do projeto ANDRILL, o texto em for-
mato de cartão-postal tem o propósito de 
(A) comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Esta-

dos 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 car-

tão-postal da Antártica.
(E) solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado pro-

jeto com maior frequência.

O título do anúncio “trade postcards with us” e o último trecho do texto 
“ [...] and we’ll send a postcard to you from the ice!” mostram ao leitor a 
possibilidade de receber um cartão-postal vindo da Antártica.Gabarito “D” 

202. (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 Ia 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	de	

viagem.
(B) ter	um	certificado	especial	tirado	em	outubro	de	2004.
(C) tirar o passaporte do animal e logo vaciná-Io.
(D) vacinar o animal contra todas as doenças.
(E) vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele.
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A De acordo com o texto é obrigatório o uso de passaporte para animais cujos 
donos são de países da União Europeia e que pretendem viajar entre os 
demais países, mas para adquirir este documento é preciso que o animal 
esteja devidamente vacinado.Gabarito “E” 

203. (ENEM 2010) 

Revista Glamour Latinoamérica. México, mar. 2010.

O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar 
as características do produto que pretende vender. Assim, no 
texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não a 
espanhola, tem a intenção de
(A) atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda.
(B) popularizar a prática de exercícios esportivos.
(C) agradar aos compradores ingleses desse tênis.
(D) incentivar os espanhóis a falarem outras línguas.
(E) enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto.

A utilização de palavras estrangeiras, principalmente de língua inglesa, ten-
dem a deixar o texto mais jovem e moderno que provavelmente chamaria 
mais atenção do público alvo do produto.Gabarito “A” 

204. (ENEM 2010) 

Disponível em: <http://www.weblogcartoons.com>.  
Acesso em: 13 jul. 2010.

Os aparelhos eletrônicos contam com um número cada vez 
maior de recursos. O autor do desenho detalha os diferen-
tes acessórios e características de um celular e, a julgar pela 
maneira como os descreve, ele
(A) prefere os aparelhos celulares com flip, mecanismo que se 

dobra, estando as teclas protegidas contra eventuais danos.
(B) apresenta uma opinião sarcástica com relação aos aparelhos 

celulares repletos de recursos adicionais.
(C) escolhe seus aparelhos celulares conforme o tamanho das 

teclas, facilitando o manuseio.
(D) acredita que o uso de aparelhos telefônicos portáteis seja 

essencial para que a comunicação se dê a qualquer instante.
(E) julga essencial a presença de editor de texto, nos celula-

res, pois ele pode concluir seus trabalhos pendentes fora 
do escritório.

Cada recurso do dispositivo vem acompanhado de comentários como 
“[...] so that annoying callers can bother me at ant time”, “[...] so that 
I look like an idiot” que expressam o sarcasmo do autor em relação ao 
aparelho e seus usuários.Gabarito “B” 

205. (ENEM 2010) 

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, también. 
Esa es La conclusión a La que han lIegado investigadores 
de La Universidad de Navarra que han hecho un segui-
miento 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”. EI 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 Bas-
terra-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 hacién-
dolo, 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).

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar 
informações a respeito dos mais variados assuntos, e seu título 
antecipa o tema que será tratado. Tomando como base o frag-
mento,	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 tomar anoréxicas. 
(D) Fumantes engordam mais que não fumantes.
(E) Tabagismo como fator de emagrecimento.

O texto foca a relação entre o ganho de massa corporal (IMC) e o hábito de 
fumar, ao final da pesquisa relatada concluí-se que pessoas que pararam 
de fumar ganham mais peso, seguidas das pessoas que fumam e por 
último os não fumantes e como a própria pesquisa concluí não fumar é a 
melhor opção entre as três.Gabarito “D” 

206. (ENEM 2010)

The record industry
The record industry is undoubtedly in crisis, with labels 
laying off employees in continuation. This is because CD 
sales are plummeting as youngsters prefer to download 
their music from the Internet, usually free of charge. 
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AAnd yet it´s not all gloom and doom. Some labels are in fact 
thriving. Putumayo World Music, for example, is growing, 
thanks to its catalogue of ethnic compilation albums, featu-
ring work by largely unknown artists from around the planet.

Putumayo, which takes its name from a valley in Colom-
bia, was founded in New York in 1993. It began life as an 
alternative clothing company, but soon decided to concen-
trate on music. Indeed its growth appears to have coinci-
ded with that of world music as a genre.

Speak Up. Ano XXIII nº 275 (fragmento).

A	indústria	fonográfica	passou	por	várias	mudanças	no	século	
XX e como consequência as empresas enfrentaram crises. 
Entre as causas, o texto da revista Speak Up aponta.
(A) o baixo interesse dos jovens por alguns gêneros musicais.
(B) o acesso a músicas, geralmente sem custo, pela internet.
(C) a compilação de álbuns com diferentes estilos musicais.
(D) a ausência de artistas populares entre as pessoas mais 

jovens.
(E) o aumento do número de cantores desconhecidos.

O trecho: “This is because CD sales are plummeting as youngsters prefer 
to download their music from the Internet, usually free of charge.” aponta 
para o principal argumento da matéria na revista Speak Up sobre a crise 
na indústria fonográfica.Gabarito “B” 

207. (ENEM 2010) 

The six-year molars
The	 six-year	molars	 are	 the	 first	 permanent	 teeth.	They	
are the “keystone” of the dental arch. They are also extre-
mely susceptible to decay.

Parents have to understand that these teeth are very 
important. Over 25% of 6 to 7 year old children have 
beginning cavities in one of the molars.

The early loss of one of these molars causes serious 
problems in childhood and adult life. It is never easy for 
parents to make kids take care of their teeth. Even so, 
parents have to insist and never give up.

Módulo do Ensino Integrado:	Fundamental,	Médio,	Profissional-	DCL.

O texto aborda uma temática inerente ao processo de desen-
volvimento do ser humano - a dentição.
Há	informação	quantificada	na	mensagem	quando	se	diz	que	
as cáries dos dentes mencionados
(A) acontecem em mais de 25% das crianças entre seis e 

sete anos.
(B) ocorrem em menos de 25% das crianças entre seis e 

sete anos.
(C) surgem em uma pequena minoria das crianças.
(D) começam em crianças acima dos 7 anos.
(E) podem levar dezenas de anos para ocorrer.

Over significa mais do que, assim, de acordo com o texto mais de 25% das 
crianças entre 6 e 7 anos sofrem cáries nos dentes molares.Gabarito “A” 

208. (ENEM 2010) 

Crystal Ball
Come see your life in my crystal glass –
Twenty-five	cents	is	all	you	pay.
Let me look into your past –
Here’s what you had for lunch today:
Tuna salad and mashed potatoes,
Collard greens pea soup and apple juice,

Chocolate milk and lemon mousse.
You	admit	I’ve	got	told	it	all?
Well, I know it, I confess,
Not by looking, in my ball,
But just by looking at your dress.

SILVERSTEIN, S. Falling up. New York:  
Harper Collins Publishers, 1996.

A curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio 
peculiar sobre algumas pessoas, a ponto de colocá-las em 
situações inusitadas. Na letra da música Crystal Ball! Essa 
situação	fica	evidente	quando	é	revelado	à	pessoa	que	ela
(A) recebeu uma boa notícia.
(B) ganhou um colar de pedras.
(C) se sujou durante o almoço.
(D) comprou vestidos novos.
(E) encontrou uma moeda.

A letra da canção nos leva a pensar que uma pessoa realmente está vendo 
informações sobre a outra dentro de uma bola de cristal, porém há uma 
quebra de expectativa inusitada quando o suposto vidente afirma que não 
obteve tais informações A partir da bola de cristal, mas deduzindo das man-
chas de comida que estão no vestido da cliente.Gabarito “C” 

209. (ENEM 2010) 

El sistema que se ha estado utilizando es el de urna 
electrónica con teclado numérico para La emisión del voto. 
Tiene	 botones	 especiales	 de	 confirmación	 e	 impresión	
de acta inicial con activación por clave. La caja de balotas 
electrónicas es una computadora personal con un uso 
específico	que	tiene	las	siguientes	características:	resistente,	
pequeña en dimensión, liviana, con fuentes autónomas 
de energía y recursos de seguridad. La característica más 
destacable del sistema brasileño reside en que permite 
unificar	El	registro	y	verificación	de	la	identidad	del	elector,	la	
emisión y el escrutinio de voto en una misma máquina.

Voto electrónico en Brasil.  
Disponível em: <http://www.votoelectronico.info/blog>. 

Acesso em: 12 abr. 2009 (adaptado).

Pela observação da imagem e leitura do texto, a respeito da 
votação	eletrônica	no	Brasil,	identifica-se	como	tema
(A) a funcionalidade dos computadores, por meio das palavras-

-chave teclado, botones, impresión, electrónicas e compu-
tadora.

(B) a evolução das máquinas modernas, por meio das palavras-
-chave teclado, botones, electrónicas, energia e máquina.

(C) a segurança da informação, por meio das palavras-chave 
electrónica, clave, seguridad, verificación e identidad.

(D) o sistema brasileiro de votação eletrônica, por meio das 
palavras-chave urna, teclado, voto, botones e elector.

(E) a linguagem matemática, por meio das palavras-chave 
numérico, clave, pequeña, dimensión e energia.

A imagem que acompanha o texto mostra a urna eletrônica utilizada 
nas eleições brasileiras e as palavras chaves que incluem urna e voto 
reforçam o tema principal.Gabarito “D” 
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A 210. (ENEM 2010)

Hip hop music
Hip hop music is a musical genre which developed as Part 
of	hip	hop	culture,	and	is	defined	by	key	stylistic	elements	
such as rapping, DJing, sampling (or synthesis), scrat-
ching and beat boxing. Hip hop began in the South Bronx 
of New York City in the 1970s. The term rap is often used 
synonymously with hip hop, but hip hop denotes the prac-
tices of an entire subculture.
Brazilian hip hop is one of the world’s major hip hop scenes, 
with	active	rap,	break	dance,	and	graffiti	scenes	especially	
in São Paulo, where groups tend to have a more internatio-
nal	style,	influences	by	old	school	hip	hop	and	gangsta	rap.
Brazilian	rap	has	served	as	a	reflection	of	political	social	
and racial issues plaguing the disenfranchised youth in 
the suburbs of São Paulo and Rio. The lyrical content, 
band names, and song names used by Brazilian hip hop 
artists often connote the socio-political issues surroun-
ding their communities.

Disponível em: <http://en.wikipedia.org.  
Acesso em: 8 jul. 2010 (fragmento).

Sendo a música uma das formas de manifestação cultural de 
um país, o rap brasileiro, a partir das informações do texto, tem 
sido caracterizado
(A) pela	 influência	 internacional	 nos	 nomes	 de	 bandas	 e	 de	

músicas.
(B) como	um	instrumento	de	reflexão	crítica	do	jovem	da	periferia.
(C) pela irreverência dos cantores, adeptos e suas vestimentas.
(D) como um gênero musical de menor prestígio na sociedade.
(E) ela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop.

O trecho “Brazilian rap has served as a reflection of political social and racial 
issues [...]” mostra que a principal característica do rap brasileiro é a refle-
xão política e social que se reflete na letra e nos nomes das bandas, como o 
próprio texto informa mais adiante.Gabarito “B” 

211. (ENEM 2010)
El Camino de la lengua nos lleva hasta el siglo X, época 
en la que aparecen las Glosas Emilianenses en el monas-
terio de Suso en San Millán (La Rioja). Las Glosas Emi-
lianenses están consideradas como el testimonio escrito 
más antiguo del castellano. Paso a paso y pueblo a pue-
blo, el viajero llegará al siglo XV para asistir al nacimiento 
de la primera Gramática de La Lengua Castellana, la de 
Nebrija. Más tarde, escritores como Miguel de Cervantes, 
Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, Santa Teresa 
de Jesús o el contemporáneo Miguel Delibes irán apare-
ciendo a lo largo del itinerario.
Pero la literatura no es el único atractivo de este viaje que 
acaba de comenzar.
Nuestra ruta está llena de palacios, conventos, teatros y 
restaurantes. La riqueza gastronómica de esta región ES 
algo que el viajero debe tener muy en cuenta.

Revista Punto y Coma. Espanha, n°9, nov./dez. 2007.

O “Camino de la lengua”, um percurso para turistas na Espa-
nha, conduz o viajante por um roteiro que, além da temática 
original sobre a língua e a literatura espanholas, envolve tam-
bém os aspectos
(A) turísticos e místicos.
(B) culturais e educacionais.
(C) históricos e de enriquecimento.
(D) literários	e	de	conflito	religioso.
(E) arquitetônicos e gastronômicos.

O último parágrafo do texto mostra que a rota está cheia de palácios, conven-
tos e teatros, que representam as atrações arquitetônicas, e restaurantes, que 
mostram a área gastronômica do passeio.Gabarito “E” 

212. (ENEM 2010) 

Jesulín y Cayetano Rivera salieron a hombros por La 
puerta grande aplaudidos por María José Campanario y 
la duquesa de Alba.

Expectación, mucha expectación fue la que se vivió el 
pasado sábado en la localidad gaditana de Ubrique. Un 
cartel de lujo para una tarde gloriosa formado por los dies-
tros Jesulín, “El Cid”, y Cayetano Rivera. El de Ubrique 
pudo presumir de haber sido “profeta en su tierra” en una 
tarde triunfal, con un resultado de tres orejas y salida por 
la puerta grande. 

Desde primera hora de la tarde, numerosos curiosos y 
aficionados	fueron	llegando	a	los	al	redores	de	la	plaza	y	
al hotel Sierra de Ubrique, donde hubo un gran ambiente 
previo a la cita taurina, dado que era el sitio donde esta-
ban hospedados los toreros.

Revista ¡Hola! nº 3.427, Barcelona, 7 abr. 2010 (fragmento).

O texto traz informações acerca de um evento de grande 
importância ocorrido em Ubrique – uma tourada. De acordo 
com esse fragmento, alguns dos fatos que atestam a vitória 
nesse evento, típico da cultura espanhola, são
(A) a realização de cortejo público ao toureiro e o abraço do 

adversário.
(B) a hospedagem no Hotel Sierra de Ubrique e a presença da 

família real.
(C) a formação de fã-clubes numerosos e o recebimento de 

título de nobreza.
(D) o acúmulo de maior número de orelhas e a saída pelo 

portão principal.
(E) a reunião de numerosos curiosos e o apreço de uma rica 

mulher.

O trecho “ [...] una tarde triunfal, con un resultado de três orejas y salida 
por la puerta grande.” mostram que a quantidade de orelhas obtidas pelo 
toureiro e o fato deste conseguir sair pela porta da frente da arena lhe 
garantem o triunfo do jogo.Gabarito “D” 

213. (ENEM 2010)

Disponível em: <www.gaturro.com>.  
Acesso em: 10 ago. 2010.

O gênero textual história em quadrinhos pode ser usado com a 
intenção de provocar humor. Na tira, o cartunista Nik atinge o 
clímax dessa intenção quando
(A) apresenta, já no primeiro quadro, a contradição de humores 

nas feições da professora e do aluno.
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A(B) sugere, com os pontos de exclamação, a entonação 
incrédula de Gaturro em relação à pergunta de Agatha.

(C) compõe um cenário irreal em que uma professora não 
percebe no texto de um aluno sua verdadeira intenção.

(D) aponta que Agatha desconstrói a ideia inicial de Gaturro a 
respeito das reais intenções da professora.

(E) congela a imagem de Agatha, indicando seu desinteresse 
pela situação vivida por Gaturro.

Um dos recursos mais utilizados para provocar humor é a quebra de expec-
tativa como acontece na tirinha quando Agatha mostra para Gaturro que as 
marcas vermelhas não são de batom, mas sim da cor da caneta utilizada pra 
corrigir os erros ortográficos em sua redação.Gabarito “D” 

214. (ENEM 2010) 
La cueca chilena

La cueca es la danza nacional de Chile, la protagonista de 
las celebraciones y festividades criollas. Su origen
No	 está	 claramente	 definida	 ya	 que	 investigadores	 la	
vinculan a culturas como la española, africana, peruana, 
así como también a la chilena.

La rutina de esta danza encuentra – según algunos fol-
cloristas	 –	 una	 explicación	 zoomórfica	 por	 provenir	 de	
la “clueca”, concepto con el que se hace referencia a 
los movimientos que hace una polla cuando es requerida 
por el gallo. Es por ello que el rol del hombre, en el baile, 
se asemeja a la rueda y al entusiasmo que pone el gallo 
en su conquista amorosa. La mujer, en cambio, sostiene 
una conducta más defensiva y esquiva.

Disponível em: <http://www.chile.com>.  
Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).

Todos os países têm costumes, músicas e danças típicos, que 
compõem o seu folclore e diferenciam a sua cultura. Segundo o 
texto “Na cueca”, dança típica do Chile, o comportamento e os 
passos do homem e da mulher, estão associados
(A) à postura defensiva da mulher.
(B) à origem espanhola da dança.
(C) ao cortejo entre galo e galinha.
(D) ao entusiasmo do homem.
(E) ao nacionalismo chileno.

O segundo parágrafo aponta para as conclusões de alguns folcloristas 
sobre a origem zoomórfica da dança: “[...] por provenir de la ‘clueca’, 
concepto con el que se hace referencia a los movimientos que hace una 
polla cuando es requerida por el gallo.”Gabarito “C” 

215. (EXAMES DO MEC) Leia:

Ponta das Canas Beach – Florianópolis
Distant 34 km from downtown, Ponta das Canas shines 
for its natural beauty and calm and usually warm water. Its 
white sand beach is 1.9 km long. A good option for water 
sports. It is very requested by international tourists. 

O Brasil ocupa posição de destaque no panorama turístico inter-
nacional, encantando estrangeiros com suas belezas naturais. 
Com base no texto acima, a praia de Ponta das Canas 
(A) dista 34 km do continente. 
(B) atrai por suas águas frias. 
(C) oferece areia terapêutica. 
(D) favorece esportes náuticos 

O trecho “A good option for water sports.” é a indicação dada pela revista de 
que a praia Ponta das Canas é favorável para a prática de esportes aquáticos.Gabarito “D” 

216. (EXAMES DO MEC)

O texto acima é uma propaganda de um perfume masculino. A 
palavra que indica que o perfume é novo é
(A) fragance.
(B) dunhill.
(C) men.
(D) new.

As demais alternativas indicam respectivamente: fragrância, dunhill (a marca 
do produto) e homens. A alternativa D significa ‘novo’.Gabarito “D” 

217. (EXAMES DO MEC)

Sandra Rawson & David Osbourne
Request the honour of your presence

at their marriage
Saturday, the first of August

two thousand seven
at half past three o’clock

Christ Church, Greenwich
and after ward at the reception

Round Hill Country Club
R.S.V.R.

O texto acima é
(A) carta	de	notificação	de	compra	de	uma	casa.
(B) convite para cerimônia de casamento.
(C) anúncio	de	festa	beneficente	em	uma	igreja.
(D) alerta ao consumidor de defeito no aparelho.

A segunda linha do texto indica que se trata de um convite de casamento. 
“Request the honour of your presence at their marriage.”Gabarito “B” 
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There are over two hundred museums and museum col-
lections in Slovenia. Many among them are of world impor-
tance,	for	example,	the	discovery	of	the	world’s	oldest	flute	
in	Divje	Babe	near	Idrija.	Numerous	finds	are	preserved	in	
museums, and in many places they are exhibited in situ 
in archeology parks and at excavation sites arranged for 
visitors. Libraries and archives also maintain rich historical 
and cultural heritage collections.

O texto acima mostra um pouco sobre o turismo na Eslovênia.
Com base na leitura do texto, depreende-se que
(A) existem mais de 200 museus na Eslovênia.
(B) a livraria mais antiga foi encontrada em Divje Babe.
(C) os visitantes podem escavar nos parques do site.
(D) pode-se achar guias de monumentos nas livrarias.

A primeira frase do texto já indica que há mais de duzentos museus na 
Eslovênia e ao longo do texto é possível conhecer alguns de importância 
mundial e outras características históricas do país.Gabarito “A” 

219. (EXAMES DO MEC) Leia: 

Vários segmentos da sociedade trabalham a favor do amparo a 
crianças abandonadas. A International Advertising Association, 
no texto acima, tenta persuadir as pessoas a 
(A) ajudar	financeiramente.	
(B) divulgar a campanha. 
(C) participar afetivamente. 
(D) contribuir com doações. 

O trecho “It´s not your money – it’s you we want” mostra que a entidade não 
está interessada em ajuda monetária, mas que ela precisa da presença física 
dos voluntários para dar afeto às crianças.Gabarito “C” 

220. (EXAMES DO MEC)

Después del shampoo aplicar el acondicionador sobre 
los cabellos mojados y distribuir uniformemente. Evite 
aplicarlo en las raíces. Dejar actuar durante un minuto y 
enjuagar bien.

Este	texto	tem	por	finalidade
(A) orientar o consumidor sobre o modo de utilização de um 

produto.

(B) descrever as características de um produto para o consu-
midor.

(C) alertar o consumidor quanto aos riscos da má utilização de 
um produto.

(D) informar o consumidor quanto à origem de um produto.

A utilização de verbos como aplicar, distribuir, evite e dejar indica que o 
texto contém instruções de uso do produto.Gabarito “A” 

221. (EXAMES DO MEC) Na embalagem de um produto, lê-se:

Para mais detalhes sobre nossos produtos, disque 
0800-000333000 – night & day – ou acesse nosso site 
www.grom.com

Pode-se	afirmar	que
(A) os serviços de atendimento ao consumidor funcionam 24 

horas por dia.
(B) a	empresa	dificulta	o	contato	com	os	consumidores	de	seus	

produtos.
(C) é necessário ter computador para entrar em contato com o 

atendimento.
(D) o atendimento através do serviço é feito em língua inglesa.

As palavras em inglês do texto significam ‘dia e noite’, logo o serviço é 
oferecido sem interrupções.Gabarito “A” 

222. (EXAMES DO MEC) Na bula de pílulas anticoncepcionais, 
lê-se:

This product does not protect against HIV infection (AIDS) 
and other sexually transmitted diseases.

Pode-se	afirmar	que	o	medicamento
(A) não deve ser utilizado por portadores do vírus HIV.
(B) evita a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis.
(C) não protege contra a AIDS e outras doenças sexualmente 

transmissíveis.
(D) diminui o risco de contágio da AIDS e de outras doenças.

Os termos does not servem para negação, assim, does not protect significa 
que o produto não protege contra o vírus HIV.Gabarito “C” 

223. (EXAMES DO MEC) Atualmente é comum encontrar, em 
embalagens e propagandas de inúmeros produtos, ter-
mos e expressões em línguas estrangeiras, tais como 
natural colors, for kids. Isso ocorre porque

(A) não temos, em língua portuguesa, palavras equivalentes.
(B) houve um aumento do número de imigrantes no Brasil nas 

últimas décadas.
(C) se imagina que o uso desses termos confere maior requinte 

aos produtos.
(D) os	 consumidores,	 no	 Brasil,	 falam	 fluentemente	 línguas	

estrangeiras.

A: incorreta, as expressões em língua estrangeira que são empregadas em 
embalagens e propagandas de produtos não servem para suprir a necessida-
de de palavras inexistentes em português, pois, ao menos nos exemplos cita-
dos, nossa língua possui equivalentes; B: incorreta, não há no texto algo que 
possa comprovar o aumento substancial de imigrantes no Brasil nas últimas 
décadas e ainda assim isso não seria o único fator determinante para a inser-
ção de palavras em língua estrangeira no vocabulário comercial; C: correta, o 
uso de expressões estrangeiras, principalmente em língua estrangeira, trazem 
a impressão de modernidade e requinte aos produtos; D: incorreta, podemos 
pensar em uma pequena parcela de consumidores no país que compreende 
fluentemente a língua inglesa, porém isso não é o fator determinante para o 
emprego de expressões estrangeiras em propagandas e embalagens.Gabarito “C” 
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5. Conhecimentos algébricos/
geométricos

5.1. Plano cartesiano

1. (ENEM 2013) A parte interior de uma taça foi gerada pela 
rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme 
mostra	a	figura.	

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da 

figura,	é	dada	pela	lei	  onde C é a medida 

da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se 
que o ponto V,	na	figura,	representa	o	vértice	da	parábola,	loca-
lizado sobre o eixo x.

Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em cen-
tímetros, é

(A) 1.
(B) 2.
(C) 4.
(D) 5.
(E) 6.

Inicialmente, devemos descobrir os valores do vértice da parábola. xv e yv. Pelo 
plano, identifica-se que yv=0 pois a parábola toca o plano das abscissas neste 

ponto. A fórmula para calcular xv é  = . Sendo a=3/2 e b= –6, temos:

Ao substituir os dados na fórmula, temos:

0 = (3)(2) − 12 + C
0 = 6 − 12 + C
0 = −6 + C
C = 6

Gabarito “E” 

2. (ENEM 2013) Nos últimos anos, a televisão tem passado 
por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade 
de imagem, som e interatividade com o telespectador. 
Essa transformação se deve à conversão do sinal analó-
gico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda 
não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar 
esses benefícios a três cidades, uma emissora de tele-
visão pretende construir uma nova torre de transmissão, 
que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes nessas 
cidades. As localizações das antenas estão representa-
das no plano cartesiano:

A torre deve estar situada em um local equidistante das três 
antenas.
O local adequado para a construção dessa torre corresponde 
ao ponto de coordenadas
(A) (65 ; 35).
(B) (53 ; 30).
(C) (45 ; 35).
(D) (50 ; 20).
(E) (50 ; 30).

A torre a ser construída precisa estar num ponto P equidistante dos pontos 
A (30,20), B (70,20) e C (60,50). Os pontos equidistantes de A e B pertencem 
à mediatriz do segmento AB. Este segmento está entre os pontos 30 e 70 da 
abscissa, logo, a mediatriz passará pela coordenada 50 (pois (30+70)/2=50). 
Para a distância do ponto C em relação a A e B, temos dPA=dPC. Esta distân-
cia pode ser calculada pela fórmula 

Elevando os dois lados ao quadrado, temos: (20)2+(yP – 20)2=(–10)2 
+(yP –50)2 

400 + (yP – 20)2= 100 + (yP – 50)2

400 + yP 2 – 40 yP +400 = 100 + yP 2 – 100 yP + 2500

60 yP = 2600 – 800

60 yP = 1800

yP = 30

Coordenadas do ponto P (50,30).

Gabarito “E” 

3. (ENEM 2013) Durante uma aula de Matemática, o pro-
fessor	sugere	aos	alunos	que	seja	fixado	um	sistema	de	
coordenadas cartesianas (x, y) e representa na lousa a 
descrição de cinco conjuntos algébricos, I, II, III, IV e V, 
como se segue: 
I. é a circunferência de equação x2 + y2 = 9; 
II. é a parábola de equação y = – x2 – 1, com x variando 

de – 1 a 1; 
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III. é o quadrado formado pelos vértices (– 2, 1), (– 1, 1), 
(– 1, 2) e (– 2, 2); 

IV. é o quadrado formado pelos vértices (1, 1), (2, 1), (2, 
2) e (1, 2); V – é o ponto (0, 0).

Qual	destas	figuras	foi	desenhada	pelo	professor?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

Para o conjunto algébrico I, temos uma circunferência de raio igual a 3. 
Para o conjunto algébrico II, temos uma parábola que intercepta o eixo das 
ordenadas nos pontos (0,–1), com concavidade voltada para baixo. Como 

todas as alternativas apresentam os quadrados em suas posições corretas, 
a única alternativa que atende a todas as afirmações é a “E”.

Gabarito “E” 

4. (ENEM 2011) As frutas que antes se compravam por dúzias, 
hoje em dia, podem ser compradas por quilogramas, exis-
tindo 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) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E)

Preço m = 1,75n, assim, trata-se de uma reta que passa pelos pontos (0,0) 
e (1;1,75). 

Gabarito “E” 
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5. (ENEM 2011) O termo agronegócio não se refere apenas à 
agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa 
produção incluem fornecedores de equipamentos, servi-
ços para a zona rural, industrialização e comercialização 
dos produtos. 
O	 gráfico	 seguinte	mostra	 a	 participação	 percentual	 do	
agronegócio no PIB brasileiro: 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA).  
Almanaque abril 2010. São Paulo: Abril, ano 36 (adaptado). 

Esse	gráfico	foi	usado	em	uma	palestra	na	qual	o	orador	res-
saltou uma queda da participação do agronegócio no PIB bra-
sileiro e a posterior recuperação dessa participação, em termos 
percentuais. 
Segundo	o	gráfico,	o	período	de	queda	ocorreu	entre	os	anos	de	

(A) 1998 e 2001. 
(B) 2001 e 2003. 
(C) 2003 e 2006. 
(D) 2003 e 2007. 
(E) 2003 e 2008. 

Pelo gráfico, a queda se inicia após o pico ser atingido, ou seja, em 2003, 
e segue até 2006.

Gabarito “C” 

6. (ENEM 2010) 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	 representa	 a	 altura	 do	 filho	 desse	
casal	em	função	da	idade?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

O gráfico que representa a altura do filho deve ser uma curva contínua, 
formada por segmentos de retas com mudanças de inclinação indo do mais 
inclinado para o menos inclinado, representando a diminuição na velocida-
de do crescimento da criança à medida que os anos passam.Gabarito “A” 

7. (ENEM 2010) A	figura	a	seguir	é	a	representação	de	uma	
região por meio de curvas de nível, que são curvas fecha-
das representando a altitude da região, com relação ao 
nível do mar. As coordenadas estão expressas em graus 
de acordo com a longitude, no eixo horizontal, e a latitude, 
no eixo vertical. A escala em tons de cinza desenhada à 
direita está associada à altitude da região. 

Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento 
sobrevoa a região a partir do ponto X = (20; 60). O heli-
cóptero segue o percurso:

0,8º	L	→	0,5º	N	→	0,2º	O	→	0,1º	S	→	0,4º	N	→	0,3º	L.	

Ao	final,	desce	verticalmente	até	pousar	no	solo.
De acordo com as orientações, o helicóptero pousou em 
um local cuja altitude é
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(A) menor ou igual a 200 m.
(B) maior que 200 m e menor ou igual a 400 m.
(C) maior que 400 m e menor ou igual a 600 m. 
(D) maior que 600 m e menor ou igual a 800 m. 
(E) maior que 800 m.

Posição inicial (20,60)
0,8ºL => (20,8; 60)
0,5ºN => (20,8; 60,5)
0,2ºO => (20,6; 60,5)
0,1ºS => (20,6; 60,4)
0,4ºN => (20,6; 60,8)
0,3ºL => (20,9; 60,8)
Localizando no gráfico esta coordenada, temos que a altitude de acordo 
com a legenda é menor ou igual a 200 m.

Gabarito “A” 

8. (ENEM 2010) Um foguete foi lançado do marco zero de 
uma estação e após alguns segundos atingiu a posição 
(6,	6,	7)	no	espaço,	conforme	mostra	a	figura.	As	distân-
cias são medidas em quilômetros.

Considerando que o foguete continuou sua trajetória, mas se 
deslocou 2 km para frente na direção do eixo-x, 3 km para trás 
na direção do eixo-y, e 11 km para frente, na direção do eixo-z, 
então o foguete atingiu a posição

(A) (17, 3, 9).
(B) (8, 3, 18).
(C) (6, 18, 3).
(D) (4, 9, - 4).
(E) (3, 8, 18).

Coordenada X=6, Y=6 e Z =7. Nova coordenada X=6+2=8, Y=6-3=3 e  
Z =7+11=18 à (8,3,18). 

Gabarito “B” 

9. (ENEM 2010) Certo município brasileiro cobra a conta de 
água	de	seus	habitantes	de	acordo	com	o	gráfico.	O	valor	
a ser pago depende do consumo mensal em m³.

Se	um	morador	pagar	uma	conta	de	R$	19,00,	 isso	significa	
que ele consumiu

(A) 16 m3 de água.
(B) 17 m3 de água.
(C) 18 m3 de água.
(D) 19 m3 de água.
(E) 20 m3 de água.

De acordo com o gráfico, o consumo entre 0 e 10 m3 corresponde a uma 
taxa única de R$ 10,00. Depois, até 15 m3, paga-se um adicional de R$ 1,00/
m3 consumido. Depois, para os 5 m3 seguintes, paga-se um adicional de 
(25 – 15)/(20 – 15) = R$ 2,00/m3 consumido. 
Portanto, uma conta de R$ 19,00 indica um consumo de 10 m3 na faixa 1 de 
preço, 5 m3 na faixa 2 de preço e 19 – 15 = R$ 4,00 na faixa 3 de preço, que 
equivale a 2 m3 na última faixa de preço. Assim, temos 10 + 5 + 2 = 17 m3.

Gabarito “B” 

10. (ENEM 2009) Muitas vezes o objetivo de um remédio é 
aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já 
existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defe-
sas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa 
quantidade deve voltar ao normal.
Se uma determinada pessoa ingere um medicamento 
para aumentar a concentração da substância A em seu 
organismo, a quantidade dessa substância no organismo 
da pessoa, em relação ao tempo, pode ser melhor repre-
sentada	pelo	gráfico

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Deve-se escolher o gráfico no qual há um salto na concentração de uma 
substância ao longo do tempo e depois a mesma retorna ao normal. Portan-
to, a alternativa D é a que melhor representa este comportamento.

Gabarito “D” 
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11. (ENEM 2009) Paulo emprestou R$ 5.000,00 a um amigo, 
a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere x o 
número de meses do empréstimo e M(x) o montante a ser 
devolvido	para	Paulo	no	final	de	meses.
Nessas	condições,	a	 representação	gráfica	correta	para	
M(x) é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

M(X) = R$ 5.000,00 + (3% de R$ 5000,00)x = 5000 + 150x
Trata-se de uma equação de uma reta crescente, passando pelo ponto 
(0,5000). A única alternativa que apresenta uma reta com estas proprieda-
des é a alternativa A.

Gabarito “A” 

12. (ENEM 2009) A importância do desenvolvimento da ati-
vidade turística no Brasil relaciona-se especialmente 
com os possíveis efeitos na redução da pobreza e das 
desigualdades por meio da geração de novos postos de 
trabalho e da contribuição para o desenvolvimento sus-
tentável regional.

No	gráfico	são	mostrados	três	cenários	–	pessimista,	previsível,	
otimista – a respeito da geração de empregos pelo desenvolvi-
mento de atividades turísticas.

De	 acordo	 com	 o	 gráfico,	 em	 2009,	 o	 número	 de	 empregos	
gerados pelo turismo será superior a 

(A) 602.900 no cenário previsível.
(B) 660.000 no cenário otimista.
(C) 316.000 e inferior a 416.000 no cenário previsível.
(D) 235.700 e inferior a 353.800 no cenário pessimista.
(E) 516.000 e inferior a 616.000 no cenário otimista.

Segundo o gráfico, em 2009, o número de empregos gerados de acordo 
com o cenário otimista está entre as faixas 516.000 e 616.000.

Gabarito “E” 

13. (ENEM 2009) A empresa SWK produz um determinado 
produto x, cujo custo de fabricação é dado pela equação 
de uma reta crescente, com inclinação dois e de variável 
x. Se não tivermos nenhum produto produzido, a despesa 
fixa	é	de	R$	7,00	e	a	função	venda	de	cada	unidade	x é 
dada por -2x2 + 229,76x - 441,84.
Tendo	em	vista	uma	crise	financeira,	a	empresa	fez	algu-
mas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da pro-
dução de cada unidade produzida. Nessas condições, a 
função lucro da empresa pode ser expressa como

(A) L(x)= –2x2 + 228x – 448,00 
(B) L(x)= –2x2 + 227,76x – 448,84 
(C) L(x)= –2x2 + 228x – 441,84
(D) L(x)= –2x2 + 229,76x – 441,84 
(E) L(x)= –2x2 + 227,76x – 448,96

Cantes = 2X + 7
V = -2X2 + 229,76X – 441,84
Queda de 12% no custo à Cdepois = 0,88 × (2X + 7) 
Lucro = V – Cdepois = –2x2 + 228x – 448,00

Gabarito “A” 

14. (ENEM 2009) A suspeita de que haveria uma relação cau-
sal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela 
primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar 
essa possível associação, foram conduzidos inúmeros 
estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo 
do número de casos de câncer em relação ao número de 
cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostra-
dos	no	gráfico	a	seguir.	

Centers for Disease Control and Prevention CDC-EIS   
Summer Course – 1992 (adaptado). 

De	acordo	com	as	informações	do	gráfico,	
(A) o consumo diário de cigarros e o número de casos de cân-

cer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. 
(B) o consumo diário de cigarros e o número de casos de cân-

cer de pulmão são grandezas que não se relacionam. 
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(C) o consumo diário de cigarros e o número de casos de cân-
cer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. 

(D) uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosti-
cada com câncer de pulmão. 

(E) o consumo diário de cigarros e o número de casos de cân-
cer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas 
sem proporcionalidade. 

Pelo gráfico vemos que as grandezas estão relacionadas, mas não são di-
reta ou inversamente proporcionais, pois uma das grandezas não se altera 
necessariamente sempre que a outra se altera, de forma que podemos afir-
mar que não existe uma relação de proporcionalidade.

Gabarito “E” 

15. (ENEM 2009) Uma empresa produz jogos pedagógicos 
para	computadores,	 com	custos	fixos	de	R$	1.000,00	e	
custos variáveis de R$ 100,00 por unidade de jogo produ-
zida. Desse modo, o custo total para x jogos produzidos é 
dado por C(x) = 1 + 0,1x (em R$1.000,00).
A gerência da empresa determina que o preço de venda 
do produto seja de R$ 700,00. Com isso a receita bruta 
para x jogos produzidos é dada por R(x) = 0,7x (em 
R$1.000,00). O lucro líquido, obtido pela venda de x uni-
dades de jogos, é calculado pela diferença entre a receita 
bruta	 e	 os	 custos	 totais.	O	 gráfico	 que	modela	 correta-
mente o lucro líquido dessa empresa, quando são produ-
zidos x jogos, é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Lucro Líquido = L = 0,7x – (1 + 0,1x) = 0,6x – 1
Assim, temos os seguintes valores de lucro líquido para os valores de x:
X = 0 à L = –1
X = 1 à L = –0,4
X = 2 à L = 0,2
Assim, temos que o lucro líquido é representado por uma reta crescente, 
que inicialmente apresenta valores negativos e que cruza o eixo x para um 
valor de x entre 1 e 2, se tornando positivo indefinidamente. Assim, a única 
reta que representa o que foi descrito é a apresentada na alternativa B.

Gabarito “B” 

16. (ENEM 2009 – SIMULADO) Um	desfibrilador	é	um	equipa-
mento utilizado em pacientes durante parada cardiorrespi-
ratória com objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo 
cardíaco. O seu funcionamento consiste em aplicar uma 
corrente elétrica intensa na parede torácica do paciente em 
um intervalo de tempo da ordem de milissegundos.
O	gráfico	seguinte	representa,	de	forma	genérica,	o	com-
portamento da corrente aplicada no peito dos pacientes 
em função do tempo.

(A)

De	acordo	com	o	gráfico,	a	contar	do	instante	em	que	se	inicia	
o pulso elétrico, a corrente elétrica inverte o seu sentido após

(A) 0,1 ms.
(B) 1,4 ms.
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(C) 3,9 ms.
(D) 5,2 ms.
(E) 7,2 ms.

A corrente inverte o seu sentido no momento em que cruza com o eixo 
horizontal indicado no gráfico, ou seja, em 3,9 ms.

Gabarito “C” 

17. (EXAMES DO MEC)	O	gráfico	abaixo	fornece	a	velocidade,	
em metros por segundo, de um atleta em função do tempo, 
em segundos, em uma corrida de 100 metros rasos.

Com relação à velocidade do atleta nessa corrida, assinale a 
opção correta.

(A) Ele atinge sua velocidade máxima em um instante com-
preendido entre 3 segundos e 4 segundos após o início da 
corrida.

(B) Ele atinge sua velocidade máxima em um instante com-
preendido entre 5 segundos e 6 segundos após o início da 
corrida.

(C) Sua velocidade 2 segundos após o início da corrida é maior 
do que sua velocidade 7 segundos após o início da corrida.

(D) Sua velocidade 3 segundos após o início da corrida é maior 
do que sua velocidade 8 segundos após o início da corrida.

O atleta atinge sua velocidade máxima entre 5 e 6 segundos, onde a curva 
atinge seu valor máximo (pico) em torno de 12 m/s.

Gabarito “B” 

18. (EXAMES DO MEC)	A	figura	geométrica	cujo	contorno	é	
definido	pelos	pontos	 (1,1),	 (3,2),	 (5,1)	 e	 (3,5)	 do	plano	
cartesiano tem sua forma semelhante a

(A) uma	ponta	de	flecha.
(B) uma bandeirinha de festa junina.
(C) uma tela de televisão.
(D) uma prancha de surf.

A figura possui a forma semelhante a uma flecha.

Gabarito “A” 

19. (EXAMES DO MEC) A sombra de uma vareta enterrada no 
chão muda de comprimento conforme a hora do dia. Após 
o amanhecer e minutos antes do anoitecer são as horas 
em que a sombra atinge o seu comprimento máximo. Ao 
meio dia, a sombra praticamente desaparece, pois o sol 
fica	numa	posição	vertical	em	relação	à	terra.

O	gráfico	que	melhor	representa	o	comprimento	da	sombra	em	
função da hora do dia é:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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O comprimento inicia-se no máximo e vai diminuindo até atingir seu mínimo 
ao meio dia. Logo após, o comprimento da sombra passa a crescer e atinge 
seu valor máximo novamente ao final do dia. Isto é representado pela curva 
em forma de uma parábola com concavidade para cima, apresentada na 
alternativa D.

Gabarito “D” 

20. (ENEM 2008) Uma pesquisa da ONU estima que, já em 
2008, pela primeira vez na história das civilizações, a 
maioria	das	pessoas	viverá	na	zona	urbana.	O	gráfico	a	
seguir mostra o crescimento da população urbana desde 
1950, quando essa população era de 700 milhões de pes-
soas, e apresenta uma previsão para 2030, baseada em 
crescimento linear no período de 2008 a 2030.

Almanaque Abril, 2008, p. 128 (com adaptações)

De	 acordo	 com	 o	 gráfico,	 a	 população	 urbana	 mundial	 em	
2020 corresponderá, aproximadamente, a quantos bilhões de 
pessoas?

(A) 4,00.  
(B) 4,10. 
(C) 4,15.  
(D) 4,25. 
(E) 4,50.

Observando o gráfico, em 2020 haverá entre 4 e 5 bilhões de pessoas vi-
vendo em áreas urbanas. Para determinar o valor mais aproximado, basta 
contar a quantidade de traços equivalentes. Se entre 4 e 5 bilhões existem 
4 traços no total, cada traço corresponde a aproximadamente 0,25 bilhões. 
Em 2020, o gráfico mostra um traço acima de 4 bilhões de pessoas, ou 
seja, 4,25 bilhões.

Gabarito “D” 

21. (ENEM 2008) O	 gráfico	 modela	 a	 distância	 percorrida,	
em km, por uma pessoa em certo período de tempo. A 
escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas 
depende da maneira como essa pessoa se desloca. Qual 
é a opção que apresenta a melhor associação entre meio 
ou forma de locomoção e unidade de tempo, quando são 
percorridos	10	km?

(A) carroça – semana
(B) carro – dia
(C) caminhada – hora
(D) bicicleta – minuto
(E) avião – segundo

Se o gráfico representa um percurso de 10 km, a melhor unidade de tempo 
e forma de locomoção que ele representa é a caminhada por hora (10 km de 
caminhada em 2,5 horas).

Gabarito “C” 

22. (ENEM 2007) 
A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada 
à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade 
original do fármaco no organismo se reduza à metade. A 
cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, 
a	quantidade	de	fármaco	existente	no	organismo	no	final	
do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse 
intervalo.

O	 gráfico	 acima	 representa,	 de	 forma	 genérica,	 o	 que	
acontece com a quantidade de fármaco no organismo 
humano ao longo do tempo.

F. D. Fuchs e Cher l. Wannma. Farmacologia Clínica.  
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,1992, p. 40.

A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se 
uma dose desse antibiótico for injetada às 12 h em um paciente, 
o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 
h 30 min será aproximadamente de

(A) 10%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 50%.

Se a meia-vida da amoxicilina é de 1h, isso quer dizer que a quantidade do 
fármaco é reduzida à metade a cada 1h. Dessa forma, podemos entender que:
Momento da injeção (12h) à 100%
1h após injeção (13h) à 50%
2h após injeção (14h) à 25%
Se o enunciado pede a quantidade às 13:30h (1,5h após a injeção, ou 1,5 
meias-vidas, uma vez que a meia-vida é igual a 1h), teremos que será entre 
25% e 50%. 
Ao observar o gráfico, é possível identificar que após 1,5 meias-vidas a 
quantidade de fármaco é correspondente a 35%.

Gabarito “D” 
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23. (ENEM 2007)	O	gráfico	abaixo,	obtido	a	partir	de	dados	
do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento 
do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas 
de extinção.

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento 
mostrada	 no	 gráfico,	 o	 número	 de	 espécies	 ameaçadas	 de	
extinção em 2011 será igual a

(A) 465. 
(B) 493. 
(C) 498. 
(D) 538. 
(E) 699.

O gráfico mostra um crescimento linear do número de espécies da fauna 
brasileira ameaçadas de extinção. Para saber o crescimento a cada período 
(ou seja, a cada 4 anos), basta calcular a média de crescimento a cada 
intervalo do período contemplado pelo gráfico. Assim:

crescimento = (valor final) – (valor inicial) 
quantidade de intervalos entre períodos

crescimento = (461) – (239) 
6

 = 37

Se em 2007 havia 461 espécies em extinção, em 2011 haverá 461 + 37 = 
498 espécies em extinção. 

Gabarito “C” 

24. (ENEM 2003) O tempo que um ônibus gasta para ir do 
ponto	inicial	ao	ponto	final	de	uma	linha	varia,	durante	o	
dia, conforme as condições do trânsito, demorando mais 
nos horários de maior movimento. A empresa que opera 
essa	linha	forneceu,	no	gráfico	abaixo,	o	tempo	médio	de	
duração da viagem conforme o horário de saída do ponto 
inicial, no período da manhã. 

De	acordo	com	as	informações	do	gráfico,	um	passageiro	que	
necessita	chegar	até	as	10h30min	ao	ponto	final	dessa	linha,	
deve tomar o ônibus no ponto inicial, no máximo, até as: 
(A) 9h20min 
(B) 9h30min 
(C) 9h00min 
(D) 8h30min 
(E) 8h50min 

O gráfico mostra o tempo de percurso a partir do horário de saída do ponto 
inicial. Devemos observar o gráfico e somar a quantidade de minutos de 
cada percurso ao horário de saída correspondente. Como o passageiro quer 
chegar por volta das 10:30h, saindo às 8:50h ele levará 100 minutos de per-
curso, ou seja, 1h40min para chegar ao ponto de saída. Somando 1h40min 
às 8:50h, temos 10:30h da manhã.

Gabarito “E” 

25. (ENEM 2003) João e Antônio utilizam os ônibus da linha 
mencionada na questão anterior para ir trabalhar, no 
período	considerado	no	gráfico,	nas	seguintes	condições:	
 • trabalham vinte dias por mês; 
 • João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o 

trajeto no menor tempo; 
 • Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o 

trajeto no maior tempo; 
 • na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo 

tempo de percurso. 
Considerando-se a diferença de tempo de percurso, Antônio 
gasta, por mês, em média, 
(A) 05 horas a mais que João. 
(B) 10 horas a mais que João. 
(C) 20 horas a mais que João. 
(D) 40 horas a mais que João. 
(E) 60 horas a mais que João. 

Para saber o tempo de percurso gasto por mês por cada um, temos:
Tempo total = (tempo de ida + tempo de volta) x dias
Antônio  tempo de ida = 50min
João  tempo de ida = 110min
Como o tempo de volta é igual para os dois, e é desconhecido, iremos subs-
tituí-lo por tv. O número de dias é 20 para ambos. Logo:
Antônio = (50+tv)20 = 1.000 + 20 tv

João = (110+ tv)20 = 2.200 + 20 tv

Considerando as duas equações, podemos cancelar “20 tv” e temos que João 
gasta 1.200 (2.200 − 1.000 = 1200) minutos a mais que Antônio no trajeto. 
Convertendo os minutos em horas, basta dividir 1.200/60 = 20 horas.

Gabarito “C” 

26. (ENEM 2001)	O	gráfico	mostra	a	porcentagem	da	força	de	
trabalho brasileira em 40 anos, com relação aos setores 
agrícola, de serviços e industrial/mineral. 
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A	leitura	do	gráfico	permite	constatar	que:
(A) Em 40 anos, o Brasil deixou de ser essencialmente agrí-

cola para se tornar uma sociedade quase que exclusiva-
mente industrial.

(B) A variação da força de trabalho agrícola foi mais acentuada 
no período de 1940 a 1960.

(C) Por volta de 1970, a força de trabalho agrícola tornou-se 
equivalente à industrial e de mineração.

(D) Em 1980, metade dos trabalhadores brasileiros constituía a 
força de trabalho do setor agrícola.

(E) De 1960 a 1980, foi equivalente o crescimento percentual de 
trabalhadores nos setores industrial/mineral e de serviços.

O gráfico permite constatar que de 1960 a 1980 o crescimento percentual 
de trabalhadores nos setores industrial/mineração e de serviços foi equiva-
lente, pois em 1960 estavam em aproximadamente 17% e 32%, respectiva-
mente, e em 1980 em aproximadamente 27% e 42%, respectivamente (um 
crescimento de aproximadamente 10% para cada um).

Gabarito “E” 

27. (ENEM 2001) O quadro apresenta a produção de algodão 
de uma cooperativa de agricultores entre 1995 e 1999.

O	 gráfico	 que	 melhor	 representa	 a	 área	 plantada	 (AP)	 no	
período considerado é:

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E) 

Para saber a área plantada, basta dividirmos a produção (kg) pela produ-
tividade (kg/hectare). Para isso, primeiro precisamos igualar as unidades 
de medida.
1 tonelada = 1.000 kg, ou 103 kg. Logo, 1.000 toneladas = 106 kg. Assim, 
temos a seguinte tabela

 1995 1996 1997 1998 1999

Produção (kg) 30 × 106 40 × 106 50 × 106 60 × 106 80 × 106

Produtividade 
(kg/hectare) 15 × 102 25 × 102 25 × 102 25 × 102 40 × 102

Área plantada 
(hectare) 2 × 104 1,6 × 104 2 × 104 2,4 × 104 2 × 104

O gráfico que melhor representa esta variação da área plantada é o da al-
ternativa A.

Gabarito “A” 

28. (ENEM 2000) Um boato tem um público-alvo e alastra-
-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é 
diretamente proporcional ao número de pessoas desse 
público que conhecem o boato e diretamente proporcional 
também ao número de pessoas que não o conhecem. Em 
outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o 
público-alvo e x o número de pessoas que conhecem o 
boato, tem-se: R(x) = k.x.(P–x), onde k é uma constante 
positiva característica do boato.
O	gráfico	cartesiano	que	melhor	representa	a	função	R(x),	
para x real, é:

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) 

O gráfico que melhor descreve a função R(x) é a parábola de concavidade 
voltada para baixo, pois desenvolvendo a função temos:
R(x) = k . x (P – x)
R(x) = Pkx – kx2

R(x) = –kx2 + Pkx
Se considerarmos a função de segundo grau f(x) = ax2 + bx + c, quando a é 
menor que zero, temos a concavidade da parábola voltada para baixo.

Gabarito “E” 

29. (ENEM 2000) Considerando o modelo acima descrito, se 
o público-alvo é de 44.000 pessoas, então a máxima rapi-
dez de propagação ocorrerá quando o boato for conhe-
cido por um número de pessoas igual a:

(A) 11.000.
(B) 22.000.



Como se dar muito bem no ENEM – QUESTÕES COMENTADAS 88

B

(C) 33.000.
(D) 38.000.
(E) 44.000.

Para saber quantas pessoas precisarão ter conhecimento do boato para que 
se tenha a máxima rapidez de propagação, precisamos calcular o valor do 
vértice parábola, ou xv (xv= –b/2a):
Se P = 44000, temos:
R(x) = k . x (P – x)
R(x) = Pkx – x2

R(x) = 44.000kx – x2

Logo:
xv = –b/2a
xv = –44.000/2 (–1)
xv = 22.000

Gabarito “B” 

30. (ENEM 1999) Para convencer a população local da ine-
ficiência	 da	 Companhia	 Telefônica	 Vilatel	 na	 expansão	
da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o 
gráfico	 I,	abaixo	 representado.	A	Companhia	Vilatel	 res-
pondeu	publicando	dias	depois	o	gráfico	II,	onde	pretende	
justificar	um	grande	aumento	na	oferta	de	linhas.	O	fato	
é que, no período considerado, foram instaladas, efetiva-
mente, 200 novas linhas telefônicas.

Grafico I

Grafico II

Analisando	os	gráficos,	pode-se	concluir	que
(A) o	gráfico	II	representa	um	crescimento	real	maior	do	que	o	

do	gráfico	I.
(B) o	gráfico	I	apresenta	o	crescimento	real,	sendo	o	II	 incor-

reto.
(C) o	gráfico	II	apresenta	o	crescimento	real,	sendo	o	gráfico	I	

incorreto.
(D) a	 aparente	 diferença	 de	 crescimento	 nos	 dois	 gráficos	

decorre da escolha das diferentes escalas.
(E) os	dois	gráficos	são	incomparáveis,	pois	usam	escalas	dife-

rentes.

Os dois gráficos apresentam os mesmos dados, entretanto, com diferenças 
de escalas. O gráfico I apresenta maior espaçamento entre os meses, en-
quanto o gráfico II entre os valores do número total de linhas telefônicas.

Gabarito “D” 

31. (ENEM 1999) A obsidiana é uma pedra de origem vul-
cânica	que,	em	contato	com	a	umidade	do	ar,	fixa	água	
em sua superfície formando uma camada hidratada. A 
espessura da camada hidratada aumenta de acordo com 
o tempo de permanência no ar, propriedade que pode ser 
utilizada	 para	medir	 sua	 idade.	O	 gráfico	 ao	 lado	mos-
tra como varia a espessura da camada hidratada, em 
mícrons (1 mícron = 1 milésimo de milímetro) em função 
da idade da obsidiana.

Com	 base	 no	 gráfico,	 pode-se	 concluir	 que	 a	 espessura	 da	
camada hidratada de uma obsidiana

(A) é diretamente proporcional à sua idade.
(B) dobra a cada 10 000 anos.
(C) aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais jovem.
(D) aumenta mais rapidamente quando a pedra é mais velha.
(E) a partir de 100 000 anos não aumenta mais.

O gráfico apresenta uma função crescente. Até a idade de 80.000, o cresci-
mento é bastante significativo, após esta idade o crescimento passa a ser 
bem menor.

Gabarito “C” 

32. (ENEM 1999) O número de indivíduos de certa população 
é	representado	pelo	gráfico	abaixo.

Em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente 
igual ao de:

(A) 1960 
(B) 1963
(C) 1967 
(D) 1970
(E) 1980
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Se traçarmos uma reta paralela ao eixo x no ponto em que a curva de número 
de indivíduos da população representa o valor no ano de 1975, veremos que 
esta reta toca outro ponto desta curva entre 1960 e 1965, estando mais próximo 
de 1965. A resposta que melhor representa este ponto é a alternativa B: 1963.

Gabarito “B” 

33. (ENEM 1998)

Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande 
São Paulo, no período 1985-1996, realizado pelo SEA-
DE-DIEESE,	apresentou	o	seguinte	gráfico	sobre	taxa	de	
desemprego.

Médias Anuais da Taxa de Desemprego Total
Grande São Paulo

1985 – 1996

Fonte: SEP, Convênio SEADE-DIEESE.

Pela	análise	do	gráfico,	é	correto	afirmar	que,	no	período	con-
siderado,

(A) a maior taxa de desemprego foi de 14%.
(B) a taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do 

período.
(C) a partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente.
(D) no período 1985-1996, a taxa de desemprego esteve entre 

8% e 16%.
(E) a taxa de desemprego foi crescente no período compreen-

dido entre 1988 e 1991.

O gráfico apresenta a taxa de desemprego entre 8% e 16% no período de 
1985 a 1996. Sendo próximo a 8% em 1989 e próximo a 15% em 1996.

Gabarito “D” 

5.2. Retas

34. (ENEM 2011) Um bairro de uma cidade foi planejado em 
uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, 
delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de 
coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-
-se no segundo quadrante, e as distâncias nos eixos são 
dadas em quilômetros. 

A reta de equação y = x + 4 representa o planejamento do per-
curso da linha do metro subterrâneo que atravessara o bairro 
e outras regiões da cidade. No ponto P = (-5, 5), localiza-se 
um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de pla-
nejamento que fosse prevista uma estação do metro de modo 
que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse 
maior que 5 km. 

Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou 
corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já 
estava prevista a construção de uma estação no ponto 

(A) (-5, 0)  
(B) (-3, 1) 
(C) (-2, 1)  
(D) (0, 4) 
(E) (2, 6) 

Devemos procurar pontos no segundo quadrante e calcular suas distâncias 
ao ponto do hospital (–5,5). Dessa forma, considerando a reta y = x + 4, 
temos os pontos:
x = 0 à y = 0 + 4 = 4, pontos (0,4)

x = –1 à y = –1 + 4 = 3, pontos (–1,3)

x = –2 à y = –2 + 4 = 2, pontos (–2,2)

x = –3 à y= –3 + 4 = 1, pontos (–3,1)

x = –4 à y = –4 + 4 = 0, pontos (–4,0)

Calculando a distância entre o ponto (-5,5) e os pontos do segundo qua-
drante, temos:

pontos (0,4) à 

pontos (–1,3) à 

pontos (–2,2) à 

pontos (–3,1) à 

pontos (–4,0) à 

Para atender a exigência da comunidade e ter menos do que 5 km de dis-
tância em linha reta do hospital, os pontos (–1,3), (–2,2) e (–3,1) seriam 
válidos para isso. Entretanto, apenas o ponto (–3,1) é apresentado como 
alternativa de resposta, na alternativa B.

Gabarito “B” 

35. (ENEM 2011) Uma	 empresa	 de	 telefonia	 fixa	 oferece	
dois planos aos seus clientes: no plano K, o cliente paga  
R$ 29,90 por 200 minutos mensais e R$ 0,20 por cada 
minuto excedente; no plano Z, paga R$ 49,90 por 300 
minutos mensais e R$ 0,10 por cada minuto excedente. 

O	gráfico	que	representa	o	valor	pago,	em	reais,	nos	dois	
planos em função dos minutos utilizados é 

(A) 
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(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

O gráfico que melhor representa os planos é o da alternativa D, pois:

No Plano K, o valor é fixo a R$ 29,90 para o consumo de até 200 minu-
tos, após este consumo, cada 100 minutos incorrerá num acréscimo de  
R$ 20,00 (pois cada minuto será cobrado a R$ 0,20).

No Plano Z, o valor é fixo a R$ 49,90 para o consumo de até 300 minu-
tos, após este consumo, cada 100 minutos incorrerá num acréscimo de  
R$ 10,00 (pois cada minuto será cobrado a R$ 0,10).

Diante disso, temos a tabela:

 Valor

Minutos Plano K Plano Z

100 29,9 49,9

200 29,9 49,9

300 49,9 49,9

400 69,9 59,9

500 89,9 69,9

Gabarito “D” 

36. (ENEM 2010) O	gráfico	mostra	 o	 número	 de	 favelas	 no	
município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, conside-
rando que a variação nesse número entre os anos consi-
derados é linear.

Favela Tem Memória. Época. Nº 621, 12 abr. 2010 (adaptado).

Se o padrão na variação do período 2004/2010 se mantiver nos 
próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 
é 968, então o número de favelas em 2016 será

(A) menor que 1 150.
(B) 218 unidades maior que em 2004.
(C) maior que 1 150 e menor que 1 200. 
(D) 177 unidades maior que em 2010.
(E) maior que 1 200.

Se em 2010 o número de favelas era 968, para calcular o número de favelas 
em 2016, basta fazer a igualdade:
(n. favelas 2016) – (n. Favelas 2010) = (n. favelas 2010) – (n. favelas 2004)
Substituindo os valores:
(n favelas 2016) – 968 = 968 – 750
n. favelas 2016 = 1186
Portanto, será um número maior que 1.150 e menor que 1.200.

Gabarito “C” 

37. (ENEM 2010) Uma torneira gotejando diariamente é res-
ponsável por grandes desperdícios de água. Observe o 
gráfico	que	indica	o	desperdício	de	uma	torneira:

Se y representa o desperdício de água, em litros, e x 
representa o tempo, em dias, a relação entre x e y é

(A) y = 2x (B) y = 1/2x          (C) y = 60x 
(D) y = 60x + 1 (E) y = 80 x + 50
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Se considerarmos o pontos iniciais e finais da reta no gráfico, temos (0,0) e 
(10,600) e a função linear f(x)= ax. Substituindo os pontos, temos que a 

taxa da variação da função é dada por 

Temos que F(x) = y = 60x

Gabarito “C” 

38. (ENEM 2010) 

As	 sacolas	 plásticas	 sujam	 florestas,	 rios	 e	 oceanos	
e	 quase	 sempre	 acabam	 matando	 por	 asfixia	 peixes,	
baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, 
foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os 
supermercados brasileiros se preparam para acabar com 
as	sacolas	plásticas	até	2016.	Observe	o	gráfico	a	seguir,	
em que se considera a origem como o ano de 2007.

LUCENA, M. Guerra às sacolinhas. Galileu. no 225, 2010.

De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas 
plásticas	serão	consumidos	em	2011?
(A) 4,0
(B) 6,5
(C) 7,0
(D) 8,0
(E) 10,0

Considerando os pontos iniciais e finais da reta no gráfico, temos (0,18) 
e (9,0) e a função linear f(x) = ax + b, sendo b = 18. A taxa de variação de 

acordo com o gráfico pode ser dada  = –2.

Se gráfico inicia-se em 2007 (x=0), e cada ano corresponde a uma unidade 
no eixo x, o valor em 2011 será quando x = 4. Substituindo os valores, temos
F(4) = (–2).4 +18 = 10.

Gabarito “E” 

39. (ENEM 2009) 
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 experi-
mento 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. 

De acordo com a tabela, temos que, a cada 5 bolas colocadas, o nível da 
água aumenta 0,35 cm. Dessa forma, quando não há bolas na água (x=0) o 
nível é de 6 cm (y=6). Quando x = 15, y = 7,05.

A taxa de variação será dada então por  = 0,07

Considerando f(x) = ax + b e b = 6, temos que y = 0,07x + 6

Gabarito “E” 
40. (EXAMES DO MEC) A escola de natação “Nada ou tudo” 

cobra R$ 100,00 de matrícula e R$ 80,00 de mensali-
dade para o uso da piscina duas vezes por semana. O 
valor total que um usuário paga depende do número de 
meses	que	frequenta	a	escola.	O	gráfico	cartesiano	que	
representa o valor total V pago pelo usuário em função do 
número n de meses é

(A)

(B)
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(C)

(D)

Se inicialmente é cobrado R$ 100,00 de taxa de matrícula, temos que quan-
do x = 0, y = 100.
Após um mês, teremos que x = 1, y = 180 (R$ 100 de matrícula + R$ 80 
de mensalidade). Após 2 meses, teremos que x = 2 e y = 260 (R$ 100 de 
matrícula + 2 x R$ 80 de mensalidade).
O gráfico que representa valor pago em função do número de meses é o 
gráfico da alternativa A.

Gabarito “A” 

41. (ENEM 2002) O excesso de peso pode prejudicar o desem-
penho	de	um	atleta	profissional	em	corridas	de	longa	dis-
tância como a maratona (42,2 km), a meia-maratona (21,1 
km) ou uma prova de 10 km. Para saber uma aproxima-
ção do intervalo de tempo a mais perdido para completar 
uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas 
utilizam	os	dados	apresentados	na	tabela	e	no	gráfico:	

Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, 
pesando 63 kg e com altura igual a 1,59 m, que tenha corrido 
uma meia-maratona, pode estimar que, em condições de peso 
ideal, teria melhorado seu tempo na prova em 

(A) 0,32 minuto. 
(B) 0,67 minuto. 
(C) 1,60 minuto. 
(D) 2,68 minutos. 
(E) 3,35 minutos. 

O peso ideal para um atleta de ossatura grande e 1,59m é de 58 kg. O atleta 
que pesa 63 kg e tem 1,59 m está 5 kg acima do peso. Pelo gráfico, o tempo 
perdido para 1 kg acima do peso em meia-maratona é 0,67 minutos. Este 
gráfico representa uma função para meia-maratona de f(x) = ax, onde a = 
0,67 e x = peso acima do ideal.
Este atleta, com 5 kg acima do ideal (x = 5), terá um tempo perdido de y = 
0,67(5) = 3,35 minutos.

Gabarito “E” 

42. (ENEM 1999) José e Antônio viajarão em seus carros 
com as respectivas famílias para a cidade de Serra 
Branca. Com a intenção de seguir viagem juntos, com-
binam um encontro no marco inicial da rodovia, onde 
chegarão, de modo independente, entre meio-dia e 1 
hora	da	tarde.	Entretanto,	como	não	querem	ficar	muito	
tempo esperando um pelo outro, combinam que o pri-
meiro que chegar ao marco inicial esperará pelo outro, 
no máximo, meia hora; após esse tempo, seguirá via-
gem sozinho. 

Chamando de x o horário de chegada de José e de y o 
horário de chegada de Antônio, e representando os pares 
(x;y) em um sistema de eixos cartesianos, a região OPQR 
ao lado indicada corresponde ao conjunto de todas as 
possibilidades para o par (x;y):

Na região indicada, o conjunto de pontos que representa o 
evento “José e Antônio chegam ao marco inicial exatamente no 
mesmo horário” corresponde

(A) à diagonal OQ.
(B) à diagonal PR.
(C) ao lado PQ.
(D) ao lado QR.
(E) ao lado OR.

Chegar no marco inicial exatamente no mesmo horário à todos os pontos 
na região onde y = x à Diagonal OQ

Gabarito “A” 
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5.3. Circunferências

43. (ENEM 2014) A	figura	mostra	uma	criança	brincando	em	
um balanço no parque. A corda que prende o assento 
do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança 
toma cuidado para não sofrer um acidente, então se 
balança de modo que a corda não chegue a alcançar a 
posição horizontal.

Na	figura,	considere	o	plano	cartesiano	que	contém	a	trajetória	
do assento do balanço, no qual a origem está localizada no 
topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do 
parque, e o eixo Y tem orientação positiva para cima.

A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é 
parte	do	gráfico	da	função.

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 

Equação da circunferência com centro em (0,0): x2 + y2 = 4 => y2= 4 - x2  => 
y = ±√( 4 - x2). Como a trajetória fica abaixo do eixo x, ou seja, fica na porção 
negativa, temos que f(x) = -√( 4 - x2).

Gabarito “D” 

44. (ENEM 2009) Dois holofotes iguais, situados em H1 e H2, 
respectivamente, iluminam regiões circulares, ambas de 
raio R. Essas regiões se sobrepõem e determinam uma 
região	S	de	maior	intensidade	luminosa,	conforme	figura.

Área do setor circular: , em radianos.

A área da região S, em unidades de área, é igual a

(A)  – 

(B)  

(C)  – 

(D)  

(E)  

Considere os centros dos círculo H1 e H2 como O1 e O2 respectivamente, 
bem como as intersecções dos dois círculos de A e B. 

Tem-se dois triângulos equiláteros que formam o losango AO1BO2, que pos-
suem ângulos internos de 60º, o que permite chegar ao ângulo de 120º 
(=2π/3) do setor circular. 

A1 = Área do setor circular AO1B (120º)= 
2π 
3

. R2

2

A2 = Área do setor circular AO2B (120º)= 
2π 
3

. R2

2

A3 = Área do losango AO1BO2, com lados iguais ao raio dos círculos, é igual 

ao dobro da área dos dois triângulos equiláteros que o formam = R2 √ 3

4
2 .

S = A1 + A2 – A3 = 

2π 
3

. R2

2
 + 

2π 
3

. R2

2
 –2. 

R2 √ 3

4

S = 
2πR2

3
 – 

√ 3R2

4

Gabarito “A” 
5.4. Paralelismo e perpendicularidade

45. (ENEM 2009) Rotas aéreas são como pontes que ligam 
cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os 
estados  brasileiros e a localização de algumas capitais 
identificadas	 pelos	 números.	 Considere	 que	 a	 direção	
seguida por um avião AI que partiu de Brasília – DF, sem 
escalas, para Belém, no Pará, seja um segmento de reta 
com extremidades em DF e em 4. 

SIQUEIRA, S. Brasil Regiões. Disponível em: <www.santiagosiqueira.pro.br>.  
Acesso em: 28 jul. 2009 (adaptado). 
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Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião 
AII, que seguiu a direção que forma um ângulo de 135º graus 
no sentido horário com a rota Brasília – Belém e pousou em 
alguma das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez 
uma conexão e embarcou em um avião AIII, que seguiu a dire-
ção que forma um ângulo reto, no sentido anti-horário, com a 
direção seguida pelo avião AII ao partir de Brasília-DF. Consi-
derando que a direção seguida por um avião é sempre dada 
pela semirreta com origem na cidade de partida e que passa 
pela cidade destino do avião, pela descrição dada, o passa-
geiro Carlos fez uma conexão em 
(A) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Curitiba.
(B) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para Salvador.
(C) Boa Vista, e em seguida embarcou para Porto Velho.
(D) Goiânia, e em seguida embarcou para o Rio de Janeiro.
(E) Goiânia, e em seguida embarcou para Manaus.

Ao traçar uma reta a 135º no sentido horário da reta que representa a rota 
Brasília-Belém, esta passará pelo ponto 13 (Belo Horizonte) identificado no 
mapa. Este é o ponto em que Carlos desembarcou (conexão) para pegar o 
avião AIII. A partir da semirreta formada pela rota Brasília-Belo Horizonte, 
ao traçar uma outra semirreta que forma um ângulo reto (90º) no sentido 
anti-horário, teremos que esta semirreta passará pelo ponto 9 (Salvador) 
identificado no mapa. Portanto, Carlos fez uma conexão em Belo Horizonte 
e em seguida embarcou para Salvador.

Gabarito “B” 

5.5. Sistemas de equações e  
suas tecnologias

46. (ENEM 2015) Uma barraca de tiro ao alvo de um parque 
de diversões dará um prêmio de R$ 20,00 ao participante, 
cada vez  que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada 
vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$ 10,00. Não há 
cobrança inicial para participar do jogo. Um participante 
deu	80	tiros	e,	ao	final,	recebeu	R$	100,00.

Qual foi o número de vezes que esse participante acer-
tou	o	alvo?

(A) 30
(B) 36
(C) 50
(D) 60
(E) 64

Seja E = quantidade de erros e A = quantidade de acertos. Temos que E + 
A = 80 (eq. 1) e que -10E + 20A = 100 (eq. 2). Da equação 1, temos que E 
= 80 – A.Substituindo na equação 2 obtemos -10 (80 – A) + 20A = 100 => 
30A = 900 => A = 30 => E = 80 – 30 = 50. Portanto, ele acertou o alvo 30 
vezes e errou 50 vezes.

Gabarito “A” 

47. (ENEM 2012) Um aluno registrou as notas bimestrais de 
algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou 
que as entradas numéricas da tabela formavam uma 
matriz 4x4, e que poderia calcular as médias anuais des-

sas disciplinas usando produto de matrizes. Todas as pro-
vas possuíam o mesmo peso, e a tabela que ele conse-
guiu é mostrada a seguir. 

Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir 
da tabela por 

(A)          

(B)                

(C) 

(D)                           

(E) 

Esta questão aborda o tema MATRIZES
A nota final de cada disciplina é composta pela média aritmética das notas 
bimestrais. Como são 4 bimestres, cada um com peso igual, basta multipli-
car a matriz obtida pela tabela por 

Gabarito “E” 
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1. Física

1.7. O calor e os fenômenos térmicos

1.7.1. Conceitos de calor e de  
temperatura

1. (ENEM 2010) Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras 
“calor” e “temperatura” de forma diferente de como elas 
são	 usadas	 no	 meio	 científico.	 Na	 linguagem	 corrente,	
calor	 é	 identificado	 como	 “algo	 quente”	 e	 temperatura	
mede a “quantidade de calor de um corpo”. Esses sig-
nificados,	 no	 entanto,	 não	 conseguem	explicar	 diversas	
situações	que	podem	ser	verificadas	na	prática.

Do	ponto	de	vista	científico,	que	situação	prática	mostra	a	limi-
tação	dos	conceitos	corriqueiros	de	calor	e	temperatura?
(A) A	 temperatura	 da	 água	 pode	 ficar	 constante	 durante	 o	

tempo em que estiver fervendo.
(B) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para 

verificar	a	temperatura	da	água.
(C) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a 

temperatura da água em uma panela.
(D) A água quente que está em uma caneca é passada para 

outra	caneca	a	fim	de	diminuir	sua	temperatura.
(E) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água 

que está em seu interior com menor temperatura do que a 
dele.

Sabemos que na ebulição da água, ela recebe calor e sua temperatura per-
manece constante. Portanto, está errado dizer que a temperatura mede a 
quantidade de calor de um corpo, pois se assim fosse toda vez que um 
corpo recebesse calor, sua temperatura aumentaria. Gabarito “A” 

1.7.2. Escalas termométricas. Transfe-
rência de calor e equilíbrio térmico

2. (ENEM 2013) Aquecedores solares usados em residências 
têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70°C. 
No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é 
de 30°C. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com 
a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, 
que se encontra a 25°C.

Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água 
fria	na	mistura	para	um	banho	à	temperatura	ideal?	
(A) 0,111.
(B) 0,125. 
(C) 0,357.
(D) 0,428.
(E) 0,833.

Temos uma corrente X de água a 70 °C que misturamos com uma corrente 
Y de água a 25 °C para obtermos uma corrente X + Y a 30 °C. Escrevendo 
isso na forma de uma equação:
70X + 25Y = (X + Y)(30) = 30X + 30Y
ou   70X – 30X = 30Y – 25Y ou 40X = 5Y 
e a relação da corrente X em relação à corrente Y será de:

X/Y = 5/40 = 0,125

Gabarito “B” 

3. (ENEM 2013) Em um experimento, foram utilizadas duas 
garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, 
acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio 
da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante 
alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida, 
a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram 
monitoradas as temperaturas das garrafas: a) enquanto a 
lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desli-
gada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente.

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em compa-
ração à da branca, durante todo experimento, foi
(A) igual no aquecimento e igual no resfriamento.
(B) maior no aquecimento e igual no resfriamento.
(C) menor no aquecimento e igual no resfriamento.
(D) maior no aquecimento e menor no resfriamento.
(E) maior no aquecimento e maior no resfriamento.

No período com a lâmpada acesa a garrafa preta absorveu mais rapidamen-
te energia radiante do que a garrafa branca. Portanto, a taxa de variação da 
temperatura da garrafa preta foi maior no aquecimento, comparada com a 
branca. Após a lâmpada ser desligada, ambas se resfriaram até o equilíbrio 
térmico com o ambiente. Como todo bom absorvedor de energia radiante é 
também um bom emissor, a garrafa preta apresentou maior taxa de varia-
ção de temperatura no resfriamento. Gabarito “E” 

4. (ENEM 2007) O uso mais popular de energia solar está 
associado	 ao	 fornecimento	 de	 água	 quente	 para	 fins	
domésticos.	Na	figura	ao	lado,	é	ilustrado	um	aquecedor	
de água constituído de dois tanques pretos dentro de uma 
caixa termicamente isolada e com cobertura de vidro, os 
quais absorvem energia solar.

A. Hinrichs e M. Kleinbach. Energia e meio ambiente. São Paulo:  
Thompson, 3ª ed., 2004, p. 529 (com adaptações).

Nesse sistema de aquecimento,
(A) os tanques, por serem de cor preta, são maus absorvedores 

de calor e reduzem as perdas de energia.
(B) a cobertura de vidro deixa passar a energia luminosa e reduz 

a perda de energia térmica utilizada para o aquecimento.



Ciências da Natureza e suas Tecnologias97

C

(C) a água circula devido à variação de energia luminosa 
existente entre os pontos X e Y.

(D) a	 camada	 refletiva	 tem	 como	 função	 armazenar	 energia	
luminosa.

(E) o vidro, por ser bom condutor de calor, permite que se 
mantenha constante a temperatura no interior da caixa.

A: Incorreta, pois os tanques de cor preta são bons absorvedores de calor; 
B: Correta, pois a cobertura de vidro facilita a entrada de luz solar e dificulta 
a saída de calor; C: Incorreta, pois a água circula devido ao fenômeno da 
convecção que ocorre quando um líquido é aquecido; D: Incorreta, pois a 
função da camada refletiva é impedir que o fundo do aquecedor absorva 
calor, refletindo-o de volta para os tanques; E: Incorreta, pois o vidro não é 
um bom condutor de calor, e sim um bom isolante térmico. Gabarito “B” 

5. (ENEM 2000) O resultado da conversão direta de ener-
gia solar é uma das várias formas de energia alterna-
tiva de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por 
uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um 
tubo contendo água. A água circula, conforme mostra o 
esquema abaixo.

Fonte: Adaptado de PALZ, Wolfgang. Energia solar e  
fontes alternativas. Hemus, 1981.

São	feitas	as	seguintes	afirmações	quanto	aos	materiais	utili-
zados no aquecedor solar:
I. o reservatório de água quente deve ser metálico para 

conduzir melhor o calor.
II. a cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, 

de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa.
III. a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia 

radiante	do	Sol,	aquecendo	a	água	com	maior	eficiência.
Dentre	as	afirmações	acima,	pode-se	dizer	que,	apenas	está(ão)	
correta(s):
(A) I.
(B) I e II.
(C) II.
(D) I e III.
(E) II e III.

I: Incorreta, pois o reservatório de água quente pode ser metálico, mas deve 
ser isolado termicamente para reter melhor o calor; II: Correta, pois a cober-
tura de vidro tem como função reter melhor o calor da água, de forma seme-
lhante ao que ocorre em uma estufa; III: Correta, pois a placa sendo escura 
irá absorver melhor a energia solar, aquecendo a água com maior eficiência.Gabarito “E” 

6. (EXAMES DO MEC) O manual de utilização de um refrige-
rador recomenda:

I. armazene os alimentos em embalagens apropriadas, tais 
como sacos plásticos ou recipientes com tampas;

II. não coloque alimentos quentes no refrigerador; aguarde 
até que estejam à temperatura ambiente;

III. evite quantidades excessivas e períodos longos de aber-
tura das portas;

IV. mantenha seu refrigerador vazio e operando por pelo 
menos duas horas antes de abastecê-lo com alimentos. 

Contribuem para a economia de energia elétrica as recomen-
dações
(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) II e III.
(D) III e IV.

Das recomendações do manual de utilização de um refrigerador somente os 
itens II e III contribuem para a economia de energia elétrica: 
II. Não colocar alimentos quentes no refrigerador; aguardando até que 
estejam à temperatura ambiente, pois desta forma evita-se despender 
energia para refrigerar os alimentos até a temperatura ambiente.
III. Evitar quantidades excessivas de alimentos que prejudicam a circulação 
do ar frio dentro do refrigerador e períodos longos de abertura das portas 
que permitem a entrada de ar quente no refrigerador. Nessas duas situa-
ções, o motor do compressor será acionado por mais vezes e por mais 
tempo com maior consumo de eletricidade.

Gabarito “C” 

7. (EXAMES DO MEC) Diferentes características das gela-
deiras	contribuem	para	que	sejam	mais	ou	menos	eficien-
tes em sua função. Dentre as características apresenta-
das abaixo, as que mais contribuem para aumentar sua 
eficiência	são:

(A) paredes	 pouco	 espessas	 (finas)	 e	 congelador	 na	 parte	
superior.

(B) paredes	 de	 fibra	 de	 vidro	 (isolante	 térmico)	 e	 prateleiras	
vazadas.

(C) paredes de material metálico (bom condutor) e congelador 
na parte superior.

(D) paredes espessas (grossas) de material metálico (bom 
condutor).

Para terem boa eficiência energética as geladeiras devem ter as paredes 
com bom isolamento térmico (no caso, fibra de vidro) para evitar troca de 
calor com o exterior por condução e as prateleiras devem ser vazadas para 
facilitar as trocas de calor, no interior da geladeira, por convecção.Gabarito “B” 

1.7.3. Capacidade calorífica e calor  
específico

8. (ENEM 2015) As altas temperaturas de combustão e o 
atrito entre suas peças móveis são alguns dos fatores 
que provocam o aquecimento dos motores à combustão 
interna. Para evitar o superaquecimento e consequentes 
danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais 
sistemas	de	 refrigeração,	 em	que	um	fluido	arrefecedor	
com propriedades especiais circula pelo interior do motor, 
absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é trans-
ferido para a atmosfera.

Qual	propriedade	o	fluido	arrefecedor	deve	possuir	para	cum-
prir	seu	objetivo	com	maior	eficiência?

(A) Alto	calor	específico.
(B) Alto calor latente de fusão.
(C) Baixa condutividade térmica.
(D) Baixa temperatura de ebulição.
(E) Alto	coeficiente	de	dilatação	térmica.
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A fórmula da transferência de calor é:  
Q = w ∙ cΔt,
onde: 
Q é taxa de transferência de calor; 
w é a vazão mássica de fluido de arrefecimento (massa por unidade de tempo); 
c é seu  o calor específico e 
Δt é a diferença de temperatura do mesmo fluido.
Desse modo, a propriedade que o fluido deve ter, para cumprir seu objetivo 
com eficiência é ter alto calor específico. Assim, ele absorve muito calor, 
com pequena variação de temperatura.Gabarito “A” 

9. (ENEM 2009) 

Em grandes metrópoles, devido a mudanças na superfície 
terrestre – asfalto e concreto em excesso, por exemplo – 
formam-se ilhas de calor. A resposta da atmosfera a esse 
fenômeno é a precipitação convectiva. Isso explica a vio-
lência das chuvas em São Paulo, onde as ilhas de calor 
chegam a ter 2 a 3 graus centígrados de diferença em 
relação ao seu entorno.

Revista Terra da Gente. Ano 5, n° 60,  
Abril 2009 (adaptado).

As características físicas, tanto do material como da estrutura 
projetada	de	uma	edificação,	são	a	base	para	compreensão	
de resposta daquela tecnologia construtiva em termos de con-
forto ambiental. Nas mesmas condições ambientais (tempe-
ratura, umidade e pressão), uma quadra terá melhor conforto 
térmico se
(A) pavimentada	com	material	de	baixo	calor	específico,	pois	

quanto	menor	o	calor	específico	de	determinado	material,	
menor será a variação térmica sofrida pelo mesmo ao rece-
ber determinada quantidade de calor.

(B) pavimentada com material de baixa capacidade térmica, 
pois quanto menor a capacidade térmica de determinada 
estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao 
receber determinada quantidade de calor.

(C) pavimentada com material de alta capacidade térmica, pois 
quanto maior a capacidade térmica de determinada estru-
tura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao rece-
ber determinada quantidade de calor.

(D) possuir um sistema de vaporização, pois ambientes mais 
úmidos permitem uma mudança de temperatura lenta, já que 
o vapor d’água possui a capacidade de armazenar calor sem 
grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor especí-
fico	da	água	(em	relação	à	madeira,	por	exemplo).

(E) possuir um sistema de sucção do vapor d’água, pois ambien-
tes mais secos permitem uma mudança de temperatura lenta, 
já que o vapor d’água possui a capacidade de armazenar 
calor sem grandes alterações térmicas, devido ao baixo calor 
específico	da	água	(em	relação	à	madeira,	por	exemplo).

A capacidade térmica C é uma grandeza física que determina a variação de 
temperatura de um corpo ao receber determinada quantidade de calor. C pode 
ser calculado pela fórmula C = Q/Δt , onde Q é quantidade de calor trocada 
e Δt é a variação de temperatura. Daí, poderemos concluir que capacidade 
térmica e variação térmica são grandezas inversamente proporcionais, ou 
seja, quanto menor a capacidade térmica maior a variação de temperatura.  
O mesmo ocorre com o calor específico c que é uma grandeza fí-
sica que define a variação de temperatura de determinada quanti-
dade de matéria ao receber determinada quantidade de calor. O ca-
lor específico c pode ser calculado pela formula c = Q/m.Δt, onde 
Q é a quantidade de calor trocada, m é a massa de matéria envolvida 
e Δt é a variação de temperatura. Como se vê, o calor específico e va-
riação térmica são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, 
quanto menor o calor específico, maior a variação de temperatura.  

A e B: Incorretas, pois quando pavimentada com material de bai-
xo calor específico ou baixa capacidade térmica terá maior varia-
ção de temperatura ao receber determinada quantidade de calor; C: 
Correta, pois quando pavimentada com material de alta capacidade 
térmica, ou de baixo calor específico menor será a variação térmi-
ca sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor; D: 
Incorreta, pois possuindo um sistema de vaporização, a água incor-
porada tem baixo calor específico e, portanto, colaborará para se ter 
uma alta variação de temperatura, resultando em desconforto térmico;  
E: Incorreta, pois ao contrário de que foi afirmado, o vapor d’água por ter 
baixo calor especifico terá alta variação térmica.Gabarito “C” 

1.7.4. Condução do calor

10. (ENEM 2015) Uma garrafa térmica tem como função evitar 
a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, 
mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma 
forma de orientar os consumidores na compra de uma 
garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como 
se faz atualmente para informar o consumo de energia 
de	eletrodomésticos.	O	selo	identificaria	cinco	categorias	
e informaria a variação de temperatura do conteúdo da 
garrafa, depois de decorridas seis horas de seu fecha-
mento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da 
temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro 
apresenta as categorias e os intervalos de variação per-
centual da temperatura.

Tipo de selo Variação de temperatura
A menor que 10%

B entre 10% e 25%

C entre 25% e 40%

D entre 40% e 55%

E maior que 55%

Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, 
são preparadas e misturadas, em uma garrafa, duas amostras 
de água, uma a 10 °C e outra a 40 °C, na proporção de um 
terço de água fria para dois terços de água quente. A garrafa 
é fechada. Seis horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a 
temperatura da água, obtendo-se 16 °C.

Qual	selo	deveria	ser	posto	na	garrafa	térmica	testada?

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

O cálculo da temperatura de equilíbrio (Tm) de uma mistura isolada de 2 
líquidos a temperaturas e quantidades diferentes é feito considerando que o 
calor emitido pelo mais quente é absorvido pelo mais frio, isto é: Q1 + Q2 = 0.  
Temos:
Q1 = m1c1ΔT1  e  Q2 = m2c2 ΔT2.  

Onde:
Q1 e Q2 são as quantidades de calor do primeiro e do segundo líquido, res-
pectivamente;
m1 é a massa do primeiro líquido, igual a 1/3, e m2 é massa do segundo 
líquido, igual a 2/3;
c1 = c2 é o calor especifico da água, igual a 1cal/g∙°C;
ΔT1 = (Tm – 10°C)  e  ΔT2 = (40°C – Tm). 
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Portanto: 
m1c1ΔT1 + m2c2 ΔT2  = 0
e 
1 
3

 (Tm – 10) – 2 
3

 (40 – Tm) = 0  →  Tm = 30ºC

Cálculo da eficiência (E) da garrafa: 

E = 100 ΔT 
Tm

onde ΔT é a variação da temperatura do líquido na garrafa após 6 horas do 
fechamento;
ΔT = Tm – Tf 

onde Tf é a temperatura final do líquido.
Como Tf é 16ºC, temos:

E = 100 30 – 16 
30

 =  46,7 %

ou seja, E está entre 40 e 55%, como na alternativa D.Gabarito “D” 

11. (EXAMES DO MEC) Leia o anúncio abaixo. 
“A nossa empresa usa alta tecnologia para produzir pane-
las de aço inox com fundo triplo. São duas camadas de 
aço inox envolvendo uma camada de alumínio. Dessa 
forma o calor da chama se distribuiu por igual, deixando 
os alimentos muito mais macios e saborosos. Além disso, 
a comida cozinha muito mais rápido, o que acaba gerando 
economia para você.”

Podemos	afirmar	que	o	fundo	triplo	tem	o	efeito	de

(A) levar o calor para as bordas, pois o alumínio tem uma 
condutividade melhor que o aço.

(B) aumentar a temperatura do alimento acima do ponto de 
ebulição, gerando economia de gás.

(C) tornar os alimentos mais saborosos porque o cozimento 
ocorre mais rápido no centro.

(D) aumentar a espessura do fundo para distribuir melhor o 
calor. O alumínio é usado por economia de material.

Devido à alta condutibilidade do alumínio, o calor será distribuído uniformemen-
te no fundo da panela, o que propiciará um cozimento por igual dos alimentos. Gabarito “A” 

12. (EXAMES DO MEC) Suponha que uma indústria de panelas 
disponha de três materiais, X, Y e Z, para utilizar na fabri-
cação de panelas. Os valores de condutividade térmica 
desses materiais estão apresentados na tabela. Valores 
baixos de condutividade técnica indicam bons isolantes.

Material Industrializado Condutividade térmica  
(kcal/ºC.m.s)

X 7 x 10–2

Y 1 x 10–3

Z 9 x 10–6

Para produzir uma panela com cabo, a indústria deve utilizar
(A) Z para a panela e Y para o cabo.
(B) X para a panela e Z para o cabo.
(C) Y para a panela e X para o cabo.
(D) X para a panela e Y para o cabo.

Para a panela deverá ser utilizado o material que seja melhor condutor, que 
é o X com condutividade térmica igual a 7 x 10–2 kcal/ºC.m.s. Assim a tem-
peratura do alimento no interior da panela será a mais uniforme. Para o 
cabo deverá ser utilizado o material que seja o pior condutor, que é o Z 
com condutividade térmica igual a 9 x 10–6 kcal/ºC.m.s. Assim o calor não 
propagará para o cabo eliminando o risco de queimar a mão do cozinheiro. Gabarito “B” 

13. (EXAMES DO MEC) No dia a dia, observam-se duas pane-
las em funcionamento, de mesmo tamanho, uma feita de 
ferro, outra de pedra. A panela de pedra demora mais que 
a panela de ferro para esquentar. Em compensação, ela 
permanece quente por mais tempo que a similar de ferro. 
Isso ocorre porque

(A) a panela de pedra retém mais calor e tem menor conduti-
vidade.

(B) a panela de ferro retém mais calor e tem menor condutividade.
(C) a panela de pedra é mais leve que a de ferro.
(D) a panela de ferro é mais leve que a de pedra.

Comparando o comportamento térmico das panelas: a panela de pedra 
demora mais para esquentar que a panela de ferro porque ela tem menor 
condutividade térmica. Em compensação, ela permanece aquecida por mais 
tempo que a de ferro porque ela tem maior calor específico.Gabarito “A” 

14. (ENEM 2000) Uma garrafa de vidro e uma lata de alu-
mínio, cada uma contendo 330 mL de refrigerante, são 
mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período 
de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos des-
protegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais 
fria	que	a	garrafa.	É	correto	afirmar	que:

(A) a	lata	está	realmente	mais	fria,	pois	a	capacidade	calorífica	
da garrafa é maior que a da lata.

(B) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro 
possui condutividade menor que o alumínio.

(C) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem 
a mesma condutividade térmica, e a sensação deve-se à 
diferença	nos	calores	específicos.

(D) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação 
é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser 
maior que a do vidro.

(E) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação 
é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior 
que a do alumínio.

Se a garrafa de vidro e a lata de alumínio foram mantidas no refrigerador 
por um longo período de tempo elas estarão na mesma temperatura. Como 
a lata de alumínio apresenta maior condutividade térmica em relação ao 
vidro há uma transferência mais rápida de calor da mão para a lata, dando a 
sensação de que a lata está mais fria que a garrafa.Gabarito “D” 

1.7.5. Dilatação térmica

15. (ENEM 2009)	Durante	uma	ação	de	fiscalização	em	pos-
tos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inu-
sitado 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 reven-
der 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 
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(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.

O acréscimo de volume ΔV de álcool pelo aquecimento de 5 °C para 35 °C 
pode ser calculado pela fórmula: ΔV = Vo.δ.Δt,  onde Vo é igual a 20.000 
litros, δ é igual a 1.10–³. °C–1 e Δt é igual a 35 – 5 = 30 °C.
Calculando: ΔV = (20.000)( 1.10–³)(30) = 600 litros/dia
Em uma semana, a variação será de: ΔV = 7.600 = 4.200 litros
Como este álcool é vendido a R$ 1,60 cada litro, sem custo de compra, o 
ganho financeiro pelo aquecimento do álcool após uma semana é de (4.200)
(1,60) = R$ 6.720,00.

Gabarito “D” 

16. (EXAMES DO MEC) Quatro novos empregados de uma 
empresa que constrói estradas de ferro souberam que 
ela iria construir uma nova ferrovia. Conversando sobre a 
finalidade	das	juntas	de	dilatação	(espaço	deixado	entre	
os trilhos), surgiram opiniões diferentes entre eles: 
Adão: acha desnecessário a existência das juntas de 
dilatação porque não acredita que, com o calor, os trilhos 
aumentem de tamanho. 
Bento: acha que o trilho aumenta de tamanho porque 
ele sente calor quando está quente e se encolhe quando 
está frio. 
Carlos: acha que o trilho aumenta de tamanho porque 
as partículas do ferro crescem quando está quente e que 
diminuem quando está frio. 
Diogo: acha que o trilho aumenta de tamanho, com o 
calor, porque as partículas de ferro vibram mais, e dimi-
nuem com o frio, porque vibram menos. 

A	interpretação	cientificamente	correta	é	a	de	
(A) Adão. 
(B) Bento. 
(C) Carlos. 
(D) Diogo.

Quando aumenta a temperatura de um corpo, aumenta a agitação das molé-
culas que formam o corpo. Isso faz com que elas ocupem mais espaço resul-
tando no aumento do tamanho do corpo. Portanto, está correta a opinião de 
Diogo, que acha que o trilho aumenta suas dimensões, com o calor, porque 
as partículas de ferro vibram mais, e diminuem com o frio, porque vibram me-
nos. As demais opiniões estão incorretas, pois: Adão não acredita que o calor 
faça os trilhos aumentarem de tamanho; Bento acha que o trilho aumenta de 
tamanho porque ele sente calor quando está quente e se encolhe quando está 
frio; Carlos: acha que o trilho aumenta de tamanho porque as partículas do 
ferro crescem quando está quente e que diminuem quando está frio.Gabarito “D” 

17. (ENEM 1999) A gasolina é vendida por litro, mas em sua 
utilização como combustível, a massa é o que importa. Um 
aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento 
no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos 
dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são 
subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos:

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais 
quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro 
de combustível.

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria 
comprando mais massa de combustível para cada litro.

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, 
o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina 
estaria resolvido.

Destas considerações, somente
(A) I é correta.
(B) II é correta.
(C) III é correta.
(D) I e II são corretas.
(E) II e III são corretas.

I: Incorreta, pois você teria desvantagem ao abastecer o carro na hora mais 
quente do dia. A densidade do combustível diminuirá e você estaria levando 
menos massa; II: Correta, pois se o dia estiver frio a densidade do combus-
tível aumentaria e você estaria levando mais massa por litro; III: Correta, 
pois, se o combustível for vendido por unidade de massa fica resolvido o 
problema, independendo do dia estiver quente ou frio.

Gabarito “E” 

1.7.6. Mudanças de estado físico e calor 
latente de transformação

18. (ENEM 2015) Uma	pessoa	abre	sua	geladeira,	verifica	o	
que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em 
seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só 
consegue fazer isso depois de exercer uma força mais 
intensa do que a habitual.

A	dificuldade	extra	para	reabrir	a	geladeira	ocorre	porque	o(a)
(A) volume de ar dentro da geladeira diminuiu.
(B) motor da geladeira está funcionando com potência máxima.
(C) força	exercida	pelo	ímã	fixado	na	porta	da	geladeira	aumenta.
(D) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão 

externa.
(E) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor exis-

tente antes de ela ser aberta.

Quando abrimos a geladeira, uma corrente de o ar externo mais quente en-
tra na geladeira. Ao resfriar este ar sem variar seu volume, após a geladeira 
ser fechada, ocorre uma redução em sua pressão.
Assim, a pressão no interior da geladeira fica menor que a pressão atmos-
férica, tornando mais difícil abrir a geladeira novamente.Gabarito “D” 

19. (ENEM 2009)  

A Constelação Vulpécula (Raposa) encontra-se a 63 anos-
-luz da Terra, fora do sistema solar. Ali, o planeta gigante 
HD 189733b, 15% maior que Júpiter, concentra vapor de 
água na atmosfera. A temperatura do vapor atinge 900 
graus Celsius. “A água sempre está lá, de alguma forma, 
mas às vezes é possível que seja escondida por outros 
tipos	 de	 nuvens”,	 afirmaram	 os	 astrônomos	 do	 Spitzer	
Science Center (SSC) , com sede em Pasadena, Califór-
nia, responsável pela descoberta. A água foi detectada 
pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho do teles-
cópio espacial Spitzer.

Correio Braziliense, 11 dez. 2008 (adaptado).

De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em 
sua atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização infe-
re-se que
(A) se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no 

estado líquido também.
(B) a temperatura de ebulição da água independe da pressão, 

em um local elevado ou ao nível do mar, ela ferve sempre a 
100 graus Celsius.

(C) o calor de vaporização da água é o calor necessário para 
fazer 1 kg de água líquida se transformar em 1 kg de vapor 
de água a 100 graus Celsius.
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(D) um líquido pode ser superaquecido acima de sua tempe-
ratura de ebulição normal, mas de forma nenhuma nesse 
líquido haverá formação de bolhas.

(E) a água em uma panela pode atingir a temperatura de ebuli-
ção em alguns minutos, e é necessário muito menos tempo 
para fazer a água vaporizar completamente.

A: Incorreta, pois a fato de se encontrar vapor d’água, não significa que terá 
água no estado líquido; B: Incorreta, pois a temperatura de ebulição é influencia-
da pela pressão atmosférica, sendo que num local elevado ela será mais baixa; 
C: Correta, pois esta é a definição do calor de vaporização da água, que é a 
quantidade de energia necessária para que um kg de água líquida se transforme 
em um kg de vapor d’água; D: Incorreta, pois sempre que um líquido é supe-
raquecido há o aparecimento de bolhas; E: Incorreta, pois a água leva muito 
menos para entrar em ebulição do que levaria para ser transformada em vapor.Gabarito “C” 

20. (ENEM 2009) A água apresenta propriedades físico-quí-
micas que a colocam em posição de destaque como 
substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se 
as propriedades térmicas biologicamente muito impor-
tantes, por exemplo, o elevado valor de calor latente de 
vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade 
de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu 
ponto de ebulição, por unidade de massa, para conver-
tê-Io em vapor na mesma temperatura, que no caso da 
água é igual a 540 calorias por grama.

A propriedade físico-química mencionada no texto confere à 
água a capacidade de .
(A) servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese.
(B) funcionar como regulador térmico para os organismos vivos.
(C) agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais.
(D) transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais.
(E) funcionar como mantenedora do metabolismo nos orga-

nismos vivos.

A: Incorreta, pois as propriedades térmicas da água não têm relação com 
o com o transporte de elétrons, nem com a fotossíntese; B: Correta, pois a 
água devido a seu calor latente funciona como regulador térmico manten-
do em equilíbrio a temperatura de nosso corpo; C: Incorreta, pois a água 
é considerada solvente universal não só para as plantas e animais, como 
para outras situações; D: Incorreta, pois o transporte de íons em vegetais 
não depende do calor latente; E: Incorreta, pois o metabolismo de organis-
mos vivos depende de outros fatores tais como: luz e calor.Gabarito “B” 

21. (ENEM 2009) Além de ser capaz de gerar eletricidade, a 
energia	solar	é	usada	para	muitas	outras	finalidades.	A	figura	
a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a 
água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por 
um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada 
pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente 
(copo). A água evaporada se condensa no plástico e escorre 
até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo.

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada
(A) fica	 retida	 na	 água	 doce	 que	 cai	 no	 copo,	 tornando-a,	

assim, altamente energizada.
(B) fica	armazenada	na	forma	de	energia	potencial	gravitacional	

contida na água doce.
(C) é usada para provocar a reação química que transforma a 

água salgada em água doce.
(D) é cedida ao ambiente externo através do plástico, onde 

ocorre a condensação do vapor.
(E) é reemitida como calor para fora do tanque, no processo de 

evaporação da água salgada.

No processo apresentado, a energia solar promove a evaporação da água 
que está no tanque, ou seja, o Sol transfere energia para a água sob for-
ma de calor de evaporação, que é da ordem de 540 calorias por grama.  
O vapor d’água formado é condensado sob a superfície interna do plástico 
transparente, cedendo calor para o meio ambiente, também em torno de 
540 calorias por grama. A água condensada escorre até o ponto mais baixo 
central do plástico e cai dentro do copo. O sal e impurezas da água ficam 
retidas no fundo do tanque.Gabarito “D” 

22. (ENEM 2006) A Terra é cercada pelo vácuo espacial e, 
assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. 
O	 aquecimento	 global	 que	 se	 verifica	 hoje	 decorre	 de	
pequeno desequilíbrio energético, de cerca de 0,3%, entre 
a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a 
cada segundo, algo em torno de 1 W/m2.	Isso	significa	que	
a	Terra	acumula,	anualmente,	cerca	de	1,6	×	1022 J. Con-
sidere que a energia necessária para transformar 1 kg de 
gelo	a	0	ºC	em	água	liquida	seja	igual	a	3,2	×	105 J. Se toda 
a energia acumulada anualmente fosse usada para derre-
ter o gelo nos polos (a 0 ºC), a quantidade de gelo derretida 
anualmente, em trilhões de toneladas, estaria entre

(A) 20 e 40.
(B) 40 e 60.
(C) 60 e 80.
(D) 80 e 100.
(E) 100 e 120.

No enunciado da questão é informado que:
3,2x105 J é a quantidade de energia para derreter 1 kg de gelo a 0 ºC. 
1,6x1022J é a quantidade de energia que a Terra acumula por ano.
Vamos calcular por regra de 3, a quantidade de gelo derretido em 1 ano, 
que chamaremos de x:
3,2x105 J ________ derrete 1 kg de gelo 
1,6x1022 J ________ derreterá x kg de gelo 
x = (1,6 x 1022 J)(1kg)/(3,2 x 105 J)kg = 0,5 x 1017 kg = 5 x 1013 t 
Como 1 trilhão é igual 1012, teremos x = (5 x 1013)/(1012) ou 
x = 50 trilhões de toneladas de gelo

Gabarito “B” 

23. (ENEM 2000) Ainda hoje, é muito comum as pessoas uti-
lizarem vasilhames de barro (moringas ou potes de cerâ-
mica não esmaltada) para conservar água a uma tempe-
ratura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque:

(A) o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a 
uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor.

(B) o barro tem poder de “gelar” a água pela sua composição 
química. Na reação, a água perde calor.

(C) o barro é poroso, permitindo que a água passe através 
dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa 
e do restante da água, que são assim resfriadas.

(D) o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na 
parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma 
temperatura maior que a de dentro.

(E) a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando 
substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a 
temperatura da água.
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Analisando as afirmativas:
Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro (mo-
ringas ou potes de cerâmica não esmaltada) para conservar água a uma 
temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque: A: Incorreta, 
pois o barro não é isolante térmico como o isopor; B: Incorreta, pois não 
ocorre reação endotérmica, ou exotérmica entre o barro e a água; C: Corre-
ta, pois o barro é realmente poroso e permite que a água da moringa passe 
através dele. Uma parte dessa água evapora, removendo calor da moringa 
e do restante da água, que dessa forma são resfriadas; D: Incorreta, pois 
a água que atravessa pelos poros da parede da moringa está na mesma 
temperatura que a água que está dentro da moringa; E: Incorreta, pois a 
moringa não libera substâncias higroscópicas.

Gabarito “C” 

24. (ENEM 1999) A panela de pressão permite que os alimen-
tos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do 
que em panelas convencionais. Sua tampa possui uma 
borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a 
não ser através de um orifício central sobre o qual assenta 
um peso que controla a pressão. Quando em uso, desen-
volve-se uma pressão elevada no seu interior. Para a sua 
operação segura, é necessário observar a limpeza do ori-
fício central e a existência de uma válvula de segurança, 
normalmente situada na tampa.

O esquema da panela de pressão e um diagrama de fase da 
água são apresentados abaixo.

Se, por economia, abaixarmos o fogo sob uma panela de pres-
são logo que se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma 
simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento
(A) será maior porque a panela “esfria”.
(B) será menor, pois diminui a perda de água.
(C) será maior, pois a pressão diminui.
(D) será maior, pois a evaporação diminui.
(E) não será alterado, pois a temperatura não varia.

Sabe-se que temperatura mais elevada resulta em menor tempo de cozi-
mento dos alimentos e em menor consumo de gás no fogão. Estas são as 
vantagens das panelas de pressão que trabalham com pressão e tempera-
tura elevadas. Quando começa a sair vapor pela válvula da tampa, significa 
que a água começou a ferver dentro da panela e enquanto a água ferver a 
temperatura continuará sendo a mesma. Então poderemos abaixar o fogo e 
não será alterado o tempo de cozimento.Gabarito “E” 

1.7.7. Comportamento de Gases ideais. 
Máquinas térmicas

25. (ENEM 2010) No nosso dia a dia deparamo-nos com muitas 
tarefas pequenas e problemas que demandam pouca ener-
gia para serem resolvidos e, por isso, não consideramos a 
eficiência	energética	de	nossas	ações.	No	global,	isso	sig-
nifica	desperdiçar	muito	calor	que	poderia	ainda	ser	usado	
como fonte de energia para outros processos. Em ambien-
tes industriais, esse reaproveitamento é feito por um pro-
cesso	chamado	de	cogeração.	A	figura	a	seguir	ilustra	um	
exemplo de cogeração na produção de energia elétrica.

HINRICHS, R. Ao; KLEINBACH, M. Energia. meio ambiente. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 2003 (adaptado).

Em relação ao processo secundário de aproveitamento de 
energia	 ilustrado	na	figura,	a	perda	global	de	energia	é	redu-
zida por meio da transformação de energia
(A) térmica em mecânica.
(B) mecânica em térmica.
(C) química em térmica.
(D) química em mecânica. 
(E) elétrica em luminosa.

Na cogeração, temos o aproveitamento da energia térmica dos gases de com-
bustão que saem em temperatura elevada de uma caldeira. Isso é feito por in-
termédio de um trocador de calor que transfere esta energia para uma corrente 
de água que se transforma em vapor. Este vapor sob forma de energia mecânica 
cinética vai acionar uma turbina, o que resultará na produção de energia elétrica 
no gerador. Portanto, no processo de aproveitamento de energia ilustrado na 
figura, a perda de energia é reduzida por meio da transformação da energia 
térmica dos gases de combustão em energia mecânica cinética.Gabarito “A” 

26. (ENEM 2009) A invenção da geladeira proporcionou uma 
revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que 
fossem armazenados e transportados por longos períodos. 
A	figura	apresentada	 ilustra	o	processo	cíclico	de	 funcio-
namento de uma geladeira, em que um gás no interior de 
uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a 
parte externa da geladeira. É por meio dos processos de 
compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, 
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que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca 
de calor entre o interior e o exterior da geladeira. 

Disponível em: http://home.howstuffworks.com.  
Acesso em: 19 out. 2008 (adaptado). 

Nos processos de transformação de energia envolvidos no 
funcionamento da geladeira, 
(A) a expansão do gás é um processo que cede a energia 

necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. 
(B) o	calor	flui	de	forma	não	espontânea	da	parte	mais	fria,	no	

interior, para a mais quente, no exterior da geladeira. 
(C) a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao 

calor retirado da geladeira. 
(D) a	 eficiência	 é	 tanto	 maior	 quanto	 menos	 isolado	 termica-

mente do ambiente externo for o seu compartimento interno. 
(E) a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira 

abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia. 

A: Incorreta, pois a expansão do gás da geladeira retira a energia ne-
cessária ao resfriamento da geladeira; B: Correta, pois o compressor 
é que força, de forma não espontânea, o calor a fluir para o exterior;  
C: Incorreta, pois a quantidade de energia cedida ao meio externo é igual ao ca-
lor retirado da geladeira mais a energia fornecida pelo compressor; D: Incorreta, 
pois quanto menos isolado do ambiente for a geladeira, maior será o trabalho 
que o compressor terá de realizar para esfriar o interior, afetando, portanto, a 
eficiência; E: Incorreta, pois se a energia for devolvida à geladeira, o compressor 
terá de trabalhar para retirá-la, o que aumentará o consumo de energia.Gabarito “B” 

27. (ENEM 2009) O esquema mostra um diagrama de bloco 
de uma estação geradora de eletricidade abastecida por 
combustível fóssil. 

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente.  
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado). 

Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que 
forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das 
seguintes ações poderia resultar em alguma economia de 
energia,	sem	afetar	a	capacidade	de	geração	da	usina?	
(A) Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina 

para ser queimado.
(B) Reduzir o volume de água do lago que circula no condensa-

dor de vapor.
(C) Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água 

líquida à caldeira.
(D) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem 

calor para o ambiente.
(E) Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para 

mover um outro gerador.

Os gases de combustão saem em temperatura muito elevada da caldeira. 
Uma das oportunidades para economia de energia seria usar o calor libe-
rado com os gases pela chaminé para mover outro gerador, num sistema 
conhecido como cogeração (alternativa E). As demais afirmativas não re-
sultam em economia de energia, pois: A: reduzir a quantidade de combus-
tível fornecido à usina para ser queimado resultará em menor produção de 
vapor e portanto, de energia elétrica; B: reduzir o volume de água do lago 
que circula no condensador de vapor, fará com que a temperatura da água 
de resfriamento retorne mais aquecida para o lago, o que pode prejudicar 
a flora e a fauna do lago. Alem disso, pode ser que a quantidade de água 
seja insuficiente para condensar todo o vapor; C: reduzir o tamanho da 
bomba usada para devolver a água líquida à caldeira, não economiza ener-
gia significativamente e pode afetar o rendimento da caldeira por insufi-
ciência de água a evaporar; D: os dutos com vapor não têm por finalidade 
dissipar calor para o ambiente e portanto, um investimento em dutos não 
contribuirá para reduzir as perdas de energia.Gabarito “E” 

28. (ENEM 2009 – SIMULADO) No século XXI, racionalizar o 
uso da energia é uma necessidade imposta ao homem 
devido ao crescimento populacional e aos problemas cli-
máticos que o uso da energia, nos moldes em que vem 
sendo feito, tem criado para o planeta. Assim, melhorar a 
eficiência	no	consumo	global	de	energia	torna-se	impera-
tivo.	O	gráfico,	a	seguir,	mostra	a	participação	de	vários	
setores da atividade econômica na composição do PIB e 
sua	participação	no	consumo	final	de	energia	no	Brasil.

PATUSCO, J. A. M. Energia e economia no Brasil 1970-2000.  
Economia & Energia, n. 35, nov./dez., 2002. 

Disponível em:<http://ecen.com/eee35/energ-econom1970-2000.htm>.  
Acesso em: 20 mar. 2009. (com adaptações).
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Considerando os dados apresentados, a fonte de energia primá-
ria	para	a	qual	uma	melhoria	de	10%	na	eficiência	de	seu	uso	
resultaria em maior redução no consumo global de energia seria

(A) o carvão.
(B) o petróleo.
(C) a biomassa.
(D) o gás natural.
(E) a hidroeletricidade.

O setor que mais consome energia no país é de transporte, representando 
aproximadamente 35% do total consumido. Este setor consome basica-
mente derivados do petróleo, principalmente diesel e gasolina. Portanto, 
a fonte de energia primária para a qual uma melhoria de 10% na eficiência 
de seu uso resultaria em maior redução no consumo global de energia no 
Brasil seria o petróleo. Gabarito “B” 

29. (EXAMES DO MEC) Uma loja anunciou a venda de um 
gerador, movido a gasolina, com rendimento de 100%. 
Pode-se argumentar com o vendedor dessa loja que seu 
anúncio é enganoso porque o rendimento de um bom 
gerador a gasolina

(A) deve ser sempre maior que 100%.
(B) não pode ser estimado antes do uso do gerador.
(C) é sempre inferior a 100%.
(D) não pode ser expresso em percentagens.

A energia térmica liberada na combustão não é totalmente aproveitada 
para a realização do trabalho pelo motor, na realidade a maior parcela é 
perdida, especialmente na conversão de energia térmica em mecânica, 
quando um motor a gasolina com ciclo Otto tem rendimento térmico da 
ordem de 30%. Portanto, podemos afirmar que o anúncio do vendedor 
da loja é enganoso, pois o rendimento de um gerador a gasolina é muito 
inferior a 100%.Gabarito “C” 

30. (ENEM 2003) No Brasil, o sistema de transporte depende 
do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja ener-
gia é convertida em movimento de veículos. Para esses 
combustíveis, a transformação de energia química em 
energia mecânica acontece 

(A) na combustão, que gera gases quentes para mover os 
pistões no motor. 

(B) nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o 
veículo. 

(C) na ignição, quando a energia elétrica é convertida em tra-
balho. 

(D) na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás. 
(E) na carburação, com a difusão do combustível no ar. 

Na queima dos combustíveis, a energia potencial química armazenada é 
liberada e os gases de combustão forçam os pistões do motor a reali-
zarem trabalho. Este trabalho é utilizado para movimentar o veículo, por 
meio de energia mecânica.Gabarito “A” 

31. (ENEM 2000) O esquema abaixo mostra, em termos de 
potência(energia/tempo),	 aproximadamente,	 o	 fluxo	 de	
energia, a partir de uma certa quantidade de combustível 
vinda do tanque de gasolina, em um carro viajando com 
velocidade constante.

O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de 
combustão, uma parte considerável de sua energia é dissi-
pada. Essa perda é da ordem de: 
(A) 80%. 
(B) 70%. 
(C) 50%. 
(D) 30%. 
(E) 20%.

Analisando o esquema, quanto ao fluxo de energia, concluímos:
Potência da gasolina no tanque: 72 kW (100%).
Perda por evaporação: 1 kW (1,3%)
Perda no motor de combustão: 56,8 kW (79,0%)
Consumo na parte elétrica: 2,2 kW (3,0%)
Perda por energia térmica na transmissão: 3 kW (4,2%).
Energia efetivamente transmitida para as rodas: 9 kW (12,5%)
Ou seja, as perdas no motor de combustão são da ordem de 80%.

Gabarito “A” 

1.7.8. Ciclo de Carnot. Leis da Termodi-
nâmica. Aplicações e fenômenos 
térmicos de uso cotidiano

32. (ENEM 2015) 

O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o 
excedente de energia gerada no sistema elétrico, dimi-
nuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: 
água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar 
atmosférico e a massa de ar restante é resfriada até 
−198 °C. Presente na proporção de 78% dessa massa 
de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um 
volume 700 vezes menor. A energia excedente do sis-
tema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcial-
mente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à 
temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, 
fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica 
em energia elétrica.

MACHADO, R. Disponível em: www.correiobraziliense.com.br. 
Acesso em: 9 set. 2013 (adaptado).

No processo descrito, o excedente de energia elétrica é arma-
zenado pela

(A) expansão do nitrogênio durante a ebulição.
(B) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição.
(C) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefa-

ção.
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(D) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do 
resfriamento.

(E) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a 
liquefação.

Utilizamos a energia elétrica, por intermédio de um trabalho mecânico para 
resfriar o ar atmosférico até que ocorra a liquefação do nitrogênio presente 
no ar. 
Numa segunda etapa, deixamos o nitrogênio se aquecer até a temperatura 
ambiente, sendo que ele entra em ebulição, se expande e gera uma energia 
mecânica que é utilizada para girar turbinas, gerando novamente energia 
elétrica.
Nesse processo o excedente de energia é armazenada pela realização de 
trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação.Gabarito “C” 

33. (ENEM 2014) Um sistema de pistão contendo um gás 
é	mostrado	 na	 figura.	 Sobre	 a	 extremidade	 superior	 do	
êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, 
encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aqueci-
mento é possívelfornecer calor ao gás e, com auxílio de 
um manômetro, medir sua pressão. A partir de diferentes 
valores de calor fornecido, considerando o sistema como 
hermético, o objeto elevou-se em valores , como mos-
trado	no	gráfico.

Foram estudadas, separadamente, quantidades equimo-
lares de dois diferentes gases, denominados M e V.

A diferença no comportamento dos gases no experimento 
decorre do fato de o gás M, em relação ao V, apresentar

(A) maior pressão de vapor.
(B) menor massa molecular.
(C) maior compressibilidade.
(D) menor energia de ativação.
(E) menor	capacidade	calorífica.

No sistema apresentado temos transformações isobáricas, pois a pressão 
dada pelo peso do objeto é constante. 
Para este tipo de transformação a variação de volume (ΔV) é diretamente 
proporcional à variação de temperatura (ΔT). 
Observando o gráfico, para uma mesma quantidade de calor recebida Q, 
o gás M sofre uma maior variação de volume do que o gás V e, portanto, 
maior variação de temperatura: ΔTM > ΔTV. 
Como a capacidade calorífica C é igual a Q/ΔT, teremos:

Gás M: CM = Q/ ΔTM e Gás V: CV = Q/ ΔTv 
e 
Q = CM .ΔTM = CVΔTv ou ΔTm / ΔTv = Cv/Cm

Se ΔTM > ΔTV, então Cv > Cm.

Portanto, M tem menor capacidade calorífica do que V, como na alternativa E.Gabarito “E” 

34. (ENEM 2012) Aumentar	a	eficiência	na	queima	de	com-
bustível dos motores a combustão e reduzir suas emis-
sões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de 
motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira 
que envolve experimentos com plasma, o quarto estado 
da matéria e que está presente no processo de ignição. 
A interação da faísca emitida pela vela de ignição com 
as moléculas de combustível gera o plasma que provoca 
a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o 
motor funcionar. 

Disponível em: www.inovacaotecnologica.com.br.  
Acesso em: 22 jul. 2010 (adaptado). 

No	entanto,	a	busca	da	eficiência	referenciada	no	texto	apresenta	
como fator limitante 
(A) o tipo de combustível, fóssil, que utilizam. Sendo um insumo 

não renovável, em algum momento estará esgotado. 
(B) um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o 

rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. 
(C) o funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição 

contínua dos movimentos exige que parte da energia seja 
transferida ao próximo ciclo. 

(D) as forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças 
provocam desgastes contínuos que com o tempo levam 
qualquer material à fadiga e ruptura. 

(E) a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, 
é necessária uma temperatura maior que a de fusão do aço 
com que se fazem os motores. 

A segunda lei da termodinâmica diz que a eficiência de toda máquina térmica 
é limitada a um rendimento abaixo de 100%. Não é possível construir uma 
máquina que opere em ciclos e consiga transformar 100% da energia consu-
mida em trabalho.Gabarito “B” 

35. (ENEM 2010) 

ZIEGLER, M. F. Energia Sustentável. Revista IstoÉ. 28 abr. 2010.

A	fonte	de	energia	representada	na	figura,	considerada	uma	das	
mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado
(A) pela circulação do magma no subsolo.
(B) o pelas erupções constantes dos vulcões.
(C) pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta. 
(D) pela queima do carvão e combustíveis fósseis.
(E) pelos detritos e cinzas vulcânicas.

Verificamos na figura o uso de vapor d’água para acionar turbinas e produ-
zir energia elétrica. Este vapor é produzido naturalmente pela circulação de 
magma em altas temperaturas no solo, que aquecem a água subterrânea. Gabarito “A” 
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36. (ENEM 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração 
de energia elétrica em um município localizado no interior 
de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil 
acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de 
água para consumo, irrigação das lavouras de subsistên-
cia e pesca. Na região, que possui pequena extensão ter-
ritorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em 
questão irá abastecer apenas o município apresentado.

Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a 
mais indicada para ser implantada nesse município de modo a 
causar	o	menor	impacto	ambiental?
(A) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sis-

tema de refrigeração.
(B) Eólica,	pois	a	geografia	do	local	é	própria	para	a	captação	

desse tipo de energia.
(C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não 

afetaria a população.
(D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que 

chega à superfície do local.
(E) Hidrelétrica,	 pois	 o	 rio	 que	 corta	 o	município	 é	 suficiente	

para abastecer a usina construída.

A: Incorreta, pois se utilizarmos a água do rio para refrigeração numa ter-
moelétrica, ela vai ser aquecida prejudicando seu uso para consumo, irriga-
ção das lavouras de subsistência e pesca; B: Incorreta, pois a geografia do 
local é inadequada para a captação de energia eólica, visto que o município 
está localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas monta-
nhas onde com certeza não haverá ventos; C: Incorreta, pois o modo de 
resfriamento dos sistemas nucleares aqueceria a água do rio prejudicando 
a população; D: Correta, pois como a incidência solar é alta o ano todo 
é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local para 
gerar energia elétrica; E: Incorreta, pois como a cidade está num vale, o rio 
que corta o município não teria diferença de nível (energia potencial) para 
abastecer uma usina hidroelétrica.

Gabarito “D” 

37. (ENEM 2009) Umidade relativa do ar é o termo usado 
para descrever a quantidade de vapor de água contido 
na	 atmosfera.	 Ela	 é	 definida	 pela	 razão	 entre	 o	 con-
teúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quan-
tidade de umidade que a mesma parcela de ar pode 
armazenar na mesma temperatura e pressão quando 
está saturada de vapor, isto é, com 100% de umidade 
relativa.	O	gráfico	representa	a	relação	entre	a	umidade	
relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período 
de 24 horas em um determinado local. 

Considerando-se	as	informações	do	texto	e	do	gráfico,	conclui-se	
que 
(A) a insolação é um fator que provoca variação da umidade 

relativa do ar.
(B) o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à 

medida que se aquece.
(C) a presença de umidade relativa do ar é diretamente propor-

cional à temperatura do ar.
(D) a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a 

quantidade de vapor de água existente na atmosfera.
(E) a	variação	da	umidade	do	ar	se	verifica	no	verão,	e	não	no	

inverno, quando as temperaturas permanecem baixas.

Podemos observar no gráfico que, à medida que a temperatura ambiente 
aumenta, o que ocorre a partir das 8 horas da manhã, a umidade relativa do 
ar diminui. À tarde, aproximadamente às 16 horas, a temperatura ambiente 
começa a diminuir e a umidade do ar começa a aumentar. O que ocorre a 
partir das 8 horas é um aumento gradativo da insolação e isto provoca uma 
variação (queda) na umidade relativa do ar.Gabarito “A” 

38. (ENEM 2009) O Sol representa uma fonte limpa e ines-
gotável 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 inci-
dente na superfície da Terra — seja de 800 watts/m2. 
Uma usina termos solar utiliza concentradores solares 
parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de 
extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz 
refletida	 pela	 superfície	 parabólica	 espelhada	 é	 focali-
zada 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 aco-
plada 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	foca-
liza no receptor os 800 watts/m2 de radiação provenientes do 
Sol,	e	que	o	calor	específico	da	água	é	1	cal	g-1 ºC-1 = 4.200 
J kg-1 ºC-1,	 então	o	 comprimento	 linear	 do	 refletor	 parabólico	
necessário para elevar a temperatura de 1 m3 (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.

No enunciado é informado que a potência solar incidente na superfície da 
Terra é de P = 800 watts/m2, a distância entre a borda inferior e a borda supe-
rior da superfície refletora L é de 6 m e o calor específico c da água é 4.200 
J kg–1. ºC–1. É perguntado qual o comprimento linear C do refletor parabólico 
necessário para elevar a temperatura de uma massa m igual 1t (1.000 kg) de 
água de 20 ºC para 100 ºC (Δt = 80 ºC) num tempo T igual a 1 hora, ou 3.600 s.
O calor Q1 necessário para aquecer a água é:
Q1 =  m.cΔt = (1.000 kg)(4.200 J kg–1. ºC–1)(100 – 20) = 3,36.108 J
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O calor Q2  que será cedido pelo refletor de área refletora S será:
Q2 = (800 W/m2)(S)(T)    Onde S= LxC  ,  L = 6 m e T = 1 hora = 3.600 s
Como Q1 = Q2 e 1J/s = 1W teremos: [(800J)/(s.m2)][(6.Cm)
(3.600s)]=3,36.108 J
Calcularemos C = [3,36.108m]/[(800)(3.600)(6)] = 19,44 m

Gabarito “A” 

39. (EXAMES DO MEC) Para secar um par de tênis após 
sua lavagem, as pessoas em geral abrem o calçado ao 
máximo, puxando sua lingueta para fora, e retiram suas 
palmilhas e cordões antes de colocá-lo para secar. Com 
esse procedimento, o tênis seca mais rapidamente do que 
se estivesse com as palmilhas, com os cordões e com a 
lingueta para dentro porque

(A) essas partes do tênis são feitas com materiais diferentes.
(B) o tênis se aquece mais quando têm suas partes separadas.
(C) a permeabilidade do tênis em contato com a água diminui.
(D) aumenta a superfície total do tênis em contato com o ar.

A secagem de qualquer objeto ou material ao ar livre é um fenômeno de su-
perfície, ou seja, a secagem será tanto mais rápida quanto maior for a área 
exposta. Ao abrirmos o calçado ao máximo, puxando a lingueta para fora, e 
retirando as palmilhas e cordões antes de colocá-lo para secar, estamos au-
mentando a área exposta e, portanto, reduzindo o tempo de secagem do tênis.Gabarito “D” 

40. (EXAMES DO MEC) Colocar uma panela com água para 
ferver em um fogão é uma tarefa diária para quem cozi-
nha. Entretanto, poucos se dão conta de que se pode eco-
nomizar uma fração apreciável de gás, energia elétrica ou 
lenha — dependendo do tipo de fogão —, se a panela per-
manecer tampada até a fervura. Essa economia provém

(A) da melhor distribuição do calor ao redor da panela.
(B) da redução do movimento de convecção da água no interior 

da panela.
(C) da energia que deixa de ser perdida para o ar com a evapo-

ração da água.
(D) do aumento da capacidade de condução do calor quando 

se tampa a panela.

Se a panela permanecer tampada até a fervura, evita-se a perda de energia 
por evaporação da água e dessa forma se economiza gás ou energia elétrica, 
ou qualquer outra fonte de energia utilizada no fogão.Gabarito “C” 

41. (ENEM 2008) 
A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido 
da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 ºC. Essa 
energia é primeiramente produzida pela decomposição de 
materiais radiativos dentro do planeta. Em fontes geotér-
micas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâ-
neo,	é	aquecida	pelas	rochas	ao	redor	e	fica	submetida	a	
altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 
ºC sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, 
à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando 
fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é sepa-
rado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas 
para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada 
para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.

Roger A. Hinrichs e Merlin Kleinbach. Energia e meio ambiente.  
Ed. ABDR (com adaptações).

Depreende-se das informações acima que as usinas geotérmicas
(A) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas 

nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decor-
rentes de ambas.

(B) funcionam com base na conversão de energia potencial 
gravitacional em energia térmica.

(C) podem aproveitar a energia química transformada em 
térmica no processo de dessalinização.

(D) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à con-
versão de energia térmica em cinética e, depois, em elétrica.

(E) transformam inicialmente a energia solar em energia 
cinética e, depois, em energia térmica.

A: Incorreta, pois as usinas nucleares, pela produção de materiais radioati-
vos, são mais perigosas; B: Incorreta, pois no processo geotérmico temos 
as seguintes transformações: a energia radiante em energia térmica, esta se 
transforma em energia cinética e, depois, em energia elétrica; C: Incorreta, 
pois a energia radiante é que se transforma em energia térmica; D: Correta, 
pois o vapor d’água é que aciona as turbinas, transformando a energia ciné-
tica em energia elétrica, sendo que o mesmo ocorre nas usinas nucleares; 
E: Incorreta, pois a fonte primária da energia geotérmica é a decomposição 
de materiais radiativos dentro da Terra e não a energia solar.Gabarito “D” 

42. (ENEM 2002) O diagrama mostra a utilização das dife-
rentes fontes de energia no cenário mundial. Embora 
aproximadamente um terço de toda energia primária 
seja orientada à produção de eletricidade, apenas 10% 
do total são obtidos em forma de energia elétrica útil. 

A	 pouca	 eficiência	 do	 processo	 de	 produção	 de	 eletricidade	
deve-se, sobretudo, ao fato de as usinas 
(A) nucleares utilizarem processos de aquecimento, nos quais 

as temperaturas atingem milhões de graus Celsius, favore-
cendo	perdas	por	fissão	nuclear.	

(B) termelétricas utilizarem processos de aquecimento a baixas 
temperaturas, apenas da ordem de centenas de graus Cel-
sius, o que impede a queima total dos combustíveis fósseis. 

(C) hidrelétricas terem o aproveitamento energético baixo, uma 
vez que parte da água em queda não atinge as pás das 
turbinas que acionam os geradores elétricos. 

(D) nucleares e termelétricas utilizarem processos de transfor-
mação de calor em trabalho útil, no qual as perdas de calor 
são sempre bastante elevadas. 

(E) termelétricas e hidrelétricas serem capazes de utilizar dire-
tamente o calor obtido do combustível para aquecer a água, 
sem perda para o meio. 

A: Incorreta, pois as grandes perdas nas usinas nucleares não ocorrem na 
fissão e sim na transformação de calor em energia cinética; B: Incorreta, 
pois nas termelétricas ocorre praticamente a queima total dos combustíveis 
fósseis; C: Incorreta, pois as usinas hidrelétricas têm um alto aproveita-
mento energético, sendo a eficiência energética destas usinas em torno de 
95%; D: Correta, pois o baixo rendimento ocorre na transformação de calor 
em trabalho, sendo esta a causa principal para o baixo aproveitamento de 
energia nas usinas nucleares e termelétricas; E: Incorreta, pois hidrelétricas 
não utilizam combustíveis para aquecer a água. Gabarito “D” 
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44. (ENEM 2001) Para diminuir as perdas térmicas de uma 
geladeira, podem ser tomados alguns cuidados opera-
cionais:

I. Distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaços 
vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio 
para baixo e do quente para cima.

II. Manter as paredes do congelador com camada bem 
espessa de gelo, para que o aumento da massa de gelo 
aumente a troca de calor no congelador.

III. Limpar o radiador (“grade” na parte de trás) periodicamente, 
para que a gordura e a poeira que nele se depositam não 
reduzam a transferência de calor para o ambiente.

Para uma geladeira tradicional é correto indicar, apenas,
(A) a operação I.
(B) a operação II.
(C) as operações I e II.
(D) as operações I e III.
(E) as operações II e III.

I: Correta, pois o espaçamento dos alimentos dentro da geladeira facilita a 
circulação do ar, que ocorre pelo processo de convecção natural; II: Incor-
reta, pois a camada de gelo formada nas paredes internas do congelador é 
isolante térmico e dificulta o resfriamento dos alimentos; III: Correta, pois o 
calor dos alimentos a ser retirado da geladeira é dissipado para o ambiente 
externo pela serpentina atrás da geladeira. A poeira e a gordura na grade for-
mam uma película que reduz a troca térmica. Portanto, a limpeza periódica 
desta grade propicia uma economia de energia.Gabarito “D” 

45. (ENEM 2000) A adaptação dos integrantes da seleção bra-
sileira de futebol à altitude de La Paz foi muito comentada 
em 1995, por ocasião de um torneio, como pode ser lido 
no texto abaixo.

“A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da 
Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará 
o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um 
prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano, 
em altitudes elevadas, necessita desse tempo para se adap-
tar, evitando-se, assim, risco de um colapso circulatório.”

(Adaptado da revista Placar, edição fev.1995)

A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a 
atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasi-
leiras, apresenta:

(A) menor pressão e menor concentração de oxigênio.
(B) maior pressão e maior quantidade de oxigênio.
(C) maior pressão e maior concentração de gás carbônico.
(D) menor pressão e maior temperatura.
(E) maior pressão e menor temperatura.

A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. Isso ocorre porque 
o peso do ar sobre as camadas elevadas da atmosfera é menor do que aquele 
que age sobre as camadas mais baixas. Como o ar, em altitudes mais elevadas 
tem uma menor pressão ele será mais rarefeito tendo, portanto, menos oxigê-
nio. Isto é o que ocorre em La Paz que se encontra numa altitude mais elevada 
comparada à das cidades brasileiras e sua a atmosfera tem menor pressão e 
menor concentração de oxigênio. Portanto, as equipes de futebol do Brasil têm 
dificuldades em respirar em La Paz, e precisam de um longo período de tempo 
para adaptação, senão correrão riscos de terem colapsos circulatórios.Gabarito “A” 

43. (ENEM 2002) Na comparação entre diferentes processos de geração de energia, devem ser considerados aspectos econômi-
cos,	sociais	e	ambientais.	Um	fator	economicamente	relevante	nessa	comparação	é	a	eficiência	do	processo.	Eis	um	exemplo:	
a utilização do gás natural como fonte de aquecimento pode ser feita pela simples queima num fogão (uso direto), ou pela 
produção de eletricidade em uma termoelétrica e uso de aquecimento elétrico (uso indireto). Os rendimentos correspondentes 
a cada etapa de dois desses processos estão indicados entre parênteses no esquema. 

Na	comparação	das	eficiências,	em	termos	globais,	entre	esses	dois	processos	(direto	e	indireto),	verifica-se	que	
(A) a	menor	eficiência	de	P2	deve-se,	sobretudo,	ao	baixo	rendimento	da	termoelétrica.	
(B) a	menor	eficiência	de	P2	deve-se,	sobretudo,	ao	baixo	rendimento	na	distribuição.	
(C) a	maior	eficiência	de	P2	deve-se	ao	alto	rendimento	do	aquecedor	elétrico.	
(D) a	menor	eficiência	de	P1	deve-se,	sobretudo,	ao	baixo	rendimento	da	fornalha.	
(E)		a	menor	eficiência	de	P1	deve-se,	sobretudo,	ao	alto	rendimento	de	sua	distribuição.	

Para cálculo das eficiências globais de cada projeto precisamos multiplicar as eficiências de cada processo, conforme abaixo.

Eficiência P1 = Eficiência Distribuição (= 0,95) x Eficiência da Fornalha (= 0,70)  

Eficiência P1 = (0,95)(0,70) = 0,665.

Eficiência P2 = Eficiência Termoelétrica (= 0,40) x Eficiência Distribuição (=0,90) x

x Eficiência Aquecedor (= 0,95) = (0,40) (0,90) (0,95) = 0,342

Como Eficiência de P2 < Eficiência de P1, somente as afirmativas A ou B podem estar corretas. Analisando as duas afirmativas: A: Correta, pois P2 é 
menos eficiente devido ao baixo rendimento da termoelétrica, que é de 0,40 ou 40%; B: Incorreta, pois o rendimento na distribuição (0,90) é maior do 
que na termoelétrica (0,40).

Gabarito “A” 
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46. (ENEM 1998) A tabela a seguir registra a pressão atmos-
férica	em	diferentes	altitudes,	e	o	gráfico	relaciona	a	pres-
são de vapor da água em função da temperatura

Atitude (km) Pressão atmosférica (mm Hg)

0 760

1 600

2 480

4 300

6 170

8 120

10 100

Um líquido, num frasco aberto, entra em ebulição a partir do 
momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão 
atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, 
o	gráfico	e	os	dados	apresentados,	sobre	as	seguintes	cidades:

Natal (RN)
Campos do Jordão (SP)

Pico da Neblina (RR)

nível do mar.
altitude 1628m.
altitude 3014 m.

A temperatura de ebulição será:
(A) maior em Campos do Jordão.
(B) menor em Natal.
(C) menor no Pico da Neblina.
(D) igual em Campos do Jordão e Natal.
(E) não dependerá da altitude.

Considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados, concluímos:
1) Quanto maior a altitude do local menor será a pressão atmosférica.
2) A água entra em ebulição quando a sua pressão de vapor for igual à 
pressão atmosférica.
3) Quanto maior a pressão de vapor da água maior será sua temperatura 
de ebulição.
Portanto, como o Pico da Neblina é o local mais alto, terá a menor pressão 
atmosférica e terá o menor ponto de ebulição da água. E em Natal que é 
o local mais baixo terá a maior pressão atmosférica e o maior ponto de 
ebulição da água. Campos de Jordão terá pressão atmosférica e ponto de 
ebulição da água intermediário.
Analisando as afirmativas, quanto à temperatura de ebulição da água:  
A: Incorreta, pois em Campos do Jordão será intermediária, situando-se 
entre os valores de Pico da Neblina e Natal; B: Incorreta, pois será maior 
em Natal; C: Correta, será realmente menor no Pico da Neblina; D: Incor-
reta, pois não será igual em Campos do Jordão e Natal; E: Incorreta, pois 
ela depende da altitude.

Gabarito “C” 

1.7.9. Compreensão de fenômenos 
climáticos relacionados ao  
ciclo da água

47. (ENEM 2009)  

Confirmada	 pelos	 cientistas	 e	 já	 sentida	 pela	 popu-
lação mundial, a mudança climática global é hoje o 
principal	desafio	socioambiental	a	ser	enfrentado	pela	
humanidade. Mudança climática é o nome que se dá 
ao conjunto de alterações nas condições do clima da 
Terra pelo acúmulo de seis tipos de gases na atmos-
fera – sendo os principais o dióxido de carbono (CO2) 
e o metano (CH4) – emitidos em quantidade excessiva 
através da queima de combustíveis (petróleo e carvão) 
e do uso inadequado do solo.

SANTILLI, M. Mudança climática global. Almanaque Brasil  
Socioambiental 2008. São Paulo, 2007 (adaptado).

Suponha que, ao invés de superaquecimento, o planeta 
sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se como numa 
era glacial, nesse caso
(A) a camada de geleiras, bem como o nível do mar, diminuiriam.
(B) as geleiras aumentariam, acarretando alterações no relevo 

do continente e no nível do mar.
(C) o equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido, uma 

vez que ele está em processo de aquecimento.
(D) a	 fauna	 e	 a	 flora	 das	 regiões	 próximas	 ao	 círculo	 polar	

ártico e antártico nada sofreriam com a glaciação.
(E) os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem pre-

juízo à população humana e ao seu desenvolvimento.

A: Incorreta, pois se ocorrer queda de temperatura, a camada de geleiras 
iria aumentar, e não diminuir; B: Correta, pois com temperaturas mais bai-
xas nos polos mais água será transformada em gelo aumentando as gelei-
ras. Isso resultará em queda do nível dos oceanos, pois mais água ficará 
retida nos polos; C: Incorreta, pois o equilíbrio na Terra não seria mantido 
e as consequências do resfriamento durariam muito tempo; D: Incorreta, 
pois a fauna e a flora nas regiões do círculo polar desapareceriam com o 
aumento das geleiras; E: Incorreta, pois camadas de neve cobririam boa 
parte dos hemisférios, eliminando a existência de vida nestes locais.Gabarito “B” 

O diagrama abaixo representa, de forma esquemática e 
simplificada,	a	distribuição	da	energia	proveniente	do	Sol	
sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimi-
tada pela linha tracejada, são destacados alguns proces-
sos	envolvidos	no	fluxo	de	energia	na	atmosfera.

Raymong A. Serway e John W. Jewett. Princípios de  
Física,	v.	2,	fig.	18.12	(com	adaptações).
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48. (ENEM 2008) A chuva é o fenômeno natural responsá-
vel pela manutenção dos níveis adequados de água dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, 
assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da 
energia solar. Dos processos numerados no diagrama, 
aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos 
reservatórios de usinas hidrelétricas é o de número

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

No diagrama apresentado o processo que se relaciona com a chuva é o 
referente à energia carregada para cima na formação de vapor d’água. Na 
atmosfera, o vapor d’água é condensado pelo ar frio encontrado em altitu-
des elevadas e água no estado líquido cai sobre a terra na forma de chuva 
formando os rios e lagos contribuindo na manutenção dos níveis adequa-
dos de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas.  Gabarito “E” 

49. (ENEM 2008) Com base no diagrama acima, conclui-se que
(A) a	maior	 parte	 da	 radiação	 incidente	 sobre	 o	 planeta	 fica	

retida na atmosfera.
(B) a	quantidade	de	energia	 refletida	pelo	ar,	pelas	nuvens	e	

pelo solo é superior à absorvida pela superfície.
(C) a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre 

a Terra.
(D) mais da metade da radiação solar que é absorvida direta-

mente pelo solo é devolvida para a atmosfera.
(E) a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmos-

fera é menor que a irradiada para o espaço pela superfície.

A: Incorreta, pois 64% da radiação incidente sobre o planeta é irradiada 
para o espaço pela atmosfera; B: Incorreta, pois a superfície absorve 50% 
da energia solar enquanto que a energia refletida pelo ar, pelas nuvens, é 
de 30%; C: Incorreta, pois a atmosfera absorve somente 20% da radiação 
solar incidente sobre a Terra; D: Correta, pois quase toda radiação solar que 
é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera. A radiação 
absorvida é 50% e a devolvida pelo solo é de 14 + 6 + 24 = 44%, ou seja, 
88% da energia recebida pelo solo é devolvida; E: Incorreta, pois 64% da 
radiação emitida para o espaço é da atmosfera enquanto que a irradiada 
para o espaço pela superfície é de somente 6%.Gabarito “D” 

50. (ENEM 2005) A água é um dos fatores determinantes para 
todos os seres vivos, mas a precipitação varia muito nos 
continentes, como podemos observar no mapa abaixo.

LATITUDE (°)

(Robert E. Ricklefs. A Economia da Natureza, 3. ed.  
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan , 1996. p. 55)

Ao examinar a tabela da temperatura média anual em algumas 
latitudes, podemos concluir que as chuvas são mais abundantes 
nas maiores latitudes próximas do Equador, porque
(A) as grandes extensões de terra fria das latitudes extremas 

impedem precipitações mais abundantes.
(B) a	água	superficial	é	mais	quente	nos	trópicos	do	que	nas	

regiões temperadas, causando maior precipitação.
(C) o ar mais quente tropical retém mais vapor de água na 

atmosfera, aumentando as precipitações.
(D) o ar mais frio das regiões temperadas retém mais vapor de 

água, impedindo as precipitações.
(E) a	água	superficial	é	fria	e	menos	abundante	nas	latitudes	

extremas, causando menor precipitação.

Com base no mapa e na tabela apresentados na questão, podemos concluir 
que as ocorrências de chuvas são mais abundantes nas regiões próximas 
ao Equador. Nestas regiões, as temperaturas médias são mais elevadas, 
provocando maior evaporação de água e consequentemente maior preci-
pitação de chuvas. Gabarito “C” 

51. (ENEM 2001) Boa parte da água utilizada nas mais diver-
sas atividades humanas não retorna ao ambiente com 
qualidade	para	ser	novamente	consumida.	O	gráfico	mos-
tra alguns dados sobre esse fato, em termos dos setores 
de consumo.

Consumo e restituição de água no mundo 
(em bilhões de m3 / ano)

Fonte: Adaptado de MARGAT, Jean-François. A água ameaçada  
pelas atividades humanas. In: WIKOWSKI, N. (Coord.). 

Ciência e tecnologia hoje. São Paulo: Ensaio, 1994.

Com	base	nesses	dados,	é	possível	afirmar	que
(A) mais da metade da água usada não é devolvida ao ciclo 

hidrológico.
(B) as atividades industriais são as maiores poluidoras de 

água.
(C) mais da metade da água restituída sem qualidade para o 

consumo contém algum teor de agrotóxico ou adubo.
(D) cerca de um terço do total da água restituída sem qualidade 

é proveniente das atividades energéticas.
(E) o consumo doméstico, dentre as atividades humanas, é o 

que mais consome e repõe água com qualidade.

A: Incorreto, pois quase toda a água consumida é devolvida ao ciclo 
hidrológico, embora uma parte desta água seja restituída sem qualidade; 
B: Incorreto, pois as atividades industriais e de energia não são as maio-
res poluidoras da água. As atividades que mais poluem a água são as 
da agricultura; C: Correto, pois mais da metade da água restituída sem 
qualidade para o consumo, são as consumidas pela agricultura, porque 
elas contêm agrotóxico ou adubo; D: Incorreto, pois a quantidade de 
água restituída sem qualidade proveniente das atividades industriais e 
energéticas é muito menor do que um terço do total que é restituído sem 
qualidade; E: Incorreto, pois o consumo doméstico, dentre as atividades 
humanas, é o que menos consome água.Gabarito “C” 
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52. (ENEM 1999) Segundo o poeta Carlos Drummond de 
Andrade, a “água é um projeto de viver”. Nada mais 
correto, se levarmos em conta que toda água com 
que convivemos carrega, além do puro e simples H2O, 
muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em sus-
pensão. Assim, o ciclo da água, além da própria água, 
também promove o transporte e a redistribuição de um 
grande conjunto de substâncias relacionadas à dinâ-
mica da vida.

No ciclo da água, a evaporação é um processo muito espe-
cial, já que apenas moléculas de H2O passam para o estado 
gasoso. Desse ponto de vista, uma das consequências da eva-
poração pode ser
(A) a formação da chuva ácida, em regiões poluídas, a partir de 

quantidades muito pequenas de substâncias ácidas evapo-
radas juntamente com a água.

(B) a perda de sais minerais, no solo, que são evaporados jun-
tamente com a água.

(C) o aumento, nos campos irrigados, da concentração de sais 
minerais na água presente no solo.

(D) a perda, nas plantas, de substâncias indispensáveis à 
manutenção da vida vegetal, por meio da respiração.

(E) a diminuição, nos oceanos, da salinidade das camadas de 
água mais próximas da superfície.

Como, no processo de evaporação, apenas moléculas de água passam para 
o estado gasoso, uma das consequências da evaporação é o aumento da 
concentração de sais minerais no solo (Letra C). As demais afirmativas es-
tão incorretas, pois: A e B: não há possibilidade de formação de chuva ácida, 
a partir de substâncias ácidas evaporadas e nem a perda de sais minerais, 
no solo, porque somente evapora a água; D: Também não há possibilidade 
de perda de substâncias indispensáveis nas plantas, porque somente eva-
pora a água.Gabarito “C” 

53. (ENEM 1998)
O sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer 
a superfície da Terra dando origem aos ventos, provoca 
a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor 
da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas goti-
nhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas 
ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos 
ventos de uma região para outra. Com a condensação 
e, em seguida, a chuva,a água volta à superfície da 
Terra, caindo sobre o solo,  rios, lagos e mares. Parte 
dessa água evapora retornando à atmosfera, outra 
parte	escoa	superficialmente	ou	infiltra-se	no	solo,	indo	
alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de 
ciclo da água.

Considere,	então,	as	seguintes	afirmativas:

I. a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o 
aquecimento ali é maior do que nos oceanos.

II. a vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da 
transpiração.

III. o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na 
litosfera, na atmosfera e na biosfera.

IV. a energia gravitacional movimenta a água dentro do seu 
ciclo.

V. o ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, 
podendo apresentar desequilíbrios.

(A) somente	a	afirmativa	III	está	correta.
(B) somente	as	afirmativas	III	e	IV	estão	corretas
(C) somente	as	afirmativas	I,	II	e	V	estão	corretas.

(D) somente	as	afirmativas	II,	III,	IV	e	V	estão	corretas.
(E) todas	as	afirmativas	estão	corretas.

I: Incorreta, pois a evaporação é maior nos oceanos que nos continentes; 
II: Correta, pois as plantas eliminam a água retirada do solo por trans-
piração; III: Correta, pois o ciclo ocorre na litosfera, na atmosfera e na 
biosfera; IV: Correta, pois a energia gravitacional movimenta a água, por 
exemplo, na chuva; V: Correta, pois o ser humano pode desmatar florestas 
desequilibrando o ciclo hidrológico.Gabarito “D” 

As	figuras	abaixo	representam	a	variação	anual	de	tem-
peratura e a quantidade de chuvas mensais em dado 
lugar, sendo chamados de climogramas. Neste tipo de 
gráfico,	as	temperaturas	são	representadas	pelas	linhas,	
e as chuvas pelas colunas.

54. (ENEM 1998) Leia e analise.
A distribuição das chuvas no decorrer do ano, conforme 
mostrado	 nos	 gráficos,	 é	 um	 parâmetro	 importante	 na	
caracterização de um clima.

A	esse	respeito	podemos	dizer	que	a	afirmativa:
(A) está errada, pois o que importa é o total pluviométrico anual.
(B) está certa, pois, juntamente com o total pluviométrico anual, 

são	 importantes	 variáveis	 na	 definição	 das	 condições	 de	
umidade.

(C) está errada, pois a distribuição das chuvas não tem 
nenhuma relação com a temperatura.

(D) está	certa,	pois	é	o	que	vai	definir	as	estações	climáticas.
(E) está	certa,	pois	este	é	o	parâmetro	que	define	o	clima	de	

uma dada área.

A alternativa correta é a letra B, pois o clima de uma região é definido pela 
variação da quantidade de chuva e pelas temperaturas. Gabarito “B” 
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56. (ENEM 2005) Nos últimos meses o preço do petróleo tem 
alcançado recordes históricos. Por isso a procura de fon-
tes energéticas alternativas se faz necessária. Para os 
especialistas, uma das mais interessantes é o gás natural, 
pois ele apresentaria uma série de vantagens em relação 
a outras opções energéticas.

A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e de 
gás	natural	no	mundo,	e	a	figura,	a	emissão	de	dióxido	de	car-
bono entre vários tipos de fontes energéticas.

(Fonte: Gas World International – Petroleum Economist.)

A	partir	da	análise	da	tabela	e	da	figura,	são	feitas	as	seguintes	
afirmativas:
I. Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concen-

tradas	geograficamente,	as	reservas	mundiais	de	gás	natu-
ral são mais distribuídas ao redor do mundo garantindo um 
mercado competitivo, menos dependente de crises interna-
cionais e políticas.

II. A emissão de dióxido de carbono (CO2) para o gás natural 
é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados, 
o que é importante, uma vez que esse gás é um dos princi-
pais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa.

Com	relação	a	essas	afirmativas	pode-se	dizer	que
(A) a primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo 

serão descobertas futuramente.
(B) a segunda está incorreta, pois o dióxido de carbono (CO2) 

apresenta pouca importância no agravamento do efeito 
estufa.

(C) ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural 
é uma importante alternativa energética.

(D) ambas não procedem para o Brasil, que já é praticamente 
autossuficiente	em	petróleo	e	não	contribui	para	o	agrava-
mento do efeito estufa.

(E) nenhuma delas mostra vantagem do uso de gás natural 
sobre o petróleo.

Ambas afirmativas estão corretas, pois: I: Conforme pode ser visto na tabela 
do enunciado da questão, as reservas mundiais de petróleo estão supercon-
centradas no Oriente Médio, (64%), enquanto que as reservas mundiais de 
gás natural são melhores distribuídas, sendo 38,7% na Ex-União Soviética, 
33,0% no Oriente Médio e o restante nas demais partes do mundo; II: Con-
forme pode ser visto no gráfico do enunciado da questão, a emissão de 
dióxido de carbono (CO2) pela queima do gás natural é a mais baixa entre 
os diversos combustíveis analisados.Gabarito “C” 

2. Química
2.10. Energias químicas no cotidiano

2.10.1. Petróleo, gás natural e carvão

55. (ENEM 2015) O quadro apresenta a composição do petróleo.

Fração Faixa de tamanho das moléculas Faixa de ponto de ebulição (°C) Usos

Gás C1 a C5 -160 a 30 Combustíveis gasosos

Gasolina C5 a C12 30 a 200 Combustível de motor

Querosene C12 a C18 180 a 400 Diesel e combustível de alto-forno

Lubrificantes maior que C16 maior que 350 lubrificantes

Parafinas maior que C20 sólidos de baixafusão velas e fósforos

Asfalto maior que C30 resíduos pastosos Pavimentação

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. São Paulo: Person Prentice Hall,2005.

Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é a
(A) filtração.
(B) destilação
(C) decantação.
(D) precipitação.
(E) centrifugação.

Devido às diferenças dos pontos de ebulição dos vários componentes do petróleo, o melhor método para a separação de suas frações é a destilação fracionada.

Gabarito “B” 
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57. (ENEM 2004) Há estudos que apontam razões econômi-
cas e ambientais para que o gás natural possa vir a tor-
nar-se, ao longo deste século, a principal fonte de energia 
em	 lugar	 do	 petróleo.	 Justifica-se	 essa	 previsão,	 entre	
outros motivos, porque o gás natural

(A) além de muito abundante na natureza é um combustível 
renovável.

(B) tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente 
que o petróleo.

(C) vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral.
(D) pode ser renovado em escala de tempo muito inferior à do 

petróleo.
(E) não produz CO2 em sua queima, impedindo o efeito estufa.

A afirmativa correta é a B, pois o gás natural é menos poluente que o petró-
leo e têm surgido novas jazidas, que já estão sendo exploradas. As demais 
afirmativas estão incorretas, pois: A: e D: o gás natural não é um combus-
tível renovável; C: o gás natural não pode ser produzido, ele ocorre natural-
mente; E: o gás natural produz CO2 em sua queima.Gabarito “B” 

58. (ENEM 2003)  Nos últimos anos, o gás natural (GNV: gás 
natural veicular) vem sendo utilizado pela frota de veí-
culos nacional, por ser viável economicamente e menos 
agressivo do ponto de vista ambiental. 

O quadro compara algumas características do gás natural e da 
gasolina em condições ambiente. 

Densidade (kg /m3) Poder Calorífico	(kJ	/kg)

GNV 0,8 50.200

Gasolina 738 46.900

Apesar das vantagens no uso de GNV, sua utilização implica 
algumas adaptações técnicas, pois, em condições ambiente, o 
volume de combustível necessário, em relação ao de gasolina, 
para produzir a mesma energia, seria 
(A) muito maior, o que requer um motor muito mais potente. 
(B) muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta 

pressão. 
(C) igual, mas sua potência será muito menor. 
(D) muito	menor,	o	que	o	torna	o	veículo	menos	eficiente.	
(E) muito menor, o que facilita sua dispersão para a atmosfera. 

A afirmativa correta é a B, pois o volume de combustível necessário de 
gás natural em condições ambiente para produzir a mesma energia, será 
muito maior do que o de gasolina. Portanto, é necessário que ele seja 
armazenado em alta pressão.Gabarito “B” 

59. (ENEM 2002) 
Em março de 2001, o presidente dos Estados Unidos da 
América, George W. Bush, causou polêmica ao contes-
tar o pacto de Kyoto, dizendo que o acordo é prejudicial 
à economia norte-americana em um momento em que 
o país passa por uma crise de energia (...) O protocolo 
de Kyoto prevê que os países industrializados reduzam 
suas emissões de CO2 até 2012 em 5,2%, em relação aos 
níveis de 1990. 

Adaptado da Folha de São Paulo, 11/04/2001. 

O	gráfico	mostra	o	total	de	CO2 emitido nos últimos 50 anos por 
alguns países, juntamente com os valores de emissão máxima 
de CO2 por habitante no ano de 1999. 
Dados populacionais aproximados (nº de habitantes): 
 • EUA: 240 milhões 
 • BRASIL: 160 milhões 

Se o Brasil mantivesse constante a sua população e o seu 
índice anual máximo de emissão de CO2, o tempo necessário 
para o Brasil atingir o acumulado atual dos EUA seria, aproxi-
madamente, igual a 
(A) 60 anos.
(B) 230 anos.
(C) 460 anos.
(D) 850 anos.
(E) 1340 anos. 

Pelo gráfico, o dióxido de carbono produzido pelos EUA desde 1950 supera o 
dióxido de carbono produzido no Brasil em cerca de 180 bilhões de toneladas:
1,8 x 1011 t. (como somos 160 milhões de habitantes e produzimos 2,5 
toneladas por habitantes / ano teremos uma produção anual de (160 x 106 )
(2,5) = 4 x 108  toneladas. 
Dividindo: 1,8 x 1011 t por 4 x 108 t/ano, teremos 450 anos, ou cerca de 
460 anos. 

Gabarito “C” 

60. (ENEM 2000) Para compreender o processo de explora-
ção e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental 
conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo 
descritos no texto abaixo.
“O petróleo é um combustível fóssil, originado prova-
velmente de restos de vida aquática acumulados no 
fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimen-
tos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o mate-
rial depositado no fundo do mar transformaram esses 
restos em massas viscosas de coloração negra deno-
minadas jazidas de petróleo.”

(Adaptado de TUNDISI. Usos de energia.  
São Paulo: Atual Editora, 1991)

As	informações	do	texto	permitem	afirmar	que:
(A) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, 

em razão de sua constante formação geológica.
(B) a exploração de petróleo é realizada apenas em áreas 

marinhas.
(C) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades 

não poluentes dada sua origem natural.
(D) o petróleo é um recurso energético distribuído homogenea-

mente, em todas as regiões, independentemente da sua 
origem.

(E) o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explo-
rado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas 
submarinas.
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A afirmativa correta é a E, pois o petróleo é um recurso fóssil formado ao 
longo de milhões de anos e é explorado tanto em áreas continentais de 
origem marinha como em áreas submarinas. As demais afirmativas estão 
incorretas, pois: A: o petróleo não é um recurso energético renovável em 
curto prazo; B: a exploração de petróleo pode ser realizada tanto em áreas 
marinhas, como em áreas continentais; C: a extração e o aproveitamento do 
petróleo são atividades poluentes; D: o petróleo não é distribuído homoge-
neamente, estando concentrado em algumas regiões. Gabarito “E” 

2.10.2. Madeira e hulha

61. (EXAMES DO MEC) A madeira, quando está num ambiente 
pobre em oxigênio, sofre uma transformação natural muito 
lenta. Esse processo ocorre em várias etapas havendo 
um aumento gradual na proporção de carbono e um 
empobrecimento na quantidade de oxigênio do material.
A	figura	mostra	a	composição	da	madeira	e	de	alguns	pro-
dutos dessas transformações:

A ordem correta em que ocorrem as transformações, com 
enriquecimento progressivo de carbono, é:
(A) Madeira Turfa Carvão betuminoso Antracito.
(B) Turfa Antracito Carvão betuminoso Madeira.
(C) Madeira Antracito Turfa Carvão betuminoso.
(D) Antracito Carvão betuminoso Turfa Madeira.

Conforme informado, a madeira passa por uma transformação, com o au-
mento na proporção de carbono e a redução na quantidade de oxigênio. 
Com base no gráfico de colunas com as composições, vemos que:

Produtos % de Carbono % de Oxigênio

Turfa 60 35

Madeira 45 50

Antracito 95 ~3

Carvão Betuminoso 85 ~12

Colocando na ordem em que ocorre o aumento da proporção de carbono 
e a redução na quantidade de oxigênio temos: Madeira, Turfa, Carvão 
betuminoso e Antracito.

Gabarito “A” 

2.10.3. Biomassa

62. (ENEM 2014) O potencial brasileiro para transformar lixo 
em energia permanece subutilizado — apenas pequena 
parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar ener-
gia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, 
que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. 
Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Proto-
colo de Kyoto.

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

(A) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgâ-
nica por bactérias.

(B) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores 
da matéria orgânica.

(C) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgâ-
nica pelas bactérias anaeróbias.

(D) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias 
na decomposição da matéria orgânica.

(E) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de 
vegetais presentes nos restos de comida.

Do lixo pode ser gerada energia a partir do metano gasoso, conforme a 
reação química:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Energia
O gás metano pode ser produzido pela ação de bactérias anaeróbias que 
decompõem matérias orgânica, gerando metano e gás carbônico.Gabarito “D” 

63. (ENEM 2014) O	biodiesel	não	é	classificado	como	uma	substância	pura,	mas	como	uma	mistura	de	ésteres	derivados	dos	
ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou 
gordura animal que lhe deu origem, por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodie-
sel frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos 
de algumas fontes oleaginosas.

Fonte  
oleaginosa

Teor médio do ácido graxo (% em massa)

Mirístico (C14:0) Palmítico (C16:0) Esteárico (C18:0) Oleico (C18:1) Linoleico (C18:2) Linolênico (C18:3)

Milho < 0,1 11,7 1,9 25,2 60,6 0,5

Palma 1,0 42,8 4,5 40,5 10,1 0,2

Canola < 0,2 3,5 0,9 64,4 22,3 8,2

Algodão 0,7 20,1 2,6 19,2 55,2 0,6

Amendoim < 0,6 11,4 2,4 48,3 32,0 0,9

MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel Production: a review. Bioresource Technology, Londres, v. 70, n. 1, jan.1999 (adaptado).
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Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um bio-
diesel	de	maior	resistência	à	oxidação?

(A) Milho.
(B) Palma.
(C) Canola.
(D) Algodão.
(E) Amendoim.

Inicialmente consideremos uma informação sobre a notação dos ácidos 
graxos, (Cn:N), que aparece na tabela da questão:
N é o número de ligações duplas, ou de insaturações na cadeia do ácido 
graxo e n é o número de carbonos da cadeia principal.
Por exemplo, o ácido oleico, que contém 18 carbonos e uma ligação dupla, 
denota-se C18:1. O ácido esteárico tem o mesmo número de carbonos, mas 
nenhuma ligação dupla, sendo por isso denotado como C18:0.
O enunciado também informa que, quanto menor a presença de insatura-
ções (ligações duplas), maior a resistência à oxidação, ou seja, quanto mais 
insaturado foi o composto, mais ele resiste à oxidação.
Agora analisando a tabela: óleo de milho tem cerca de 13,6% de insatura-
dos, óleo de palma tem 48,3%, óleo de canola tem 4,4%, óleo de algodão 
tem 23,4% e óleo de amendoim tem 13,8%.
Portanto o óleo mais resistente à oxidação que produz um biodiesel de 
maior resistência à oxidação é o de palma.Gabarito “B” 

64. (ENEM 2009)  
Metade do volume de óleo de cozinha consumido anual-
mente no Brasil, cerca de dois bilhões de litros, é jogada 
incorretamente em ralos, pias e bueiros. Estima-se que 
cada litro de óleo descartado polua milhares de litros de 
água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que 
impede a passagem da água, causa entupimentos e, con-
sequentemente, enchentes. Além disso, ao contaminar os 
mananciais, resulta na mortandade de peixes. A recicla-
gem do óleo de cozinha, além de necessária, tem mercado 
na produção de biodiesel. Há uma demanda atual de 1,2 
bilhões de litros de biodiesel no Brasil. Se houver planeja-
mento na coleta, transporte e produção, estima-se que se 
possa pagar até R$1,00 por litro de óleo a ser reciclado.

Programa mostra caminho para uso do óleo de fritura na produção  
de biodiesel. Disponível em: <http://www.nutrinews.com.br>.  

Acesso em: 14 fev. 2009 (adaptado)

De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozi-
nha traz diversos problemas. Com o objetivo de contribuir para 
resolver esses problemas, deve-se
(A) utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis, como 

etanol.
(B) coletar o óleo devidamente e transportá-Io às empresas de 

produção de biodiesel.
(C) limpar periodicamente os esgotos das cidades para evitar 

entupimentos e enchentes.
(D) utilizar o óleo como alimento para os peixes, uma vez que 

preserva seu valor nutritivo após o descarte.
(E) descartar o óleo diretamente em ralos, pias e bueiros, sem 

tratamento prévio com agentes dispersantes.

A: incorreta, pois o processo mais adequado para utilizar o óleo é para pro-
dução de biodiesel enquanto que o etanol é produzido a partir da cana-de-
-açúcar; B: correta, pois se deve coletar o óleo adequadamente e enviá-lo 
para empresas que produzem o biodiesel; C: incorreta, pois assim estaría-
mos atuando no efeito e não na causa; D: incorreta, pois o óleo de cozinha 
usado não deve ser utilizado nem como alimento para os peixes, pois na 
sua composição contém a acroleína, que é tóxica para os seres humanos 
e para os peixes; E: incorreta, pois descartar o óleo diretamente em ralos, 
pias e bueiros sem tratamento prévio com agentes dispersantes irá entupir 
os esgotos das cidades e poderá provocar enchentes. Gabarito “B” 

65. (ENEM 2009)  

Potencializado pela necessidade de reduzir as emis-
sões de gases causadores do efeito estufa, o desen-
volvimento de fontes de energia renováveis e limpas 
dificilmente	 resultará	 em	 um	 modelo	 hegemônico.	 
A tendência é que cada país crie uma combinação pró-
pria de matrizes, escolhida entre várias categorias de 
biocombustíveis, a energia solar ou a eólica e, mais 
tarde, provavelmente o hidrogênio, capaz de lhe garan-
tir	eficiência	energética	e	ajudar	o	mundo	a	atenuar	os	
efeitos das mudanças climáticas. O hidrogênio, em um 
primeiro momento, poderia ser obtido a partir de hidro-
carbonetos ou de carboidratos.

Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br>. 
Acesso em: mar. 2007 (adaptado).

Considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor 
impacto ambiental seria
(A) aquela obtida de hidrocarbonetos, pois possuem maior pro-

porção de hidrogênio por molécula.
(B) aquela de carboidratos, por serem estes termodinamica-

mente mais estáveis que os hidrocarbonetos.
(C) aquela de hidrocarbonetos, pois o carvão resultante pode 

ser utilizado também como fonte de energia.
(D) aquela de carboidratos, uma vez que o carbono resultante 

pode	ser	fixado	pelos	vegetais	na	próxima	safra.
(E) aquela de hidrocarbonetos, por estarem ligados a carbo-

nos tetraédricos, ou seja, que apresentam apenas liga-
ções simples.

A: incorreta, pois os hidrocarbonetos não queimados são fonte de poluição; 
B: incorreta, pois ambas as fontes de hidrogênio alcançam a estabilidade 
térmica; C: incorreta, pois a queima do carvão gera o dióxido de carbono 
que é responsável pelo efeito estufa; D: correta, pois os carboidratos são 
uma boa fonte de hidrogênio, tendo dois átomos de H em cada molécula. 
Também geram carbono como subproduto, que é fixado pelos vegetais na 
próxima safra, não prejudicando, portanto, a atmosfera; E: incorreta, pois 
os hidrocarbonetos além de ligações tetraédricas também podem ligações 
duplas e triplas.Gabarito “D” 

66. (ENEM 2009)

O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, 
as grandes quantidades descartadas em bares e 
restaurantes poderão se transformar em uma nova 
opção de matéria-prima para a produção de biodiesel, 
segundo estudo da Universidade de Nevada (EUA). No 
mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó 
de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o 
café descartado tem 15% de óleo, o qual pode ser con-
vertido em biodiesel pelo processo tradicional. Além de 
reduzir	 significativamente	 emissões	 prejudiciais,	 após	
a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto 
fertilizante para jardim.

Revista Ciência e Tecnologia no Brasil, nº 155, jan. 2009.

Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual 
a 900 kg/m3. A partir da quantidade de pó de café jogada no lixo 
por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a
(A) 1,08 bilhões de litros.
(B) 1,20 bilhões de litros.
(C) 1,33 bilhões de litros. 
(D) 8,00 bilhões de litros. 
(E) 8,80 bilhões de litros.
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Como no mundo são descartados cerca de 8 bilhões de quilogramas 
de pó de café que contém cerca de 15% de óleo teríamos a seguinte 
produção de biodiesel:
(8 x 109 kg)(0,15) = 1,2 x 109 kg de biodiesel (supondo um rendimento de 100% 
na  reação de transesterificação do óleo em biodiesel, na realidade este rendi-
mento é bem menor, pois da reação forma-se como subproduto a glicerina).
Como a densidade do biodiesel é 900 kg/m3, ou 0,9 kg/litro, produziríamos 
(1,2 x 109 kg)/(0,9 kg/litro) ou seja: 1,33 x 109 litros de biodiesel.

Gabarito “C” 

67. (ENEM 2008) A biodigestão anaeróbica, que se processa 
na ausência de ar, permite a obtenção de energia e mate-
riais que podem ser utilizados não só como fertilizante e 
combustível de veículos, mas também para acionar moto-
res elétricos e aquecer recintos.

O material produzido pelo processo esquematizado acima e 
utilizado para geração de energia é o
(A) biodiesel, obtido a partir da decomposição de matéria 

orgânica e(ou) por fermentação na presença de oxigênio.
(B) metano (CH4), biocombustível utilizado em diferentes 

máquinas.
(C) etanol, que, além de ser empregado na geração de energia 

elétrica, é utilizado como fertilizante.
(D) hidrogênio, combustível economicamente mais viável, 

produzido sem necessidade de oxigênio.
(E) metanol, que, além das aplicações mostradas no esquema, 

é matéria-prima na indústria de bebidas.

O material produzido pelo processo natural de decomposição anaeróbia e 
que é utilizado para geração de energia é o metano (letra B). Por meio deste 
processo, microrganismos se alimentam da matéria orgânica e a transfor-
mam em compostos mais simples. Nesta decomposição, sem oxigênio, são 
gerados os gases metano e sulfídrico. As demais afirmativas estão incorretas.Gabarito “B” 

68. (ENEM 2008)
O potencial brasileiro para gerar energia a partir da bio-
massa não se limita a uma ampliação do Pró-álcool. O país 
pode substituir o óleo diesel de petróleo por grande varie-
dade de óleos vegetais e explorar a alta produtividade das 
florestas	tropicais	plantadas.	Além	da	produção	de	celulose,	
a utilização da biomassa permite a geração de energia elé-
trica por meio de termelétricas a lenha, carvão vegetal ou 
gás de madeira, com elevado rendimento e baixo custo. 
Cerca de 30% do território brasileiro é constituído por terras 
impróprias	para	a	agricultura,	mas	aptas	à	exploração	flo-
restal. A utilização de metade dessa área, ou seja, de 120 
milhões	de	hectares,	 para	a	 formação	de	 florestas	ener-
géticas, permitiria produção sustentada do equivalente a 
cerca de 5 bilhões de barris de petróleo por ano, mais que 
o dobro do que produz a Arábia Saudita atualmente.

José Walter Bautista Vidal. Desafios Internacionais para o  
século XXI. Seminário da Comissão de Relações Exteriores  

e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados,  
ago./2002 (com adaptações).

Para o Brasil, as vantagens da produção de energia a partir da 
biomassa incluem
(A) implantação	de	florestas	energéticas	em	todas	as	regiões	

brasileiras com igual custo ambiental e econômico.
(B) substituição integral, por biodiesel, de todos os combustíveis 

fósseis derivados do petróleo.
(C) formação	 de	 florestas	 energéticas	 em	 terras	 impróprias	

para a agricultura.
(D) importação de biodiesel de países tropicais, em que a 

produtividade	das	florestas	seja	mais	alta.
(E) regeneração	das	florestas	nativas	em	biomas	modificados	

pelo homem, como o Cerrado e a Mata Atlântica.

Conforme mencionado no segundo parágrafo da questão, cerca de 30% do 
território brasileiro é constituído por terras impróprias para a agricultura e 
que podem ser usadas para exploração florestal. Portanto, a formação de 
florestas energéticas nestas áreas é uma vantagem para o Brasil (Letra C).Gabarito “C” 

69. (ENEM 2008) A Lei Federal n.º 11.097/2005 dispõe sobre 
a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira 
e	fixa	em	5%,	em	volume,	o	percentual	mínimo	obrigató-
rio a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumi-
dor. De acordo com essa lei, biocombustível é “derivado 
de biomassa renovável para uso em motores a combus-
tão interna com ignição por compressão ou, conforme 
regulamento, para geração de outro tipo de energia, que 
possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil”. 

A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira

(A) colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental 
global produzida pelo uso de combustíveis fósseis, como 
os derivados do petróleo.

(B) provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono 
emitido pelos veículos automotores e colabora no controle 
do desmatamento.

(C) incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso 
de uma fonte de energia derivada de uma biomassa ines-
gotável.

(D) aponta para pequena possibilidade de expansão do uso 
de	biocombustíveis,	fixado,	por	lei,	em	5%	do	consumo	de	
derivados do petróleo.

(E) diversifica	o	uso	de	fontes	alternativas	de	energia	que	redu-
zem os impactos da produção do etanol por meio da mono-
cultura da cana-de-açúcar.

A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira colabora na 
redução dos efeitos da degradação ambiental produzido pelo uso de com-
bustíveis fósseis.Gabarito “A” 

70. (ENEM 2003) O setor de transporte, que concentra uma 
grande parcela da demanda de energia no país, continua-
mente busca alternativas de combustíveis. 

Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas 
apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e 
de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi consta-
tado que um trator pode rodar, nas mesmas condições, mais 
tempo com um litro de óleo de girassol, que com um litro de 
óleo diesel. 
Essa	 constatação	 significaria,	 portanto,	 que	 usando	 óleo	 de	
girassol, 
(A) o consumo por km seria maior do que com óleo diesel. 
(B) as velocidades atingidas seriam maiores do que com óleo 

diesel. 
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(C) o combustível do tanque acabaria em menos tempo do que 
com óleo diesel. 

(D) a potência desenvolvida, pelo motor, em uma hora, seria 
menor do que com óleo diesel. 

(E) a energia liberada por um litro desse combustível seria 
maior do que por um de óleo diesel. 

Foi constatado que um trator pode rodar, nas mesmas condições, mais tem-
po com um litro de óleo de girassol, do que com um litro de óleo diesel. 
Para que isso ocorra é necessário que a energia liberada por um litro deste 
combustível seja maior que a liberada por um litro de óleo diesel. Gabarito “E” 

71. (ENEM 2002)

Segundo matéria publicada em um jornal brasileiro, 
.Todo o lixo (orgânico) produzido pelo Brasil hoje . 
cerca de 20 milhões de toneladas por ano . seria capaz 
de aumentar em 15% a oferta de energia elétrica. Isso 
representa a metade da energia produzida pela hidrelé-
trica de Itaipu. O segredo está na celulignina, combustí-
vel sólido gerado a partir de um processo químico a que 
são submetidos os resíduos orgânicos.. 

O Estado de São Paulo, 01/01/2001. 

Independentemente da viabilidade econômica desse processo, 
ainda em fase de pesquisa, na produção de energia pela técnica 
citada nessa matéria, a celulignina faria o mesmo papel 
(A) do gás natural em uma usina termoelétrica. 
(B) do vapor d’água em uma usina termoelétrica. 
(C) da queda d’água em uma usina hidrelétrica. 
(D) das pás das turbinas em uma usina eólica. 
(E) do reator nuclear em uma usina termonuclear. 

No processo apresentado temos uma queima da celolignina, combustível 
sólido gerado a partir de um processo químico a que são submetidos os re-
síduos orgânicos, resultando em geração de calor. Na produção de energia, 
pela técnica citada no enunciado, a celulignina faria o mesmo papel do gás 
natural em uma usina termoelétrica. Nesse tipo de usina uma fonte de calor 
aquece uma caldeira com água gerando vapor d’água em alta pressão, e o 
vapor move as pás da turbina do gerador.Gabarito “A” 

2.10.4. Biocombustíveis

72. (ENEM 2011) 

O etanol é considerado um biocombustível promis-
sor, 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 asso-
ciado à produção de etanol. O plantio da cana-de-açú-
car, 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. n. 28, 2008. 

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da ati-
vidade 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 respon-

sáveis	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 NH4OH (aq). 

(E) a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o nitrogê-
nio ativo forma espécies químicas do tipo NO2, NO3

-, N2O. 

O nitrogênio incorporado ao solo, no plantio da cana-de-açúcar pela adição de 
macronutrientes é transformado em íons como NO3– e NH4+ altamente solú-
veis em água que poderão contaminar rios e lagos e afetar o meio ambiente.Gabarito “C” 

73. (ENEM 2011) 

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 maté-
rias-primas são baratas e abundantes. 

DALE, B. E.; HUBER, G. W. Gasolina de capim e outros vegetais.  
Scientific American Brasil. Ago. 2009, n. 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 empre-
gos, 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 oferecerem os 
mesmos riscos que o uso de combustíveis fósseis. 

(C) sendo de segunda geração, são produzidos por uma tec-
nologia que acarreta problemas sociais, sobretudo decor-
rente 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 diver-
sas	fontes	de	emprego	nas	refinarias,	postos	de	gasolina	e	
no transporte de petróleo e gasolina.

O bom resultado dos biocombustíveis de 2ª geração dependerá do uso de 
tecnologias que evitem a geração de coprodutos que tenham potencial de 
causar impactos ambientais.Gabarito “A” 

74. (EXAMES DO MEC) Em determinadas regiões do Brasil é 
comum, no inverno, queimar certa quantidade de álcool 
no banheiro para mantê-lo aquecido durante o banho. 

Este procedimento é perigoso pois 
(A) a combustão do álcool produz o monóxido de carbono, que 

é um gás venenoso. 
(B) o álcool, em contato com o vapor d’água, produz um gás 

inflamável.	
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(C) o álcool é um combustível inorgânico e, por este motivo, 
libera substâncias tóxicas. 

(D) a combustão do álcool é lenta e, por isso, produz muita 
fuligem. 

O procedimento de queimar álcool no banheiro para mantê-lo aquecido é 
perigoso, pois a combustão incompleta do álcool poderá produzir o monó-
xido de carbono, que é um gás venenoso (letra A). As demais afirmativas 
estão incorretas, pois: B: o álcool, em contato com o vapor d’água não 
produz um gás inflamável; C: o álcool é um combustível orgânico; D: a 
combustão do álcool é rápida.Gabarito “A” 

75. (EXAMES DO MEC) O biodiesel é um combustível reno-
vável, produzido a partir do óleo da mamona, da soja, do 
dendê, do girassol etc. De acordo com o Governo Fede-
ral, o uso comercial do biodiesel no Brasil deve chegar em 
breve aos postos de combustíveis como uma mistura de 
2% ao diesel. O uso do biodiesel permitirá ganhos para a 
economia nacional a partir da redução das importações 
brasileiras de diesel, da preservação do meio ambiente, 
da geração de emprego e renda no campo e na indústria 
de bens e serviços.

De acordo com o texto, o uso comercial do biodiesel é inte-
ressante porque
(A) sua produção gera maior biodiversividade no meio ambiente.
(B) haverá ganhos para a economia com a redução da impor-

tação do diesel.
(C) tornar-se-á desnecessária a importação de diesel a partir 

de sua implantação nos postos.
(D) não gera, por ser de origem vegetal, gases poluentes na 

atmosfera.

A: incorreta, pois a produção do biodiesel não interfere na biodiversi-
vidade no meio ambiente; B: correta, pois com o uso do biodiesel, ha-
verá ganho para a economia com a redução da importação do diesel;  
C: incorreta, pois como a participação do biodiesel será de apenas 2%, 
continuará necessária a importação de diesel; D: incorreta, pois o biodie-
sel também gera gases poluentes na atmosfera.Gabarito “B” 

As pressões ambientais pela redução na emissão de 
gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da 
dependência	 do	 petróleo,	 fizeram	 os	 olhos	 do	mundo	
se voltarem para os combustíveis renováveis, principal-
mente para o etanol. Líderes na produção e no con-
sumo de etanol, Brasil e Estados Unidos da América 
(EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros 
do produto em 2006. Os EUA utilizam o milho como 
matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo 
que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar. O quadro abaixo 
apresenta alguns índices relativos ao processo de 
obtenção de álcool nesses dois países.

76. (ENEM 2007) Considerando-se as informações do texto, é 
correto	afirmar	Que	

(A) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento 
da biodiversidade.

(B) o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol 
é o mesmo da produção brasileira.

(C) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos auto-
motores pode atenuar a tendência atual de aumento do 
efeito estufa.

(D) a economia obtida com o uso de etanol como combustível, 
especialmente nos EUA, vem sendo utilizada para a con-
servação do meio ambiente.

(E) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção 
de combustíveis renováveis favorece a preservação das 
características originais do solo.

A: incorreta, pois o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar não favore-
ce o aumento da biodiversidade; B: incorreta, pois o impacto ambien-
tal da produção estadunidense de etanol é maior que o da produção 
brasileira; C: correta, pois a substituição da gasolina pelo etanol em 
veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento do 
efeito estufa. Isso porque quando o vegetal cresce, por meio da fo-
tossíntese, ele retira CO2 da atmosfera e quando o etanol queima, li-
bera CO2 na atmosfera. O gás liberado é o mesmo que foi capturado 
no início, fazendo que haja um empate nas emissões. Como esta fon-
te de energia pode ser refeita, ela é caracterizada como renovável;  
D: incorreta, pois a economia obtida com o uso de etanol como com-
bustível não vem sendo utilizada para a conservação do meio ambien-
te; E: incorreta, pois a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a 
produção de combustíveis renováveis não favorece a preservação das 
características originais do solo.Gabarito “C” 

77. (ENEM 2007) Se comparado com o uso do milho como 
matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-de-
-açúcar é 

(A) mais	eficiente,	pois	a	produtividade	do	canavial	é	maior	que	
a do milharal, superando-a em mais do dobro de litros de 
álcool produzido por hectare.

(B) mais	eficiente,	pois	gasta-se	menos	energia	fóssil	para	se	
produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que para pro-
duzi-lo a partir da cana.

(C) igualmente	eficiente,	pois,	nas	duas	situações,	as	diferen-
ças entre o preço de venda do litro do álcool e o custo de 
sua produção se equiparam.

(D) menos	eficiente,	pois	o	balanço	energético	para	se	produzir	
o etanol a partir da cana é menor que o balanço energético 
para produzi-lo a partir do milho.

(E) menos	eficiente,	pois	o	custo	de	produção	do	litro	de	álcool	
a partir da cana é menor que o custo de produção a partir 
do milho.

A: correta, pois como a cana-de-açúcar rende 8 mil litros de etanol/
ha e o milho 3 mil/ha, concluímos que a produtividade do canavial é 
muito maior que a do milharal; B: incorreta, pois o quadro mostra que 
se gasta 1 caloria de combustível fóssil para se produzir 3,24 calorias 
de etanol de cana, ao passo que, com o milho, é necessária a mesma 
caloria original para apenas 0,77 calorias de etanol; C: incorreta, pois a 
eficiência é medida pelo preço de produção, e o da cana é muito menor;  
D: incorreta, pois o balanço energético a partir da cana é maior (positi-
vo) do que o do milho (negativo); E: incorreta, pois a produção de etanol 
menos eficiente é a partir do milho, já que o custo de produção é bem 
maior do que o da cana.Gabarito “A” 
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78. (ENEM 2004) Os sistemas de cogeração representam 
uma prática de utilização racional de combustíveis e 
de produção de energia. Isto já se pratica em algumas 
indústrias de açúcar e de álcool, nas quais se apro-
veita o bagaço da cana, um de seus subprodutos, para 
produção de energia. Esse processo está ilustrado no 
esquema abaixo. 

Entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração 
pode-se destacar que ele
(A) otimiza o aproveitamento energético, ao usar queima do 

bagaço nos processos térmicos da usina e na geração de 
eletricidade.

(B) aumenta a produção de álcool e de açúcar, ao usar o 
bagaço como insumo suplementar.

(C) economiza na compra da cana-de-açúcar, já que o bagaço 
também pode ser transformado em álcool.

(D) aumenta a produtividade, ao fazer uso do álcool para a 
geração de calor na própria usina.

(E) reduz o uso de máquinas e equipamentos na produção de 
açúcar e álcool, por não manipular o bagaço da cana.

A: correta, pois nos sistemas de cogeração se aproveita o bagaço da cana, 
para produção de energia térmica para os processos da usina e na geração 
de eletricidade; B: incorreta, pois na cogeração não há aumento na produ-
ção de álcool; C: incorreta, pois na cogeração o bagaço não pode ser trans-
formado em álcool; D: incorreta, pois na cogeração não se usa o álcool para 
a geração de calor na usina; E: incorreta, pois na cogeração há manipulação 
do bagaço da cana.Gabarito “A” 

79. (ENEM 2004) As previsões de que, em poucas décadas, a 
produção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado 
preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa 
razão,	em	especial	no	setor	de	transportes,	 intensificou-
-se a busca por alternativas para a substituição do petró-
leo por combustíveis renováveis. 

Nesse sentido, além da utilização de álcool, vem se propondo, 
no Brasil, ainda que de forma experimental,
(A) a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no 

álcool.
(B) a extração de óleos de madeira para sua conversão em gás 

natural.
(C) o desenvolvimento de tecnologias para a produção de 

biodiesel.
(D) a utilização de veículos com motores movidos a gás do 

carvão mineral.
(E) a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural.

A: incorreta, pois não há mistura de gasolina no álcool e sim de álcool na 
gasolina; B: incorreta, pois não há possibilidade de extração de óleos de ma-
deira com sua conversão em gás natural, pois este é um combustível fóssil 
(não renovável); C: correta, pois para a substituição do petróleo por combus-
tíveis renováveis, principalmente no setor de transportes, intensificou-se o 
desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel; D: incorreta, 
pois o gás do carvão mineral não é gás natural e, sim, um combustível fóssil; 
E: incorreta, pois a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural não 
resolve, pois este não é renovável, ou seja, pode também acabar.Gabarito “C” 

80. (ENEM 2003) Do ponto de vista ambiental, uma distin-
ção importante que se faz entre os combustíveis é serem 
provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos 
derivados de petróleo e do álcool de cana, essa distinção 
se caracteriza 

(A) pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, 
período geológico no caso do petróleo e anual no da cana. 

(B) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível 
utilizado, tempo muito maior no caso do álcool. 

(C) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustí-
vel utilizado, tempo muito maior no caso dos derivados do 
petróleo. 

(D) pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade 
de combustível, tempo muito maior para os derivados do 
petróleo do que do álcool. 

(E) pelo	 tempo	de	produção	de	combustível,	pois	o	 refino	do	
petróleo leva dez vezes mais tempo do que a destilação do 
fermento de cana. 

O petróleo e a cana são distintos do ponto de vista ambiental, pois o petró-
leo foi formado há mais de 200 milhões de anos, a partir do enterramento 
e submissão a elevadas pressão e temperatura de organismos marinhos, 
enquanto que a cana oferece uma cultura a cada ano, possibilitando a 
produção do etanol.Gabarito “A” 

81. (ENEM 2002) A tabela mostra a evolução da frota de veícu-
los	leves,	e	o	gráfico,	a	emissão	média	do	poluente	monó-
xido de carbono (em g/km) por veículo da frota, na região 
metropolitana de São Paulo, no período de 1992 a 2000. 

Comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos 
veículos	a	gasolina	e	a	álcool,	pode-se	afirmar	que	
I. no transcorrer do período 1992-2000, a frota a álcool emitiu 

menos monóxido de carbono. 
II. em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir 

menos que o veículo a álcool. 
III. o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico. 
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É	correto	o	que	se	afirma	apenas	em	
(A) I. 
(B) I e II. 
(C) II. 
(D) III. 
(E) II e III. 

Vamos relacionar a tabela com o gráfico. Comparando a emissão média de 
CO nos veículos a gasolina e a álcool, podemos avaliar que a frota de veícu-
los a álcool, ao longo de 1992-2000, emitiu menos monóxido de carbono 
(afirmativa I correta); em 1997, os veículos a gasolina passaram a poluir 
menos que o veículo a álcool (afirmativa II, correta). Quanto à opção III, está 
incorreta, pois podemos ver um aumento da emissão de CO, significando 
que não houve aprimoramento tecnológico nos veículos a álcool.Gabarito “B” 

82. (ENEM 2000) O esquema ilustra o processo de obtenção 
do álcool etílico a partir da cana-de açúcar.

Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de 
álcool. A quantidade de cana-de-açúcar, em toneladas, que 
teve	de	ser	colhida	para	esse	fim	foi	aproximadamente	
(A) 1,7 x 108. 
(B) 1,2 x 109. 
(C) 1,7 x 109. 
(D) 1,2 x 1010. 
(E) 7,0 x 1010.

Com base na ilustração, constatamos que são produzidos 70 litros de eta-
nol, a partir uma tonelada de cana-de-açúcar. 
Por regra de três teremos: 
70 litros de etanol necessita de 1 t de cana
12 bilhões de litros de etanol necessitará de x t de cana
Portanto x = (12 x 109) (1)/(70) = 1,7.108 t de cana.

Gabarito “A” 

2.10.5. Impactos ambientais de combus-
tíveis fósseis

83. (ENEM 2015) 

Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método 
simples,	barato	e	eficaz	de	remoção	de	petróleo	contami-
nante na água, que utiliza um plástico produzido a partir 
do líquido da castanha-de-caju (LCC). A composição quí-
mica do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas 
moléculas, por suas características, interagem formando 
agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da 
água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas 
magnéticas.

KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de  
mamona e castanha-de-caju. Disponível em: www.faperj.br.  

Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).

Essa técnica considera dois processos de separação de mistu-
ras, sendo eles, respectivamente,

(A) flotação	e	decantação.
(B) decomposição e centrifugação.

(C) floculação	e	separação	magnética.
(D) destilação fracionada e peneiração.
(E) dissolução fracionada e magnetização.

Os processos de separação utilizados são floculação e separação magnéti-
ca, conforme a explicação a seguir.
O plástico adicionado, que tem alta afinidade com o petróleo e não tem 
afinidade pela água, forma densos aglomerados, que se decantam.
A seguir, esses flocos de plástico e petróleo, são removidos por separação 
magnética, pela atuação de  um campo magnético externo sobre as nano-
partículas magnéticas, que também tinham sido adicionadas ao plástico.
Assim, está correta a alternativa C.

Gabarito “C” 

84. (ENEM 2013)

Química	 Verde	 pode	 ser	 definida	 como	 a	 criação,	 o	
desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos 
químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de 
substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. 
Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas 
pelo homem exercem, ou tem potencial para exercer, em 
algum nível, impactos ambientais negativos.

CORREA. A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde: fundamentos  
e aplicações. São Carlos. EduFSCar, 2009.

À luz da Química Verde, métodos devem ser desenvolvidos para 
eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas
(A) hidrelétricas.
(B)  termelétricas.
(C) usinas geotérmicas.
(D) fontes de energia solar.
(E) fontes de energia eólica.

Das alternativas acima, somente as termelétricas pela queima de óleo com-
bustível, ou óleo de diesel ou gás natural podem gerar substâncias químicas 
potencialmente nocivas, como o gás carbônico e os óxidos de enxofre e ni-
trogênio. Portanto, devido à necessidade de se utilizar estas plantas, devem 
ser desenvolvidos métodos para reduzir a poluição do ar. Gabarito “B” 

85. (EXAMES DO MEC) Os dados da tabela abaixo, publica-
dos no Inventário das Emissões de Gases do Efeito 
Estufa na Cidade do Rio de Janeiro em 2000 mostram 
fatores de emissão em toneladas de CO2 por GWh de 
energia na queima de diversos combustíveis na Usina 
Termelétrica de Santa Cruz.

combustível tCO2/GWh

gás natural 448,8

óleo diesel 888,8

óleo combustível 773,7

Internet: <www.centroclima.org.br/inventario.pdf> (com adaptações).

Com	base	nesses	dados,	é	correto	afirmar	que	a	substituição	
do óleo combustível por gás natural para fazer funcionar as 
turbinas da Usina de Santa Cruz

(A) reduz a quantidade de energia gerada.
(B) reduz a emissão de CO2 para a atmosfera.
(C) independe da quantidade de CO2 produzida.
(D) reduz pela metade o consumo de combustível.

Pela tabela apresentada, a substituição do óleo combustível por gás natural 
para fazer funcionar as turbinas da Usina de Santa Cruz irá reduzir a emissão 
de CO2 para a atmosfera de 773,7 t CO2/GWh para 448,8 t CO2/GWh (Letra B).Gabarito “B” 
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86. (EXAMES DO MEC) As chuvas ácidas que causam danos às plantações, lagos e monumentos históricos são causadas pelos gases 
SOx e NOx.

Os	gráficos	abaixo	mostram	as	emissões	de	óxidos	de	enxofre	(SOx) e nitrogênio (NOx), produzidos na geração de 1.000 mega-
watts de energia pelas usinas. Elas utilizam: carvão, gás natural, petróleo residual, madeira e material radioativo.

GOLDEMBERG, José. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Dentre as usinas, a que mais contribui para o agravamento do fenômeno das chuvas ácidas é a que utiliza
(A) carvão mineral.
(B) petróleo residual.
(C) madeira.
(D) material radioativo.

Com base nos gráficos apresentados, podemos ver que é carvão mineral que emite mais SOx e NOx para a atmosfera. Portanto, dentre as usinas, a que mais 
contribui para o agravamento do fenômeno das chuvas ácidas é a que utiliza carvão mineral.Gabarito “A” 

87. (EXAMES DO MEC) As informações abaixo referem-se aos combustíveis álcool e gasolina usados em automóveis no Brasil.

Aspecto considerado
Combustível

Álcool Gasolina

Principais poluentes emitidos quando queimados 
no motor

• Gás carbônico
• Acetaldeído

• Gás carbônico
• Monóxido de carbono
• Óxido de nitrogênio

Impactos ambientais causados pela produção do 
combustível

Grandes áreas para plantio da cana-de-açúcar 
e redução da biodiversidade (monocultura)

Riscos de vazamento durante a extração, o refino e o 
transporte do petróleo e de seus derivados, provocando 
sérios acidentes.

De acordo com a tabela, a substituição da gasolina pelo álcool apresenta vantagens porque
(A) elimina os poluentes lançados no ar.
(B) aumenta a vegetação natural devido à monocultura.
(C) oferece menores riscos no transporte de seus derivados.
(D) aumenta a biodiversidade com o plantio da cana-de-açúcar.

O refino e o transporte de petróleo e de seus derivados apresentam sérios riscos de vazamento. Portanto, é vantajosa a substituição da gasolina pelo álcool, 
porque este têm menores riscos no transporte.Gabarito “C” 

88. (ENEM 2005) Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas 
de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo 
carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, tais como a morte 
dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. 

Tal	fato	pode	ser	justificado	em	decorrência
(A) da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água.
(B) do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão.
(C) da formação de ácido clorídrico no riacho a partir de produtos da combustão na água, diminuindo o pH.
(D) do acúmulo de elementos no riacho, tais como, ferro, derivados do novo combustível utilizado.
(E) da formação de ácido sulfúrico no riacho a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão.

Ao substituir o carvão vegetal pelo carvão mineral, que tem um teor mais elevado de enxofre, passou-se a emitir maiores quantidades de óxidos de enxofre 
(SOx) para a atmosfera. Como consequência houve a formação de ácido sulfúrico no riacho, provocando a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos.Gabarito “E” 
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90. (ENEM 2001) Algumas atividades humanas interferiram 
significativamente	no	ciclo	natural	do	enxofre,	alterando	
as quantidades das substâncias indicadas no esquema. 
Ainda hoje isso ocorre, apesar do grande controle por 
legislação.

Pode-se	afirmar	 que	duas	dessas	 interferências	 são	 resul-
tantes da
(A) queima de combustíveis em veículos pesados e da produção 

de metais a partir de sulfetos metálicos.
(B) produção de metais a partir de óxidos metálicos e da vulca-

nização da borracha.
(C) queima de combustíveis em veículos leves e da produção 

de metais a partir de óxidos metálicos.
(D queima de combustíveis em indústria e da obtenção de 

matérias-primas a partir da água do mar.
(E) vulcanização da borracha e da obtenção de matérias-primas 

a partir da água do mar.

Algumas atividades humanas interferem de forma significativa no ciclo na-
tural do enxofre. Duas dessas interferências são resultantes da queima de 
combustíveis contendo teores elevados de enxofre em veículos pesados e 
da produção de metais a partir de sulfetos metálicos.Gabarito “A” 

91. (ENEM 1999) De acordo com este diagrama, uma das 
modalidades de produção de energia elétrica envolve 
combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o com-
bustível e a escala de tempo típica associada à formação 
desse combustível são, respectivamente,

(A) hidroelétricas - chuvas - um dia
(B) hidroelétricas - aquecimento do solo - um mês
(C) termoelétricas - petróleo - 200 anos
(D) termoelétricas - aquecimento do solo - 1 milhão de anos
(E) termoelétricas - petróleo - 500 milhões de anos

De acordo com o diagrama apresentado na questão, uma das modalidades 
de produção de energia elétrica envolve combustíveis fósseis. Esta modali-
dade é a termoelétrica, o combustível é o petróleo e a escala de tempo típica 
associada à formação desse combustível é de 500 milhões de anos.Gabarito “E” 

92. (ENEM 1998) 

Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista 
“Superinteressante”, que descreve hábitos de um mora-
dor de Barcelona (Espanha), relacionando-os com o con-
sumo de energia e efeitos sobre o ambiente.

I. “Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão 
utiliza cerca de 50 litros de água, que depois terá que ser 
tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 
quilowatt-hora (cerca de 1,3 milhões de calorias), e para 
gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de 
alguma maneira....”

II. “Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos 
moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 
gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas 
de óxidos de nitrogênio ... Ao mesmo tempo, o carro con-
some combustível equivalente a 8,9 kwh.”

III. “Na hora de recolher o lixo doméstico... quase 1 kg por 
dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de 
papel, papelão e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 
gramas de metal; 40 gramas dematerial biodegradável e 
80 gramas de vidro.”

Com	referência	ao	trecho	II,	pode-se	afirmar	que:
(A) um automóvel produz monóxido de carbono pelo fato de 

que a queima dos combustíveis utilizados não é completa.
(B) pode-se concluir que o automóvel em questão não utiliza o 

álcool como combustível.

89. (ENEM 2004) O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil tem provocado discussões sobre o uso de diferen-
tes processos para sua geração e sobre benefícios e problemas a eles associados. Estão apresentados no quadro alguns 
argumentos favoráveis (ou positivos, P1, P2 e P3) e outros desfavoráveis (ou negativos, N1, N2 e N3) relacionados a diferentes 
opções energéticas.

Argumentos favoráveis Argumentos desfavoráveis

P1

Elevado potencial no país do recurso utilizado para a geração de 
energia.

N1 Destruição de áreas de lavoura e deslocamento de populações.

P2

Diversidade dos recursos naturais que pode utilizar para a geração 
de energia.

N2 Emissão de poluentes.

P3 Fonte renovável de energia. N3 Necessidade de condições climáticas adequadas para sua instalação.

Ao se discutir a opção pela instalação, em uma dada região, de uma usina termoelétrica, os argumentos que se aplicam são
(A) P1 e N2. 
(B) P1 e N3. 
(C) P2 e N1. 
(D) P2 e N2. 
(E) P3 e N3.

Ao se decidir pela instalação, em uma dada região, de uma usina termoelétrica, os argumentos aplicáveis são: 
– Favorável: a diversidade dos recursos naturais que pode utilizar para a geração de energia, tais como combustíveis derivados de petróleo, o carvão e a lenha 
(argumento P2). 
– Desfavorável: a emissão de poluentes quando em operação, tais como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio etc. (argumento N2).Gabarito “D” 
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(C) a produção de óxido de nitrogênio contribui para a chuva 
ácida.

(D) o texto está equivocado, pois os óxidos de nitrogênio lançados 
na atmosfera não têm qualquer relação com o automóvel.

(E) caso o automóvel fosse elétrico, não poluiria o ambiente 
com monóxido de carbono, mas lançaria ao ar radiações 
eletromagnéticas prejudiciais à saúde.

Com referência ao trecho II da questão, podemos afirmar que um auto-
móvel produz monóxido de carbono porque a queima do combustível 
utilizado não é completa.Gabarito “A” 

2.10.6. Energia nuclear

93. (ENEM 2015)

A bomba
reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da
reação em cadeia

ANDRADE, C. D. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento).

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica 
de urânio. Essa reação é dita “em cadeia” porque na

(A) fissão	 do	 235U ocorre liberação de grande quantidade de 
calor, que dá continuidade à reação.

(B) fissão	do	235U ocorre liberação de energia, que vai desinte-
grando o isótopo 238U, enriquecendo-o em mais 235U.

(C) fissão	do	235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bom-
bardearão outros núcleos.

(D) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que 
bombardeará outros núcleos radioativos.

(E) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elemen-
tos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos 
processos de fusão.

Na bomba atômica de urânio, ocorre uma fissão nuclear, um tipo de rea-
ção em cadeia que se baseia no bombardeamento de um núcleo estável com 
nêutrons. Este, ao tornar-se instável, rompe-se e libera mais nêutrons que 
irão desestabilizar outros núcleos, isto é, uma reação em cadeia, tornando o 
processo contínuo até que não haja mais nêutrons livres ou núcleos instáveis.
O Urânio-235 é um isótopo do urânio que é cerca de 0,72% do urânio na-
tural. Diferente do isótopo predominante, o urânio-238, ele é físsil, ou seja, 
ele pode sustentar uma reação em cadeia de fissão nuclear. Portanto a al-
ternativa correta é a alternativa C.

Gabarito “C” 

94. (ENEM 2014) A elevação da temperatura das águas de 
rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, 
pondo em risco as diversas formas de vida aquática que 
dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura 
acontece	por	meios	artificiais,	dizemos	que	existe	polui-
çao térmica. 

As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de 
geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares 
está	associada	a	esse	tipo	de	poluição?

(A) Fissão do material radioativo.
(B) Condensação	do	vapor-d’água	no	final	do	processo.
(C) Conversão de energia das turbinas pelos geradores.
(D) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d’água.
(E) Lançamento do vapor-d’água sobre as pás das turbinas.

As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar calor. 
Dentro do reator nuclear, os núcleos atômicos do material radioativo são 
fissionados (quebrados), liberando muita energia na forma de calor. Este 
calor aquece a água que fica dentro do reator.
A água aquecida faz ferver outra quantidade de água, de um circuito secun-
dário externo, gerando vapor que fará girar as pás das turbinas, produzindo 
corrente elétrica. Depois que o vapor executar sua função, ele segue para o 
condensador, onde será condensado e retornará para o vaporizador.
Para que o condensador transforme o vapor do circuito secundário em água 
líquida, é necessário que ele seja abastecido de água fria. Essa água fria 
pode vir de rios e lagos próximos. Ao passar pelo condensador, esta água 
fica quente, necessitando ser resfriada nas torres de resfriamento. Mesmo 
assim muitas vezes retorna para sua origem numa temperatura mais eleva-
da. Desse modo, a poluição térmica em questão ocorre devido à condensa-
ção do vapor no final do processo.Gabarito “B” 

95. (ENEM 2013) Glicose marcada com nuclídeos de car-
bono-11 é utilizada na medicina para se obter imagens tri-
dimensionais	do	cérebro,	por	meio	de	tomografia	de	emis-
são de pósitrons. A desintegração do carbono-11 gera um 
pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de acordo 
com a equação da reação nuclear:

A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o 
tempo	de	aquisição	de	uma	imagem	de	tomografia	é	de	cinco	
meias-vidas. 
Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, 
a massa, em miligramas, do nuclídeo restante, após a aquisição 
da imagem, é mais próxima de
(A) 0,200. 
(B) 0,969.
(C) 9,80.
(D) 31,3.
(E) 200.

Como o medicamento contém 1g, ou 1.000 mg de carbono 11, a massa de 
nuclídeo restante após 5 meias-vidas será: 1ª meia-vida: cairá de 1.000 mg 
para 500 mg, 2ª meia-vida: cairá de 500 mg para 250 mg, 3ª meia-vida: cairá 
de 250 mg para 125 mg, 4ª meia-vida: cairá de 125 mg para 62,5 mg e 5ª 
meia-vida: cairá de 62,5 mg para 31,25 mg ~ 31,3 mg. A questão poderia 
ser resolvida diretamente pela fórmula:

M = (Mo)/2X

Onde: M é a massa residual em mg e x é a quantidade de meias-vidas .
Portanto M = (1.000)/ (2 5) = 31,25 mg ~ 31,3 mg

Gabarito “D” 

96. (ENEM 2012) A falta de conhecimento em relação ao que 
vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, con-
sequências e usos da irradiação pode gerar o medo e a 
tomada de decisões equivocadas, como a apresentada 
no exemplo a seguir. 

“Uma companhia aérea negou-se a transportar material 
médico	por	este	portar	um	certificado	de	esterilização	por	
irradiação”. 

Física na Escola, v. 8, n. 2, 2007 (adaptado). 

A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois 
(A) o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando 

radioativo por ter sido irradiado. 
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(B) a	utilização	de	uma	embalagem	é	suficiente	para	bloquear	
a radiação emitida pelo material. 

(C) a contaminação radioativa do material não se prolifera da 
mesma forma que as infecções por microrganismos. 

(D) o material irradiado emite radiação de intensidade abaixo 
daquela que ofereceria risco à saúde. 

(E) o	intervalo	de	tempo	após	a	esterilização	é	suficiente	para	
que o material não emita mais radiação. 

A decisão tomada pela companhia é equivocada, pois o material esterilizado 
por radiação não se torna radiativo.Gabarito “A” 

97. (EXAMES DO MEC) Até 30 anos atrás, eram os dentistas 
que	seguravam	o	filme	de	raios	X	para	tirar	as	radiografias	
dos dentes de seus pacientes. Hoje em dia, a Organiza-
ção Mundial de Saúde recomenda que o próprio paciente 
segure	o	filme	para	o	exame.

A razão para esta mudança é que a exposição repetida aos 
raios-X aumentava o risco
(A) de o dentista ser contagiado pelo paciente.
(B) de o paciente ser contagiado pelo dentista.
(C) de surgimento de câncer nos dentistas.
(D) de surgimento de câncer nos pacientes.

A recomendação da Organização Mundial de Saúde para que o próprio 
paciente segure o filme para o exame radiográfico é evitar que a expo-
sição repetida aos raios- X aumente o risco de surgimento de câncer 
nos dentistas.Gabarito “C” 

98. (ENEM 2006) O funcionamento de uma usina nucleoelé-
trica típica baseia-se na liberação de energia resultante 
da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor 
massa,	 processo	 conhecido	 como	 fissão	 nuclear.	
Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes 
átomos de urânio, de forma a proporcionar uma con-
centração de apenas 4% de material físsil. Em bom-
bas atômicas, são utilizadas concentrações acima de 
20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois, 
na natureza, predomina o urânio não físsil. Em grande 
parte do armamento nuclear hoje existente, utiliza-se, 
então, como alternativa, o plutônio, material físsil pro-
duzido por reações nucleares no interior do reator das 
usinas nucleoelétricas. 

Considerando-se	essas	informações,	é	correto	afirmar	que
(A) a disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada 

devido a sua utilização em armas nucleares.
(B) a proibição de se instalarem novas usinas nucleoelétricas 

não causará impacto na oferta mundial de energia.
(C) a existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um de 

seus subprodutos seja utilizado como material bélico.
(D) a obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é via-

bilizada em usinas nucleoelétricas.
(E) a baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoelé-

tricas impossibilita o desenvolvimento energético.

No enunciado da questão é informado que, em grande parte do armamento 
nuclear hoje existente, utiliza-se, como alternativa, o plutônio, material físsil 
produzido por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoelé-
tricas. Portanto, a existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um de 
seus subprodutos seja utilizado como material bélico.Gabarito “C” 

99. (ENEM 2003) Na música “Bye, bye, Brasil”, de Chico 
Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos 

“puseram uma usina no mar 
talvez fique ruim pra pescar” 

poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, 
no litoral do Estado do Rio de Janeiro. 

No caso de tratar-se dessa usina, em funcionamento normal, 
dificuldades	 para	 a	 pesca	 nas	 proximidades	 poderiam	 ser	
causadas 
(A) pelo aquecimento das águas, utilizadas para refrigeração 

da usina, que alteraria a fauna marinha. 
(B) pela oxidação de equipamentos pesados e por detonações 

que espantariam os peixes. 
(C) pelos rejeitos radioativos lançados continuamente no mar, 

que provocariam a morte dos peixes. 
(D) pela contaminação por metais pesados dos processos de 

enriquecimento do urânio. 
(E) pelo vazamento de lixo atômico colocado em tonéis e 

lançado ao mar nas vizinhanças da usina. 

No interior do reator nuclear, temos o aquecimento da água pela energia 
térmica liberada pela fissão dos átomos de urânio. O calor dessa água é 
transferido para a água contida no gerador de vapor e o vapor produzido é 
utilizado para movimentar a turbina, que em seu eixo tem acoplado o gera-
dor elétrico. Este vapor é condensado através de troca de calor com água 
de refrigeração. Se a usina se encontra no litoral utiliza-se a água do mar 
para refrigeração. O aquecimento das águas pode alterar a fauna marinha 
causando dificuldades para a pesca nas proximidades.Gabarito “A” 
100. (ENEM 2000)

A	energia	térmica	liberada	em	processos	de	fissão	nuclear	
pode ser utilizada na geração de vapor para produzir 
energia mecânica que, por sua vez, será convertida em 
energia elétrica. Abaixo está representado um esquema 
básico de uma usina de energia nuclear.

A	partir	do	esquema	são	feitas	as	seguintes	afirmações:
I. a energia liberada na reação é usada para ferver a água 

que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina.
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II. a turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é 
acoplada mecanicamente ao gerador para produção de 
energia elétrica.

III. a água depois de passar pela turbina é pré-aquecida no 
condensador e bombeada de volta ao reator. 

Dentre	as	afirmações	acima,	somente	está(ão)	correta(s):
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

Com base no esquema mostrado na questão somente estão corretas as 
afirmações I e II:

I: correta, pois a energia liberada na reação é usada para ferver a água 
que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina; II: correta, pois a 
turbina que adquire uma energia cinética de rotação é acoplada meca-
nicamente ao gerador para produção de energia elétrica; III: incorreta, 
pois a água depois de passar pela turbina é condensada no condensador 
e bombeada de volta ao reator.

Gabarito “D” 

2.10.7. Lixo atômico. Vantagens e desvan-
tagens do uso de energia nuclear

101. (ENEM 2009) O lixo radioativo ou nuclear é resultado da 
manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje 
na agricultura, na indústria, na medicina, em pesqui-
sas	científicas,	na	produção	de	energia	etc.	Embora	a	
radioatividade se reduza com o tempo, o processo de 
decaimento radioativo de alguns materiais pode levar 
milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de 
se fazer um descarte adequado e controlado de resí-
duos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo 
é medida em termos de um tempo característico, cha-
mado meia-vida, que é o tempo necessário para que 
uma amostra perca metade de sua radioatividade origi-
nal.	O	gráfico	seguinte	representa	a	taxa	de	decaimento	
radioativo do rádio-226, elemento químico pertencente 
à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utili-
zado durante muito tempo na medicina.

As informações fornecidas mostram que

(A) quanto maior é a meia-vida de uma substância mais rápido 
ela se desintegra.

(B) apenas 1/8 de uma amostra de rádio-226 terá decaído ao 
final	de	4.860	anos.

(C) metade	 da	 quantidade	 original	 de	 rádio-226,	 ao	 final	 de	
3.240 anos, ainda estará por decair.

(D) restará menos de 1% de rádio-226 em qualquer amostra 
dessa substância após decorridas 3 meias-vidas.

(E) a amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela 
metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desinte-
gração radioativa.

A: incorreta, pois quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais 
lentamente ela se desintegra; B: incorreta, pois ao final de 4.860 anos, 
a amostra de rádio-226 terá decaído 3 vezes, ou seja decaído para (1/2)/
(1/2/(1/2)] = 1/8. Portanto, 7/8 da massa já teria decaído; C: incorreta, 
pois após duas meias-vidas (3240 anos) só restará ¼ da amostra; D: in-
correta, pois após decorridas 3 meias-vida do rádio-226 teremos 1/8 da 
sua quantidade inicial que equivale a 12,5% do total; E: correta, pois, pelo 
gráfico, constatamos que a meia-vida do radio-226 é de 1.620 anos, pois 
sua quantidade cai pela metade a cada 1.620 anos.Gabarito “E” 

102. (ENEM 2007) Um poeta habitante da cidade de Poços de 
Caldas – MG assim externou o que estava acontecendo 
em sua cidade: 

Hoje, o planalto de Poços de Caldas não serve mais. 
Minério acabou. Só mancha, “nunclemais”. Mas estão 
“tapando os buracos”, trazendo para cá “Torta II”1, aquele 
lixo do vizinho que você não gostaria de ver jogado no 
quintal da sua casa. Sentimentos mil: do povo, do poeta 
e do Brasil.

Hugo Pontes. In: M.E.M. Helene.  
A radioatividade e o lixo nuclear. São Paulo: Scipione, 2002, p. 4. 

1 Torta II – lixo radioativo de aspecto pastoso.

A indignação que o poeta expressa no verso “Sentimentos mil: 
do povo, do poeta e do Brasil” está relacionada com

(A) a extinção do minério decorrente das medidas adotadas 
pela metrópole portuguesa para explorar as riquezas 
minerais, especialmente em Minas Gerais.

(B) a decisão tomada pelo governo brasileiro de receber o lixo 
tóxico oriundo de países do Cone Sul, o que caracteriza o 
chamado comércio internacional do lixo.

(C) a atitude de moradores que residem em casas próximas 
umas das outras, quando um deles joga lixo no quintal do 
vizinho.

(D) as chamadas operações tapa-buracos, desencadeadas 
com o objetivo de resolver problemas de manutenção das 
estradas que ligam as cidades mineiras.

(E) os problemas ambientais que podem ser causados 
quando se escolhe um local para enterrar ou depositar 
lixo tóxico.

No começo dos anos 1980, iniciou-se a exploração de minério radioativo 
de urânio no planalto de Poços de Caldas. Em 1995, a extração de urânio 
tornou-se antieconômica, sendo que o complexo passou a dedicar-se ao 
tratamento químico de minerais contendo o urânio. No final dos anos 90, 
a região esteve sob ameaça de receber rejeitos radioativos da Usina de 
Santo Amaro, São Paulo, que acabara de ser desativada. Isso provocou 
uma revolta na população local. A indignação que o poeta expressou 
estava relacionada com a possibilidade de os buracos que a mineração 
deixou serem tapados com lixo radioativo de outro local. Portanto, sua 
preocupação era com os problemas ambientais que podem ser causados 
quando se escolhe um local para enterrar ou depositar lixo tóxico.Gabarito “E” 
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103. (ENEM 2005) Um problema ainda não resolvido da gera-
ção nuclear de eletricidade é a destinação dos rejeitos 
radiativos, o chamado “lixo atômico”. Os rejeitos mais 
ativos	 ficam	por	 um	período	em	piscinas	de	aço	 inoxi-
dável nas próprias usinas antes de ser, como os demais 
rejeitos, acondicionados em tambores que são dispostos 
em áreas cercadas ou encerrados em depósitos subter-
râneos secos, como antigas minas de sal. 

A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente 
a outros lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de
(A) emitir radiações nocivas, por milhares de anos, em um pro-

cesso	que	não	tem	como	ser	interrompido	artificialmente.
(B) acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo 

industrial convencional, faltando assim locais para reunir 
tanto material.

(C) ser constituído de materiais orgânicos que podem conta-
minar muitas espécies vivas, incluindo os próprios seres 
humanos.

(D) exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar 
irrespirável por milhares de anos.

(E) emitir radiações e gases que podem destruir a camada de 
ozônio e agravar o efeito estufa.

O problema do lixo atômico é complexo, comparado com outros lixos tó-
xicos, porque ele emite radiações prejudiciais, por milhares de anos, num 
processo que não tem como ser interrompido pelo homem.Gabarito “A” 

104. (ENEM 2001) Considere os seguintes acontecimentos 
ocorridos no Brasil:

 • Goiás, 1987 – Um equipamento contendo césio radioativo, 
utilizado em medicina nuclear, foi encontrado em um depó-
sito de sucatas e aberto por pessoa que desconhecia o seu 
conteúdo. Resultado: mortes e consequências ambientais 
sentidas até hoje.

 • Distrito Federal, 1999 – Cilindros contendo cloro, gás bacte-
ricida utilizado em tratamento de água, encontrados em um 
depósito de sucatas, foram abertos por pessoa que desco-
nhecia o seu conteúdo. Resultado: mortes, intoxicações e 
consequências ambientais sentidas por várias horas.

Para evitar que novos acontecimentos dessa natureza venham 
a ocorrer, foram feitas as seguintes propostas para a atuação 
do Estado:
I. Proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos.
II. Controlar rigorosamente a compra, uso e destino de mate-

riais radioativos e de recipientes contendo gases tóxicos.
III. Instruir usuários sobre a utilização e descarte destes materiais.
IV. Realizar campanhas de esclarecimentos à população 

sobre os riscos da radiação e da toxicidade de determina-
das substâncias.

Dessas propostas, são adequadas apenas
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, III e IV.
(E) II, III e IV.

Para evitar que novos acidentes com materiais radioativos e gases tóxi-
cos venham a ocorrer, são adequadas as propostas II, III e IV. O item I 
está incorreto, pois não é adequado proibir o uso de materiais radioati-
vos e de alguns gases tóxicos, pois para algumas aplicações, como na 
medicina e no tratamento de água, ainda não possuímos alternativas 
técnicas substitutivas.Gabarito “E” 

2.10.8. Temas combinados

105. (ENEM 2006)

Para se discutirem políticas energéticas, é importante 
que se analise a evolução da Oferta Interna de Energia 
(OIE) do país. Essa oferta expressa as contribuições 
relativas das fontes de energia utilizadas em todos os 
setores	 de	 atividade.	 O	 gráfico	 a	 seguir	 apresenta	 a	
evolução da OIE no Brasil, de 1970 a 2002.

Com	base	nos	dados	do	gráfico,	verifica-se	que,	comparado	ao	
do ano de 1970, o percentual de oferta de energia oriunda de 
recursos renováveis em relação à oferta total de energia, em 
2002, apresenta contribuição
(A) menor, pois houve expressiva diminuição do uso de carvão 

mineral, lenha e carvão vegetal.
(B) menor, pois o aumento do uso de derivados da cana-de-

-açúcar e de hidreletricidade não compensou a diminuição 
do uso de lenha e carvão vegetal.

(C) maior, pois houve aumento da oferta de hidreletricidade, dado 
que esta utiliza o recurso de maior disponibilidade no pais.

(D) maior, visto que houve expressivo aumento da utilização de 
todos os recursos renováveis do pais.

(E) maior, pois houve pequeno aumento da utilização de gás 
natural e dos produtos derivados da cana-de-açúcar.

Segue em valores aproximados os dados do gráfico da questão: 

Fontes de energia, % Tipo 1970 2002
Petróleo e derivados Não renovável 38 44

Gás Natural Não renovável 2 10
Carvão Natural Não renovável 3 5
Hidroelétrica Renovável 4 14

Lenha e carvão vegetal Renovável 50 12
Derivados de cana Renovável 3 10

Outras (?) 0 5(?)
Soma - 100 100

Renováveis - 57 36

Não renováveis - 43 59

Verifica-se que, comparado ao do ano de 1970, o percentual de oferta de 
energia oriunda de recursos renováveis em relação à oferta total de energia, 
em 2002, apresenta contribuição menor (36% versus 57%):
Portanto a alternativa correta só podem as afirmativas A ou B: a afirmativa 
A: está incorreta, pois misturou fonte de energia não renovável (carvão mi-
neral) com fontes renováveis (lenha e carvão vegetal); a afirmativa B está 
correta, pois o aumento do uso de derivados da cana-de-açúcar e de hi-
droeletricidade (+17%) não compensou a diminuição do uso de lenha e 
carvão vegetal (–36%).

Gabarito “B” 
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3. Biologia
3.6. Qualidade de vida das populações 

humanas
3.6.1. Aspectos biológicos da pobreza e 

do desenvolvimento humano

106. (ENEM 2004) Ao longo do século XX, as características 
da	população	brasileira	mudaram	muito.	Os	gráficos	mos-
tram as alterações na distribuição da população da cidade 
e	do	campo	e	na	taxa	de	fecundidade	(número	de	filhos	
por mulher) no período entre 1940 e 2000.

          

(IBGE)

Comparando-se	os	dados	dos	gráficos,	pode-se	concluir	que
(A) o aumento relativo da população rural é acompanhado pela 

redução da taxa de fecundidade.
(B) quando predominava a população rural, as mulheres tinham 

em	média	três	vezes	menos	filhos	do	que	hoje.
(C) a diminuição relativa da população rural coincide com o 

aumento	do	número	de	filhos	por	mulher.
(D) quanto mais aumenta o número de pessoas morando em 

cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade.
(E) com	a	intensificação	do	processo	de	urbanização,	o	número	

de	filhos	por	mulher	tende	a	ser	menor.

O gráfico mostra que quanto mais intensa a urbanização, menor o número 
de filhos por mulher. Provavelmente porque acompanhando a urbanização 
há a inserção das mulheres no mercado de trabalho e mais informação 
disponível para o controle de natalidade, além de outros fatores.Gabarito “E” 

107. (ENEM 2001) Os dados da tabela mostram uma tendência 
de	diminuição,	no	Brasil,	do	número	de	filhos	por	mulher.

Evolução das taxas de fecundidade

Época Número	de	filhos	por	mulher	

Século XIX 7

1960 6,2

1980 4,01

1991 2,9

1996 2,32

Fonte: IBGE, contagem da população de 1996.

Dentre as alternativas, a que melhor explica essa tendência é:
(A) Eficiência	 da	 política	 demográfica	 oficial	 por	 meio	 de	

campanhas publicitárias.
(B) Introdução	 de	 legislações	 específicas	 que	 desestimulam	

casamentos precoces.
(C) Mudança na legislação que normatiza as relações de tra-

balho, suspendendo incentivos para trabalhadoras com 
mais	de	dois	filhos.

(D) Aumento	significativo	de	esterilidade	decorrente	de	fatores	
ambientais.

(E) Maior esclarecimento da população e maior participação 
feminina no mercado de trabalho.

A tendência de diminuição do número de filhos por mulher no Brasil se deve 
principalmente ao maior esclarecimento da população, com disponibiliza-
ção de métodos mais efetivos de controle de natalidade. Ainda, há maior 
participação das mulheres no mercado de trabalho, o que impacta signifi-
cativamente a quantidade de filhos desejada e a idade em que as mulheres 
começam a ter filhos.Gabarito “E” 

108. (ENEM 1999) A tabela abaixo apresenta dados referen-
tes à mortalidade infantil, à porcentagem de famílias de 
baixa renda com crianças menores de 6 anos e às taxas 
de analfabetismo das diferentes regiões brasileiras e do 
Brasil como um todo.

Regiões do 
Brasil

Mortalidade 
infantil*

Famílias de baixa 
renda com crian-
ças menores de 6 

anos (em %)

Taxa de anal-
fabetismo em 
maiores de 15 
anos (em %)

Norte 35,6 34,5 12,7

Nordeste 59,0 54,9 29,4

Sul 22,5 22,4 8,3

Suldeste 25,2 18,9 8,6

Centro-Oeste 25,4 25,5 12,4

Brasil 36,7 31,8 14,7

* A mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes 
de completar um ano de idade para cada grupo de 1.000 crianças que 
nasceram vivas.

Suponha que um grupo de alunos recebeu a tarefa de pes-
quisar fatores que interferem na manutenção da saúde ou no 
desenvolvimento de doenças. O primeiro grupo deveria colher 
dados que apoiassem a ideia de que combatendo-se agentes 
biológicos e químicos garante-se a saúde. Já o segundo grupo 
deveria coletar informações que reforçassem a ideia de que 
a saúde de um indivíduo está diretamente relacionada à sua 
condição socioeconômica. 
Os dados da tabela podem ser utilizados apropriadamente para
(A) apoiar apenas a argumentação do primeiro grupo.
(B) apoiar apenas a argumentação do segundo grupo.
(C) refutar apenas a posição a ser defendida pelo segundo grupo.
(D) apoiar a argumentação dos dois grupos.
(E) refutar as posições a serem defendidas pelos dois grupos.

A tabela apresenta apenas dados socioeconômicos (renda e taxa de anal-
fabetismo) comparados à mortalidade infantil. Não apresenta dados de 
controle de agentes biológicos. Os dados socioeconômicos indicam que há 
relação entre renda e educação e a mortalidade infantil, pois nas regiões em 
que há mais famílias de baixa renda e maiores taxas de analfabetismo (Nor-
deste e Norte) há maior taxa de mortalidade infantil. Portanto, esta tabela 
pode ser utilizada para apoiar apenas a argumentação do grupo, de que a 
saúde está relacionada à condição socioeconômica.Gabarito “B” 
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3.6.2. Indicadores sociais, ambientais e 
econômicos

109. (ENEM 2009 – SIMULADO) As condições de saúde e a 
qualidade de vida de uma população humana estão dire-
tamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos 
e	a	renda	familiar.	O	gráfico	I	mostra	dados	da	produção	
brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do cresci-
mento populacional, no período compreendido entre 1997 
e	2003.	O	gráfico	II	mostra	a	distribuição	da	renda	familiar	
no Brasil, no ano de 2003.

Gráfico I: Produção de grãos e população  
brasileira entre 1997 e 2003.

Gráfico ll: Distribuição da renda da  
população em 2003.

Fonte: IBGE.

Considere que três debatedores, discutindo as causas da fome 
no Brasil, chegaram às seguintes conclusões:
Debatedor	1	–	O	Brasil	não	produz	alimento	suficiente	para	ali-
mentar sua população. Como a renda média do brasileiro é 
baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária 
de alimentos e isso é a causa principal da fome.
Debatedor	2	–	O	Brasil	produz	alimentos	em	quantidade	sufi-
ciente para alimentar toda sua população. A causa principal da 
fome no Brasil, é a má distribuição de renda.
Debatedor 3 – A exportação da produção agrícola brasileira, a 
partir da inserção do país no mercado internacional, é a causa 
majoritária da subnutrição no país.

Considerando que são necessários, em média, 250 kg de ali-
mentos para alimentar uma pessoa durante um ano, os dados 
dos	gráficos	I	e	II,	relativos	ao	ano	de	2003,	corroboram	apenas	
a tese do(s) debatedor(es)

(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 1 e 3. 
(E) 2 e 3.

Os dados de produção de grãos (arroz, feijão, milho, soja e trigo) e cresci-
mento populacional e de distribuição de renda corroboram apenas a tese de 
que o Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda 
sua população (total da produção de grãos em 2003 = 841 milhões de tone-
ladas; que poderiam alimentar 3,3 bilhões de pessoas). A causa principal da 
fome no Brasil é a má distribuição de renda.  Gabarito “B” 

110. (ENEM 2007)

Aumento de produtividade

Nos	 últimos	 60	 anos,	 verificou-se	 grande	 aumento	 da	
produtividade agrícola nos Estados Unidos da América 
(EUA). Isso se deveu a diversos fatores, tais como expan-
são do uso de fertilizantes e pesticidas, biotecnologia e 
maquinário	 especializado.	 O	 gráfico	 abaixo	 apresenta	
dados referentes à agricultura desse país, no período 
compreendido entre 1948 e 2004.

Scientific American Brasil, jun./2007, p. 19 (com adaptações).

Com base nas informações acima, pode-se considerar fator 
relevante para o aumento da produtividade na agricultura esta-
dunidense, no período de 1948 a 2004,
(A) o aumento do uso da terra.
(B) a redução dos custos de material.
(C) a redução do uso de agrotóxicos.
(D) o aumento da oferta de empregos.
(E) o aumento do uso de tecnologias.

Com base nas informações dadas, o fator relevante para o aumento da pro-
dutividade estadunidense de 1948 a 2004 foi o aumento do uso de tecno-
logias. Gabarito “E” 
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112. (ENEM 2003) O quadro abaixo mostra a taxa de cresci-
mento natural da população brasileira no século XX. 

Período Taxa anual média de crescimento natural (%) 

1920-1940 1,90 

1940-1950 2,40 

1950-1960 2,99 

1960-1970 2,89 

1970-1980 2,48 

1980-1991 1,93 

1991-2000 1,64 

Fonte: IBGE, Anuários Estatísticos do Brasil

Analisando os dados podemos caracterizar o período entre 

(A) 1920 e 1960, como de crescimento do planejamento familiar. 
(B) 1950	e	1970,	como	de	nítida	explosão	demográfica.	
(C) 1960 e 1980, como de crescimento da taxa de fertilidade. 
(D) 1970	e	1990,	como	de	decréscimo	da	densidade	demográfica.	
(E) 1980 e 2000, como de estabilização do crescimento demo-

gráfico.

De acordo com a tabela, no período de 1950 a 1970, há uma taxa anual 
média de crescimento natural muito acima da média dos outros anos, o que 
indica um período de explosão demográfica.Gabarito “B” 

111. (ENEM 2004)	O	consumo	diário	de	energia	pelo	ser	humano	vem	crescendo	e	se	diversificando	ao	longo	da	História,	de	acordo	
com as formas de organização da vida social. O esquema apresenta o consumo típico de energia de um habitante de diferen-
tes lugares e em diferentes épocas.

(E. Cooks, Man, Energy and Society)

Segundo esse esquema, do estágio primitivo ao tecnológico, o consumo de energia per capita no mundo cresceu mais de 100 
vezes, variando muito as taxas de crescimento, ou seja, a razão entre o aumento do consumo e o intervalo de tempo em que esse 
aumento ocorreu. O período em que essa taxa de crescimento foi mais acentuada está associado à passagem

(A) do habitante das cavernas ao homem caçador.
(B) do homem caçador à utilização do transporte por tração animal.
(C) da introdução da agricultura ao crescimento das cidades.
(D) da Idade Média à máquina a vapor.
(E) da Segunda Revolução Industrial aos dias atuais.

O período de maior taxa de crescimento de consumo de energia elétrica se deu entre o final do século XIX e os dias atuais. O final do século XIX é marcado 
pela Segunda Revolução Industrial.Gabarito “E” 

113. (ENEM 2003) Ainda com base na tabela da questão 
anterior,	é	correto	afirmar	que	a população brasileira 

(A) apresentou crescimento percentual menor nas últimas 
décadas. 

(B) apresentou crescimento percentual maior nas últimas 
décadas. 

(C) decresceu em valores absolutos nas cinco últimas décadas. 
(D) apresentou apenas uma pequena queda entre 1950 e 

1980. 
(E) permaneceu praticamente inalterada desde 1950. 

Da década de 1980 em diante, houve menor crescimento percentual da 
população (médias anuais de taxa de crescimento de 1,93% e 1,64%) 
do que houve nas décadas anteriores (médias de 2,40%, 2,99%, 2,89% 
e 2,48%). Gabarito “A” 

114. (ENEM 2001) O setor residencial brasileiro é, depois da 
indústria, o que mais consome energia elétrica. A partici-
pação do setor residencial no consumo total de energia 
cresceu de forma bastante acelerada nos últimos anos. 
Esse crescimento pode ser explicado

I. pelo processo de urbanização no país, com a migração da 
população rural para as cidades.

II. pela busca por melhor qualidade de vida, com a maior 
utilização de sistemas de refrigeração, iluminação e 
aquecimento.
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III. pela substituição de determinadas fontes de energia – a lenha, 
por exemplo – pela energia elétrica.

Dentre as explicações apresentadas

(A) apenas III é correta.
(B) apenas I e II são corretas.
(C) apenas I e III são corretas.
(D) apenas II e III são corretas.
(E) I, II e III são corretas.

O processo de urbanização no país aliado à busca pela melhor qualidade de 
vida, utilização de sistemas de refrigeração, iluminação e aquecimento e à 
substituição de fontes de energia pela energia elétrica contribuíram para o 
aumento do consumo doméstico de energia elétrica.Gabarito “E” 

115. (ENEM 2001) De acordo com reportagem sobre resultados 
recentes de estudos populacionais, 

“... a população mundial deverá ser de 9,3 bilhões de 
pessoas em 2050. Ou seja, será 50% maior que os 6,1 
bilhões de meados do ano 2000.(...) Essas são as princi-
pais conclusões do relatório Perspectivas da População 
Mundial – Revisão 2000, preparado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). (...) Apenas seis países res-
pondem por quase metade desse aumento: Índia (21%), 
China (12%), Paquistão (5%), Nigéria (4%), Bangladesh 
(4%) e Indonésia (3%).

Esses elevados índices de expansão contrastam com os 
dos países mais desenvolvidos. Em 2000, por exemplo, 
a população da União Europeia teve um aumento de 343 
mil pessoas, enquanto a Índia alcançou esse mesmo 
crescimento na primeira semana de 2001. (...)

Os Estados Unidos serão uma exceção no grupo dos 
países desenvolvidos. O país se tornará o único desen-
volvido entre os 20 mais populosos do mundo.” 

O Estado de S. Paulo, 03 de março de 2001. 

Considerando as causas determinantes de crescimento popu-
lacional,	pode-se	afirmar	que,

(A) na Europa, altas taxas de crescimento vegetativo explicam 
o seu crescimento populacional em 2000.

(B) nos países citados, baixas taxas de mortalidade infantil e 
aumento da expectativa de vida são as responsáveis pela 
tendência de crescimento populacional.

(C) nos Estados Unidos, a atração migratória representa um 
importante fator que poderá colocá-lo entre os países mais 
populosos do mundo.

(D) nos países citados, altos índices de desenvolvimento 
humano explicam suas altas taxas de natalidade.

(E) nos países asiáticos e africanos, as condições de vida favo-
recem a reprodução humana.

Nos países citados, à exceção dos EUA, há altas taxas de mortalidade 
infantil, baixo índice de desenvolvimento humano, baixa expectativa de 
vida e condições precárias de vida. Nos EUA, a atração migratória (pes-
soas que mudam para o país em busca de condições melhores de vida e 
emprego) é um fator importante para colocá-lo entre os mais populosos 
do mundo. Gabarito “C” 

116. (ENEM 2000) A tabela abaixo apresenta algumas das 
principais causas de mortes no Brasil, distribuídas por 
região. Taxa por 10.000 habitantes Brasil Região

Taxa por 10.000 habitantes 

Brasil 
Região 

K 
Região 

X
Região 

W
Região 

Y
Região 

Z

Causas mal 
definidas	

9 5 15 8 6 6

Causas  
externas 

7 8 5 5 7 9

Neoplasias 
(cânceres) 

6 5 3 3 9 9

Doenças  
respiratórias

6 4 3 2 8 7

Fonte: Ministério da Saúde, 1996

São conhecidas ainda as seguintes informações sobre as cau-
sas de óbitos:

 • A	dificuldade	na	obtenção	de	informações,	a	falta	de	notifi-
cação e o acesso precário aos serviços de saúde são fato-
res relevantes na contabilização dos óbitos por causas mal 
definidas.

 • O aumento da esperança de vida faz com que haja cada vez 
mais pessoas com maiores chances de desenvolver algum 
tipo de câncer.

 • As mortes por doenças do aparelho respiratório estão estrei-
tamente associadas à poluição nos grandes centros urbanos.

 • Os acidentes de trânsito e os assassinatos representam a 
quase totalidade das mortes por causas externas.

 • A região Norte é a única que apresenta todas as taxas por 
10.000 habitantes abaixo da taxa média brasileira.

Levando em consideração essas informações e o panorama 
social, econômico e ambiental do Brasil, pode-se concluir que 
as regiões K, X, W, Y e Z da tabela indicam, respectivamente, 
as regiões:

(A) Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.
(B) Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul.
(C) Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste.
(D) Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste.
(E) Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul.

De acordo com as informações, a região “K” representa a região Cen-
tro-Oeste, onde não há tanta poluição quanto nas regiões Sul e Sudeste, 
porém há mais do que nas regiões Norte e Nordeste, portanto as taxas 
de doenças respiratórias são intermediárias. A região “X” representa a 
região Nordeste, pois a dificuldade na obtenção de informações e precário 
serviço de saúde contribuem para a contabilização de óbitos por causas 
mal definidas. A região Norte é representada pela letra “W”, pois apre-
senta todas as taxas abaixo da taxa média brasileira. As regiões “Y” e “Z” 
representam as regiões Sul e Sudeste, pois apresentam maiores taxas de 
doenças respiratórias (devido à poluição dos centros urbanos). Gabarito “C” 
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3.6.3. Índice de desenvolvimento humano

117. (ENEM 2004) O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
permite avaliar as condições de qualidade de vida e de 
desenvolvimento de um país, de uma região ou de uma 
cidade, a partir de seus indicadores de renda, longevidade 
e educação. Cada indicador varia de 0 (nenhum desen-
volvimento) a 1 (desenvolvimento máximo). A tabela apre-
senta os valores de IDH de três municípios brasileiros, X, 
Y e Z, medidos nos anos de 1991 e 2000.

Município

IDH – Renda IDH – Longevidade IDH – Educação

1991 2000 1991 2000 1991 2000

X 0,431 0,402 0,456 0,551 0,328 0,568

Y 0,374 0,379 0,459 0,548 0,422 0,634

Z 0,501 0,420 0,611 0,648 0,188 0,448

(Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil)

Mudanças desses indicadores de IDH podem ser obtidas com 
a implantação de políticas públicas tais como:

I. Expansão dos empregos com melhoria de renda média.
II. Ações de promoção de saúde e de prevenção de doenças.
III. Ampliação de escolas de ensino básico e de educação de 

jovens e adultos.

Os resultados apresentados em 2000 são compatíveis com a 
implementação bem sucedida em todos esses três municípios, 
ao longo da década de noventa, das políticas

(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) II, apenas.

Pode-se dizer que apenas ações de promoção de saúde e de prevenção de 
doenças e ampliação de escolas de ensino básico e de educação de jovens 
e adultos foram bem-sucedidas nos três municípios. No município Z, houve 
significativa queda no IDH de Renda, o que indica que não houve expansão 
dos empregos com melhoria da renda média.Gabarito “D” 

118. (ENEM 2000) As sociedades modernas necessitam cada 
vez mais de energia. Para entender melhor a relação 
entre desenvolvimento e consumo de energia, procu-
rou-se relacionar o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) de vários países com o consumo de energia nes-
ses países. 

O IDH é um indicador social que considera a longevidade, o 
grau de escolaridade, o PIB (Produto Interno Bruto) per capita 
e o poder de compra da população. Sua variação é de 0 a 1. 
Valores do IDH próximos de 1 indicam melhores condições 
de vida.

Tentando-se estabelecer uma relação entre o IDH e o consumo 
de energia per capita nos diversos países, no biênio 1991-1992, 
obteve-se	o	gráfico	abaixo, onde cada ponto isolado representa 
um país, e a linha cheia, uma curva de aproximação.

Fonte: GOLDEMBERG, J. Energia, meio ambiente  
e desenvolvimento. São Paulo: Edusp, 1998.

Com	base	no	gráfico,	é	correto	afirmar	que:

(A) quanto maior o consumo de energia per capita, menor é o 
IDH.

(B) os países onde o consumo de energia per capita é menor 
que 1 TEP não apresentam bons índices de desenvolvi-
mento humano.

(C) existem países com IDH entre 0,1 e 0,3 com consumo de 
energia per capita superior a 8 TEP.

(D) existem países com consumo de energia per capita de 
1 TEP e de 5 TEP que apresentam aproximadamente o 
mesmo IDH, cerca de 0,7.

(E) os países com altos valores de IDH apresentam um grande 
consumo de energia per capita (acima de 7 TEP).

Observando o gráfico, é possível identificar que há países com consumo de 
energia per capita de 1 TEP e de 5 TEP que se apresentam aproximadamente 
com o mesmo IDH, cerca de 0,7.Gabarito “D” 

3.6.4. Principais doenças que afetam a 
população brasileira: caracteri-
zação, prevenção e profilaxia

119. (ENEM 2015) 

De acordo com estatísticas do Ministério da Saúde, cerca 
de 5% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. A 
dengue	hemorrágica	tem	como	base	fisiopatológica	uma 
resposta imune anômala, causando aumento da permea-
bilidade de vasos sanguíneos, queda da pressão arterial 
e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer man-
chas vermelhas na pele e sangramento pelo nariz, 
boca e gengivas. O hemograma do paciente pode apre-
sentar como resultado leucopenia (diminuição do número 
de glóbulos brancos), linfocitose (aumento do número de 
linfócitos), aumento do hematócrito e trombocitopenia 
(contagem de plaquetas abaixo de 100 000/mm3).

Disponível em: www.ciencianews.com.br.  
Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com 
dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, 
constata-se que

(A) as manifestações febris ocorrem em função da diminuição 
dos glóbulos brancos, uma vez que estes controlam a tem-
peratura do corpo.
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(B) a queda na pressão arterial é ocasionada pelo aumento do 
número de linfócitos, que têm como função principal a pro-
dução de anticorpos.

(C) o sangramento pelo nariz, pela boca e gengiva é ocasio-
nado pela quantidade reduzida de plaquetas, que são res-
ponsáveis pelo transporte de oxigênio.

(D) as manifestações hemorrágicas estão associadas  à trom-
bocitopenia, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na 
cascata de coagulação sanguínea.

(E) os sangramentos observados ocorrem em função da lin-
focitose, uma vez que os linfócitos são responsáveis pela 
manutenção da integridade dos vasos sanguíneos.

As plaquetas que estão envolvidas no processo de coagulação sanguínea. 
Dessa forma, na doença Dengue Hemorrágica, as manifestações hemorrági-
cas se devem à trombocitopenia (baixa contagem de plaquetas).Gabarito “D” 

120. (ENEM 2015) 

Euphorbia milii é uma planta ornamental amplamente 
disseminada no Brasil e conhecida como coroa-de-cristo.

O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais 
potente produto natural moluscicida, a miliamina L.

MOREIRA, C. P. S.; ZANI, C. L.; ALVES, T. M. A. Atividade moluscicida  
do látex de Synadenium carinatum boiss. (Euphorbiaceae)  

sobre Biomphalaria glabrata e isolamento do constituinte  
majoritário. Revista Eletrônica de Farmácia, n. 3, 2010  

(adaptado).

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros interme-
diários tem potencial para atuar no controle da

(A) dengue.
(B) malária.
(C) elefantíase.
(D) ascaridíase.
(E) esquistossomose.

Por ser um produto moluscicida, este látex é potente contra moluscos. A 
doença listada nas alternativas que utiliza caramujos como vetor é a Esquis-
tossomose. Portanto, o uso do látex em água infestada por hospedeiros 
intermediários tem potencial para atuar no controle da Esquistossomose.Gabarito “E” 

121. (ENEM 2013)

A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente 
preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola 
congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e 
malformações congênitas. Devido a campanhas de 
vacinação	específicas,	nas	últimas	décadas	houve	uma	
grande diminuição de casos de rubéola entre as mulhe-
res,	 e,	 a	 partir	 de	 2008,	 as	 campanhas	 se	 intensifica-
ram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens 
jovens.

BRASIL. Brasil livre de rubéola: campanha nacional de  
vacinação para eliminação da rubéola. Brasília:  

Ministério da Saúde, 2009 (adaptado).

Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as 
campanhas passaram a dar enfoque à vacinação dos homens, 
porque eles
(A) ficam	mais	expostos	a	esses	vírus.
(B) transmitem o vírus a mulheres gestantes.
(C) passam a infecção diretamente para o feto.

(D) transferem imunidade às parceiras grávidas.
(E) são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres.

É importante vacinar os homens também contra a rubéola, caso contrá-
rio, eles podem passar o vírus para as mulheres gestantes. Ao vacinar 
homens e mulheres, garante-se maior sucesso na prevenção da trans-
missão do vírus.Gabarito “B” 

122. (ENEM 2012) Medidas de saneamento básico são funda-
mentais no processo de promoção de saúde e qualidade 
de vida da população. Muitas vezes, a falta de sanea-
mento está relacionada com o aparecimento de várias 
doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um 
pronto atendimento relatando que há 30 dias teve con-
tato com águas de enchente. Ainda informa que nesta 
localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas 
pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apre-
senta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores 
musculares. 

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br>.  
Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

Relacionando os sintomas apresentados com as condições 
sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente 
apresenta um caso de 

(A) difteria. 
(B) botulismo. 
(C) tuberculose. 
(D) leptospirose. 
(E) meningite meningocócica. 

Os sintomas da leptospirose são: dores de cabeça e musculares e febre. 
Além disso, a contaminação se dá principalmente pela falta de saneamento 
básico e contato com a água contaminada por fezes de ratos (veículo trans-
missor da doença).Gabarito “D” 

123. (ENEM 2012) A doença de Chagas afeta mais de oito 
milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É 
uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi 
e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou 
chupanças. 

Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contri-
buído para o aumento dessa doença é 

(A) o consumo de carnes de animais silvestres que são hospe-
deiros do vetor da doença. 

(B) a utilização de adubos químicos na agricultura que acele-
ram o ciclo reprodutivo do barbeiro. 

(C) a ausência de saneamento básico que favorece a prolifera-
ção do protozoário em regiões habitadas por humanos. 

(D) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam 
o predador das larvas do inseto transmissor da doença. 

(E) o desmatamento que provoca a migração ou o desapa-
recimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se 
alimenta. 

O aumento dos casos da doença de Chagas está relacionado ao desmata-
mento, pois este leva à diminuição ou migração de animais que necessi-
tam da vegetação para sobreviver. Na ausência destes animais, fonte de 
alimento para os mosquitos transmissores, estes mosquitos passam a se 
alimentar do sangue de humanos.Gabarito “E” 
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124. (ENEM 2012) 

DAVIS, J. Garfield está de dieta. Porto Alegre: L&PM, 2006. 

A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é uni 
fator de risco que pode desencadear doenças como 

(A) anemia. 
(B) beribéri. 
(C) diabetes. 
(D) escorbuto. 
(E) fenilcetonúria. 

O sobrepeso (causado pela ingestão excessiva de açúcares, gorduras e 
carboidratos) pode desencadear a diabetes, doença na qual a produção de 
insulina para a absorção adequada de açucares e carboidratos pelo organis-
mo não é suficiente.Gabarito “C” 

125. (ENEM 2011) Durante as estações chuvosas, aumentam 
no Brasil as campanhas de prevenção à dengue, que 
têm como objetivo a redução da proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. 

Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a 
reprodução	desse	mosquito?	
(A) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o 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. 

(C) Remoção dos recipientes que possam acumular água, por-
que as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. 

(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	repro-
dução do mosquito acontece em águas contaminadas.

Para diminuir a reprodução do mosquito Aedes Aegypti, é necessário dimi-
nuir a quantidade de água parada, pois é neste meio que ele se reproduz. 
Portanto, a remoção de recipientes que possam acumular água é uma das 
medidas a serem tomadas.Gabarito “C” 

126. (ENEM 2011)  

Disponível em: <www.anvisa.gov.br>. 

O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. 
Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária 
pode	ser	classificada	como	
(A) endemia,	pois	se	concentra	em	uma	área	geográfica	res-

trita desse continente. 
(B) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. 
(C) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. 
(D) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. 
(E) pandemia, pois ocorre em todo o continente. 

Endemia é uma doença que se manifesta numa determinada região. Na América 
do Sul, a malária encontra-se principalmente no norte do Brasil e países do 
norte da América do Sul, o que classifica a malária como uma doença endêmica.Gabarito “A” 

127. (ENEM 2011)  
Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apre-
sentando	 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 pla-

quetas, 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	pla-
quetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio 
no sangue. 

As plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. No resultado 
dos exames apresentado, o paciente apresenta número de plaquetas abaixo 
do esperado, o que indica que o sangramento nasal é devido à baixa quan-
tidade de plaquetas no sangue.Gabarito “A” 

128. (ENEM 2010) 
Investigadores das Universidades de Oxford e da Cali-
fómia desenvolveram uma variedade de Aedes aegypti 
geneticamente	modificada	que	é	candidata	para	uso	na	
busca de redução na transmissão do vírus da dengue. 
Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não con-
seguem voar devido à interrupção do desenvolvimento 
do	músculo	das	asas.	A	modificação	genética	introduzida	
é um gene dominante condicional, isso é, o gene tem 
expressão dominante (basta apenas uma cópia do alelo) 
e este só atua nas fêmeas.

FU,	G.	et	aI.	Female-specific	flightless	phenotype	for	 
mosquito control. PNAS 107 (10): 4550-4554, 2010.  
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Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes 
aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há 
demanda de muitos estudos com relação ao impacto ambien-
tal. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa variedade 
geneticamente	modificada	reduziria	o	número	de	casos	de	den-
gue em uma determinada região porque

(A) diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos trans-
gênicos.

(B) restringiria	 a	 área	 geográfica	 de	 voo	 dessa	 espécie	 de	
mosquito.

(C) dificultaria	a	 contaminação	e	 reprodução	do	 vetor	natural	
da doença.

(D) tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico 
da doença.

(E) dificultaria	a	obtenção	de	alimentos	pelos	machos	genetica-
mente	modificados.

Ao liberar machos desta variedade de mosquito, parte dos seus descen-
dentes que forem fêmeas não conseguirão voar, o que dificultaria a conta-
minação e reprodução do vetor natural da doença.Gabarito “C” 

129. (ENEM 2010) Em 2009, o município maranhense de Baca-
bal foi fortemente atingido por enchentes, submetendo a 
população local a viver em precárias condições durante 
algum tempo. Em razão das enchentes, os agentes de 
saúde manifestaram, na ocasião, temor pelo aumento dos 
casos de doenças como, por exemplo, a malária, a leptos-
pirose, a leishmaniose e a esquistossomose.

Cidades Inundadas enfrentam aumento de doenças.  
Folha Online. 22 abril 2009. 

Disponível em: <http://www1.folha.uoI.com.br>. 
Acesso: em 28.abr. 2010 (adaptado).

Que medidas o responsável pela promoção da saúde da 
população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar 
o aumento das doenças mencionadas no texto, respectiva-
mente?

(A) Evitar o contato com a água contaminada por mosquitos, 
combater os percevejos hematófagos conhecidos como 
barbeiros, eliminar os caramujos do gênero Biomphalaria e 
combater o mosquito Anopheles.

(B) Combater o mosquito Anopheles, evitar o contato com a 
água suja acumulada pelas enchentes, combater o mos-
quito	flebótomo	e	eliminar	os	caramujos	do	gênero	Biom-
phalaria.

(D) Eliminar os caramujos do gênero Biomphalaria, combater o 
mosquito	flebótomo,	evitar	o	contato	com	a	água	suja	acu-
mulada pelas enchentes e combater o mosquito Aedes.

(D) Combater o mosquito Aedes, evitar o contato com a água 
suja acumulada pelas enchentes, eliminar os caramujos do 
gênero Biomphalaria e combater os percevejos hematófa-
gos conhecidos como barbeiros. 

(E) Combater o mosquito Aedes, eliminar os caramujos do 
gênero Biomphalaria, combater	 o	 mosquito	 flebótomo	 e	
evitar o contato com a água contaminada por mosquitos.

A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles, portanto este mosquito 
deve ser combatido. A leptospirose é adquirida pelo contato com a água 
contaminada, portanto, deve-se evitar este contato. A leishmaniose é trans-
mitida pelo mosquito flebótomo, que deve ser combatido. Finalmente, a 
esquitossomose é transmitida pelo caramujo do gênero Biomphalaria, que 
deve ser eliminado.Gabarito “B” 

130. (EXAMES DO MEC) Lavar as mãos com sabonete reduz 
significativamente	 a	 proliferação	 da	 pneumonia	 e	 da	
diarreia, as duas principais causas de morte no mundo 
em crianças menores de 5 anos. Esses resultados 
foram	obtidos	de	estudos	financiados	por	uma	empresa	
de produtos de beleza e limpeza, no Paquistão, onde 
os pesquisadores examinaram 900 domicílios. Analise  
os dados da pesquisa na tabela abaixo.

quantidade de casos em 100 pessoas/semana

doença

nº de casos 
quando as mãos 
são lavadas com 

sabão comum

nº de casos sem 
lavar as mãos

pneumonia 2,20 4,40

diarreia 1,91 4,06

Lancet. Scientific American, ano 4, n. 42 (com adaptações).

A tabela mostra que

(A) o	 hábito	 de	 lavar	 as	mãos	 foi	 suficiente	 para	 reduzir	 em	
mais de 50% os casos de diarreias infantis.

(B) o	sabonete	foi	mais	eficiente	para	evitar	a	pneumonia	e	a	
diarreia.

(C) os	dados	da	pesquisa	servem	exclusivamente	para	influen-
ciar a compra do produto produzido pela empresa.

(D) o	uso	de	sabonete	 foi	 insuficiente	para	diminuir	os	casos	
das doenças na população estudada.

A tabela mostra uma redução de 4,06 para 1,91 os números de casos de 
diarreia em 100 pessoas/semana quando as mãos são lavadas com sabão 
comum. Isso representa uma redução de 53% do número de casos.Gabarito “A” 

131. (EXAMES DO MEC)

A vaginose bacteriana é uma patogenia causada por um 
desequilíbrio	ecológico	da	flora	vaginal,	na	qual	as	bac-
térias protetoras (Lactobacilus acidophilus) são substi-
tuídas por outras bactérias, provocando um corrimento 
de odor fétido.

Carlos Antônio da Costa. Ginecologia, n.º 4, Ano I,  
jul./2003 (com adaptações).

Para se evitar o aparecimento de corrimentos vaginais, 
deve-se

I. fazer higiene externa, diariamente, com sabonete neutro.
II. comer iogurtes com lactobacilos.
III. usar o preservativo — camisinha — nas relações sexuais.

Estão corretos os procedimentos

(A)  I e II, apenas.
(B)  I e III, apenas.
(C)  II e III, apenas
(D)  I, II e III.

Para evitar a vaginose bacteriana é importante fazer a higiene externa 
diariamente (nunca interna, pois esta altera a flora vaginal) com sabo-
nete neutro e usar o preservativo nas relações sexuais para evitar con-
taminação. Gabarito “B” 
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132. (EXAMES DO MEC) O número de pessoas diabéticas vem 
crescendo muito nos último anos. Estima-se que atual-
mente há no Brasil 10 milhões de pessoas acometidas 
desse mal. O diabetes surge de uma alteração no meta-
bolismo da glicose, açúcar obtido dos alimentos, espe-
cialmente os ricos em carboidratos. Marcos trabalha no 
comércio e tem pouco tempo disponível para o almoço. 
Por esse motivo e por questões econômicas, ele prefere 
fazer diariamente uma refeição rápida e de baixo custo na 
lanchonete mais próxima e dispõe das seguintes opções: 

I. Salada de legumes, arroz integral e peixe. 
II. Hambúrguer, batata frita e suco de frutas. 
III. Sopa de legumes sem massa com torradas. 
IV. Macarrão, bife e refrigerante. 

Considerando que Marcos tem histórico da doença na família 
poderá ter maior probabilidade de adquirir o diabetes a longo 
prazo ao se alimentar com mais frequência das opções: 

(A) I e III.
(B) II e IV.
(C) III e II.
(D) IV e I. 

Dietas ricas em carboidratos podem contribuir para o desenvolvimento de 
diabetes em pessoas com histórico familiar da doença. Frutas, refrigeran-
tes, pães, massas e batata, entre outros alimentos, são ricos em carboi-
dratos. Dessa forma ao se alimentar de hambúrguer, batata frita, suco de 
frutas, macarrão e refrigerante Marcos poderá ter maior probabilidade de 
adquirir o diabetes.Gabarito “B” 

133. (EXAMES DO MEC) Para prevenir doenças como ascari-
díase e giardíase, uma das medidas mais recomendadas é

(A) a vacinação das crianças em idade escolar.
(B) a higienização dos alimentos, em geral.
(C) a cloração da água distribuída às residências.
(D) o controle sistemático dos insetos que as transmitem.

Doenças como ascaridíase e giardíase são adquiridas por meio da ingestão 
de alimentos contaminados. Dessa forma, para preveni-las deve-se higieni-
zar os alimentos em geral antes de ingeri-los.Gabarito “B” 

134. (EXAMES DO MEC) Os resultados do exame de sangue 
do Antônio são:

Número de elementos / mm3

Glóbulos 
vermelhos 

Função: transporte 
de oxigênio

Glóbulos 
brancos 

Função: defesa 
do organismo

Plaquetas 
Função: 

coagulação do 
sangue

Antônio 2.800.000 8.100 3.800.000

Valores 
Normais

4.600.000 a 
6.200.000

4.300 a 10.000
1.500.000 a 
5.000.000

Esses resultados indicam que Antônio pode ter
(A) pressão alta.
(B) anemia.
(C) baixa resistência a infecções.
(D) dificuldade	de	coagulação.

A baixa contagem de glóbulos vermelhos no sangue indica a presença de 
anemia, doença na qual o transporte de oxigênio fica comprometido.Gabarito “B” 

135. (ENEM 2008) A	figura	abaixo	apresenta	dados	percentuais	
que integram os Indicadores Básicos para a Saúde, rela-
tivos às principais causas de mortalidade de pessoas do 
sexo masculino.

Com base nos dados, conclui-se que 

(A) a proporção de mortes por doenças isquêmicas do coração 
é maior na faixa etária de 30 a 59 anos que na faixa etária 
dos 60 anos ou mais. 

(B) pelo menos 50% das mortes na faixa etária de 15 a 29 anos 
ocorrem por agressões ou por causas externas de intenção 
indeterminada. 

(C) as doenças do aparelho circulatório causam, na faixa etária 
de 60 anos ou mais, menor número de mortes que as doen-
ças do aparelho respiratório.

(D) uma campanha educativa contra o consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas teria menor impacto nos indicadores de 
mortalidade relativos às faixas etárias de 15 a 59 anos que 
na faixa etária de 60 anos ou mais.

(E) o Ministério da Saúde deve atuar preferencialmente no 
combate e na prevenção de doenças do aparelho respira-
tório dos indivíduos na faixa etária de 15 a 59 anos.

A figura mostra que aproximadamente 45% das mortes de homens de 15 a 
29 anos é devido a agressões e aproximadamente 5% por causas externas 
de intenção indeterminada. Estas duas causas juntas são responsáveis por 
aproximadamente 50% das mortes de homens nesta faixa etária.Gabarito “B” 

136. (ENEM 2007) A tabela abaixo representa, nas diversas 
regiões do Brasil, a porcentagem de mães que, em 2005, 
amamentavam	seus	filhos	nos	primeiros	meses	de	vida.
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Ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos importan-
tes que a defendem de doenças típicas da primeira infância. 
Nesse sentido, a tabela mostra que, em 2005, percentualmente, 
as crianças brasileiras que estavam mais protegidas dessas 
doenças eram as da região
(A) Norte.
(B) Nordeste.
(C) Sudeste.
(D) Sul.
(E) Centro-Oeste.

Na região Norte, 54% das mães amamentavam seus filhos pelo período de 9 
meses a 1 ano, o que garante maior proteção a doenças típicas da primeira 
infância, do que às crianças das demais regiões brasileiras.Gabarito “A” 

137. (ENEM 2007) O Aedes aegypti é vetor transmissor da 
dengue. Uma pesquisa feita em São Luís – MA, de 2000 
a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mos-
quito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos 
dados coletados nessa pesquisa.

Caderno Saúde Pública, vol. 20, n.º 5, Rio de Janeiro,  
out./2004 (com adaptações).

De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a redução 
mais rápida dos focos do mosquito vetor da dengue nesse 
município deveria ser constituído por
(A) pneus e caixas d’água.
(B) tambores, tanques e depósitos de barro.
(C) vasos de plantas, poços e cisternas.
(D) materiais de construção e peças de carro.
(E) garrafas, latas e plásticos.

Para a redução mais rápida deste mosquito, deve-se focar nos meios onde 
há maior concentração das larvas do mosquito. Portanto, deve-se focar em 
tambores, tanques e depósitos de barro.Gabarito “B” 

138. (ENEM 2007) Os mapas abaixo apresentam informações 
acerca dos índices de infecção por leishmaniose tegu-
mentar americana (LTA) em 1985 e 1999.

Ministério da Saúde.

A partir da leitura dos mapas acima, conclui-se que
(A) o índice de infecção por LTA em Minas Gerais elevouse 

muito nesse período.
(B) o estado de Mato Grosso apresentou diminuição do índice de 

infecção por LTA devido às intensas campanhas de saúde.
(C) a	expansão	geográfica	da	LTA	ocorreu	no	sentido	norte-sul	

como resultado do processo predatório de colonização.
(D) o índice de infecção por LTA no Maranhão diminuiu em vir-

tude das fortes secas que assolaram o estado nesse período.
(E) o aumento da infecção por LTA no Rio Grande do Sul resultou 

da proliferação do roedor que transmite essa enfermidade.

O estado de Minas Gerais em 1985 apresentava índice baixo de casos de 
LTA, e em 1999 apresentou altos índices desta infecção, portanto, uma 
grande elevação nestes casos.Gabarito “A” 

139. (ENEM 2006)

A	partir	desses	dados,	foram	feitas	as	afirmações	abaixo.

I. As famílias brasileiras, em 30 anos, aumentaram muito o 
consumo de proteínas e grãos, que, por seu alto valor caló-
rico, não são recomendáveis.

II. O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve 
ser considerado indicador de alerta para a saúde, já que a 
obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana.

III. Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela 
obesidade decorrente das novas dietas alimentares.

É	correto	apenas	o	que	se	afirma	em
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II. 
(E) II e III.

A figura mostra aumento significativo de alimentos calóricos, ricos em açú-
car e carboidratos. Estes alimentos contribuem para o desenvolvimento de 
diabetes e doenças cardiovasculares.Gabarito “E” 
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140. (ENEM 2006) A tabela a seguir apresenta dados relativos 
a cinco países.

Com base nessas informações, infere-se que
(A) a educação tem relação direta com a saúde, visto que e 

menor	a	mortalidade	de	filhos	cujas	mães	possuem	maior	
nível de escolaridade, mesmo em países onde o sanea-
mento básico é precário.

(B) o	nível	de	escolaridade	das	mães	tem	influência	na	saúde	dos	
filhos,	desde	que,	no	pais	em	que	eles	residam,	o	abasteci-
mento de água favoreça, pelo menos, 50% da população.

(C) a	 intensificação	 da	 educação	 de	 jovens	 e	 adultos	 e	 a	
ampliação	do	saneamento	básico	são	medidas	suficientes	
para se reduzir a zero a mortalidade infantil.

(D) mais crianças são acometidas pela diarreia no país III do 
que no país II.

(E) a taxa de mortalidade infantil é diretamente proporcional ao 
nível de escolaridade das mães e independe das condições 
sanitárias básicas.

A tabela indica que quanto maior o período de permanência das mães nas 
escolas, menor a taxa de mortalidade infantil.Gabarito “A” 

141. (ENEM 2005) A obesidade, que nos países desenvol-
vidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar 
especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo 
IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão 
acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse 
total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são 
as dietas e os remédios que prometem um emagreci-
mento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado 
no mercado brasileiro um remédio de ação diferente 
dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que 
aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem 
quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte 
das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como 
os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a 
emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas 
contraindicações,	pois	a	gordura	não	absorvida	 lubrifica	
o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do 
mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitami-
nas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois

(A) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as 
demais, precisam de lipídios para sua absorção.

(B) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas 
desnecessária.

(C) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se 
em outras vitaminas.

(D) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas 
sejam absorvidas.

(E) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvi-
das junto com eles.

Vitaminas lipossolúveis só conseguem ser absorvidas pelo nosso organis-
mo quando há ingestão de lipídeos, pois são dissolvidas neles.Gabarito “E” 

142. (ENEM 2005) Cândido Portinari (1903-1962), um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes 
aspectos da nossa realidade em seus quadros.

Sobre a temática dos “Retirantes”, Portinari também escreveu o seguinte poema:

(....)
Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos

Vêm das terras secas e escuras; pedregulhos
Doloridos como fagulhas de carvão aceso

Corpos disformes, uns panos sujos,
Rasgados e sem cor, dependurados
Homens de enorme ventre bojudo

Mulheres com trouxas caídas para o lado
Pançudas, carregando ao colo um garoto

Choramingando, remelento
(....)

(Cândido Portinari. Poemas. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1964.)
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No texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavel-
mente estão infectadas com o verme Schistosoma mansoni.  
Os “homens de enorme ventre bojudo” corresponderiam aos 
doentes da chamada “barriga d’água”.

O ciclo de vida do Schistosoma mansoni e as condições 
socioambientais de um local são fatores determinantes para 
maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da inci-
dência da esquistossomose deve-se à presença de

(A) roedores, ao alto índice pluvial e à inexistência de progra-
mas de vacinação.

(B) insetos hospedeiros e indivíduos infectados, à inexistência 
de programas de vacinação.

(C) indivíduos infectados e de hospedeiros intermediários e à 
ausência de saneamento básico.

(D) mosquitos, a inexistência de programas de vacinação e à 
ausência de controle de águas paradas.

(E) gatos e de alimentos contaminados, e à ausência de pre-
cauções higiênicas.

Os hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni são caracóis, ca-
ramujos e lesmas. O hospedeiro principal é o homem, que dissemina os 
ovos do parasita pelas fezes e urina. Portanto, a ausência de saneamento 
básico, indivíduos infectados e presença de hospedeiros intermediários são 
as maiores causas da incidência de esquistossomose.Gabarito “C” 

143. (ENEM 2005) Entre 1975 e 1999, apenas 15 novos pro-
dutos foram desenvolvidos para o tratamento da tuber-
culose e de doenças tropicais, as chamadas doenças 
negligenciadas. No mesmo período, 179 novas drogas 
surgiram para atender portadores de doenças cardio-
vasculares. Desde 2003, um grande programa articula 
esforços em pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
de	instituições	científicas,	governamentais	e	privadas	de	
vários países para reverter esse quadro de modo dura-
douro	e	profissional.	

Sobre as doenças negligenciadas e o programa internacional, 
considere	as	seguintes	afirmativas:
I. As doenças negligenciadas, típicas das regiões subde-

senvolvidas do planeta, são geralmente associadas à 
subnutrição e à falta de saneamento básico.

II. As pesquisas sobre as doenças negligenciadas não inte-
ressam à indústria farmacêutica porque atingem países em 
desenvolvimento sendo economicamente pouco atrativas.

III. O programa de combate às doenças negligenciadas 
endêmicas não interessa ao Brasil porque atende a uma 
parcela muito pequena da população.

Está	correto	apenas	o	que	se	afirma	em:

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

As doenças negligenciadas atingem grande parcela da população brasileira, 
bem como de países subdesenvolvidos. Estas doenças são associadas à sub-
nutrição e falta de saneamento básico. Pouco interessa à indústria farmacêu-
tica desenvolver remédios para estas doenças, pois elas são prevalecentes em 
países de pouco atrativo econômico.Gabarito “D” 

144. (ENEM 2005) Foram publicados recentemente traba-
lhos relatando o uso de fungos como controle biológico 
de mosquitos transmissores da malária. Observou-se 
o percentual de sobrevivência dos mosquitos Anophe-
les sp. Após exposição ou não a superfícies cobertas 
com fungos sabidamente pesticidas, ao longo de duas 
semanas.	Os	dados	obtidos	estão	presentes	no	gráfico	
ao lado. No grupo exposto aos fungos, o período em 
que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias

(A) 2 e 4.
(B) 4 e 6.
(C) 6 e 8.
(D) 8 e 10.
(E) 10 e 12.

Entre os dias 8 e 10, o gráfico indica taxa de sobrevivência de 50% do grupo 
de mosquitos expostos ao fungo.Gabarito “D” 

145. (ENEM 2004) Algumas doenças que, durante várias déca-
das do século XX, foram responsáveis pelas maiores per-
centagens das mortes no Brasil,	não	são	mais	significati-
vas neste início do século XXI. No entanto, aumentou o 
percentual de mortalidade devida a outras doenças, con-
forme se pode observar no diagrama:

No período considerado no diagrama, deixaram de ser predo-
minantes, como causas de morte, as doenças
(A) infectoparasitárias, eliminadas pelo êxodo rural que ocor-

reu entre 1930 e 1940.
(B) infectoparasitárias, reduzidas por maior saneamento 

básico, vacinas e antibióticos.
(C) digestivas, combatidas pelas vacinas, vermífugos, novos 

tratamentos e cirurgias.
(D) digestivas, evitadas graças à melhoria do padrão alimentar 

do brasileiro.
(E) respiratórias, contidas pelo melhor controle da qualidade do 

ar nas grandes cidades.
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De acordo com o gráfico, as doenças infectoparasitárias correspondiam a 
45,6% das mortes em 1930, passando a 4,6% em 2002. Estas doenças 
deixaram de ser a causa predominante de mortes e reduziram significativa-
mente devido ao saneamento básico, vacinas e antibióticos.Gabarito “B” 

146. (ENEM 2003) A malária é uma doença típica de regiões tro-
picais. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no 
final	do	século	XX,	foram	registrados	mais	de	600	mil	casos	
de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica. 

Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados 
por várias razões, entre as quais: 
(A) as características genéticas das populações locais facilitam 

a	transmissão	e	dificultam	o	tratamento	da	doença.	
(B) a falta de saneamento básico propicia o desenvolvimento do 

mosquito transmissor da malária nos esgotos não tratados. 
(C) a inexistência de predadores capazes de eliminar o causador 

e o transmissor em seus focos impede o controle da doença. 
(D) a temperatura elevada e os altos índices de chuva na 

floresta	equatorial	 favorecem	a	proliferação	do	mosquito	
transmissor. 

(E) o Brasil é o único país do mundo que não implementou 
medidas concretas para interromper sua transmissão em 
núcleos urbanos. 

A malária é transmitida pelo mosquito Anopheles, que encontra no ambiente 
úmido e quente condições ideais para reprodução e sobrevivência. Como a 
região amazônica apresenta estas características, é um ambiente que favo-
rece a proliferação do mosquito.Gabarito “D” 

147. (ENEM 2003) Houve uma grande elevação do número de 
casos de malária na Amazônia que, de 30 mil casos na 
década de 1970, chegou a cerca de 600 mil na década de 
1990. Esse aumento pode ser relacionado a mudanças 
na região, como 

(A) as transformações no clima da região decorrentes do efeito 
estufa e da diminuição da camada de ozônio. 

(B) o empobrecimento da classe média e a consequente falta 
de recursos para custear o caro tratamento da doença. 

(C) o aumento na migração humana para fazendas, grandes 
obras, assentamentos e garimpos, instalados nas áreas de 
floresta.	

(D) as	modificações	radicais	nos	costumes	dos	povos	 indíge-
nas, que perderam a imunidade natural ao mosquito trans-
missor. 

(E) a destruição completa do ambiente natural de reprodução 
do agente causador, que o levou a migrar para os grandes 
centros urbanos. 

A região amazônica recebeu uma grande migração humana entre o período 
de 1970 e 1990, o que favoreceu o aumento dos casos de malária na região.Gabarito “C” 

148. (ENEM 2002) Os níveis de irradiância ultravioleta efetiva 
(IUV) indicam o risco de exposição ao Sol para pessoas 
de pele do tipo II . pele de pigmentação clara. O tempo 
de exposição segura (TES) corresponde ao tempo de 
exposição aos raios solares sem que ocorram queima-
duras de pele. A tabela mostra a correlação entre riscos 
de exposição, IUV e TES. 

Riscos de exposição IUV TES (em minutos)
Baixo 0 a 2 Máximo 60

Médio 3 a 5 30 a 60

Alto 6 a 8 20 a 30

Extremo Acima de 8 Máximo 20

Uma das maneiras de se proteger contra queimaduras provo-
cadas pela radiação ultravioleta é o uso dos cremes proteto-
res solares, cujo Fator de Proteção Solar (FPS) é calculado da 
seguinte maneira: 

FPS = TPP
TPD

TPP = tempo de exposição mínima para produção de vermelhidão 
na pele protegida (em minutos). 

TPD = tempo de exposição mínima para produção de vermelhi-
dão na pele desprotegida (em minutos). 

O FPS mínimo que uma pessoa de pele tipo II necessita para 
evitar queimaduras ao se expor ao Sol, considerando TPP o 
intervalo das 12:00 às 14:00 h, num dia em que a irradiância 
efetiva é maior que 8, de acordo com os dados fornecidos, é 
(A) 5
(B) 6
(C) 8
(D) 10
(E) 20

O tempo de exposição (TPP) é de 120 minutos (12h às 14h). O TDP nestas 
condições é de 20 minutos (IUV acima de 8). Logo temos:
FPS = TPP/TDP  FPS= 120/20  FPS=6

Gabarito “B” 

149. (ENEM 2001) A partir do primeiro semestre de 2000, a 
ocorrência de casos humanos de febre amarela silvestre 
extrapolou as áreas endêmicas, com registro de casos 
em São Paulo e na Bahia, onde os últimos casos tinham 
ocorrido em 1953 e 1948. Para controlar a febre ama-
rela silvestre e prevenir o risco de uma reurbanização da 
doença, foram propostas as seguintes ações:

I. Exterminar os animais que servem de reservatório do vírus 
causador da doença.

II. Combater a proliferação do mosquito transmissor.
III.	 Intensificar	a	vacinação	nas	áreas	onde	a	febre	amarela	é	

endêmica e em suas regiões limítrofes.

É efetiva e possível de ser implementada uma estratégia 
envolvendo
(A) a ação II, apenas.
(B) as ações I e II, apenas.
(C) as ações I e III, apenas.
(D) as ações II e III, apenas.
(E) as ações I, II e III.

Para controlar a febre amarela silvestre deve-se combater seu mosquito 
transmissor, tanto nas áreas endêmicas quanto nas áreas limítrofes, bem 
como intensificar a vacinação nessas duas áreas.Gabarito “D” 

150. (ENEM 2000)

No	Brasil,	mais	de	66	milhões	de	pessoas	beneficiam-se	
hoje	do	abastecimento	de	água	fluoretada,	medida	que	
vem reduzindo, em cerca de 50%, a incidência de cáries. 
Ocorre,	 entretanto,	 que	 profissionais	 da	 saúde	 muitas	
vezes	 prescrevem	 flúor	 oral	 ou	 complexos	 vitamínicos	
com	flúor	para	crianças	ou	gestantes,	levando	à	ingestão	
exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso 
abusivo de algumas marcas de água mineral que contêm 
flúor.	O	 excesso	 de	 flúor	 -	 fluorose	 -	 nos	 dentes	 pode	
ocasionar desde efeitos estéticos até defeitos estruturais 
graves. 
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Foram	 registrados	 casos	 de	 fluorose	 tanto	 em	 cidades	
com	 água	 fluoretada	 pelos	 poderes	 públicos	 como	 em	
outras, abastecidas por lençóis freáticos que natural-
mente	contêm	flúor.

(Adaptado da Revista da Associação Paulista de Cirurgiões  
Dentistas - APCD, vol. 53, nº.1, jan./fev. 1999)

Com	base	nesse	texto,	são	feitas	as	afirmações	abaixo.
I. A	fluoretação	da	água	é	importante	para	a	manutenção	do	

esmalte dentário, porém não pode ser excessiva.
II. Os	lençóis	freáticos	citados	contêm	compostos	de	flúor,	em	

concentrações superiores às existentes na água tratada.
III. As	pessoas	que	adquiriram	fluorose	podem	ter	utilizado	outras	

fontes	de	flúor	além	da	água	de	abastecimento	público,	como,	
por	exemplo,	cremes	dentais	e	vitaminas	com	flúor.

Pode-se	afirmar	que,	apenas:
(A) I é correta.
(B) II é correta.
(C) III é correta.
(D) I e III são corretas.
(E) II e III são corretas.

Com base no texto, é possível afirmar que a fluoretação da água é importante 
para a manutenção do esmalte dentário, porém não pode ser excessiva. Além 
disso, provavelmente as pessoas que adquiriram fluorose utilizaram outras 
fontes de flúor além da água de abastecimento público.Gabarito “D” 

151. (ENEM 2001) 

“Os progressos da medicina condicionaram a sobre-
vivência de número cada vez maior de indivíduos com 
constituições genéticas que só permitem o bem-es-
tar quando seus efeitos são devidamente controlados 
através de drogas ou procedimentos terapêuticos. São 
exemplos os diabéticos e os hemofílicos, que só sobre-
vivem e levam vida relativamente normal ao receberem 
suplementação de insulina ou do fator VIII da coagula-
ção sanguínea”.

SALZANO, M. Francisco. Ciência Hoje: SBPC: 21(125), 1996.

Essas	 afirmações	 apontam	 para	 aspectos	 importantes	 que	
podem	ser	relacionados	à	evolução	humana.	Pode-se	afirmar	
que, nos termos do texto,
(A) os avanços da medicina minimizam os efeitos da seleção 

natural sobre as populações.
(B) os usos da insulina e do fator VIII da coagulação sanguí-

nea	 funcionam	 como	 agentes	 modificadores	 do	 genoma	
humano.

(C) as drogas medicamentosas impedem a transferência do 
material genético defeituoso ao longo das gerações.

(D) os procedimentos terapêuticos normalizam o genótipo dos 
hemofílicos e diabéticos.

(E) as intervenções realizadas pela medicina interrompem a 
evolução biológica do ser humano.

Ao utilizar medicamentos e procedimentos médicos que possibilitam a vida 
de indivíduos que não sobreviveriam sem esses recursos, a medicina con-
tribui para minimizar os efeitos da seleção natural nas populações. Isso 
porque o material genético de indivíduos que não sobreviveriam o suficiente 
para se reproduzir em condições naturais (sem intervenção humana), iriam 
tornar-se cada vez mais escasso, e talvez até extinto. Com a intervenção 
humana, este material genético continua a ser passado de geração em gera-
ção, diminuindo os efeitos da seleção natural.Gabarito “A” 

152. (ENEM 1999)

Casos de leptospirose crescem na região
M.P.S. tem 12 anos e está desde janeiro em tratamento 
de leptospirose. Ela perdeu a tranquilidade e encontrou 
nos ratos, (...), os vilões de sua infância. “Se eu não os 
matar, eles me matam”, diz. Seu medo reflete um dos 
maiores problemas do bairro: a falta de saneamento 
básico e o acúmulo de lixo... 

(O Estado de S. Paulo, 31/07/1997) 

Oito suspeitos de leptospirose 
A cidade ficou sob as águas na madrugada de anteon-
tem e, além de 120 desabrigados, as inundações estão 
fazendo outro tipo de vítimas: já há oito suspeitas de 
casos de leptospirose (...) transmitida pela urina de ratos 
contaminados. 

(Folha de S. Paulo, 12/02/1999)

As notícias dos jornais sobre casos de leptospirose estão 
associadas aos fatos:

I. Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além 
do lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali 
vivem.

II. O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação 
dos ratos.

III. O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de 
rios entope os bueiros e compromete o escoamento das 
águas em dias de chuva.

IV. As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, 
entrando em contato com a água contaminada, têm grande 
chance de contrair a leptospirose.

A sequência de fatos que relaciona corretamente a leptospi-
rose, o lixo, as enchentes e os roedores é:

(A) I, II, III e IV
(B) I, III, IV e II
(C)  IV, III, II e I
(D)  II, IV, I e III
(E) II, III, I e IV

A sequência de fatos mais adequada é: 1. O acúmulo de lixo cria am-
biente propício para a proliferação de ratos; 2. O lixo acumulado ento-
pe bueiros e compromete o escoamento da água em dias de chuva; 3. 
Numa enchente, as águas espalham os dejetos dos animais que vivem 
ali; 4. As pessoas que entram em contato com a água tem grande chance 
de contrair a leptospirose.Gabarito “E” 

O texto a seguir refere-se às três próximas questões.

Em uma aula de Biologia, o seguinte texto é apresentado:

LAGOA AZUL ESTÁ DOENTE

Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul esta-
vam discutindo a situação da Saúde no Município. A situa-
ção era mais grave com relação a três doenças: Doença 
de Chagas, Esquistossomose e Ascaridíase (lombriga). 
Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresenta-
das várias propostas:
Proposta 1: Promover uma campanha de vacinação.
Proposta 2: Promover uma campanha de educação da 
população com relação a noções básicas de higiene, 
incluindo fervura de água.
Proposta 3: Construir rede de saneamento básico.
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Proposta	 4:	 Melhorar	 as	 condições	 de	 edificação	 das	
moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas 
e	mosquiteiros	de	filó.
Proposta 5: Realizar campanha de esclarecimento sobre 
os perigos de banhos nas lagoas.
Proposta 6: Aconselhar o uso controlado de inseticidas.
Proposta 7: Drenar e aterrar as lagoas do município.

153. (ENEM 1998) Em relação à Esquistossomose, a situação 
é complexa, pois o ciclo de vida do verme que causa a 
doença tem vários estágios, incluindo a existência de 
um hospedeiro intermediário, um caramujo aquático que 
é contaminado pelas fezes das pessoas doentes. Anali-
sando as medidas propostas, o combate à doença terá 
sucesso se forem implementadas:

(A) 1 e 6, pois envolvem a eliminação do agente causador da 
doença e de seu hospedeiro intermediário.

(B) 1 e 4, pois além de eliminarem o agente causador da 
doença, também previnem o contato do transmissor com 
as pessoas sãs.

(C) 4 e 6, pois envolvem o extermínio do transmissor da doença.
(D) 1, 4 e 6, pois atingirão todas as fases do ciclo de vida do 

agente causador da doença, incluindo o seu hospedeiro 
intermediário.

(E) 3 e 5, pois prevenirão a contaminação do hospedeiro inter-
mediário pelas fezes das pessoas doentes e a contamina-
ção de pessoas sãs por águas contaminadas.

Para combater a esquistossomose, é importante evitar o contato com seu 
hospedeiro intermediário, entre eles os caramujos que vivem nas lagoas. Além 
disso, é preciso evitar que a água contaminada com fezes humanas entre em 
contato com rios, lagos e lagoas. Dessa forma, as propostas que terão maior 
sucesso no combate à esquistossomose são construir uma rede de saneamen-
to básico e esclarecer a população sobre os perigos dos banhos nas lagoas.Gabarito “E” 

154. (ENEM 1998) Para o combate da Ascaridíase, a proposta 
que trará maior benefício social, se implementada pela 
Prefeitura, será:

(A) 1
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6

A proposta que trará maior benefício social no combate à ascaridíase é a 
construção de uma rede de saneamento básico, pois evita a contaminação 
de rios, lagos e lagoas.Gabarito “B” 

155. (ENEM 1998) Você sabe que a Doença de Chagas é cau-
sada por um protozoário (Trypanosoma cruzi) transmi-
tido por meio da picada de insetos hematófagos (barbei-
ros). Das medidas propostas no texto “A Lagoa Azul Está 
Doente”, as mais efetivas na prevenção dessa doença são:

(A) 1 e 2
(B) 3 e 5
(C) 4 e 6
(D) 1 e 3
(E) 2 e 3

Para combater o mosquito (barbeiro) que transmite a Doença de Chagas, é 
importante informar a população sobre o uso de telas e mosquiteiros, além 
do uso controlado de inseticidas.Gabarito “C” 

3.6.5. Noções de primeiros socorros. Doen-
ças sexualmente transmissíveis

156. (ENEM 2015) 

A	 definição	 de	 queimadura	 é	 bem	 ampla,	 porém,	 basi-
camente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta 
produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua 
manifestação	 varia	 desde	 bolhas	 (flictenas)	 até	 formas	
mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmi-
cas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva 
extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados 
à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda 
mais a situação do paciente.

Disponível em: www.bombeiros-bm.rs.gov.br.  
Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado).

Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com 
formação	de	flictena,	o	procedimento	de	primeiros	socorros	que	
deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é

(A) colocar	gelo	sobre	a	flictena	para	amenizar	o	ardor.
(B) utilizar	manteiga	para	evitar	o	rompimento	da	flictena.
(C) passar	creme	dental	para	diminuir	a	ardência	da	flictena.
(D) perfurar	a	flictena	para	que	a	água	acumulada	seja	liberada.
(E) cobrir	a	flictena	com	gazes	molhadas	para	evitar	a	desidra-

tação.

 pele troca calor com o ambiente. Além disso, a pele troca e absorve subs-
tâncias com as quais tem contato. No caso de flictenas (bolhas) resultantes 
de queimaduras, deve-se evitar o contato da região com substâncias além 
da água limpa em temperatura ambiente, e também evitar a troca excessiva 
de calor (seja por fonte de calor ou fonte que absorve calor, como o gelo). O 
corpo ao produzir a flictena está direcionando ao local da lesão substâncias 
importantes para a reparação do tecido, por isso nunca se deve perfurar a 
flictena. O procedimento correto é apenas manter a região hidratada com 
gazes molhadas até que a vítima receba atendimento médico.Gabarito “E” 

157. (ENEM 2011) 

O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em inglês) 
causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, 
sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de 
útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por 
mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra 
a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural 
do	organismo	não	seja	suficiente.	Foi	desenvolvida	uma	
vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 
85,6% dos casos de infecção persistente em comparação 
com pessoas não vacinadas. 

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 12 jun. 2011. 

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, 
em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes 
respostas ao vírus HPV em decorrência da 
(A) alta concentração de macrófagos. 
(B) elevada	taxa	de	anticorpos	específicos	anti-HPV	circulantes.	
(C) aumento na produção de hemácias após a infecção por 

vírus HPV. 
(D) rapidez na produção de altas concentrações de linfácitos 

matadores. 
(E) presença de células de memória que atuam na resposta 

secundária. 

Por meio da vacinação, as pessoas desenvolvem células de memória que, 
numa possível infecção pelo vírus, respondem rapidamente por meio da 
produção de anticorpos específicos.Gabarito “E” 
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158. (ENEM 2010) 

A	 Síndrome	 da	 Imunodeficiência	 Adquirida	 (AIOS)	 é	 a	
manifestação clinica da infecção pelo vírus HIV, que leva, 
em média, oito anos para se manifestar. No Brasil, desde 
a	 identificação	 do	 primeiro	 caso	 de	AIOS	 em	 1980	 até	
junho	 de	 2007,	 já	 foram	 identificados	 cerca	 de	 474	mil	
casos da doença. O pais acumulou, aproximadamente, 
192 mil óbitos devido à AIOS até junho de 2006, sendo as 
taxas de mortalidade crescentes até meados da década 
de 1990 e estabilizando-se em cerca de 11 mil óbitos 
anuais desde 1998. [...] A partir do ano 2000, essa taxa se 
estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, 
sendo esta estabilização mais evidente em São Paulo e 
no Distrito Federal.

Disponível em: <http://www.alds.gov.br>. 
Acesso em: 01.mai.2009 (adaptado).

A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a partir da 
década de 1990 é decorrente
(A) do aumento do uso de preservativos nas relações sexuais, 

que toma o vírus HIV menos letal.
(B) da melhoria das condições alimentares dos soropositivos, a 

qual fortalece o sistema imunológico deles.
(C) do desenvolvimento de drogas que permitem diferentes for-

mas de ação contra o vírus HIV.
(D) das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 

anos, principalmente nas grandes capitais.
(E) das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus 

e a busca pelos serviços de saúde.

A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS deve-se principalmen-
te pelo desenvolvimento de novas drogas mais eficientes no controle da 
doença. Gabarito “C” 

159. (ENEM 2009)

Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de 
pessoas infectadas pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), 
sendo que as taxas de novas infecções continuam cres-
cendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse 
cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria 
imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certa-
mente seria um marco na história planetária e também 
uma esperança para as populações carentes de trata-
mento antiviral e de acompanhamento médico. 
TANURI,	A.;	FERREIRA	JUNIOR,	O.	C.	Vacina	contra	Aids:	desafios	e	

esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado). 

Uma	vacina	eficiente	contra	o	HIV	deveria	
(A) induzir a imunidade, para proteger o organismo da contami-

nação viral. 
(B) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, 

induzindo a síntese de enzimas protetoras. 
(C) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impe-

dindo que este entre nas células do organismo humano. 
(D) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são 

os principais transmissores do vírus para os seres humanos. 
(E) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus 

por gotículas de saliva. 

A vacina age induzindo a imunidade (neste caso, promovendo a presen-
ça de células de memória que responderão rapidamente no caso de uma 
infecção viral), o que protege o organismo de posteriores contaminações 
virais. Gabarito “A” 

160. (ENEM 2006) No primeiro semestre de 2006, o Movi-
mento Global pela Criança, em parceria com o UNI-
CEF, divulgou o relatório Salvando vidas: o direito das 
crianças ao tratamento de HIV e AIDS. Nesse relató-
rio, conclui-se que o aumento da prevenção primária ao 
vírus deverá reduzir o número de novos casos de infec-
ção entre jovens de 15 a 24 anos de idade, como mostra 
o	gráfico	a	seguir.

Com	base	nesses	dados,	analise	as	seguintes	afirmações.
I. Ações educativas de prevenção da transmissão do vírus 

HIV poderão contribuir para a redução, em 2008, de mais 
de 20% dos novos casos de infecção entre os jovens, em 
relação ao ano de 2005.

II. Ações educativas relativas a utilização de preservativos 
nas relações sexuais reduzirão em 25% ao ano os novos 
casos de AIDS entre os jovens.

III. Sem o aumento de medidas de prevenção primária, estima-se 
que, em 2010, o aumento de novos casos de infecção por HIV 
entre os jovens será, em relação ao ano de 2005, 50% maior.

É	correto	apenas	o	que	se	afirma	em
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) I e II.
(E) II e III.

De acordo com o gráfico, em 2008, estima-se aproximadamente 1,3 mi-
lhões de novas infecções, contra aproximadamente 1,9 milhões em 2005. 
Isso indica uma redução de aproximadamente 30% nestes novos casos de 
infecção. Ao ano, a redução estimada é em torno de 10%. Considerando 
o período de 2005 a 2010, se não houvessem as medidas de prevenção, 
o aumento dos novos casos seria de aproximadamente 20% (subiria de 
aproximadamente 2 milhões de casos em 2005 para aproximadamente 2,4 
milhões em 2010).Gabarito “A” 

161. (ENEM 2002)	 Uma	 nova	 preocupação	 atinge	 os	 profis-
sionais que trabalham na prevenção da AIDS no Brasil. 
Tem-se observado um aumento crescente, principalmente 
entre os jovens, de novos casos de AIDS, questionando-
-se, inclusive, se a prevenção vem sendo ou não rela-
xada. Essa temática vem sendo abordada pela mídia: 
Medicamentos já não fazem efeito em 20% dos infecta-
dos pelo vírus HIV. 
Análises revelam que um quinto das pessoas recém-in-
fectadas não haviam sido submetidas a nenhum trata-
mento e, mesmo assim, não responderam às duas prin-
cipais drogas anti-AIDS. Dos pacientes estudados, 50% 
apresentavam o vírus FB, uma combinação dos dois 
subtipos mais prevalentes no país, F e B.

Adaptado do Jornal do Brasil, 02/10/2001. 
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Dadas	as	afirmações	acima,	considerando	o	enfoque	da	preven-
ção, e devido ao aumento de casos da doença em adolescentes, 
afirma-se	que	
I. O sucesso inicial dos coquetéis anti-HIV talvez tenha 

levado a população a se descuidar e não utilizar medidas 
de proteção, pois se criou a ideia de que estes remédios 
sempre funcionam. 

II. Os vários tipos de vírus estão tão resistentes que não há 
nenhum	tipo	de	tratamento	eficaz	e	nem	mesmo	qualquer	
medida de prevenção adequada. 

III. Os vírus estão cada vez mais resistentes e, para evitar sua 
disseminação, os infectados também devem usar camisi-
nhas e não apenas administrar coquetéis. 

Está	correto	o	que	se	afirma	em	
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

O sucesso inicial das drogas anti-HIV podem ter levado a população a des-
cuidar-se e não estar tão atenta à prevenção, acreditando que se contraís-
sem a doença, os remédios resolveriam o problema. Ainda, como os vírus 
estão cada vez mais resistentes, os remédios passam a fazer menos efeito, 
o que sobressalta a importância da prevenção de contração da doença por 
meio da utilização de preservativos nas relações sexuais.Gabarito “C” 

3.6.6. Aspectos sociais da biologia: uso 
indevido de drogas, gravidez na 
adolescência; obesidade

162. (ENEM 2009)	Analise	a	figura.

Disponível em: <http//www.alcoologia.net>.  
Acesso em: 15 jul. 2009 (adaptado). 

Supondo	que	seja	necessário	dar	um	título	para	essa	figura,	a	
alternativa que melhor traduziria o processo representado seria: 

(A) Concentração média de álcool no sangue ao longo do dia.
(B) Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das 

horas.
(C) Concentração mínima de álcool no sangue a partir de 

diferentes dosagens.
(D) Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes 

quantidades de álcool.
(E) Representação	 gráfica	 da	 distribuição	 de	 frequência	 de	

álcool em determinada hora do dia.

O gráfico mostra quatro diferentes quantidades de ingestão de álcool e sua con-
centração ao longo do tempo. Portanto, o título que melhor o representa é: esti-
mativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Gabarito “D” 

163. (EXAMES DO MEC)

Pesquisas realizadas na França mostraram que um 
aumento de 10% do número de médicos por habitante pro-
voca uma redução de 0,3% na mortalidade da população. 
Em compensação, uma diminuição de 10% no consumo de 
lipídeos (gorduras) reduz a mortalidade em 2,5%.

Adaptado de WALDMANN, Maurício e SCHNEIDER, Dan. Guia  
ecológico doméstico. São Paulo: Editora Contexto, 2000.

De	acordo	com	o	texto,	pode-se	afirmar	que
(A) investir	no	atendimento	médico	da	população	é	mais	eficaz	

do que mudar os hábitos de alimentação.
(B) embora os hábitos saudáveis de alimentação devam ser 

praticados,	pouco	 resolvem	quando	o	desafio	é	 reduzir	a	
mortalidade.

(C) para melhorar a saúde da população, é mais vantajoso pre-
venir que remediar.

(D) se o objetivo é reduzir a mortalidade, a melhor receita é 
aumentar o número de médicos.

Se a redução de 10% no consumo de lipídeos diminuir em 2,5% a taxa de 
mortalidade, e um aumento de 10% do número de médicos reduz em ape-
nas 0,3% a taxa de mortalidade desta população, conclui-se que é melhor 
prevenir do que remediar.Gabarito “C” 

164. (ENEM 2008) O limite de concentração de álcool etílico no 
sangue estabelecido para os motoristas revela que a nova 
legislação brasileira de trânsito é uma das mais rígidas do 
mundo. Apesar dos aspectos polêmicos, a “lei seca” pode 
mudar substancialmente os indicadores de mortalidade, 
particularmente no que se refere a

(A) gripe e pneumonia.
(B) doenças do aparelho urinário.
(C) acidentes vasculares cerebrais.
(D) doenças sexualmente transmissíveis.
(E) agressões e acidentes de trânsito.

O excesso do consumo de álcool está relacionado com maior frequência de 
agressões e acidentes de trânsito. Logo, a “lei seca”, ao controlar e estimu-
lar a redução do consumo de álcool pode contribuir para a diminuição de 
indicadores de mortalidade por agressões e acidentes de trânsito.Gabarito “E” 

165. (ENEM 2008)

A vida na rua como ela é

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) realizou, em parceria com a ONU, uma pes-
quisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo 
sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. 
Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa 
população sabe ler e escrever (74%), que apenas 15,1% 
vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que 
ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros 
dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo.
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Istoé, 7/5/2008, p. 21 (com adaptações).

As	informações	apresentadas	no	texto	são	suficientes	para	se	
concluir que
(A) as pessoas que vivem na rua e sobrevivem de esmolas são 

aquelas que nunca estudaram.
(B) as pessoas que vivem na rua e cursaram o ensino funda-

mental, completo ou incompleto, são aquelas que sabem 
ler e escrever.

(C) existem pessoas que declararam mais de um motivo para 
estarem vivendo na rua.

(D) mais da metade das pessoas que vivem na rua e que 
ingressaram no ensino superior se diplomou.

(E) as pessoas que declararam o desemprego como motivo 
para viver na rua também declararam a decepção amorosa.

Ao somar as porcentagens dos motivos de pessoas que vivem na rua temos 
132%, o que indica que algumas pessoas declararam mais de um motivo 
para estarem vivendo na rua.Gabarito “C” 

166. (ENEM 2007)
Há cerca de dez anos, estimava-se que 11,2% da popu-
lação brasileira poderiam ser considerados dependentes 
de álcool. Esse índice, dividido por gênero, apontava que 
17,1% da população masculina e 5,7% da população 
feminina eram consumidores da bebida. Quando anali-
sada a distribuição etária desse consumo, outro choque: 
a pesquisa evidenciou que 41,2% de estudantes da edu-
cação básica da rede pública brasileira já haviam feito uso 
de álcool. 

Dados atuais apontam que a porcentagem de dependen-
tes de álcool subiu para 15%. Estima-se que o país gaste 
7,3% do PIB por ano para tratar de problemas relaciona-
dos ao alcoolismo, desde o tratamento de pacientes até a 
perda da produtividade no trabalho. A indústria do álcool 
no Brasil, que produz do açúcar ao álcool combustível, 
movimenta 3,5% do PIB.

Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 28, n.º 4, dez./2006 e  
Internet: <www.alcoolismo.com.br> (com adaptações).

A partir dos dados acima, conclui-se que

(A) o país, para tratar pessoas com problemas provocados pelo 
alcoolismo, gasta o dobro do que movimenta para produzir 
bebida alcoólica.

(B) o aumento do número de brasileiros dependentes de álcool 
acarreta decréscimo no percentual do PIB gasto no trata-
mento dessas pessoas.

(C) o elevado percentual de estudantes que já consumiram 
bebida alcoólica é indicativo de que o consumo do álcool é 
problema que deve ser enfrentado pela sociedade.

(D) as mulheres representam metade da população brasileira 
dependente de álcool.

(E) o aumento na porcentagem de brasileiros dependentes de 
álcool deveu-se, basicamente, ao crescimento da indústria 
do álcool.

O número elevado de estudantes da educação básica (composta princi-
palmente de jovens de até 17 anos) da rede pública que já fizeram uso do 
álcool (41,2%) indica que este é um problema crônico e deve ser enfren-
tado pela sociedade.Gabarito “C” 

167. (ENEM 2003) Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o 
metabolismo do álcool e sua presença no sangue depen-
dem de fatores como peso corporal, condições e tempo 
após a ingestão. 

O	gráfico	mostra	a	variação	da	concentração	de	álcool	no	sangue	
de indivíduos de mesmo peso que beberam três latas de cerveja 
cada um, em diferentes condições: em jejum e após o jantar. 
Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue 
permitida pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 g/L, o 
indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só 
poderão dirigir após, aproximadamente, 

(Revista Pesquisa FAPESP nº 57, setembro 2000) 

(A) uma hora e uma hora e meia, respectivamente. 
(B) três horas e meia hora, respectivamente. 
(C) três horas e quatro horas e meia, respectivamente. 
(D) seis horas e três horas, respectivamente. 
(E) seis horas, igualmente. 

O indivíduo que ingeriu álcool após o jantar atinge concentração de álcool 
abaixo de 0,6 g/L após três horas da ingestão. Já o que ingeriu em jejum 
atinge esta concentração após 4,5 horas da ingestão da bebida.Gabarito “C” 

168. (ENEM 2003) 
Os acidentes de trânsito, no Brasil, em sua maior parte 
são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o 
motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoó-
lica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma con-
centração de aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue. 
A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano 
provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis 
de concentração de álcool no sangue: 

Concentração 
de álcool no 
sangue (g/L) 

Efeitos 

0,1 - 0,5 Sem	influência	aparente,	ainda	que	com	
alterações clínicas 

0,3 - 1,2 Euforia suave, sociabilidade acentuada e 
queda da atenção 

0,9 - 2,5 Excitação, perda de julgamento crítico, queda 
da sensibilidade e das reações motoras 

1,8 - 3,0 Confusão mental e perda da coordenação 
motora 

2,7 - 4,0 Estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao 
andar 

3,5 - 5,0 Coma e morte possível 

(Revista Pesquisa FAPESP nº 57, setembro 2000) 
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Uma pessoa que tenha tomado três latas de cerveja provavelmente apresenta 
(A) queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras. 
(B) aparente normalidade, mas com alterações clínicas. 
(C) confusão mental e falta de coordenação motora. 
(D) disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar. 
(E) estupor e risco de parada respiratória. 

Considerando que a ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue, a ingestão de três latas 
provocaria uma concentração de aproximadamente 0,9 g/L. De acordo com o gráfico, esta concentração pode causar queda da atenção, de sensibilidade e 
das reações motoras.Gabarito “A” 

3.6.7. Violência e segurança pública

169. (EXAMES DO MEC)

Estatísticas de Saúde

Nos anos 90, a obesidade atingia 8% das crianças brasileiras.
Atualmente, o índice chega a 15%.
Em menos de uma década, a obesidade infantil pode bater na casa dos 20%.

Revista Educação, ano 28, abril de 2002.

Foram analisados os lanches consumidos habitualmente por um grupo de crianças, obtendo-se os seguintes resultados:

Lanche I

Calorias ............................. 540 Kcal

Gordura total ............................15 g

Colesterol .................................8 mg

Fibras...........................................6 g

Vitamina C .............................18 mg

Lanche II

Calorias............................... 862 Kcal

Gordura total ..............................45 g

Colesterol ..............................128 mg

Fibras............................................3 g

Vitamina C ................................5 mg

O	lanche	que	mais	contribui	para	confirmar	as	previsões	de	aumento	de	obesidade	é	o

(A) I, porque tem mais vitamina C e mais colesterol.
(B) I,	porque	tem	menos	fibras	e	menos	colesterol.
(C) II,	porque	tem	menos	vitamina	C	e	menos	fibras.
(D) II, porque tem mais calorias e mais gorduras.

A obesidade é causada principalmente pela ingestão excessiva de calorias, gorduras e açúcares. Dessa forma, o lanche II é que mais contribui para o aumento 
da obesidade em crianças.Gabarito “D” 

170. (ENEM 2003)

(Folha de SP, 29/06/03) 
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O	gráfico	e	a	frase	acima,	 tirados	de	um	jornal,	estão	ambos	
relacionados à evolução média da violência no Estado de São 
Paulo.	A	associação	entre	estas	duas	linguagens	–	a	gráfica	e	
a escrita – permite concluir que, percentualmente, 
(A) a capital tornou-se mais rica. 
(B) as cidades do interior enriqueceram e “atraíram” roubos. 
(C) a região metropolitana enriqueceu e o crime se estabilizou. 
(D) diminui, em geral, a criminalidade no Estado. 
(E) diminui especialmente a incidência de roubos no Estado. 

A associação entre o gráfico e a frase “a rota do crime segue na esteira da 
rota da riqueza” permite concluir que percentualmente as cidades do in-
terior enriqueceram e “atraíram” roubos, uma vez que houve um aumento 
de 23,5% para 33,9% no período.Gabarito “B” 

171. (ENEM 2002) A tabela refere-se a um estudo realizado 
entre 1994 e 1999 sobre violência sexual com pessoas do 
sexo feminino no Brasil. 

Levantamento dos casos de violência sexual  
por faixa etária

Tipificação	do	 
agressor  
identificado

Crianças Adolescente Adultas

Quanti-
dade

%
Quanti-
dade

%
Quanti-
dade

%

Pai biológico 13 21,7 21 13,9 6 6

Padrasto 10 16,7 16 10,6 0 0

Pai adotivo 1 1,6 0 0 0 0

Tio 7 11,6 14 9,4 1 1,4

Avô 6 10,0 0 0 1 1,4

Irmão 0 0 7 4,6 0 0

Primo 0 0 5 3,4 1 1,4

Vizinho 10 16,7 42 27,8 19 27,9

Parceiro e  
ex-parceiro

- - 13 7,5 17 25,2

Conhecido  
(trabalho)

- - 8 5,3 5 7,3

Outro conhecido 13 21,7 25 16,5 18 26,5

TOTAL 60 100 151 100 68 100

(-) Não aplicável                         

Fonte: Jornal da Unicamp, Nº 162. Maio 2001.

A partir dos dados da tabela e para o grupo feminino estudado, 
são	feitas	as	seguintes	afirmações:	

I. A mulher não é poupada da violência sexual doméstica em 
nenhuma das faixas etárias indicadas. 

II. A maior parte das mulheres adultas é agredida por parentes 
consanguíneos. 

III. As adolescentes são vítimas de quase todos os tipos de 
agressores. 

IV. Os pais, biológicos, adotivos e padrastos, são autores de 
mais de 1/3 dos casos de violência sexual envolvendo 
crianças. 

É	verdadeiro	apenas	o	que	se	afirma	em	

(A) I e III.
(B) I e IV.
(C) II e IV.
(D) I, III e IV.
(E) II, III e IV.

De acordo com a tabela, há casos de violência sexual contra a mulher em 
todas faixas etárias. A maior parte das mulheres adultas é agredida por vi-
zinhos (27,9%), parceiros ou ex-parceiros (25,2%). As adolescentes são 
vítimas de quase todos os tipos de agressores (apenas não são agredidas 
pelo avô). Os pais biológicos, adotivos e padrastos somam 40% dos casos 
de violência sexual envolvendo crianças, ou seja, mais de 1/3 dos casos.Gabarito “D” 

3.6.8. Exercícios físicos e vida saudável. 
Aspectos biológicos do desenvol-
vimento sustentável. Legislação e 
cidadania

Não há questões sobre o tema.
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4. Os domínios naturais e a 
relação do ser humano com 
o ambiente; Representação 
espacial; Projeções carto-
gráficas; leitura de mapas 
temáticos, físicos e políti-
cos; tecnologias modernas 
aplicadas à cartografia

4.1. Relação homem-natureza, a apro-
priação dos recursos naturais pelas 
sociedades ao longo do tempo

1. (ENEM 2015) 

Dubai é uma cidade-estado planejada para estarrecer 
os visitantes. São tamanhos e formatos grandiosos, em 
hotéis e centros comerciais reluzentes, numa colagem de 
estilos e atrações que parece testar diariamente os limites 
da arquitetura voltada para o lazer. O maior shopping do 
tórrido Oriente Médio abriga uma pista de esqui, a orla do 
Golfo	Pérsico	ganha	milionárias	 ilhas	artificiais,	o	centro	
financeiro	anuncia	para	breve	a	torre	mais	alta	do	mundo	
(a Burj Dubai) e tem ainda o projeto de um campo de golfe 
coberto! Coberto e refrigerado, para usar com sol e chuva, 
inverno e verão.

Disponível em: http://viagem.uol.com.br.  
Acesso em: 30 jul. 2012 (adaptado).

No texto, são descritas algumas características da paisagem 
de uma cidade do Oriente Médio. Essas características descri-
tas são resultado do(a)

(A) criação de territórios políticos estratégicos.
(B) preocupação ambiental pautada em decisões governa-

mentais.
(C) utilização de tecnologia para transformação do espaço.
(D) demanda advinda da extração local de combustíveis fósseis.
(E) emprego de recursos públicos na redução de desigualda-

des sociais.

O texto descreve algumas características da paisagem de Dubai, cidade e 
emirado integrante dos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. Essas 
características são resultado da utilização de tecnologia para transformação 
do espaço, tornando a cidade famosa por suas obras grandiosas e de forte 
apelo turístico.

Gabarito “C” 

2. (ENEM 2015) 

Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à 
coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, 
porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e 
pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obri-
gados a transferir o acampamento para outro lugar.
HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011 (adaptado).

O texto refere-se ao movimento migratório denominado

(A) sedentarismo.
(B) transumância.
(C) êxodo rural.

(D) nomadismo.
(E) pendularismo.

Sedentarismo é a fixação de um povo numa determinada região, o que pas-
sou a ocorrer com a descoberta da agricultura; transumância é o desloca-
mento sazonal de pessoas com seus rebanhos para locais que oferecem 
melhores condições durante uma parte do ano – por exemplo, da planície 
para as montanhas e vice-versa; êxodo rural é a migração de pessoas da 
zona rural (campo) para a zona urbana (cidade) buscando obter melhores 
condições de vida; já o termo pendularismo não existe – existe a expressão 
movimento pendular ou migração pendular que é o deslocamento diário 
dos trabalhadores para cumprir a sua jornada de trabalho em outra cidade, 
retornando à noite para casa. O movimento migratório referido no texto 
é o nomadismo, que consiste no deslocamento de povos por diferentes 
territórios em busca dos recursos oferecidos pela natureza, os quais são 
utilizados até se esgotarem, gerando um novo deslocamento.

Gabarito “D” 

3. (ENEM 2015) 

O acúmulo gradual de sais nas camadas superiores do 
solo, um processo chamado salinização, retarda o cres-
cimento das safras, diminui a produção das culturas e, 
consequentemente, mata as plantas e arruína o solo. A 
salinização mais grave ocorre na Ásia, em especial na 
China, na Índia e no Paquistão.

MILLER, G. Ciência ambiental. São Paulo: Thomson, 2007.

O fenômeno descrito no texto representa um grande impacto 
ambiental em áreas agrícolas e tem como causa direta o(a)

(A) rotação de cultivos.
(B) associação de culturas.
(C) plantio em curvas de nível.
(D) manipulação genética das plantas.
(E) instalação de sistemas de irrigação.

O fenômeno da salinização do solo pode ocorrer naturalmente — especial-
mente em áreas de clima árido e semiárido — ou por ações humanas que 
ocasionam ou intensificam esse processo, principalmente pela adoção de 
métodos incorretos de irrigação na agricultura.

Gabarito “E” 

4. (ENEM 2014) 

Antes de o sol começar a esquentar as terras da faixa ao 
sul do Saara conhecida como Sahel, duas dezenas de 
mulheres da aldeia de Widou, no norte do Senegal, regam 
a horta cujas frutas e verduras alimentam a população 
mancha verde — um dos primeiros pedaços da “Grande 
Muralha Verde”, barreira vegetal que se estenderá por 7 
000 km do Senegal ao Djibuti, e é parte de um planocon-
junto de vinte países africanos.

GIORGI, J. Muralha verde. Folha de S. Paulo,  
20 maio 2013 (adaptado).

O projeto ambiental descrito proporciona a seguinte conse-
quência regional imediata:

(A) Facilita as trocas comerciais.
(B) Soluciona	os	conflitos	fundiários.	
(C) Restringe a diversidade biológica.
(D) Fomenta a atividade de pastoreio.
(E) Evita	a	expansão	da	desertificação.

O projeto ambiental Grande Muralha Verde, desenvolvido pela União Afri-
cana (UA) e apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), reúne 11 
países africanos. Consiste no plantio de árvores pelo continente africano 
com o fim de conter a expansão do mais extenso deserto quente do mundo.

Gabarito “E” 
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5. (ENEM 2014) 

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

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

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

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

(B) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais 
espécies animais no planeta.

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

(D) legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos 
de reprodução humana e animal.

(E) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas 
sobre células-tronco para uso em seres humanos.

O termo bioética designa o estudo dos problemas e implicações morais 
surgidos pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. Entre outras 
questões, a bioética dedica-se a refletir sobre as relações entre o conheci-
mento da vida e os valores éticos do homem.

Gabarito “A” 

6. (ENEM 2014) 

Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Amur-
darya e Sydarya, mantiveram o nível e o volume do mar 
por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e 
expandir a produção de algodão irrigado aumentou a depen-
dência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e 
monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio 
crescente de água para a irrigação, acarretando redução 
drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado 
na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de 
hectares, como resultado da redução em volume.

TUNDISI, J. G. Água no século XXI: enfrentando a escassez.  
São Carlos: Rima, 2003.

A intensa interferência humana na região descrita provocou o 
surgimento de uma área desértica em decorrência da
(A) erosão.
(B) salinização.
(C) laterização.
(D) compactação.
(E) sedimentação.

O mar de Aral é um lago de água salgada localizado entre o Cazaquistão e 
o Uzbequistão. Já foi o quarto maior lago do mundo, porém tem encolhido 
gradualmente desde os anos 1960 por causa de projetos de irrigação sovié-
ticos terem desviado os rios que o alimentam. Com a expressiva redução 
da sua área superficial e do seu volume de água, está surgindo no lugar do 
lago uma área desértica em razão da salinização do solo.

Gabarito “B” 

7. (ENEM 2013)

No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tor-
nou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco 
de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. A candi-
datura, apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), foi aprovada durante a 36.ª 
Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do 
Iphan explicou que “a paisagem carioca é a imagem mais 
explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, 
com	sua	originalidade,	desafios,	contradições	e	possibilida-
des”. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com 
o título da Unesco serão alvo de ações integradas visando 
à preservação da sua paisagem cultural. 

Disponível em: <www.cultura.gov.br>. Acesso em: 7 mar. 2013 (adaptado).

O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio 
mundial deriva da
(A) presença do corpo artístico local.
(B) imagem internacional da metrópole.
(C) herança de prédios da ex-capital do país.
(D) diversidade de culturas presente na cidade.
(E) relação sociedade-natureza de caráter singular.

A: incorreta: muitas cidades, do Brasil e do Mundo, têm em seus limites 
importantes corpos artísticos, realizando importantes manifestações cultu-
rais; B: incorreta: muitas cidades são metrópoles e exercem influência in-
ternacional; C: incorreta: apesar da arquitetura ser uma importante herança 
cultural, outros elementos, tão importantes quanto ela, são relevantes para 
o reconhecimento de paisagem cultural; D: incorreta: a riqueza cultural não 
é o único elemento presente na paisagem geográfica; E: correta: a paisagem 
é resultante da interação entre os elementos naturais e humanos. No Rio de 
Janeiro, ela ocorre de forma única – sociedade urbano-industrial, floresta 
urbana, formações geomorfológicas particulares, clima quente no litoral e 
ameno na região serrana, dentre outros.Gabarito “E” 

8. (ENEM 2012)

A interface clima/sociedade pode ser considerada em ter-
mos 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. 

A: correta: a ocorrência de variações climáticas prejudica, sobretudo, aqueles 
que vivem das atividades agrícolas (setor primário); B: incorreta: variações 
climáticas geralmente ocasionam perda de produção, gerando assim redução 
de estoques; C: incorreta: a existência de um sistema de transportes articu-
lado dinamiza a circulação e a economia de um país, mesmo sujeita a certas 
variações climáticas; D: incorreta: as variações climáticas podem comprome-
ter a matriz energética de um país, principalmente se essa matriz é composta 
por fontes renováveis, associadas à natureza, como, por exemplo, a energia 
hidrelétrica. A menor precipitação poderá acarretar redução dos reservató-
rios; E: incorreta: a sociedade que desenvolve novas tecnologias à produção 
agrícola torna-se menos vulneráveis às variações climáticas.Gabarito “A” 
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9. (ENEM 2010)

Nova Escola. n. 226, out. 2009.

A tirinha mostra que o ser humano, na busca de atender suas 
necessidades e de se apropriar dos espaços,
(A) adotou a acomodação evolucionária como forma de sobre-

vivência	ao	se	dar	conta	de	suas	deficiências	impostas	pelo	
meio ambiente.

(B) utilizou o conhecimento e a técnica para criar equipamentos 
que lhe permitiram compensar as suas limitações físicas.

(C) levou vantagens em relação aos seres de menor estatura, 
por possuir um físico bastante desenvolvido, que lhe permi-
tia muita agilidade.

(D) dispensou o uso da tecnologia por ter um organismo adap-
tável aos diferentes tipos de meio ambiente.

(E) sofreu desvantagens em relação a outras espécies, por 
utilizar os recursos naturais como forma de se apropriar 
dos diferentes espaços.

A tirinha mostra o Calvin utilizando pernas de pau para compensar a sua 
baixa estatura e, dessa forma, alcançar o pote de guloseima localizado no 
alto. Logo, é possível concluir que o ser humano, na busca de atender às 
suas necessidades e de se apropriar dos recursos, utiliza a inteligência, o 
conhecimento e a técnica para criar equipamentos que lhe permitam com-
pensar as suas limitações físicas.Gabarito “B” 

10. (ENEM 2009) Até o século XVII, as paisagens rurais eram 
marcadas por atividades rudimentares e de baixa produ-
tividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobre-
tudo com o advento da revolução tecnológica, houve um 
desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. 

São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais 
e ambientais inter-relacionadas no período posterior à Revolu-
ção Industrial, as quais incluem 
(A) a erradicação da fome no mundo. 
(B) o aumento das áreas rurais e a diminuição das áreas urbanas. 
(C) a maior demanda por recursos naturais, entre os quais os 

recursos energéticos. 
(D) a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos 

na agricultura.
(E) o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário 

da economia, em face da mecanização.

A Revolução Industrial trouxe um grande desenvolvimento para o setor 
agropecuário, gerando diversas consequências como o aumento da pro-
dutividade, a utilização de máquinas e insumos agrícolas e o aumento da 
demanda por recursos naturais, especialmente os recursos minerais e ener-
géticos. Gabarito “C” 

11. (ENEM 2009) Inundações naturais dos rios são eventos 
que trazem benefícios diversos para o meio ambiente e, 
em muitos casos, para as atividades humanas. Entre-
tanto, frequentemente as inundações são vistas como 
desastres naturais, e os gestores e formuladores de polí-
ticas públicas se veem impelidos a adotar medidas capa-
zes de diminuir os prejuízos causados por elas.

Qual das medidas abaixo contribui para reduzir os efeitos 
negativos	das	inundações?
(A) A eliminação de represas e barragens do leito do rio. 
(B) A remoção da vegetação que acompanha as margens do rio. 
(C) A impermeabilização de áreas alagadiças adjacentes aos rios.
(D) A eliminação de árvores de montanhas próximas do leito 

do rio. 
(E) O manejo do uso do solo e a remoção de pessoas que vivem 

em áreas de risco.

Apesar das inundações dos rios serem eventos naturais, as ações antrópi-
cas contribuem para aumentar a frequência e a dimensão desses eventos, 
causando impactos negativos à própria sociedade. Algumas medidas, no 
entanto, podem reduzir os efeitos negativos causados pelas inundações, 
como a remoção das pessoas que vivem em áreas de risco, o manejo do 
uso do solo, a proteção das margens dos rios, a conservação de áreas ver-
des e a redução da impermeabilização do solo.Gabarito “E” 

12. (EXAMES DO MEC)
De acordo com o relatório da União Internacional de 
Física Pura e Aplicada (IUPAP), se até 2050 não reduzir-
mos em 50% a atual emissão de gases de efeito estufa, 
correremos o risco de causar alterações na biosfera, que 
poderão afetar profundamente a vida humana e a organi-
zação social.

Rogério	C.	Cerqueira	Leite.	Energia	renovável:	Sonho	ou	realidade?	 
Revista Scientific American Brasil, n. 12, Duetto -  

Edição especial, p. 87.

A energia com base no petróleo, no carvão mineral e no gás 
natural (combustíveis fósseis) é responsável pelo lançamento na 
atmosfera dos gases estufas, prováveis ocasionadores de um 
aquecimento global. Daí a importância de formas alternativas de 
energia.	Com	relação	a	esse	assunto,	é	correto	afirmar	que
(A) o ideal seria a troca do petróleo pela energia nuclear, que 

não apresenta riscos ambientais.
(B) o Brasil tem potencial natural para formas alternativas de 

energia aos combustíveis fósseis.
(C)  o uso do petróleo vem diminuindo no Brasil por causa da 

redução do uso do automóvel.
(D) o biocombustível é uma forma de energia renovável e mais 

poluente que o petróleo.

A: incorreta, pois a energia nuclear, embora não libere na atmosfera gases 
do efeito estufa, apresenta altos riscos ambientais, especialmente os aci-
dentes atômicos nas usinas e a dificuldade do descarte do lixo atômico; B: 
correta, porque o Brasil tem grande potencial natural para utilizar formas 
alternativas de energia, tal como a hidráulica, a eólica e a solar; C: incorreta, 
pois o uso do petróleo está aumentado no Brasil por causa do crescimento 
do uso do automóvel; D: incorreta, já que o biocombustível é uma forma de 
energia menos poluente do que o petróleo.Gabarito	Oficial:	“D”	–	Nosso Gabarito “B” 

13. (EXAMES DO MEC) Leia: 

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibili-
dade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: 1 – o 
conceito de “necessidades”, sobretudo as dos pobres... 
2 – as limitações que o estágio da tecnologia e da organi-
zação social impõe ao meio ambiente (...) 

(Relatório Brundtland, 1987). 

Com base no texto, pode-se dizer que a experiência que melhor 
atende às necessidades das sociedades hoje e no futuro é a da 
(A) canalização	e	da	retificação	dos	cursos	dos	rios	em	gran-

des cidades. 
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(B) ampliação do uso de energia solar e da reciclagem do lixo 
em comunidades. 

(C) construção de redes de abastecimento de água nos territó-
rios nacionais. 

(D) expansão imobiliária como modo de estimular o cresci-
mento de cidades. 

A ampliação do uso de energia solar e da reciclagem do lixo em comunida-
des é a iniciativa que melhor atende às necessidades das sociedades hoje 
e no futuro, pois diminui o consumo de recursos naturais e a geração de 
resíduos (poluentes e lixo).Gabarito “B” 

14. (EXAMES DO MEC) Observe	 a	 representação	 gráfica	 e	
leia o texto a seguir. 

Fonte: SAGAN, Carl. Bilhões e bilhões.  
São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 25. 

“Depois da invenção da agricultura, a população humana 
deste planeta começou a aumentar, entrando numa fase 
exponencial, que está muito longe do estado estacionário. 
No presente, o tempo de duplicação da população mun-
dial é de cerca de quarenta anos. A cada quarenta anos 
haverá o dobro de seres humanos. [...] Nenhum cultivo de 
plantas fora do solo, nenhum método que faça os deser-
tos	florescerem,	nada	disso	poderá	dar	conta	de	um	cres-
cimento populacional exponencial”. 

Fonte: SAGAN, Carl. Bilhões e bilhões.  
São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 25. 

Para o autor, o crescimento populacional 
(A) tem sido acelerado desde a Antiguidade e pode gerar falta 

de alimentos. 
(B) dobrava a cada aproximadamente 40 anos no passado, 

mas retrocede no presente. 
(C) cria novas técnicas que resolvem o problema do abasteci-

mento dos centros urbanos. 
(D) pode ter um retrocesso no futuro assim como o desenvolvi-

mento agrícola. 

De acordo com o gráfico e o texto, conclui-se que o crescimento populacional 
pode ter um retrocesso no futuro, atingindo o estágio estacionário (cresci-
mento igual a zero), assim como o desenvolvimento agrícola, cujas técnicas 
não darão conta do crescimento exponencial da população nos moldes atuais.Gabarito “D” 

15. (EXAMES DO MEC)

No	fim	do	século	XIII,	as	terras	de	boa	qualidade	haviam	se	
tornado raras na Europa Ocidental e a ocupação dos solos 
menos férteis teve como resultado a queda da produtivi-
dade. Além disso, muitos nobres feudais resistiam à derru-
bada	das	florestas	para	fins	agrícolas.	Para	eles,	a	floresta	
era o ambiente natural à caça (esporte favorito da nobreza) 
e a obtenção de produtos, como madeira, mel e cera.

Gilberto Cotrim. História global. São Paulo: Saraiva (com adaptações).

A	 partir	 das	 informações	 acima,	 é	 correto	 afirmar	 que	 no	
Período Medieval
(A) havia dependência do homem em relação à natureza.
(B) a produtividade das terras era bastante elevada.
(C) a nobreza, defensora da ecologia, resistia à derrubada de 

florestas.
(D) existiam muitas terras férteis, o que incentivava a prática da 

caça.

A partir do texto, pode-se concluir que, no Período Medieval, havia depen-
dência do homem em relação à natureza, tendo em vista que o conhecimen-
to e as técnicas dominadas pelo homem até então não tinham o potencial de 
alterar profundamente o meio natural.Gabarito “A” 

16. (EXAMES DO MEC) Analise a noção de tempo contida nos 
versos abaixo: 

Tempo dos pardais 
Era uma vez 
um tempo de pardais 
de verdes nos quintais 
faz muito tempo atrás 
quando ainda havia fadas 
(...) 
Havia frutos num pomar qualquer 
de se tirar do pé 
no tempo em que os casais 
podiam mais se namorar 
nos lampiões de gás 
sem os ladrões atrás 
tempo em que o medo se chamou jamais 

Sivuca/Paulinho Tapajós (1989) 

Podemos dizer que os poetas representaram a vivência do 
tempo destacando 
(A) a percepção do tempo como mercadoria. 
(B) a utilização do tempo como controle social. 
(C) a qualidade de vida da sociedade de antigamente. 
(D) o uso dos elementos da natureza e dos processos subjetivos.

Os poetas representaram a vivência do tempo destacando a qualidade de vida 
da sociedade de antigamente. Isso pode ser observado em várias passagens do 
poema, especialmente na seguinte: “tempo em que o medo se chamou jamais”.Gabarito “C” 

17. (EXAMES DO MEC)
Projetos desenvolvidos no Amapá mostram novas pos-
sibilidades de aproveitamento econômico dos recursos 
naturais: cultivos agroflorestais de frutas tropicais, produ-
ção de óleos vegetais (copaíba, andiroba) e inseticidas 
naturais, coleta e processamento da castanha-do-pará em 
cooperativas de agricultores, pesca, ecoturismo e outros. 
São apoiados por programas sociais e educacionais, com 
parcerias entre governos, comunidades e entidades.

In: <http://www.amapa.gov.br>.



Como se dar muito bem no ENEM – QUESTÕES COMENTADAS 152

D

De acordo com o texto, os melhores projetos para a região são 
os que conseguem
(A) manter sistemas naturais como a Floresta Amazônica e 

valorizar o trabalho de pequenos agricultores.
(B) acelerar a derrubada de matas para plantio, extrativismo 

mineral e exploração madeireira.
(C) implementar os mecanismos da agricultura moderna, como 

o uso de máquinas agrícolas e adubos químicos.
(D) intensificar	o	uso	de	recursos	como	solos	férteis	e	água	e	

reduzir a biodiversidade local.

De acordo com o texto, os melhores projetos para a região amazônica são 
aqueles que propiciam novas possibilidades de aproveitamento dos recur-
sos naturais, preservando os sistemas naturais (como a Floresta Amazôni-
ca) e valorizando o trabalho de pequenos agricultores.Gabarito “A” 

18. (EXAMES DO MEC) A água dos rios é utilizada de várias 
formas. No sertão nordestino a água do “Velho Chico” – 
levada a uma distância de 40 quilômetros por bombas e 
canais – é borrifada por mangueiras especiais e garante 
o êxito da plantação.

A forma de utilização da água descrita acima se refere
(A) ao abastecimento urbano.
(B) à irrigação agrícola.
(C) ao	transporte	fluvial.
(D) à produção de energia elétrica.

A forma de utilização da água descrita no texto (“borrifada por mangueiras 
especiais”) se refere à irrigação agrícola.Gabarito “B” 

19. (EXAMES DO MEC)

O ministro dos Transportes afirmou que o governo desis-
tiu do projeto original da Hidrovia Paraguai-Paraná. 
Conhecida como Hidrovia do Mercosul, tem 3.442 quilô-
metros e vai de Cáceres, no Pantanal de Mato Grosso, a 
Nueva Palmira, no Uruguai.

O Estado de S. Paulo, 10 de janeiro de 2001.

Entre as causas das resistências à criação de algumas hidro-
vias hoje no Brasil está(ão)
(A) o	elevado	custo	de	implantação	e	a	baixa	eficiência	desse	

sistema de transporte.
(B) a preocupação com eventuais impactos ambientais.
(C) a	comprovada	eficiência	do	transporte	de	cargas	e	pessoas	

pelas rodovias.
(D) a pobreza de recursos hídricos no território brasileiro.

Alguns projetos de hidrovias brasileiras têm sido criticados por ONGS am-
bientalistas, destacadamente os das hidrovias Paraná-Paraguai e Tocan-
tins-Araguaia. A principal resistência à criação de algumas hidrovias é a 
preocupação com eventuais impactos ambientais nos rios e nas áreas do 
entorno causados pelas obras necessárias à implantação e pelo transporte 
de cargas perigosas.Gabarito “B” 

20. (ENEM 2002) Considere o papel da técnica no desenvolvi-
mento da constituição de sociedades e três invenções tec-
nológicas que marcaram esse processo: invenção do arco 
e	flecha	nas	civilizações	primitivas,	locomotiva	nas	civiliza-
ções 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, pro-

vocando 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, envol-
vendo 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. 

I: correta, pois a invenção do arco e flecha provocou mudanças na forma de 
organização social das civilizações primitivas, tendo incrementado a capa-
cidade de caçar e de guerrear; II: correta, porque a invenção da locomotiva 
ampliou as possibilidades de locomoção no século XIX, tendo mudado a 
noção de espaço e de tempo por causa do encurtamento relativo das dis-
tâncias; III: incorreta, já que a invenção da televisão provocou mudanças na 
forma de conceber o mundo no século XX, tendo ampliado as possibilida-
des de informação e de comunicação.Gabarito “B” 

21. (ENEM 2001) A Mata Atlântica, que originalmente se esten-
dia por todo o litoral brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do 
Sul,	ostenta	hoje	o	triste	título	de	uma	das	florestas	mais	
devastadas do mundo. Com mais de 1 milhão de quilô-
metros quadrados, hoje restam apenas 5% da vegetação 
original,	como	mostram	as	figuras.

Adaptado Atlas Nacional do Brasil, IBGE,  
1992/ <http://www.sosmatatlantica.org.br>

Considerando	as	características	histórico-geográficas	do	Brasil	
e	a	partir	da	análise	das	figuras	é	correto	afirmar	que
(A) as transformações climáticas, especialmente na Região 

Nordeste,	interferiram	fortemente	na	diminuição	dessa	flo-
resta úmida.

(B) nas três últimas décadas, o grau de desenvolvimento regio-
nal impediu que a devastação da Mata Atlântica fosse maior 
do que a registrada.

(C) as atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, 
têm se constituído, desde o período colonial, na principal 
causa da devastação da Mata Atlântica.

(D) a	taxa	de	devastação	dessa	floresta	tem	seguido	o	sentido	
oposto ao do crescimento populacional de cada uma das 
Regiões afetadas.

(E) o crescimento industrial, na década de 50, foi o principal 
fator de redução da cobertura vegetal na faixa litorânea do 
Brasil, especialmente da região Nordeste.

A Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil desde a colonização. 
O desenvolvimento de atividades agrícolas e extrativistas na faixa ao longo 
do litoral brasileiro, onde se concentrou a ocupação humana, foi o principal 
responsável pela devastação desse bioma, podendo ser destacada a explo-
ração do pau-brasil, a cultura da cana-de-açúcar no Nordeste e a cafeicul-
tura no Sudeste. No século XX, esse processo foi acelerado pelo grande 
crescimento populacional e urbano nessa faixa de terra.Gabarito “C” 
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22. (ENEM 1999) Se compararmos a idade do planeta Terra, 
avaliada em quatro e meio bilhões de anos (4,5 x 109 
anos), com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando 
começaram	a	florescer	os	primeiros	vegetais,	a	Terra	 já	
teria 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno 
nas últimas quatro horas e, há cerca de uma hora, viu-o 
começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto 
percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, como 
denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nes-
ses últimos sessenta segundos que se produziu todo o 
lixo do planeta!

O texto permite concluir que a agricultura começou a ser prati-
cada há cerca de

(A) 365 anos.
(B) 460 anos. 
(C) 900 anos.
(D) 10 000 anos.
(E) 460 000 anos.

A agricultura começou a ser praticada há cerca de 10 mil anos, no Período 
Neolítico. A partir das informações do texto, é possível calcular o surgimen-
to aproximado da agricultura por meio de uma regra de três: 45 anos (45 * 
365 dias * 24 horas) - 4,5 * 109 anos / 1 hora - X. O resultado aproximado 
é 10 mil anos.Gabarito “D” 

4.2. Impacto ambiental das atividades 
econômicas no Brasil

23. (ENEM 2015) 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/IBGE. Biomas. 2004 (adaptado).

No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em 
função de suas características físicas e do modo de ocupação 
do território, apresentam problemas ambientais distintos. Nesse 
sentido, o problema ambiental destacado no mapa indica

(A) desertificação	das	áreas	afetadas.
(B) poluição dos rios temporários.
(C) queimadas dos remanescentes vegetais.

(D) desmatamento das matas ciliares.
(E) contaminação das águas subterrâneas.

O problema ambiental destacado no mapa atinge a região nordeste do páis 
onde predomina o bioma da caatinga, caracterizado pelo clima semiárido, 
temperaturas elevadas e chuvas escassas. Esse bioma tem passado por um 
intenso desmatamento, intensificando o processo de desertificação, tendo 
em vista que a remoção da vegetação deixa o solo mais exposto e, por isso, 
altamente propenso à erosão e salinização.

Gabarito “A” 

24. (ENEM 2015) 

Sabe-se o que era a mata do Nordeste, antes da mono-
cultura da cana: um arvoredo tanto e tamanho e tão basto 
e de tantas prumagens que não podia homem dar conta. 
O canavial desvirginou todo esse mato grosso do modo 
mais cru: pela queimada. A fogo é que foram se abrindo 
no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial 
civilizador, mas ao mesmo tempo devastador.

FREYRE, G. Nordeste. São Paulo: Global, 2004 (adaptado).

Analisando os desdobramentos da atividade canavieira sobre o 
meio físico, o autor salienta um paradoxo, caracterizado pelo(a)
(A) demanda de trabalho, que favorecia a escravidão.
(B) modelo civilizatório, que acarretou danos ambientais.
(C) rudimento	das	técnicas	produtivas,	que	eram	ineficientes.
(D) natureza da atividade econômica, que concentrou riqueza.
(E) predomínio da monocultura, que era voltada para exportação.

No trecho “o canavial civilizador, mas ao mesmo tempo devastador”, o au-
tor salienta um paradoxo caracterizado pelo modelo civilizatório, que acar-
retou danos ambientais.

Gabarito “B” 

25. (ENEM 2015) 

Confidência do itabirano
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil;
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Durval;
este couro de anta, estendido no sofá de visitas;
este orgulho, esta cabeça baixa.

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público.
Itabira	é	apenas	uma	fotografia	na	parede.
Mas como dói.

ANDRADE, C. D. Sentimento do mundo. São Paulo:  
Cia. das Letras, 2012 (fragmento).

O poeta pensa a região como lugar, pleno de afetos. A longa his-
tória da ocupação de Minas Gerais, iniciada com a mineração, 
deixou marcas que se atualizam em Itabira, pequena cidade onde 
nasceu o poeta. Nesse sentido, a evocação poética indica o(a)

(A) pujança da natureza resistindo à ação humana.
(B) sentido de continuidade do progresso.
(C) cidade como imagem positiva da identidade mineira.
(D) percepção da cidade como paisagem da memória.
(E) valorização do processo de ocupação da região.

O poema Confidência do Itabirano retrata o aspecto memorialista presen-
te na obra de Carlos Drummond de Andrade. Em diversos poemas, estão 
presentes referência à sua cidade natal (Itabira), a Minas Gerais e à sua 
infância, partindo desse tempo e desse espaço para uma universalidade. 
No trecho destacado na questão, a evocação poética indica a percepção da 
cidade como paisagem da memória.

Gabarito “D” 
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26. (ENEM 2012)

A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de 
mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e len-
çóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos 
que temos muita água, os agricultores que tentam produ-
zir alimentos também enfrentam secas periódicas e uma 
competição crescente por água. 

MARAFON, G. J. et aI. O desencanto da terra: produção de alimentos, 
ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura pro-
duziram impactos socioambientais como 
(A) redução do custo de produção. 
(B) agravamento da poluição hídrica. 
(C) compactação do material do solo. 
(D) aceleração da fertilização natural. 
(E) redirecionamento	dos	cursos	fluviais.	

A: incorreta: para se obter água, são utilizadas técnicas diversas que encarecem 
o custo de produção; B: incorreta: o agravamento da poluição hídrica ocorre, 
sobretudo, pelo uso indiscriminado de agrotóxicos; C: incorreta: a compactação 
do solo ocorre pela passagem de tratores e colheitadeiras e o deslocamento de 
animais sobre o solo; D: incorreta: a carência hídrica gera menor presença de 
elementos orgânicos. Sem eles, o solo fica com menor fertilidade natural; E: 
correta: cresce o número de produtores rurais que desviam e redirecionam um 
patrimônio coletivo – o rio – para satisfazer seus próprios interesses.   Gabarito “E” 

27. (ENEM 2011)

Disponível em: <http://www.ra-bugio.org.br>. Acesso em: 28 jul. 2010. 

A imagem retrata a araucária, árvore que faz parte de um 
importante bioma brasileiro que, no entanto, já foi bastante 
degradado pela ocupação humana. Uma das formas de inter-
venção humana relacionada à degradação desse bioma foi 

(A) o avanço do extrativismo de minerais metálicos voltados 
para a exportação na região Sudeste. 

(B) a contínua ocupação agrícola intensiva de grãos na região 
Centro-Oeste do Brasil. 

(C) o processo de desmatamento motivado pela expansão da 
atividade canavieira no Nordeste brasileiro. 

(D) o avanço da indústria de papel e celulose a partir da explo-
ração da madeira, extraída principalmente no Sul do Brasil. 

(E) o adensamento do processo de favelização sobre áreas da 
Serra do Mar na região Sudeste. 

A Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Mata das Araucá-
rias, é um ecossistema encontrado na região Sul do Brasil (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná) e em algumas áreas de relevo mais elevado 
e frio de São Paulo e Minas Gerais. Ao longo dos séculos XIX e XX, esse 

ecossistema sofreu intenso desmatamento em razão da expansão agrope-
cuária e do crescimento das cidades. Nas últimas décadas, a exploração 
ilegal de madeira destinada à indústria de móveis e de papel e celulose 
reduziu drasticamente a extensão desse ecossistema, que corresponde 
atualmente a 3% de sua cobertura original.Gabarito “D” 

28. (ENEM 2011)

SOBRADINHO 
O homem chega, já desfaz a natureza 
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar 
O São Francisco lá pra cima da Bahia 
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar 
E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que 
dizia que o Sertão ia alagar. 

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta.  
Som Livre, 1977 (adaptado). 

O trecho da música faz referência a uma importante obra na 
região do rio São Francisco. Uma consequência socioespacial 
dessa construção foi 
(A) a migração forçada da população ribeirinha. 
(B) o rebaixamento do nível do lençol freático local. 
(C) a preservação da memória histórica da região. 
(D) a ampliação das áreas de clima árido. 
(E) a redução das áreas de agricultura irrigada. 

O trecho da música faz referência à construção da represa de Sobradinho 
no rio São Francisco, norte do Estado da Bahia, na década de 1970. Essa 
obra provocou a migração forçada da população ribeirinha, pois cerca de 
70 mil pessoas que habitavam a área a ser alagada foram retiradas com-
pulsoriamente pelo Estado e reassentadas em núcleos localizados a vários 
quilômetros de distância das margens originais do rio.Gabarito “A” 

29. (ENEM 2011)

A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai 
estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa 
de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados 
ao ano, na última década do século XX, para que uma 
pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o 
maior patrimônio natural do país está sendo torrado. 

AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis.  
São Paulo: EdUSP, 1996. 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade 
para acelerar o problema ambiental descrito é: 
(A) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à 

chegada de novas empresas mineradoras. 
(B) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monocul-

turas mecanizadas. 
(C) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de 

interligar a região Norte ao restante do país. 
(D) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras 

para	os	chamados	povos	da	floresta.	
(E) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, 

visando atrair empresas nacionais e estrangeiras. 

Atualmente, a expansão da fronteira agropecuária tem exercido forte 
pressão predatória sobre a Floresta Amazônica, especialmente nas áreas 
de transição para o Cerrado (Arco do Desmatamento). Dentre as ativida-
des econômicas que mais têm contribuído para acelerar o desmatamento 
recente da Amazônia, destacam-se a pecuária bovina e o cultivo da soja, 
esta realizada em monoculturas mecanizadas e impulsionada pelos altos 
preços dessa commodity no mercado internacional. As demais alternativas 
não trazem um processo econômico que esteja causando, na atualidade, o 
desmatamento da floresta, pois fazem referência a projetos empreendidos 
nas décadas de 60, 70 e 80.Gabarito “B” 
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30. (ENEM 2011)
O Centro-Oeste apresentou-se como extremamente 
receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que 
era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de 
monta,	nem	outros	investimentos	fixos	vindos	do	passado.	
Pôde, assim, receber uma infraestrutura nova, totalmente 
a serviço de uma economia moderna. 

SANTOS, M. A Urbanização Brasileira.  
São Paulo: EdUSP, 2005 (adaptado). 

O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasi-
leiro. O processo econômico diretamente associado a essa 
ocupação foi o avanço da 
(A) industrialização voltada para o setor de base. 
(B) economia da borracha no sul da Amazônia. 
(C) fronteira agropecuária que degradou parte do cerrado. 
(D) exploração mineral na Chapada dos Guimarães. 
(E) extrativismo na região pantaneira. 

A partir da década de 1940, o Estado brasileiro passou a incentivar a ocupa-
ção e integração da região Centro-Oeste – a chamada “Marcha para o Oes-
te” – como forma de atender à demanda de produtos primários da região 
Sudeste, a qual iniciava a sua industrialização. A construção de Brasília e os 
investimentos em rodovias de integração favoreceram a ocupação dessa 
região. Nas décadas de 70 e 80, surgiram diversos programas governamen-
tais com o intuito de transformar o Cerrado na nova fronteira agropecuária 
brasileira (ex.: Polocentro e Prodecer). Isso contribuiu para o desenvolvi-
mento e a urbanização da região Centro-Oeste, que se tornou uma das prin-
cipais fronteiras agrícolas brasileira, mas também provocou a degradação 
de grande parte do domínio dos Cerrados.Gabarito “C” 

31. (ENEM 2009)

As queimadas, cenas corriqueiras no Brasil, consistem em 
prática cultural relacionada com um método tradicional de 
“limpeza da terra” para introdução e/ou manutenção de pas-
tagem e campos agrícolas. Esse método consiste em: (a) 
derrubar	a	floresta	e	esperar	que	a	massa	vegetal	seque;	
(b) atear fogo, para que os resíduos grosseiros, como tron-
cos e galhos, sejam eliminados e as cinzas resultantes enri-
queçam temporariamente o solo. Todos os anos, milhares 
de incêndios ocorrem no Brasil, em biomas como Cerrado, 
Amazônia e Mata Atlântica, em taxas tão elevadas, que se 
torna difícil estimar a área total atingida pelo fogo.

CARNEIRO FILHO, A. Queimadas. Almanaque Brasil Socioambiental.  
São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007 (adaptado).

Um modelo sustentável de desenvolvimento consiste em aliar 
necessidades econômicas e sociais à conservação da biodi-
versidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o desma-
tamento	de	uma	floresta	nativa,	seguido	da	utilização	de	quei-
madas, representa
(A) método	eficaz	para	a	manutenção	da	fertilidade	do	solo.	
(B) atividade	justificável,	tendo	em	vista	a	oferta	de	mão	de	obra.	
(C) ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do 

ar e ao clima global.
(D) destinação adequada para os resíduos sólidos resultantes 

da exploração da madeira.
(E) valorização de práticas tradicionais dos povos que depen-

dem	da	floresta	para	sua	sobrevivência.

A prática da queimada como método de limpeza da terra causa diversos im-
pactos ambientais, como a perda de nutrientes do solo (resultando na sua 
infertilidade), perda de seres vivos da fauna e flora, desequilíbrio ambiental, 
piora da qualidade do ar e aquecimento global (segunda causa do efeito 
estufa). Além disso, existe o risco do alastramento descontrolado do fogo, 
causando danos irreparáveis ao meio ambiente.Gabarito “C” 

32. (EXAMES DO MEC)
A despeito dos esforços crescentes desenvolvidos ao longo 
dos últimos 20 anos, a perda da diversidade biológica no 
mundo – decorrente, sobretudo da destruição de hábitats, 
da colheita excessiva, da poluição e da introdução inade-
quada de plantas e animais exóticos [de fora] – prosseguiu.

Agenda 21 Global. Conferência das Nações Unidas sobre Meio  
Ambiente e Desenvolvimento Humano (ECO-92,  

Rio de Janeiro), cap. 15, p. 175-6.

Sobre a perda da diversidade biológica no mundo, é correto 
afirmar	que
(A) a ciência já estocou as espécies naturais e as está estu-

dando, razão pela qual não são necessários tantos investi-
mentos para sua preservação na natureza.

(B) as	florestas	foram	removidas	e	espécies	foram	destruídas,	
porque isso era sinônimo de progresso, mentalidade esta 
que já não existe mais.

(C) a agricultura moderna (o agronegócio) no Brasil não consti-
tui mais uma ameaça à diversidade biológica.

(D) a	 remoção	das	florestas	 tropicais	é	o	que	mais	preocupa	
nessa questão da perda da diversidade de espécies ani-
mais e vegetais.

As florestas tropicais são as áreas que concentram a maior diversidade 
biológica do planeta, portanto a sua destruição causará um impacto irreme-
diável na diversidade de espécies animais e vegetais do planeta, sendo que 
muitas dessas espécies nem sequer são conhecidas.Gabarito “D” 

33. (EXAMES DO MEC)

Ninguém acredita que os alimentos que comíamos (antes 
da descoberta da transgênese) eram todos encontrados 
em estado de graça natural. Batata, milho, feijão e outros 
cereais foram sofrendo processos de melhoramento ou 
aperfeiçoamento genético que permitiram torná-los não 
só mais agradáveis ao paladar, como também mais nutri-
tivos. Mas com os transgênicos o assunto é um pouco 
mais complicado porque a tendência é para uma uniformi-
zação das variedades e, dentro dela, em alguns casos, do 
controle do próprio princípio de fertilidade das sementes, 
uniformizando, pelo monopólio da tecnologia, o controle 
econômico das lavouras.

O Alarde dos Transgênicos. In: Carlos Vogt.  
Com Ciência – Revista Eletrônica de Jornalismo Científico.  

Internet: <www.comciencia.br> 15/4/2006 (com adaptações).

Os transgênicos despertam, ao mesmo tempo, muito entu-
siasmo pelos ganhos produtivos e muito temor pelo risco dos 
seus impactos. Sobre eles é correto dizer que, no Brasil,
(A) os	transgênicos	beneficiarão	os	pequenos	agricultores	na	

competição com os grandes produtores.
(B) com os transgênicos a produção se elevará, o acesso à 

tecnologia	aumentará	e	os	alimentos	ficarão	mais	baratos.
(C) um dos riscos dos transgênicos é que os agricultores 

venham a depender excessivamente das empresas donas 
da tecnologia.

(D) já está claro que o uso dos transgênicos não implica qual-
quer impacto negativo para o meio ambiente.

Existem muitas críticas relacionadas ao uso dos transgênicos, tais como o 
desconhecimento dos riscos à saúde humana, a diminuição da variedade de 
espécies, o domínio do mercado de sementes pelas grandes corporações 
transnacionais, entre outros. Por serem detentoras da tecnologia e das paten-
tes dos transgênicos, as grandes corporações transnacionais têm a possibili-
dade de dominar o mercado de sementes, uniformizar as espécies, controlar 
as lavouras e a produção agrícola e submeter os agricultores por meio de 
contratos abusivos, cobranças de royalties, exigência de indenizações etc.Gabarito “C” 
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34. (EXAMES DO MEC) Em 1988, o Presidente da República 
sancionou a Lei de Crimes Ambientais, que estabelece 
punições para atos que comprometam o meio ambiente.

Essa Lei deve ser aplicada
(A) somente	em	áreas	de	florestas	e	parques	nacionais.
(B) por todos os Estados Brasileiros e no Distrito Federal.
(C) apenas nos municípios próximos às áreas de preservação 

ambiental.
(D) somente nas áreas urbanas afetadas diretamente pela 

poluição.

A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Crimes 
Ambientais, deve ser aplicada em todo o território nacional, por todos os 
Estados Brasileiros e no Distrito Federal.Gabarito “B” 

35. (EXAMES DO MEC)

Hoje, de acordo com a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas 
sofrem com a escassez de água e, em 2025, esse número 
deve saltar para 4 bilhões, o equivalente à metade da popu-
lação mundial.
O Brasil, se solucionar os seus problemas, tem poten-
cial para abastecer toda a sua população com o terceiro 
maior volume de água doce do mundo (atrás de Canadá 
e EUA). Se nada for feito já teremos séria escassez de 
água na cidade de São Paulo em 2010.

Aldo Rebouças, especialista em recursos hídricos,  
Folha de S. Paulo, 24 de agosto de 2002.

O especialista refere-se aos problemas decorrentes
(A) da distribuição regular de água.
(B) da existência de poucos mananciais de água doce.
(C) do preço excessivo do metro cúbico de água.
(D) do desperdício de água.

O especialista em recursos hídricos refere-se aos problemas decorrentes do 
alto desperdício de água existente no Brasil, cujo percentual chega a 50% 
nas grandes cidades.Gabarito “D” 

36. (EXAMES DO MEC) As mudanças ambientais estão liga-
das à ação humana. Observe e compare as consequên-
cias em diferentes situações:

A possibilidade de ocorrerem enchentes com mais intensidade 
será
(A) maior na situação 1, porque árvores interferem pouco no 

processo	de	retenção,	infiltração	e	escoamento	das	águas	
superficiais.

(B) a mesma nas situação 1 e 2, porque o rio principal recebe a 
mesma quantidade de chuvas.

(C) maior na situação 1, porque as árvores aumentam o 
impacto da água, provocando as enxurradas.

(D) maior na situação 2, pois sem as árvores a água escorre 
com maior velocidade, provocando enxurradas e inunda-
ção dos rios.

As árvores auxiliam muito no processo de retenção, infiltração e escoamen-
to das águas superficiais. Portanto, a possibilidade de ocorrerem enchentes 
com mais intensidade será maior na situação 2 (área urbana sem cobertura 
vegetal), porque, sem as árvores, a retenção e a infiltração diminuem e a 
água escorre com maior velocidade, provocando enxurradas e inundação 
dos rios. Gabarito “D” 

37. (EXAMES DO MEC)

Adaptado de HARVEY, D. A condição pós-moderna,  
São Paulo: Loyola, 1989, p. 220

O	título	que	melhor	expressa	a	figura	e	o	correspondente	texto	
acima é:
(A) A destruição do meio ambiente começou com a invenção 

da locomotiva a vapor.
(B) A Terra era maior no tempo das carruagens e barcos a vela.
(C) Na década de 1950 o mundo atingiu seu maior avanço em 

meios de transporte.
(D) O mundo parece menor com o avanço dos transportes.

O título que melhor expressa a figura e o correspondente texto é: o mundo 
parece menor com o avanço dos transportes. Isso porque, com o aumento 
da velocidade dos meios de transporte, as distâncias são encurtadas.Gabarito “D” 

38. (EXAMES DO MEC)

Leia o texto abaixo. 

“O número de aparelhos celulares no país já passou de 
65 milhões, mas o governo e a indústria não se entendem 
sobre o destino das baterias, feitas de materiais tóxicos. 
Sem	fiscalização,	a	maior	parte	delas	vai	para	os	lixões.	
A regra para o descarte das baterias é ditada há mais de 
cinco anos... Aquelas com maior concentração de metais 
pesados devem ser recolhidas pelos fabricantes; as bate-
rias com menor potencial de dano à saúde e ao ambiente 
devem ir para aterros licenciados. 
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A indústria alega que investiu nos últimos anos no 
desenvolvimento de tecnologia limpa, eliminando as 
baterias com maior concentração de metais pesados, 
como alternativa à responsabilidade de recolher as bate-
rias usadas. 
Os fabricantes dizem que caberia ao governo investir na 
apreensão de baterias contrabandeadas e em sanea-
mento básico”. 

Mesmo tóxica, bateria de celular vai para lixão.  
Jornal Folha de São Paulo, 24/01/2005. 

A	partir	das	informações	acima	é	correto	afirmar	que	
(A) o desenvolvimento tecnológico pode atingir o meio ambiente, 

ainda mais quando a legislação vigente não é respeitada. 
(B) as indústrias limitam as vendas de celular para evitar danos 

maiores ao meio ambiente. 
(C) os fabricantes de celulares recolhem as baterias por defen-

derem a preservação do meio-ambiente. 
(D) representantes do governo e fabricantes concordam que 

o procedimento atual quanto ao descarte das baterias é 
incorreto. 

Com base no texto, conclui-se que o desenvolvimento tecnológico pode 
atingir o meio ambiente, ainda mais quando a legislação vigente não é res-
peitada pelos agentes econômicos e nem fiscalizada pelo Estado.Gabarito “A” 

39. (EXAMES DO MEC) Uma das críticas feitas por diversos 
segmentos sociais em relação ao uso indiscriminado 
de produtos transgênicos, retratada na charge ao lado, 
envolve um problema de cidadania, pois

(charge extraída de <www.uol.com.br>)

(A) os alimentos industrializados trazem em suas embalagens 
a utilização de produtos transgênicos permitindo aos cida-
dãos optarem pelo seu consumo.

(B) o uso indiscriminado de alimentos transgênicos pode cau-
sar danos à saúde, pois não são conhecidos seus efeitos 
para o organismo humano a longo prazo.

(C) os alimentos transgênicos são produtos consumidos ape-
nas em países ricos, e os países pobres devem ter acesso 
às suas qualidades alimentares.

(D) os alimentos transgênicos têm maior produtividade e quali-
dade, reduzindo a mão de obra e gerando desemprego.

Uma das maiores críticas ao consumo de alimentos transgênicos é que 
o uso indiscriminado desses alimentos pode causar danos à saúde, pois 
ainda não são conhecidos os seus efeitos para o organismo humano em 
longo prazo.Gabarito “B” 

40. (ENEM 2009 – SIMULADO)

Em fevereiro de 1999, o Seminário Internacional sobre 
Direito Ambiental, ocorrido em Bilbao, na Espanha, pro-
pôs, na Declaração de Viscaia, a extensão dos direi-
tos humanos ao meio ambiente, como instrumento de 
alcance universal. No parágrafo 3º do artigo 1º da refe-
rida	 declaração,	 fica	 estabelecido:	 “O	 direito	 ao	 meio	
ambiente deverá ser exercido de forma compatível com 
os demais direitos humanos, entre os quais o direito 
ao desenvolvimento”. No Brasil, o cumprimento desse 
direito	configura	um	grande	desafio.	Na	Região	Amazô-
nica, por exemplo, tem havido uma coincidência entre as 
linhas de desmatamento e as novas fronteiras de desen-
volvimento do agronegócio, marcadas por focos de injus-
tiça ambiental, com frequentes casos de escravização 
de	trabalhadores,	além	de	conflitos	e	crimes	pela	posse	
de terras, muitas vezes, impunes.

Disponível em: <<http://www.unicen.com.br/universoverde>. 
Acesso em: 9 maio 2009. (com adaptações).

Promover justiça ambiental, no caso da Região Amazônica bra-
sileira, implica
(A) fortalecer	a	ação	fiscalizadora	do	Estado	e	viabilizar	políti-

cas de desenvolvimento sustentável.
(B) ampliar o mercado informal de trabalho para a população 

com	baixa	qualificação	profissional.
(C) incentivar a ocupação das terras pelo Estado brasileiro, em 

face dos interesses internacionais.
(D) promover alternativas de desenvolvimento sustentável, em 

razão da precariedade tecnológica local.
(E) ampliar	a	importância	do	agronegócio	nas	áreas	de	conflito	

pela posse de terras e combater a violência no campo.

Promover justiça ambiental na Região Amazônica implica fortalecer a ação 
fiscalizadora do Estado e viabilizar políticas de desenvolvimento sustentá-
vel, assegurando que nenhum grupo social – em especial, aqueles menos 
favorecidos – suporte uma parcela desproporcional das consequências am-
bientais negativas do desenvolvimento.Gabarito “A” 

41. (ENEM 2005)

Segundo a análise do Prof. Paulo Canedo de Maga-
lhães, do Laboratório de Hidrologia da COPPE, UFRJ, o 
projeto de transposição das águas do Rio São Francisco 
envolve uma vazão de água modesta e não representa 
nenhum perigo para o Velho Chico, mas pode beneficiar 
milhões de pessoas. No entanto, o sucesso do empreen-
dimento dependerá do aprimoramento da capacidade de 
gestão das águas nas regiões doadora e receptora, bem 
como no exercício cotidiano de operar e manter o sis-
tema transportador. 

Embora não seja contestado que o reforço hídrico 
poderá beneficiar o interior do Nordeste, um grupo de 
cientistas e técnicos, a convite da SBPC, numa análise 
isenta, aponta algumas incertezas no projeto de transpo-
sição das águas do Rio São Francisco. Afirma também 
que a água por si só não gera desenvolvimento e será 
preciso implantar sistemas de escoamento de produção, 
capacitar e educar pessoas, entre outras ações.

(Adaptado. Ciência Hoje, volume 37,  
número 217, julho de 2005)
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Os diferentes pontos de vista sobre o megaprojeto de transpo-
sição das águas do Rio São Francisco quando confrontados 
indicam que

(A) as perspectivas de sucesso dependem integralmente do 
desenvolvimento tecnológico prévio da região do semiárido 
nordestino.

(B) o desenvolvimento sustentado da região receptora com a 
implantação do megaprojeto independe de ações sociais já 
existentes.

(C) o projeto deve limitar-se às infraestrutura de transporte de 
água e evitar induzir ou incentivar a gestão participativa dos 
recursos hídricos.

(D) o projeto deve ir além do aumento de recursos hídricos e 
remeter a um conjunto de ações para o desenvolvimento 
das regiões afetadas.

(E) as perspectivas claras de insucesso do megaprojeto invia-
bilizam a sua aplicação, apesar da necessidade hídrica do 
semiárido.

O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco tem por obje-
tivo sanar o problema da deficiência hídrica na região do Semiárido por 
meio da transferência de água de um rio perene (São Francisco) para o 
abastecimento de açudes e rios menores da região Nordeste, diminuindo 
a seca no período de estiagem. Trata-se de um megaprojeto que sus-
cita muitas polêmicas, especialmente com relação aos seus impactos 
ambientais. No entanto, para promover o desenvolvimento das regiões 
afetadas, não basta o aumento da oferta de recursos hídricos, devendo 
existir também um conjunto de ações como a oferta de serviços públicos 
essenciais, a melhoria da infraestrutura local, a capacitação da população, 
entre outras.Gabarito “D” 

4.3. Recursos minerais e energéticos: 
exploração e impactos. Recursos 
hídricos; bacias hidrográficas e 
seus aproveitamentos

42. (ENEM 2015) 

Energia de Noronha virá da força das águas
A energia de Fernando de Noronha virá do mar, do ar, 
do sol e até do lixo produzido por seus moradores e 
visitantes. É o que promete o projeto de substituição da 
matriz energética da ilha, que prevê a troca dos geradores 
atuais, que consomem 310 mil litros de diesel por mês.

GUIBU, F. Folha de S. Paulo, 19 ago. 2012 (adaptado).

No texto, está apresentada a nova matriz energética do Parque 
Nacional Marinho de Fernando de Noronha. A escolha por essa 
nova matriz prioriza o(a)
(A) expansão da oferta de energia, para aumento da atividade 

turística.
(B) uso de fontes limpas, para manutenção das condições eco-

lógicas da região.
(C) barateamento dos custos energéticos, para estímulo da 

ocupação permanente.
(D) desenvolvimento de unidades complementares, para solu-

ção da carência energética local.
(E) diminuição dos gastos operacionais de transporte, para 

superação da distância do continente.

A nova matriz energética do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noro-
nha prioriza uso de fontes limpas (ar, mar, sol e lixo), para manutenção das 
condições ecológicas da região.

Gabarito “B” 

43. (ENEM 2015) 

BRASIL. Atlas da energia elétrica do Brasil. Brasília: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2008 (adaptado).

A	distribuição	do	consumo	de	energia	elétrica	per	capita,	verificada	no	cartograma,	é	resultado	da

(A) extensão territorial dos Estados-nação.
(B) diversificação	da	matriz	energética	local.
(C) capacidade de integração política regional.
(D) proximidade com áreas de produção de petróleo.
(E) instalação de infraestrutura para atender à demanda.
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Os 30 países desenvolvidos que compõem a Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econômico (OCDE) são os maiores consumidores 
mundiais de energia elétrica. Esses países possuem maior desenvolvimento 
econômico e social, bem como uma infraestrutura instalada para atender à 
demanda.

Gabarito “E” 

44. (ENEM 2015) 

O	 ícone	dos	conflitos	que	assolam	a	 região	da	bacia	do	
Xingu na atualidade é o projeto da hidrelétrica de Belo 
Monte. Prevista para ser implantada no Médio Xingu, tem 
a capacidade de gerar, segundo os estudos da Eletronorte, 
11 mil megawatts de energia, o que faria dela a segunda 
maior	hidrelétrica	do	Brasil.	Entre	adesivos	que	refletem	o	
teor polêmico do projeto — “Eu quero Belo Monte” e “Fora 
Belo Monte” —, os moradores de Altamira, cidade polo da 
região onde a usina deverá ser construída, se dividem.

MARTINHO, N. O coração do Brasil. Horizonte Geográfico,  
n. 129, jun. 2010 (adaptado).

Na polêmica apresentada, de acordo com a perspectiva dos 
trabalhadores da região, um argumento favorável e outro con-
trário à implementação do projeto estão, respectivamente,na
(A) urbanização da periferia e valorização dos imóveis rurais.
(B) recuperação	da	autoestima	e	criação	de	empregos	qualifi-

cados.
(C) expansão de lavouras e crescimento do assalariamento 

agrícola.
(D) captação de investimentos e expropriação dos posseiros 

pobres.
(E) adoção do preservacionismo e estabelecimento de reser-

vas permanentes.

A captação de investimentos é um dos argumentos favoráveis, e a expro-
priação dos posseiros pobres é um dos argumentos contrários ao projeto.

Gabarito “D” 

45. (ENEM 2014) 

Disponível em: www.banktrack.org.  
Acesso em: 7 maio 2013 (adaptado).

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

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

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

(C) Ampliação da capacidade de geração de energia, com alte-
ração do ecossistema local.

(D) Impermeabilização do solo pela construção civil nas áreas 
de expansão urbana.

(E) Criação recente de grandes parques industriais de mediano 
potencial poluidor.

Os pontos marcados no mapa se referem às usinas hidroeléticas de Santo 
Antônio de Jirau, em Rondônia, à usina hidroelétrica de Belo Monte no Pará 
e, por fim, a usina termonuclear Angra III no Rio de Janeiro, que buscam a 
ampliação da capacidade de geração de energia trazendo como consequên-
cia alterações do ecossistema dos locais citados.

Gabarito “C” 

46. (ENEM 2010) 

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 logís-
tica 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.

A Estrada de Ferro Carajás interliga a província mineral de Carajás, no Pará, com 
o porto de Ponta da Madeira, em São Luís, Maranhão. A província mineralógica 
de Carajás é considerada a mais rica do mundo, possuindo a maior reserva de 
minério de alto teor de ferro do mundo, além de ouro, estanho, bauxita, man-
ganês, níquel, cobre e minérios raros. Assim, a importância estratégica dessa 
região é a sua capacidade de produção de minerais metálicos, cuja produção é 
escoada para o mercado externo pela Estrada de Ferro Carajás.Gabarito “C” 

47. (ENEM 2010)

A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no 
rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A 
usina será a terceira maior do mundo e a maior total-
mente brasileira, com capacidade de 11,2 mil mega-
watts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus 
cocares,	arcos	e	flechas.	Em	Altamira,	no	Pará,	agricul-
tores fecharam estradas de uma região que será inun-
dada pelas águas da usina.

BACOCCINA, D.; QUEIROZ, G.; BORGES, R. Fim do leilão, começo da 
confusão.Istoé Dinheiro. Ano 13, n. 655, 28 abr. 2010 (adaptado).

Os	impasses,	resistências	e	desafios	associados	à	construção	
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados
(A) ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste 

quando	 comparados	 às	 bacias	 hidrográficas	 das	 regiões	
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

(B) à necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento 
no crescimento do país com os esforços para a conserva-
ção ambiental.
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(C) à grande quantidade de recursos disponíveis para as obras 
e à escassez dos recursos direcionados para o pagamento 
pela desapropriação das terras.

(D) ao direito histórico dos indígenas à posse dessas terras e 
à ausência de reconhecimento desse direito por parte das 
empreiteiras.

(E) ao aproveitamento da mão de obra especializada disponí-
vel na região Norte e o interesse das construtoras na vinda 
de	profissionais	do	Sudeste	do	país.

A polêmica que envolve a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
está relacionada à necessidade de compatibilizar o crescimento econômico 
do país com a preservação ambiental da Amazônia. Isso porque, de um 
lado, o país necessita produzir mais energia elétrica para crescer economi-
camente, mas, de outro, o projeto de Belo Monte enfrenta sérios problemas 
ambientais, haja vista que irá alagar estradas importantes para a Região 
Norte e parte de terras indígenas.Gabarito “B” 

48. (ENEM 2010)
Responda sem pestanejar: que país ocupa a liderança 
mundial	no	mercado	de	etanol?	Para	alguns,	a	resposta	
óbvia	é	o	Brasil.	Afinal,	o	país	tem	o	menor	preço	de	pro-
dução do mercado, além de vastas áreas disponíveis para 
o plantio de matéria-prima. Outros dirão que são os EUA, 
donos da maior produção anual. Nos próximos anos, essa 
pergunta não deve gerar mais dúvida, pois a disputa não 
se dará em plantações de cana-de-açúcar ou nas usinas, 
mas	nos	laboratórios	altamente	sofisticados.

TERRA, L. Conexões:	estudos	de	geografia	geral.	 
São Paulo: Moderna, 2009 (adaptado).

A biotecnologia propicia, entre outras coisas, a produção dos 
biocombustíveis,	que	vêm	se	configurando	em	importantes	for-
mas de energias alternativas. Que impacto possíveis pesqui-
sas em laboratórios podem provocar na produção de etanol no 
Brasil	e	nos	EUA?

(A) Aumento na utilização de novos tipos de matérias-primas 
para a produção do etanol, elevando a produtividade.

(B) Crescimento da produção desse combustível, causando, 
porém, danos graves ao meio ambiente pelo excesso de 
plantações de cana-de-açúcar.

(C) Estagnação no processo produtivo do etanol brasileiro, já 
que o país deixou de investir nesse tipo de tecnologia.

(D) Elevação nas exportações de etanol para os EUA, já que 
a produção interna brasileira é maior que a procura, e o 
produto tem qualidade superior.

(E) Aumento da fome em ambos os países, em virtude da 
produção de cana-de-açúcar prejudicar a produção de ali-
mentos.

As pesquisas de biotecnologia podem aumentar a utilização de novos 
tipos de matérias-primas para a produção do etanol, elevando a produ-
tividade, tendo em vista que possibilitam o aumento da oferta de com-
bustível sem exigir um aumento proporcional das áreas de plantio. Isso 
está acontecendo, por exemplo, com o chamado etanol de 2ª geração ou 
etanol celulósico, que é o etanol gerado a partir do bagaço e dos resíduos 
da colheita da cana remanescentes da produção do açúcar e do etanol de 
1ª geração. Gabarito “A” 

49. (ENEM 2009) No mundo contemporâneo, as reservas energéticas tornam-se estratégicas para muitos países no cenário 
internacional.	Os	gráficos	apresentados	mostram	os	dez	países	com	as	maiores	reservas	de	petróleo	e	gás	natural	em	
reservascomprovadas até janeiro de 2008. 

P os ição P aís  
1 Rússia 
2 Irã 
3 Catar 
4 Arábia Saudita 
5 Emirados Árabes Unidos 
6 Estados Unidos 
7 Nigéria 
8 Argélia 
9 Venezuela 
10 Iraque 

P os iç ão P aís  
1 Arábia Saudita 
2 Canadá 
3 Irã 
4 Iraque 
5 Kuwait 
6 Emirados Árabes Unidos 
7 Venezuela 
8 Rússia 
9 Líbia 
10 Nigéria 

Disponível em: <http://indexmundi.com>. Acesso em: 12 ago. 2009 (adaptado). 
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As	reservas	venezuelanas	figuram	em	ambas	as	classificações	
porque 
(A) a Venezuela já está integrada ao MERCOSUL. 
(B) são reservas comprovadas, mas ainda inexploradas. 
(C) podem ser exploradas sem causarem alterações ambientais. 
(D) já estão comprometidas com o setor industrial interno daquele 

país. 
(E) a Venezuela é uma grande potência energética mundial. 

As reservas de petróleo e gás natural da Venezuela estão entre as 10 maio-
res do mundo, por isso ela é considerada uma grande potência energética 
mundial. A Venezuela é membro da Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) e, segundo dados mais recentes dessa organização, 
ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking das maiores reservas de pe-
tróleo do mundo em razão de novas descobertas.Gabarito “E” 

50. (ENEM 2009)

Com a perspectiva do desaparecimento das geleiras no 
Polo Norte, grandes reservas de petróleo e minérios, 
hoje inacessíveis, poderão ser exploradas. E já atiçam a 
cobiça das potências. 

KOPP, D. Guerra Fria sobre o Ártico. Le monde diplomatique  
Brasil. Setembro, n. 2, 2007 (adaptado). 

No cenário de que trata o texto, a exploração de jazidas de 
petróleo, bem como de minérios – diamante, ouro, prata, cobre, 
chumbo, zinco – torna-se atraente não só em função de seu 
formidável potencial, mas também por 
(A) situar-se em uma zona geopolítica mais estável que o Oriente 

Médio. 
(B) possibilitar o povoamento de uma região pouco habitada, 

além de promover seu desenvolvimento econômico. 
(C) garantir, aos países em desenvolvimento, acesso a matérias- 

-primas e energia, necessárias ao crescimento econômico. 
(D) contribuir para a redução da poluição em áreas ambiental-

mente já degradadas devido ao grande volume da produ-
ção industrial, como ocorreu na Europa. 

(E) promover a participação dos combustíveis fósseis na matriz 
energética mundial, dominada, majoritariamente, pelas fon-
tes renováveis, de maior custo. 

Localizado em águas internacionais, o Ártico (polo Norte) é um mar cercado 
de terra que pertence a todas as nações, sendo regido pela Convenção In-
ternacional do Direito do Mar, da Organização das Nações Unidas (ONU). Os 
países costeiros são: Rússia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, 
Finlândia, Suécia e Islândia. Logo, é inquestionável que o Ártico situa-se em 
uma zona geopolítica mais estável do que o Oriente Médio, o que facilita a 
exploração dos recursos minerais e energéticos lá situados.Gabarito “A” 

51. (ENEM 2009)

Três países – Etiópia, Sudão e Egito – usam grande 
quantidade da água que corre pelo Rio Nilo, na África. 
Para atender às necessidades de populações que cres-
cem com rapidez, a Etiópia e o Sudão planejam desviar 
mais	água	do	Nilo	do	que	já	desviam.	Diante	de	dificulda-
des naturais que caracterizam o ciclo hidrológico nessa 
região, como baixa pluviosidade e altas taxas de evapo-
ração, esses desvios feitos rio acima poderiam reduzir 
a quantidade de recursos hídricos disponíveis para o 
Egito, o último país ao longo da extensão do rio, que não 
pode sobreviver sem esses recursos naturais.

MILLER Jr., G. T. Ciência Ambiental. São Paulo:  
Thomson, 2007 (adaptado).

Diante	dessa	ameaça,	qual	seria	a	melhor	opção	para	o	Egito?
(A) Entrar em guerra contra a Etiópia e o Sudão, para garantir 

seus direitos ao uso da água.
(B) Estabelecer acordos com a Etiópia e o Sudão visando ao 

uso compartilhado dos recursos hídricos.
(C) Aumentar sua produção de grãos e exportá-Ios, elevando sua 

capacidade econômica de importar água de outros países.
(D) Construir aquedutos para trazer água de países que tenham 

maior disponibilidade desse recurso natural, como o Irã e o 
Iraque.

(E) Estimular o crescimento de sua população e, desse modo, 
aumentar sua força de trabalho e capacidade de produção 
em condições adversas.

Diante da ameaça da redução da quantidade de recursos hídricos dispo-
níveis, a melhor opção para o Egito é buscar estabelecer acordos com a 
Etiópia e o Sudão visando ao uso compartilhado dos recursos hídricos do 
Rio Nilo. As demais alternativas apresentam piores opções para solucio-
nar o problema, porque ou trariam maiores custos (guerra ou construção 
de aquedutos), ou porque aumentariam o consumo de água (aumentar a 
produção de grãos ou estimular o crescimento da população).Gabarito “B” 

52. (ENEM 2009)
Uma parcela importante da água utilizada no Brasil des-
tina-se ao consumo humano. Hábitos comuns referentes 
ao uso da água para o consumo humano incluem: tomar 
banhos demorados; deixar as torneiras abertas ao esco-
var os dentes ou ao lavar a louça; usar a mangueira para 
regar o jardim; lavar a casa e o carro.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS; FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO.  
Caminho das águas, conhecimento, uso e gestão: caderno do  

professor 1. Rio de Janeiro, 2006 (adaptado).

A repetição desses hábitos diários pode contribuir para 
(A) o aumento da disponibilidade de água para a região onde 

você mora e do custo da água.
(B) a manutenção da disponibilidade de água para a região 

onde você mora e do custo da água.
(C) a diminuição da disponibilidade de água para a região onde 

você mora e do custo da água.
(D) o aumento da disponibilidade de água para a região onde 

você mora e a diminuição do custo da água.
(E) a diminuição da disponibilidade de água para a região onde 

você mora e o aumento do custo da água.

A repetição dos hábitos diários de desperdício de água contribui para a 
diminuição da disponibilidade de água para aquela região e, consequen-
temente, o aumento do custo da água decorrente da escassez.Gabarito “E” 

53. (EXAMES DO MEC) Observe os dados da tabela. 

MATERIAL
TEMPO DE DECOM-

POSIÇÃO

TOTAL  
DESCARTADO 

POR ANO

RECICLADO 
NO BRASIL

Vidro Mais de 10 mil anos 890 mil toneladas 44%

Alumínio Mais de 1000 anos 140 mil toneladas 89%

Pneus Mais de 100 anos 175 mil toneladas 57%

Plástico Pet Mais de 100 anos 300 mil toneladas 35%

Longa vida Mais de 100 anos 200 mil toneladas 15%

Latas de aço 10 anos 680 mil toneladas 45%

Fonte: CEMPRE. Revista Os Caminhos da Terra, n. 147, julho/2004, p. 14
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De acordo com os dados da tabela acima, conclui-se que 

(A) os plásticos pet têm um percentual de reciclagem no Brasil 
maior que o dos pneus e do vidro, que levam milhares de 
anos para se decompor. 

(B) a reciclagem reduz os impactos ambientais, mas inibe o 
desenvolvimento industrial ao limitar a produção de novos 
produtos. 

(C) a reciclagem do alumínio, que leva muitos anos para se 
decompor, reduz os efeitos negativos da utilização desse 
produto para o meio ambiente. 

(D) as embalagens tipo “longa vida” são pouco recicladas no 
Brasil,	mas	seu	impacto	para	o	meio	ambiente	é	 insignifi-
cante. 

De acordo com os dados da tabela apresentada, é possível verificar que o 
percentual de reciclagem do alumínio no Brasil é muito alto (89%) e que o 
tempo de decomposição do alumínio na natureza é bastante elevado (mais 
de 1.000 anos). Logo, a reciclagem do alumínio reduz significativamente os 
efeitos negativos da utilização desse produto para o meio ambiente, como a 
quantidade de lixo acumulado e o consumo de recursos naturais.Gabarito “C” 

54. (EXAMES DO MEC) Cerca de 40% da população do pla-
neta	 já	não	dispõe	de	água	suficiente	para	o	dia	a	dia.	
Mais de 3 milhões de mortes a cada ano devem-se a 
problemas respiratórios decorrentes da poluição do ar.  
A contaminação das águas e do solo, o desmatamento, o 
agravamento do efeito estufa e a destruição da camada 
de ozônio são problemas que atravessam as fronteiras 
dos países. 

Em	consequência	disso,	cabe	afirmar	que	é	necessário	que	

I. sejam criados organismos internacionais unindo nações 
ricas e pobres para combater as agressões causadas ao 
meio ambiente. 

II. os países mais pobres se unam para combater as agres-
sões ao meio ambiente já solucionadas pelos países mais 
ricos, como é o caso do efeito estufa. 

III. utilizem-se formas mais racionais de exploração da natu-
reza, baseadas em tecnologias não predatórias que preser-
vem o equilíbrio ecológico. 

É	(são)	correta(s),	a(s)	afirmação(ões):	

(A) I e II, somente. 
(B) III, somente. 
(C) I e III, somente. 
(D) I, II e III. 

I: correto, pois, dada a transnacionalidade dos impactos ambientais, a 
criação de organismos internacionais é uma forma eficaz de unir nações 
ricas e pobres para combater as agressões causadas ao meio ambiente; 
II: incorreto, uma vez que as agressões ao meio ambiente não foram solu-
cionadas pelos países mais ricos, especialmente o caso do efeito estufa, já 
que os países ricos são os principais responsáveis pelas emissões de gases 
causadores do efeito estufa; III: correto, pois a principal forma de evitar os 
impactos ambientais é a utilização de formas mais racionais de exploração 
da natureza, baseadas em tecnologias não predatórias que preservem o 
equilíbrio ecológico.Gabarito “C” 

55. (EXAMES DO MEC) A prefeitura de São Paulo está preocu-
pada com a preservação de sítios arqueológicos da cidade. 
Sítios arqueológicos são lugares onde os arqueólogos 
fazem escavações para recuperar objetos que permitem 
saber como viviam povos em épocas passadas. A prefei-
tura de São Paulo, preocupada com a preservação desses 
lugares, pretende criar uma lei que obriga as construtoras 
a contratarem arqueólogos antes de iniciar uma obra na 

cidade. Os donos das construtoras dizem que a intenção 
da Prefeitura é nobre, mas acham que a lei prejudicará 
o	mercado	da	construção,	afirmando	que	as	escavações	
arqueológicas não são importantes para a cidade.

Sobre esse debate entre a Prefeitura e os construtores, é certo 
afirmar	que

(A) a lei que a Prefeitura quer impor é um absurdo porque pre-
judicará a população.

(B) as críticas dos construtores estão corretas porque as esca-
vações arqueológicas não são importantes.

(C) a lei que a Prefeitura quer estabelecer é importante e deve 
ser discutida com a sociedade.

(D) a Prefeitura deverá deixar os donos das construtoras deci-
direm sobre esse assunto.

A lei que a Prefeitura de São Paulo quer estabelecer é importante e deve 
ser discutida com a sociedade, haja vista que cabe à sociedade encontrar 
uma forma de compatibilizar dois objetivos distintos: o desenvolvimento 
econômico, gerado pela atividade da construção civil; e a preservação 
do patrimônio histórico-cultural, contido nos registros encontrados nos 
sítios arqueológicos.Gabarito “C” 

56. (EXAMES DO MEC)

O Brasil foi sede, em 1992, da ECO 92 – Conferência das 
Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, 
com a participação de 176 países. Destacamos abaixo 
algumas informações sobre fatos ocorridos no Brasil, de 
1992 até os dias de hoje, relacionados com meio ambiente, 
extraídas de um artigo escrito por um especialista.

I. Extensas áreas do cerrado foram convertidas em plan-
tios de soja.

II. As queimadas e incêndios mantêm uma média anual 
de 110 mil focos.

III. Aumentou a consciência da sociedade sobre a 
importância do ambiente e dos direitos das populações 
tradicionais.

IV. A legislação ambiental foi aprimorada com a criação, 
por exemplo, das Leis das Águas e Crimes Ambientais.

Adaptado de CAPOBIANCO, J.P.R. Desenvolvimento insustentável.  
Folha de S. Paulo, 24 de agosto de 2002.

Nesse	artigo,	o	especialista	afirma	que,	em	relação	ao	desen-
volvimento sustentável, o Brasil não avançou, mas lançou as 
bases para avançar.
As	informações	que	justificam	a	parte	sublinhada	da	frase	do	
especialista são
(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II, III, e IV.

I: incorreto, pois o desmatamento do cerrado e sua conversão em plantio de 
soja não justifica a afirmação de que o Brasil lançou as bases para avançar 
em relação ao desenvolvimento sustentável; II: incorreto, pois a alta média 
anual de focos de queimadas e incêndios não justifica o avanço do Brasil 
em relação ao desenvolvimento sustentável; III: correto, pois o aumento 
da consciência da sociedade sobre a importância do meio ambiente e dos 
direitos das populações tradicionais justifica a afirmação de que o Brasil 
lançou as bases para avançar em relação ao desenvolvimento sustentável; 
IV: correto, pois o aprimoramento da legislação ambiental justifica o avanço 
do Brasil em relação ao desenvolvimento sustentável.Gabarito “C” 
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57. (ENEM 2008) 

Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado 
como opção para o fornecimento de petróleo é o apro-
veitamento das reservas de folhelhos pirobetuminosos, 
mais conhecidos como xistos pirobetuminosos. As ações 
iniciais para a exploração de xistos pirobetuminosos são 
anteriores	à	exploração	de	petróleo,	porém	as	dificulda-
des inerentes aos diversos processos, notadamente os 
altos custos de mineração e de recuperação de solos 
minerados, contribuíram para impedir que essa atividade 
se expandisse.

O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de 
xisto. O xisto é mais leve que os óleos derivados de 
petróleo, seu uso não implica investimento na troca de 
equipamentos e ainda reduz a emissão de particulados 
pesados,	que	causam	 fumaça	e	 fuligem.	Por	ser	fluido	
em temperatura ambiente, é mais facilmente manuseado 
e armazenado.

Internet: <www2.petrobras.com.br>  
(com adaptações).

A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo 
derivado do xisto pode ser conveniente por motivos
(A) ambientais: a exploração do xisto ocasiona pouca interfe-

rência no solo e no subsolo.
(B) técnicos:	a	fluidez	do	xisto	facilita	o	processo	de	produção	

de óleo, embora seu uso demande troca de equipamentos.
(C) econômicos: é baixo o custo da mineração e da produção 

de xisto.
(D) políticos: a importação de xisto, para atender o mercado 

interno, ampliará alianças com outros países.
(E) estratégicos: a entrada do xisto no mercado é oportuna 

diante da possibilidade de aumento dos preços do petróleo.

A: incorreta, porque a exploração do xisto causa grandes impactos am-
bientais e muita interferência no solo e no subsolo em razão da técnica de 
mineração empregada; B: incorreta, tendo em vista que, por ser mais leve 
que os óleos derivados de petróleo, o uso do xisto não demanda a troca 
de equipamentos, bem como reduz a emissão de partículas pesadas que 
causam fumaça e fuligem; C: incorreta, uma vez que são altos os custos 
da mineração de xisto e da recuperação dos solos minerados; D: incorreta, 
pois o Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto, logo não pre-
cisaria recorrer à importação para atender ao mercado interno; E: correta, 
pois, com o aumento dos preços do petróleo, a entrada do xisto no mercado 
torna-se oportuna e economicamente atraente.Gabarito “E” 

58. (ENEM 2004) O	consumo	diário	de	energia	pelo	ser	humano	vem	crescendo	e	se	diversificando	ao	 longo	da	História,	de	
acordo com as formas de organização da vida social. O esquema apresenta o consumo típico de energia de um habitante 
de diferentes lugares e em diferentes épocas.

(E. Cooks, Man, Energy and Society)

Segundo esse esquema, do estágio primitivo ao tecnológico, o consumo de energia per capita no mundo cresceu mais de 100 
vezes, variando muito as taxas de crescimento, ou seja, a razão entre o aumento do consumo e o intervalo de tempo em que esse 
aumento ocorreu. O período em que essa taxa de crescimento foi mais acentuada está associado à passagem

(A) do habitante das cavernas ao homem caçador.
(B) do homem caçador à utilização do transporte por tração animal.
(C) da introdução da agricultura ao crescimento das cidades.
(D) da Idade Média à máquina a vapor.
(E) da Segunda Revolução Industrial aos dias atuais.

De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do consumo de energia per capita foi mais acentuada no período compreendido entre o final do século XIX 
e o século XX – isto é, da Segunda Revolução Industrial aos dias atuais. Foi nesse período que ocorreu o maior aumento do consumo diário de energia per 
capita no menor intervalo de tempo.Gabarito “E” 
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59. (ENEM 2003) Do ponto de vista ambiental, uma distinção 
importante que se faz entre os combustíveis é serem pro-
venientes ou não de fontes renováveis. No caso dos deri-
vados de petróleo e do álcool de cana, essa distinção se 
caracteriza 

(A) pela diferença nas escalas de tempo de formação das fon-
tes, período geológico no caso do petróleo e anual no da 
cana. 

(B) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível 
utilizado, tempo muito maior no caso do álcool. 

(C) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível uti-
lizado, tempo muito maior no caso dos derivados do petróleo. 

(D) pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade 
de combustível, tempo muito maior para os derivados do 
petróleo do que do álcool. 

(E) pelo	 tempo	de	produção	de	combustível,	pois	o	 refino	do	
petróleo leva dez vezes mais tempo do que a destilação do 
fermento de cana. 

A distinção entre fontes de energia renováveis e não renováveis ocorre em 
razão da finitude das reservas existentes na natureza e da sua capacidade de 
renovação, isto é, do tempo necessário para a reposição dessas reservas. 
Dessa forma, no caso dos derivados de petróleo, a formação da fonte (pe-
tróleo) ocorre ao longo de milhões de anos, ou seja, numa escala de tempo 
geológica; no caso do etanol, a formação da fonte (cana-de-açúcar) ocorre 
após o ciclo de cultura de cana, ou seja, numa escala de tempo anual.Gabarito “A” 

4.4. As questões ambientais 
contemporâneas: mudança climática, 
ilhas de calor, efeito estufa, chuva 
ácida, a destruição da camada de 
ozônio. A nova ordem ambiental 
internacional; políticas territoriais 
ambientais; uso e conservação 
dos recursos naturais, unidades de 
conservação, corredores ecológicos, 
zoneamento ecológico e econômico

60. (ENEM 2015) 
Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de 
água por causa da seca. Mas, uma região de Minas 
Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto 
em tempo de chuva como na seca. As veredas estão 
secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, 
elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa-d’água 
do grande sertão de Minas.

VIEIRA, C. Degradação do solo causa perda de fontes  
de água de famílias de MG. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 1 nov. 2014.

As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico 
dos cursos de água no ambiente do Cerrado, pois
(A) colaboram	para	a	formação	de	vegetação	xerófila.
(B) formam os leques aluviais nas planícies das bacias.
(C) fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia.
(D) contribuem para o aprofundamento dos talvegues à jusante.
(E) constituem um sistema represador da água na chapada.

A Vereda é um tipo de vegetação com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa 
(buriti) emergente, em meio a agrupamentos mais ou menos densos de 
espécies arbustivo-herbáceas. A ocorrência da Vereda resulta do afloramen-
to do reservatório subterrâneo de água (lençol freático), decorrente de ca-

madas de permeabilidade diferentes em áreas de deposição de sedimentos 
do período Cretáceo e Triássico. As veredas têm um papel fundamental no 
equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do Cerrado, pois 
constituem um sistema represador da água na chapada.

Gabarito “E” 

61. (ENEM 2015) 
A questão ambiental, uma das principais pautas contem-
porâneas, possibilitou o surgimento de concepções polí-
ticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação 
ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da 
natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob 
qualquer	justificativa.

PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a  
natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização  

Brasileira, 2006 (adaptado).

Considerando as atuais concepções políticas sobre a questão 
ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção 
do meio ambiente está baseada na
(A) prática econômica sustentável.
(B) contenção de impactos ambientais.
(C) utilização progressiva dos recursos naturais.
(D) proibição permanente da exploração da natureza.
(E) definição	de	áreas	prioritárias	para	a	exploração	econômica.

O texto aborda uma concepção política sobre a questão ambiental denominada 
preservação ambiental (ou preservacionismo), que está baseada na premissa 
da intocabilidade da natureza e da proibição permanente da sua exploração.

Gabarito “D” 

62. (ENEM 2015) 
As	autoridades	de	Kiribati,	arquipélago	do	Oceano	Pacífico	
formado por 33 atóis e uma ilha de coral, estão conscien-
tizando sua população para que aceitem que, nas próxi-
mas décadas, terão de fugir do país. A estimativa é que, 
em um período de 50 anos, as ilhas podem desaparecer. 
O governo convocou os líderes de todas as ilhas para con-
vencê-los da importância de mudar a mentalidade das pes-
soas, com pleno conhecimento que é uma questão muito 
sensível porque ameaça a própria identidade de um país. 
Kiribati já antecipou convênios com Austrália e Nova Zelân-
dia para enviar seus cidadãos aos países vizinhos, algo 
que muitos dos moradores do arquipélago não aceitam.

Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012.

No texto, faz-se referência a um problema que se tornou um tema 
recorrente na agenda global. Nesse sentido, a preocupação apre-
sentada pela população de Kiribati fundamenta-se na previsão de
(A) submersão de terras habitadas, decorrente da elevação do 

nível do mar.
(B) ocorrência de tsunamis, derivada de mudanças no eixo de 

rotação do planeta.
(C) erupções vulcânicas frequentes, visto que estão assenta-

dos sobre o Círculo do Fogo.
(D) terremotos com magnitude extrema, devido à proximidade 

de bordas de placas tectônicas.
(E) furacões de grande intensidade, em função de redução da 

temperatura	média	do	Oceano	Pacífico.

O problema que se tornou um tema recorrente na agenda global é o aque-
cimento global, um fenômeno climático caracterizado pelo aumento das 
temperaturas médias do planeta em razão da intensificação do efeito estufa, 
causando diversas consequencias como o degelo (sobretudo das calotas 
polares) e a elevação do nível dos oceanos. Assim, a preocupação da po-
pulação de Kiribati está relacionada com a previsão de submersão de terras 
habitadas, decorrente da elevação do nível do mar.

Gabarito “A” 
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63. (ENEM 2015) 

TEXTO I

Os problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes ecossistemas da Terra, causando 
desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a qualidade de vida.

Disponível em: www.repository.utl.pt. Acesso em: 29 jul. 2012.

TEXTO II

Disponível em: www.netuno.eco.br. Acesso em: 29 jul. 2012.

As imagens representam as geleiras da Groenlândia, que sofreram e sofrem impactos, resultantes do(a)
(A) ilha de calor.
(B) chuva ácida.
(C) erosão eólica.
(D) inversão térmica.
(E) aquecimento global.

O aquecimento global é um fenômeno climático caracterizado pelo aumento das temperaturas médias do planeta em razão da intensificação do efeito estufa, 
causado, em tese, pelas atividades humanas (entre outros fatores), provocando o degelo como o ocorrido na Groenlândia.

Gabarito “E” 

64. (ENEM 2013)

No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência 
direta desse problema está na

(A) redução	da	flora.
(B) elevação das marés.
(C) erosão das encostas.
(D) laterização dos solos.
(E) fragmentação das rochas.
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A: correta: a ocorrência de precipitações ácidas potencializam a morte de 
parte da cobertura vegetal; B: incorreta: a possível elevação das marés é 
um fenômeno decorrente do aquecimento global e do derretimento das 
calotas polares; C: incorreta: a queda das encostas seria mais acentuada 
em terrenos com grande declividade e sem cobertura vegetal satisfatória; 
D: incorreta: a laterização tem por característica a formação de uma cas-
ca ferruginosa. Portanto, tal fenômeno é comum em solos com grande 
presença de minério de ferro; E: incorreta: a fragmentação das rochas 
é uma consequência indireta do intemperismo químico provocado pela 
ação da água.Gabarito “A” 

65. (ENEM 2012) 

A maior parte dos veículos de transporte atualmente é 
movida por motores a combustão que utilizam deriva-
dos de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior 
consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de 
crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros seto-
res têm obtido bons resultados na redução do consumo, 
os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de 
derivados do óleo. 

MURTA, A. Energia: o vicio da civilização. Rio de Janeiro:  
Garamond, 2011 (adaptado). 

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo 
setor de transportes e uma medida para promover a redução 
do seu uso, estão indicados, respectivamente, em: 
(A) Aumento da poluição sonora - construção de barreiras 

acústicas. 
(B) Incidência da chuva ácida - estatização da indústria auto-

mobilística. 
(C) Derretimento das calotas polares - incentivo aos transpor-

tes de massa. 
(D) Propagação de doenças respiratórias - distribuição de 

medicamentos gratuitos. 
(E) Elevação das temperaturas médias - criminalização da 

emissão de gás carbônico.

A: incorreta: o aumento da poluição sonora não gerou a propagação no uso 
de barreiras acústicas. Tais barreiras existem de forma restrita e geralmente 
são criadas por iniciativa particular; B: incorreta: as chuvas ácidas torna-
ram-se um fenômeno mundial. Porém, como grande parte das empresas 
automobilísticas mundiais é de capital privado, cabe a cada uma decidir 
quais os mecanismos tecnológicos a serem utilizados para minimizar o uso 
de combustíveis altamente poluentes; C: correta: os gases de efeito estufa 
provenientes da queima de combustíveis fósseis, são os principais respon-
sáveis pelo aquecimento global. Como consequência deste fenômeno, ob-
serva-se alguns desastres ambientais, dentre os quais está o derretimento 
das calotas polares. O incentivo ao uso do transporte de massa reduziria 
em parte o consumo de combustíveis, minimizando o desastre ambiental 
destacado; D: incorreta: a propagação de doenças alérgicas e respiratórias 
obriga os enfermos a utilizarem remédios para curarem seus males, porém 
tais medicamentos nem sempre são distribuídos de forma gratuita, pois 
muitos deles têm alto valor, onerando em demasia os cofres públicos; E: 
incorreta: não há um método eficiente de se fiscalizar e punir aqueles que 
poluem em demasia o planeta.  Gabarito “C” 

66. (ENEM 2012) 

O uso da água aumenta de acordo com as necessidades 
da população no mundo. Porém, diferentemente do que 
se possa imaginar, o aumento do consumo de água supe-
rou em duas vezes o crescimento populacional durante o 
século XX. 

TEIXEIRA, W. et aI. Decifrando a Terra.  
São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a 
lógica de uso da água apresentada no texto é a 

(A) ampliação de sistemas de reutilização hídrica. 
(B) expansão da irrigação por aspersão das lavouras. 
(C) intensificação	do	controle	do	desmatamento	de	florestas.	
(D) adoção de técnicas tradicionais de produção. 
(E) criação	 de	 incentivos	 fiscais	 para	 o	 cultivo	 de	 produtos	

orgânicos.

A: correta: como o ritmo de consumo cresce assustadoramente, é im-
prescindível o uso de sistemas de reutilização hídrica, somadas ao uso 
mais racional de água; B: incorreta: a técnica de aspersão da lavou-
ra, onde a água cai sobre a cultura de forma semelhante à chuva, gera 
enormes perdas hídricas; C: incorreta: a intensificação do controle do 
desmatamento de florestas não gera, num curto prazo, o aumento da 
oferta de água superficial; D: incorreta: a maior parte das técnicas tra-
dicionais de produção agrícola reduz a oferta hídrica. O desmatamento 
indiscriminado deixa o solo exposto à ação erosiva da chuva. Os mate-
riais erodidos podem se acumular em fundos de lagos ou rios, reduzindo 
seu volume; E: incorreta: a criação de incentivos fiscais para o cultivo 
de produtos orgânicos reduziria o uso de agrotóxicos, mas não haveria 
a redução significativa de água.Gabarito “A” 

67. (ENEM 2011)

Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva 
ácida”, descrevendo precipitações ácidas em Manchester 
após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo dema-
siado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, 
ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotí-
culas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva 
ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois 
tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são leva-
dos pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões 
distantes. A água de forma pura apresenta pH 7, e, ao 
contatar	 agentes	 poluidores,	 reage	modificando	 seu	 pH	
para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, 
deixando consequências. 

Disponível em: <http://www.brasilescola.com>.  
Acesso em: 18 maio 2010 (adaptado). 

O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de 
graves problemas ao meio ambiente: a chuva ácida (pluviosi-
dade com pH baixo). Esse fenômeno tem como consequência 

(A) a corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, 
destruição	da	cobertura	vegetal	e	acidificação	dos	lagos.	

(B) a diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de 
chuva retira poluentes da atmosfera. 

(C) a	destruição	da	 fauna	e	da	flora,	e	 redução	dos	 recursos	
hídricos, com o assoreamento dos rios. 

(D) as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, 
corroendo,	em	curto	prazo,	automóveis	e	fios	de	cobre	da	
rede elétrica. 

(E) a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas, 
em sua maioria, no Nordeste do nosso país.

A chuva ácida provoca diversas consequências ambientais e sociais, tais 
como a destruição da cobertura vegetal, acidificação dos lagos, alteração 
dos ecossistemas aquáticos, modificação das propriedades do solo, corro-
são de metais, pinturas e monumentos históricos, destruição das lavouras e 
danos à saúde humana. As demais alternativas apresentam fenômenos que 
não são causados pela acidez da chuva.Gabarito “A” 
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68. (ENEM 2011)

Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da 
informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os 
setores econômicos. Através delas, um maior número de 
produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e 
serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equi-
pamentos e a sua capacidade de reparação, o ciclo de vida 
desses produtos diminui, resultando em maior necessidade 
de matéria-prima para a fabricação de novos. 

GROSSARD, C. Le Monde Diplomatique Brasil.  
Ano 3, n. 36, 2010 (adaptado). 

A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente 
produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, 
associado a modos incorretos de deposição, 
(A) provoca a contaminação do solo e do lençol freático, oca-

sionando assim graves problemas socioambientais, que 
se adensarão com a continuidade da cultura do consumo 
desenfreado. 

(B) produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sana-
dos por cadeias de organismos decompositores que assu-
mem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em 
lixões.

(C) multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados 
atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simpli-
ficada	e	barata	o	problema	de	deposição	de	resíduos	nas	
grandes cidades. 

(D) estimula o empreendedorismo social, visto que um grande 
número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos 
lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resí-
duos tecnológicos. 

(E) possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que 
podem ser destinados a associações e cooperativas de 
catadores	de	materiais	recicláveis,	financiados	por	institui-
ções da sociedade civil ou pelo poder público. 

A destinação inadequada do lixo, especialmente em lixões a céu aberto, 
provoca graves problemas socioambientais, como a contaminação do solo 
e do lençol freático, que é causada principalmente pelo chorume – líquido 
escuro com alta carga poluidora, baixa biodegradabilidade e metais pesa-
dos, proveniente de matérias orgânicas em putrefação. Esses problemas 
aumentam à medida que cresce a cultura do consumo desenfreado na so-
ciedade moderna e, paralelamente, diminui o ciclo de vida dos produtos. 
Consequentemente, a quantidade de lixo gerado cresce cada vez mais. As 
demais alternativas apresentam justificativas incorretas para os efeitos ge-
rados pela disposição incorreta do lixo.Gabarito “A” 

69. (ENEM 2011)

O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante 
da	modificação	das	condições	iniciais	do	clima	pelo	pro-
cesso	de	urbanização,	caracterizado	pela	modificação	do	
solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as ati-
vidades 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 trá-
fego terrestre. 

Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre quando a temperatu-
ra de áreas altamente urbanizadas se torna superior à de áreas menos 
urbanizadas do entorno. Esse fenômeno é verificado principalmente nas 
grandes cidades, onde a temperatura do centro urbano costuma ser muito 
superior à da periferia ou de zonas rurais próximas, constituindo uma 
verdadeira “ilha climática de calor”. Esse fenômeno é causado por diver-
sos fatores: impermeabilização do solo; ausência de áreas verdes; elevada 
capacidade de absorção de calor pelas superfícies urbanas (asfalto, con-
creto etc.); poluição atmosférica; concentração de edifícios que barram a 
passagem dos ventos; grande utilização de energia por veículos, indús-
trias e residências.Gabarito “D” 

70. (ENEM 2011)

O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 minutos 
de casa para o trabalho, todos os dias. Nunca foi atingido 
por um carro. Mesmo assim, é vítima diária do trânsito de 
São Paulo: a cada minuto sobre a bicicleta, seus pulmões 
são envenenados com 3,3 microgramas de poluição par-
ticulada – poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em 
suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos orgâni-
cos e outras substâncias nocivas. 

ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008. 

A população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas 
condições socioambientais das do professor citado no texto 
apresentará uma tendência de 

(A) ampliação da taxa de fecundidade. 
(B) diminuição da expectativa de vida. 
(C) elevação do crescimento vegetativo. 
(D) aumento na participação relativa de idosos. 
(E) redução na proporção de jovens na sociedade.

Nas grandes metrópoles brasileiras, a população sofre os efeitos da polui-
ção atmosférica, cujas substâncias nocivas provocam diversos problemas 
de saúde, que podem aumentar os índices de mortalidade e, consequente-
mente, reduzir a expectativa de vida.Gabarito “B” 

71. (ENEM 2010) 

Os	lixões	são	o	pior	tipo	de	disposição	final	dos	resíduos	
sólidos de uma cidade, representando um grave problema 
ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é 
jogado diretamente no solo e a céu aberto, sem nenhuma 
norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a 
contaminação do solo e das águas pelo chorume (líquido 
escuro com alta carga poluidora, proveniente da decom-
posição da matéria orgânica presente no lixo).

RICARDO, B.; CANPANILLI, M. Almanaque Brasil  
Socioambiental 2008. São Paulo,  

Instituto Socioambiental, 2007.

Considere um município que deposita os resíduos sólidos pro-
duzidos por sua população em um lixão. Esse procedimento é 
considerado um problema de saúde pública porque os lixões
(A) causam problemas respiratórios, devido ao mau cheiro que 

provém da decomposição.
(B) são locais propícios a proliferação de vetores de doenças, 

além de contaminarem o solo e as águas.
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(C) provocam o fenômeno da chuva ácida, devido aos gases 
oriundos da decomposição da matéria orgânica.

(D) são instalados próximos ao centro das cidades, afetando 
toda a população que circula diariamente na área.

(E) são responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na 
região onde são instalados, o que leva à escassez de água.

A disposição dos resíduos sólidos em lixões a céu aberto causa graves 
problemas socioambientais e de saúde pública, haja vista que esses locais 
se tornam propícios à proliferação de vetores de doenças (como insetos e 
roedores), bem como provocam a contaminação do solo e das águas devido 
ao chorume. As demais alternativas não apresentam os efeitos negativos 
causados especificamente pelos lixões.Gabarito “B” 

72. (ENEM 2010)

Disponível em: <http://img15.imageshack.us  
(adaptado).

A maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico 
apresentado	na	figura	relaciona-se	a

(A) concentrações urbano-industriais.
(B) episódios	de	queimadas	florestais.
(C) atividades de extrativismo vegetal.
(D) índices de pobreza elevados.
(E) climas quentes e muito úmidos.

Chuva ácida é a denominação dada à precipitação atmosférica com acidez 
maior do que a normal (pH inferior a 5,6). Toda chuva é naturalmente ácida 
por causa da presença de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, o qual 
se dissolve na água formando um ácido fraco, o ácido carbônico (H2CO3). 
O aumento da acidez da chuva decorre da alta concentração de óxidos de 
enxofre (SOx) e de nitrogênio (NOx) na atmosfera, em razão da queima de 
combustíveis fósseis. Esses compostos se dissolvem na água, formando 
ácidos fortes, como o ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nitroso (HNO2) e ácido 
nítrico (HNO3). Logo, a maior frequência na ocorrência da chuva ácida está 
relacionada às concentrações urbano-industriais, onde há maior poluição 
atmosférica. Vale lembrar, contudo, que, devido à ação das correntes at-
mosféricas, a chuva ácida pode se precipitar em locais distantes de onde os 
poluentes foram emitidos.Gabarito “A” 

73. (ENEM 2009)

O homem construiu sua história por meio do constante 
processo de ocupação e transformação do espaço natu-
ral. Na verdade, o que variou, nos diversos momentos da 
experiência humana, foi a intensidade dessa exploração. 

Disponível em: <http://www.simposioreformaagraria.propp.ufu.br>.   
Acesso em: 09 jul. 2009 (adaptado). 

Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente 
intensificação	 da	 exploração	 de	 recursos	 naturais,	 facilitada	
pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história, é 
(A) a diminuição do comércio entre países e regiões, que se 

tornaram	autossuficientes	na	produção	de	bens	e	serviços.	
(B) a ocorrência de desastres ambientais de grandes propor-

ções, como no caso de derramamento de óleo por navios 
petroleiros. 

(C) a melhora generalizada das condições de vida da popula-
ção mundial, a partir da eliminação das desigualdades eco-
nômicas na atualidade. 

(D) o desmatamento, que eliminou grandes extensões de 
diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser 
ocupadas por centros industriais modernos. 

(E) o	 aumento	 demográfico	 mundial,	 sobretudo	 nos	 países	
mais desenvolvidos, que apresentam altas taxas de cresci-
mento vegetativo. 

Com o desenvolvimento tecnológico, intensificou-se a exploração de recur-
sos naturais pelo homem, o que tem provocado a ocorrência de desastres 
ambientais de grandes proporções, como os derramamentos de óleo no 
mar por navios petroleiros ou plataformas de petróleo, os acidentes radioa-
tivos em usinas nucleares, entre outros.Gabarito “B” 

74. (ENEM 2009)

Disponível em: <http://clickdigitalsj.com.br>.  
Acesso em: 9 jul. 2009. 

Disponível em: <http://conexaoambiental.zip.net/images/ charge.jpg>.  
Acesso em: 9 jul. 2009. 

Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infe-
re-se que 
(A) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões 

que os caracterizem.
(B) as intervenções humanas nas regiões polares são mais 

intensas que em outras partes do globo.
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(C) o processo de aquecimento global será detido com a elimina-
ção das queimadas.

(D) a	 destruição	 das	 florestas	 tropicais	 é	 uma	 das	 causas	 do	
aumento da temperatura em locais distantes como os polos.

(E) os	parâmetros	climáticos	modificados	pelo	homem	afetam	
todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance 
regional.

Atualmente, prevalece a teoria de que existe relação entre a ação antrópica 
e as mudanças climáticas globais. Assim, com base nas charges, pode-se 
concluir que a destruição (queimadas) das florestas tropicais é uma das 
causas do aumento da temperatura nas regiões polares.Gabarito “D” 

75. (ENEM 2009 – SIMULADO)

O efeito estufa não é fenômeno recente e, muito menos, 
naturalmente	maléfico.	Alguns	dos	gases	que	o	provocam	
funcionam como uma capa protetora que impede a disper-
são total do calor e garante o equilíbrio da temperatura na 
Terra. Cientistas americanos da Universidade da Virgínia 
alegam ter descoberto um dos primeiros registros da ação 
humana sobre o efeito estufa. Há oito mil anos, houve 
uma súbita elevação da quantidade de CO2 na atmosfera 
terrestre. Nesse mesmo período, agricultores da Europa 
e da China já dominavam o fogo e haviam domesticado 
cães e ovelhas. A atividade humana da época com maior 
impacto sobre a organização social e sobre o ambiente 
foi o começo do plantio de trigo, cevada, ervilha e outros 
vegetais. Esse plantio passou a exigir áreas de terreno 
livre de sua vegetação original, providenciadas pelos inú-
meros grupos humanos nessas regiões com métodos ele-
mentares de preparo do solo, ainda hoje, usados e conde-
nados, em razão dos problemas ambientais decorrentes.

Aquecimento	global	e	a	nova	geografia	de	produção	no	Brasil. 
Disponível em: <http://www.embrapa.br/publicacoes/tecnico/ 

aquecimentoglobal.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.  
(com adaptações).

Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as pri-
meiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental 
mencionado foi decorrente

(A) da manipulação de alimentos cujo cozimento e consumo 
liberavam grandes quantidades de calor e gás carbônico.

(B) da queima ou da deterioração das árvores derrubadas para 
o plantio, que contribuíram para a liberação de gás carbô-
nico	e	poluentes	em	proporções	significativas.

(C) do início da domesticação de animais no período mencio-
nado, a qual contribuiu para uma forte elevação das emis-
sões de gás metano.

(D) da derrubada de árvores para a fabricação de casas e 
móveis, que representou o principal fator de liberação de 
gás carbônico na atmosfera naquele período.

(E) do incremento na fabricação de cerâmicas que, naquele 
período, contribuiu para a liberação de material particulado 
na atmosfera.

De acordo com a pesquisa, um dos primeiros registros da ação humana 
sobre o efeito estufa ocorreu há oito mil anos com o desenvolvimento da 
agricultura. Nessa época, a supressão da vegetação primitiva com o empre-
go de técnicas rudimentares (queima e deterioração de árvores derrubadas) 
com o fim de liberar áreas para o plantio de alimentos gerou impactos am-
bientais significativos, como a liberação de gás carbônico (CO2) e poluentes 
na atmosfera.Gabarito “B” 

76. (ENEM 2006) A poluição ambiental tornou-se grave pro-
blema a ser enfrentado pelo mundo contemporâneo. 
No	gráfico	 seguinte,	 alguns	 países	 estão	 agrupados	 de	
acordo com as respectivas emissões médias anuais de 
CO2 per capita.

O Estado de S. Paulo, 22/7/2004 (com adaptações).

Considerando as características dos países citados, bem como 
as emissões médias anuais de CO2 per capita indicadas no grá-
fico,	assinale	a	opção	correta.

(A) O índice de emissão de CO2 per capita dos países da União 
Europeia se equipara ao de alguns países emergentes.

(B) A China lança, em media, mais CO2 per capita na atmosfera 
que os EUA.

(C) A soma das emissões de CO2 per capita de Brasil, Índia e 
Indonésia é maior que o total lançado pelos EUA.

(D) A emissão de CO2 é tanto maior quanto menos desenvol-
vido e o pais.

(E) A média de lançamento de CO2 em regiões e países desen-
volvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano.

O gráfico mostra que o índice de emissão de CO2 per capita dos países 
da União Europeia se equipara ao de alguns países emergentes, tais como 
China, México, Chile, Argentina e Venezuela.Gabarito “A” 

77. (ENEM 2002)

“A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem 
pedras; a era do petróleo chegará igualmente ao fim, 
mas não por falta de petróleo”.

Xeque Yamani, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita.  
O Estado de S. Paulo, 20/08/2001. 

Considerando as características que envolvem a utilização das 
matérias-primas citadas no texto em diferentes contextos histó-
rico-geográficos,	é	correto	afirmar	que,	de	acordo	com	o	autor,	
a	exemplo	do	que	aconteceu	na	Idade	da	Pedra,	o	fim	da	era	
do Petróleo estaria relacionado 

(A) à redução e esgotamento das reservas de petróleo. 
(B) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas 

fontes de energia. 
(C) ao desenvolvimento dos transportes e consequente 

aumento do consumo de energia. 
(D) ao excesso de produção e consequente desvalorização do 

barril de petróleo. 
(E) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. 

O fim da Era do Petróleo se dará por causa do desenvolvimento tecnológico 
e da utilização de fontes alternativas de energia, e não por causa da escassez 
de combustíveis fósseis.Gabarito “B” 
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78. (ENEM 1999) 

Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em 
quatro e meio bilhões de anos (4,5 x 109 anos), com 
a de uma pessoa de 45 anos, então, quando começa-
ram	a	 florescer	 os	 primeiros	 vegetais,	 a	Terra	 já	 teria	
42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas 
últimas quatro horas e, há cerca de uma hora, viu-o 
começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto 
percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, como 
denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi 
nesses últimos sessenta segundos que se produziu 
todo o lixo do planeta!

O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da 
Terra e a de uma pessoa, pretende mostrar que

(A) a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, pertur-
bando desde então seu desenvolvimento.

(B) o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricul-
tura e a indústria, em suma, ao poluir.

(C) desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano 
todas as transformações e perturbações.

(D) o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez 
vezes mais recente que o do nosso planeta.

(E) a industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem 
precedentes em termos de dano ambiental.

Ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a idade do homem, o 
texto pretende mostrar a dimensão do impacto causado pela industriali-
zação ao planeta. Trata-se de um processo muito recente, de velocidade 
vertiginosa e sem precedentes em termos de dano ambiental, já que pro-
duziu todo o lixo do planeta num curto período de tempo – os últimos 60 
segundos na escala apresentada.Gabarito “E” 

4.5. Origem e evolução do conceito de 
sustentabilidade

79. (ENEM 2015) 
A razão principal que leva o capitalismo comosistema 
a ser tão terrivelmente destrutivo da biosfera é que, na 
maioria dos casos, os produtores que lucram com a des-
truição não a registram como um custo de produção, mas 
sim, precisamente ao contrário, como uma redução no 
custo. Por exemplo, se um produtor joga lixo em um rio, 
poluindo suas águas, esse produtor considera que está 
economizando o custo de outrosmétodos mais seguros, 
porém mais caros de dispor do lixo.

WALLERSTEIN, I. Utopística ou as decisões históricas do  
século vinte e um. Petrópolis: Vozes, 2003.

A pressão dos movimentos socioambientais, na tentativa de 
reverter a lógica descrita no texto, aponta para a
(A) emergência de um sistema econômico global que secunda-

riza os lucros.
(B) redução dos custos de tratamento de resíduos pela isenção 

fiscal	das	empresas.
(C) flexibilização	do	trabalho	como	estratégia	positiva	de	corte	

de custos empresariais.
(D) incorporação de um sistema normativo ambiental no pro-

cesso deprodução industrial.
(E) minimização do papel do Estado em detrimento das organi-

zações não governamentais.

Nas últimas décadas, sociedade e movimentos socioambientais têm pressio-
nado pela incorporação de um sistema normativo ambiental no processo de 
produção industrial, fazendo com que os produtores adotem práticas ecologi-
camente corretas no processo produtivo para reduzir a poluição e o desperdício.

Gabarito “D” 

80. (ENEM 2014) 

Disponível em: http://sys2.sbgf.org.br. Acesso em: 13 maio 2013 (adaptado).

A preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto pressupõe

(A) impedir a perfuração de poços.
(B) coibir o uso pelo setor residencial.
(C) substituir as leis ambientais vigentes.
(D) reduzir o contingente populacional na área.
(E) introduzir a gestão participativa entre os municípios.

A preservação da sustentabilidade do Aquífero Alter do Chão pressupõe introduzir a gestão participativa entre os municípios dos Estados do Amazonas, Pará 
e Amapá, por onde o aquífero se estende.

Gabarito “E” 
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81. (ENEM 2013)

Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo 
complexo de energia a base de ventos, no sudeste da 
Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá 
capacidade	para	gerar	375	MW	(megawatts),	total	sufi-
ciente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habi-
tantes.

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi  
na Bahia. Folha de S.Paulo, 2 dez. 2012

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte 
consequência para o sistema energético brasileiro:
(A) Redução da utilização elétrica.
(B) Ampliação do uso bioenergético.
(C) Expansão das fontes renováveis.
(D) Contenção da demanda urbano-industrial.
(E) Intensificação	da	dependência	geotérmica.

A: incorreta: o sistema eólico ampliará a oferta de energia elétrica no 
país; B: incorreta: o sistema eólico faz uso de uma força natural, não 
utilizando nenhum recurso bioenergético, como etanol ou biodiesel; C: 
correta: com a energia eólica, haverá ampliação da matriz energética 
brasileira no tocante ao uso de mais uma fonte renovável. Além dela, fa-
zem parte deste grupo a energia hidrelétrica, solar e o etanol; D: incorre-
ta: o uso de energia eólica funcionará como energia complementar para 
abastecer a enorme demanda urbana e industrial; E: incorreta: o Brasil 
não tem em seu território nenhuma atividade geológica significativa que 
facilite a obtenção de calor oriunda do interior da Terra. Portanto, o país 
não utiliza energia geotérmica.Gabarito “C” 

82. (ENEM 2010)

O crescimento rápido das cidades nem sempre é 
acompanhado, no mesmo ritmo, pelo atendimento de 
infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida. A 
deficiência	de	redes	de	água	tratada,	de	coleta	e	trata-
mento de esgoto, de pavimentação de ruas, de galerias 
de águas pluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, 
de	núcleos	de	formação	educacional	e	profissional,	de	
núcleos de atendimento médico-sanitário é comum nes-
sas cidades.

ROSS, J. L S. (Org.) Geografia do Brasil.  
São Paulo: EDUSP, 2009 (adaptado). 

Sabendo que o acelerado crescimento populacional urbano 
está	 articulado	 com	 a	 escassez	 de	 recursos	 financeiros	 e	
a	dificuldade	de	 implementação	de	 leis	 de	proteção	ao	meio	
ambiente, pode-se estabelecer o estímulo a uma relação sus-
tentável entre conservação e produção a partir
(A) do aumento do consumo, pela população mais pobre, de 

produtos industrializados para o equilíbrio da capacidade 
de consumo entre as classes.

(B) da seleção e recuperação do lixo urbano, que já é uma prá-
tica rotineira nos grandes centros urbanos dos países em 
desenvolvimento.

(C) da diminuição acelerada do uso de recursos naturais, ainda 
que isso represente perda da qualidade de vida de milhões 
de pessoas.

(D) da fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis, 
evitando-se substituições e descartes, como medidas para 
a redução da degradação ambienta!.

(E) da transferência dos aterros sanitários para as partes mais 
periféricas das grandes cidades, visando-se à preservação 
dos ambientes naturais.

Uma relação sustentável entre conservação e produção pode ser estabelecida 
a partir da fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis, evitando-se 
substituições e descartes, como medidas para a redução da degradação am-
biental. Com isso, diminuir-se-á o consumo de recursos naturais (matérias- 
-primas e energia), bem como a geração de lixo.Gabarito “D” 

83. (ENEM 2010)
O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem 
do lixo está muito abaixo das necessidades da indús-
tria. No entanto, mais que uma forma de responder ao 
aumento da demanda industrial por matérias-primas e 
energia, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo 
no processo industrial.

SCARLATO. F. C.; PONTlN. J. A. Do nicho ao lixo. 
 São Paulo: Atual, 1992 (adaptado).

A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a 
uma situação de sustentabilidade que
(A) reduz o buraco na camada de ozônio nos distritos industriais.
(B) O ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos polos petro-

químicos.
(C) diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias 

siderúrgicas.
(D) diminui a possibilidade de formação das ilhas de calor nas 

áreas urbanas.
(E) reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de 

bens de consumo.

A reciclagem do lixo corresponde a uma situação de sustentabilidade que re-
duz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo, pois 
reutiliza, no processo produtivo, resíduos que seriam descartados no lixo.Gabarito “E” 
84. (ENEM 2009) No presente, observa-se crescente atenção 

aos efeitos da atividade humana, em diferentes áreas, 
sobre o meio ambiente, sendo constante, nos fóruns inter-
nacionais e nas instâncias nacionais, a referência à susten-
tabilidade como princípio orientador de ações e propostas 
que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela 

(A) incapacidade de se manter uma atividade econômica ao 
longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente. 

(B) incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado 
e preservação de recursos naturais e de fontes não renová-
veis de energia. 

(C) interação de todas as dimensões do bem-estar humano 
com o crescimento econômico, sem a preocupação com a 
conservação dos recursos naturais que estivera presente 
desde a Antiguidade. 

(D) proteção da biodiversidade em face das ameaças de des-
truição	que	sofrem	as	florestas	tropicais	devido	ao	avanço	
de	atividades	como	a	mineração,	a	monocultura,	o	 tráfico	
de madeira e de espécies selvagens. 

(E) necessidade de se satisfazer as demandas atuais coloca-
das pelo desenvolvimento sem comprometer a capacidade 
de as gerações futuras atenderem suas próprias necessi-
dades nos campos econômico, social e ambiental. 

Desenvolvimento sustentável consiste na necessidade de se satisfazer as 
demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento sem comprometer a 
capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades 
nos campos econômico, social e ambiental. Esse termo foi utilizado pela 
primeira vez em 1987, num documento intitulado Nosso Futuro Comum ou 
Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, que foi criada pelas Nações Unidas para discutir 
e propor meios de harmonizar o desenvolvimento econômico com a con-
servação ambiental.Gabarito “E” 
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85. (ENEM 2004) Em 2003, deu-se início às discussões do 
Plano Amazônia Sustentável, que rebatiza o Arco do Des-
matamento, uma extensa faixa que vai de Rondônia ao 
Maranhão,	 como	Arco	do	Povoamento	Adensado,	 a	 fim	
de reconhecer as demandas da população que vive na 
região. A Amazônia Ocidental, em contraste, é conside-
rada nesse plano como uma área ainda amplamente pre-
servada, na qual se pretende encontrar alternativas para 
tirar	mais	renda	da	floresta	em	pé	do	que	por	meio	do	des-
matamento. O quadro apresenta as três macrorregiões e 
três estratégias que constam do Plano.

Estratégias:

I. Pavimentação de rodovias para levar a soja até o rio 
Amazonas, por onde será escoada.

II. Apoio à produção de fármacos, extratos e couros vegetais.

III. Orientação para a expansão do plantio de soja, 
atraindo os produtores para áreas já desmatadas e atual-
mente abandonadas.

Considerando	 as	 características	 geográficas	 da	 Amazônia,	
aplicam-se às macrorregiões Amazônia Ocidental, Amazônia 
Central e Arco do Povoamento Adensado, respectivamente, as 
estratégias
(A) I, II e III. 
(B) I, III e II. 
(C) III, I e II. 
(D) II, I e III. 
(E) III, II e I.

I: a estratégia de pavimentação de rodovias para levar a soja até o rio Ama-
zonas se aplica à macrorregião Amazônia Central, por ser uma região com 
extensas áreas preservadas e que tem sofrido forte expansão de novas 
fronteiras agropecuárias, principalmente ao longo dos eixos rodoviários e 
fluviais, tornando-se necessário criar mecanismo eficaz de ordenamento 
do território; II: a estratégia de apoio à produção de fármacos, extratos e 
couros vegetais se aplica à macrorregião Amazônia Ocidental, por ser uma 
extensa região amplamente preservada, distante de grandes rodovias e com 
imensa potencialidade de recursos naturais e disponibilidade de águas, tor-
nando-se necessário prever a expansão ordenada e implementar um desen-
volvimento sustentável sofisticado, mediante o aproveitamento de recursos 
naturais; III: a estratégia de orientação para a expansão do plantio de soja 
para áreas desmatadas e abandonadas é aplicável à macrorregião Arco do 
Povoamento Adensado, por ter sido a grande área de expansão da fronteira 
agropecuária, onde se concentra atualmente o cerne da economia regional, 
tornando-se necessário consolidar o desenvolvimento, prevenir fenômenos 
de abandono para novas fronteiras e recuperar áreas abandonadas e áreas 
alteradas por desmatamento ou criação extensiva.Gabarito “D” 

4.6. Estrutura interna da terra. Estruturas 
do solo e do relevo; agentes internos 
e externos modeladores do relevo

86. (ENEM 2015) 

Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento 
de	material	(solo	e	rocha)	vertente	abaixo	pela	influência	
da gravidade. As condições que favorecem os movimen-
tos de massa dependem principalmente da estrutura geo-
lógica, da declividade da vertente, do regime de chuvas, 
da perda de vegetação e da atividade antrópica.

BIGARELLA, J. J. Estrutura e origem das paisagens tropicais e  
subtropicais.Florianópolis: UFSC, 2003 (adaptado).

Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada 
em locais onde há

(A) exposição do solo.
(B) drenagem	eficiente.
(C) rocha matriz resistente.
(D) agricultura mecanizada.
(E) média pluviométrica elevada.

A ocorrência de movimentos de massa é minimizada em locais onde há 
drenagem eficiente, pois esta reduz a infiltração de água no solo e, conse-
quentemente, a erosão e saturação do solo.

Gabarito “B” 

87. (ENEM 2015) 

SUERTEGARAY, D. M. A. (Org.). Terra: feições ilustradas. Porto Alegre: 
EdUFRGS, 2003 (adaptado).

A imagem representa o resultado da erosão que ocorre em 
rochas nos leitos dos rios, que decorre do processo natural de

(A) fraturamento geológico, derivado da força dos agentes 
internos.

(B) solapamento de camadas de argilas, transportadas pela 
correnteza.

(C) movimento circular de seixos e areias, arrastados por 
águas turbilhonares.

(D) decomposição das camadas sedimentares, resultante da 
alteração química.

(E) assoreamento no fundo do rio, proporcionado pela chegada 
de material sedimentar.
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A imagem mostra as chamadas marmitas de gigante ou marmitas turbilho-
nares, que são depressões arredondadas de dimensões variáveis existentes 
no leito rochoso de alguns rios e no fundo das quais se encontram seixos e 
areias. Elas são formadas pelo processo natural de movimento circular de 
seixos e areias, arrastados por águas turbilhonares, cujo atrito é responsá-
vel por escavar depressões circulares, no leito dos rios, dentro das quais 
ficam aprisionadas.

Gabarito “C” 

88. (ENEM 2014) 

Disponível em: www.telescopionaescola.pro.br.  
Acesso em: 3 abr. 2014 (adaptado).

A partir da análise da imagem, o aparecimento da Dorsal 
Mesoatlântica está associada ao(à)

(A) separação da Pangeia a partir do período Permiano.
(B) deslocamento de fraturas no período Triássico.
(C) afastamento da Europa no período Jurássico.
(D) formação do Atlântico Sul no período Cretáceo.
(E) constituição de orogêneses no período Quaternário.

A separação entre o continente americano e os continentes europeu e afri-
cano se evidencia no perído Cretáceo da era Mesozoica, quando a fratura 
entre os mesmos abriu passagem para a emersão de material vulcânico que 
originou a cordilheira Dorsal Mesoatlântica.

Gabarito “D” 

89. (ENEM 2014) 

Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo 
mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à 
França num minuto para assistir ao pôr do sol.

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe.  
Rio de Janeiro: Agir, 1996.

A diferença espacial citada é causada por qual característica 
física	da	Terra?

(A) Achatamento de suas regiões polares.
(B) Movimento em torno de seu próprio eixo.
(C) Arredondamento de sua forma geométrica.
(D) Variação periódica de sua distância do Sol.
(E) Inclinação em relação ao seu plano de órbita.

A diferença horária entre os EUA e a França citada no texto é causada pelo 
movimento de rotação da Terra (movimento em torno de seu próprio eixo), 
o que gera a divisão da terra em 24 fusos horários.

Gabarito “B” 

90. (ENEM 2012) 

De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapi-
damente; lustres balançam, objetos se movem sozinhos 
e somos invadidos pela estranha sensação de medo do 
imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos 
são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um 
terremoto, um tipo de abalo sísmico. 

ASSAD, L Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. ComCiência: 
Revista	Eletrônica	de	Jornalismo	Científico,	n.	117,	abr.	2010.	 

Disponível em: <http://comciencia.br>. Acesso em: 2 mar. 2012. 

O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as 
populações que ocupam espaços próximos às áreas de 

(A) alívio da tensão geológica. 
(B) desgaste	da	erosão	superficial.	
(C) atuação do intemperismo químico. 
(D) formação de aquíferos profundos. 
(E) acúmulo de depósitos sedimentares. 

A: correta: os terremotos são resultantes da propagação de ondas sísmi-
cas oriundas da zona de contato entre duas ou mais placas tectônicas ou 
litosféricas. Em locais povoados, a existência de terremotos potencializa 
perdas humanas e materiais; B: incorreta: o desgaste da erosão superficial 
modela o relevo, ou seja, é um agente externo (exógeno). O terremoto 
é decorrente das forças internas (endógenas); C: incorreta: os agentes 
do intemperismo químico, como a água em seu estado líquido, modelam 
a crosta, porém não são os agentes responsáveis pelos terremotos: D: 
incorreta: a formação de aquíferos profundos está associada à presença 
de rochas permeáveis e impermeáveis, enquanto os terremotos são mais 
frequentes no limite entre as placas tectônicas; E: incorreta: o acúmulo 
de sedimentos gera novas formas na superfície terrestre, porém não gera 
terremotos nas áreas em que se depositou, pois este processo ocorre de 
forma lenta e gradual sobre a crosta.Gabarito “A” 

91. (ENEM 2012) 

As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos 
mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. 
Apresentam uma grande complexidade litológica, preva-
lecendo	as	rochas	metamórficas	muito	antigas	(Pré-Cam-
briano Médio e Inferior). Também ocorrem rochas intrusi-
vas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três 
as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guia-
nas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. 

ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 
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As regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm 
como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cris-
talinos, ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas 
nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se 
pela sua história geológica por 

(A) apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazi-
das minerais (ferro, manganês). 

(B) corresponderem ao principal evento geológico do Ceno-
zoico no território brasileiro. 

(C) apresentarem áreas arrasadas pela erosão, que originaram 
a maior planície do país. 

(D) possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em 
reservas de petróleo e gás natural. 

(E) o serem esculpidas pela ação do intemperismo físico, 
decorrente da variação de temperatura. 

A: correta: o escudo cristalino é uma província geológica com grande pre-
sença de minerais metálicos, dentre os quais se destacam os minérios de 
ferro e manganês; B: incorreta: os escudos cristalinos formaram-se na era 
Pré-Cambriana; C: incorreta: os escudos cristalinos estão presentes, sobre-
tudo, em planaltos e depressões; D: incorreta: petróleo e carvão mineral são 
encontrados em terrenos sedimentares; E: incorreta: no Brasil, os escudos 
cristalinos sofreram maior ação do intemperismo químico, decorrente da 
ação da água.Gabarito “A” 

92. (ENEM 2011)

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo:  
Nacional, 2009 (adaptado). 

O	gráfico	relaciona	diversas	variáveis	ao	processo	de	formação	
de solos. A interpretação dos dados mostra que a água é um 
dos importantes fatores de pedogênese, pois nas áreas 

(A) de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande 
profundidade de solos. 

(B) tropicais ocorre menor pluviosidade, o que se relaciona 
com a menor profundidade das rochas inalteradas. 

(C) de latitudes em torno de 30° ocorrem as maiores profundida-
des de solo, visto que há maior umidade. 

(D) tropicais a profundidade do solo é menor, o que evidencia 
menor intemperismo químico da água sobre as rochas. 

(E) de menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim 
como a maior profundidade dos solos.  

Nas áreas de menor latitude (tropicais), as rochas são mais alteradas no pro-
cesso de formação de solos (pedogênese), gerando solos com maior profun-

didade. De fato, nas regiões tropicais, onde as temperaturas são mais eleva-
das e a ação da chuva e a biológica são mais intensas, o intemperismo das 
rochas é mais acentuado, resultando na formação de solos mais profundos.Gabarito “E” 

93. (ENEM 2011)

Um dos principais objetivos de se dar continuidade às 
pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver 
os problemas oriundos desse processo, que, em última 
análise, geram uma série de impactos ambientais. Além 
disso, para a adoção de técnicas de conservação dos 
solos, é preciso conhecer como a água executa seu 
trabalho de remoção, transporte e deposição de sedi-
mentos. A erosão causa, quase sempre, uma série de 
problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em 
grandes áreas. 

GUERRA, A. J. T. Processos erosivos nas encostas. In: GUERRA, A. J. T.; 
CUNHA, S. B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos.  

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007 (adaptado). 

A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, 
pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da 
intensidade	de	fluxo	hídrico.	A	prática	humana	que	segue	no	
caminho contrário a essa solução é 
(A) a aração. 
(B) o terraceamento. 
(C) o pousio. 
(D) a drenagem. 
(E) o desmatamento. 

A prática humana contrária à preservação do solo é o desmatamento, pois 
a retirada da cobertura vegetal nas áreas de encostas deixa o solo exposto, 
aumentando a intensidade da erosão pluvial e, consequentemente, a possi-
bilidade de deslizamentos.Gabarito “E” 

94. (ENEM 2010) 

Produção e transformação dos espaços agrários. Moder-
nização da agricultura e estruturas agrárias tradicionais. 
O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados do 
campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-ci-
dade.
Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresen-
tavam	como	o	império	da	técnica,	objeto	de	modificações,	
suspensões,	 acréscimos,	 cada	 vez	 mais	 sofisticadas	 e	
carregadas	de	artifício.	Esse	mundo	artificial	 inclui,	hoje,	
o mundo rural.

SANTOS, M. A Natureza do Espaço.  
São Paulo: Hucitec, 1996.

Considerando a transformação mencionada no texto, uma con-
sequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural 
brasileiro é
(A) a redução do processo de concentração de terras.
(B) o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. 
(C) a ampliação do isolamento do espaço rural.
(D) a estagnação da fronteira agrícola do país. 
(E) a diminuição do nível de emprego formal.

O desenvolvimento tecnológico provocou mudanças importantes no mun-
do rural brasileiro, podendo ser destacado o aumento da produtividade 
de solos menos férteis em função do emprego de técnicas e insumos 
agrícolas modernos. Isso ocorreu, por exemplo, em solos da Amazônia 
e do Cerrado.Gabarito “B” 
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96. (ENEM 2010) O esquema mostra depósitos em que apare-
cem fósseis de animais do Período Jurássico. As rochas 
em que se encontram esses fósseis são

TEIXEIRA, W. et aI. (Orgs.) Decifrando a Terra. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009 (adaptado).

(A) magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores 
extinções desses animais já conhecidas ao longo da histó-
ria terrestre.

(B) sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e 
litificados	com	o	restante	dos	sedimentos.

(C) magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, 
possibilitando a formação de tocas que foram posterior-
mente lacradas.

(D) sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas 
na	figura	simboliza	um	evento	de	erosão	dessa	área	repre-
sentada.

(E) metamórficas,	 pois	os	animais	 representados	precisavam	
estar perto de locais quentes.

As rochas em que se encontram os fósseis de animais são sedimentares. 
Essas rochas são formadas pela deposição de sedimentos (partículas de ro-
chas, lama, matéria orgânica e restos corpóreos de animais e vegetais) em 
camadas ou estratos, que, ao sofrerem a ação da temperatura e da pressão, 
são transformados em rochas. Esse processo é denominado diagênese ou 
litificação. Gabarito “B” 

97. (ENEM 2010) Muitos processos erosivos se concentram 
nas encostas, principalmente aqueles motivados pela 
água	e	pelo	vento.	No	entanto,	os	reflexos	 também	são	
sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há ocu-
pação	urbana.	Um	exemplo	desses	reflexos	na	vida	coti-
diana de muitas cidades brasileiras é

(A) a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados 
comportam menos água em seus leitos.

(B) a contaminação da população pelos sedimentos trazidos 
pelo rio e carregados de matéria orgânica.

(C) o desgaste do solo nas áreas urbanas, causado pela redu-
ção	do	escoamento	superficial	pluvial	na	encosta.

(D) a maior facilidade de captação de água potável para o 
abastecimento público, já que é maior o efeito do escoa-
mento	sobre	a	infiltração.

(E) o aumento da incidência de doenças como a amebíase na 
população urbana, em decorrência do escoamento de água 
poluída do topo das encostas.

Os processos erosivos nas encostas provocam consequências nas áreas 
de baixadas, uma vez que os sedimentos erodidos são transportados pe-
las águas para as áreas mais baixas e para os leitos dos rios. O acúmulo 
de sedimentos nos leitos dos rios provoca um fenômeno denominado as-
soreamento, o qual provoca a diminuição do volume das calhas dos rios, 
gerando inundações nos períodos de chuvas.Gabarito “A” 

95. (ENEM 2010) O esquema representa um processo de erosão em encosta. Que prática realizada por um agricultor pode resultar 
em	aceleração	desse	processo?

(A) Plantio direto.
(B) Associação de culturas.
(C) Implantação de curvas de nível.
(D) Aração do solo, do topo ao vale. 
(E) Terraceamento na propriedade.

A prática agrícola que pode acelerar o processo de erosão em encosta é a aração do solo, do topo ao vale. Isso porque a aração consiste em revolver o solo 
com o objetivo de descompactá-lo para possibilitar um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Porém, isso facilita a ação do intemperismo, especial-
mente em áreas de alta declividade e chuvas intensas, como as encostas, ocasionando deslizamentos.Gabarito “D” 
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98. (EXAMES DO MEC) Vida urbana: redes e hierarquia nas 
cidades, pobreza e segregação espacial. Leia o texto abaixo: 

“Nas	grandes	 cidades	hoje,	 é	 fácil	 identificar	 territórios	
diferenciados: ali é o bairro das mansões e palacetes, 
acolá o centro de negócios, adiante o bairro boêmio 
onde rola a vida noturna, mais à frente o distrito indus-
trial, ou ainda o bairro proletário. Assim, quando alguém, 
referindo-se ao Rio de Janeiro, fala em Zona Sul ou Bai-
xada Fluminense, sabemos que se trata de dois Rios 
de Janeiro bastante diferentes. É a este movimento de 
separação das classes sociais e funções no espaço 
urbano que os estudiosos da cidade chamam de segre-
gação espacial”. 

(Fonte: ROLNIK, Raquel. O que é cidade? 3ª edição.  
São Paulo, Brasiliense, 1994, p. 40) 

Em	relação	à	configuração	espacial	das	cidades,	o	processo	
mencionado no texto indica que é 
(A) definida	pelas	políticas	públicas.	
(B) influenciada	pelas	diferenças	socioeconômicas.	
(C) determinada pela diversidade religiosa. 
(D) estabelecida pelos aspectos naturais.

A segregação espacial nas grandes cidades é influenciada pelas diferenças 
socioeconômicas, já que as classes sociais ficam concentradas em deter-
minadas regiões ou bairros de uma cidade em razão da grande diferença de 
renda existente entre elas.Gabarito “B” 

99. (EXAMES DO MEC) Leia o texto abaixo:

 “A verdade é que a visão geral da mata Atlântica no 
Brasil colônia, especialmente no cotidiano da produção 
e do assentamento, aproximou-se da imagem difundida 
em 1711 pelo jesuíta André João Antonil, em Cultura e 
opulência do Brasil por suas drogas e minas. Na obra 
de	Antonil,	 a	 floresta	 surge,	 ao	menos	 indiretamente,	
como um grande estorvo: ‘feita a escolha da melhor 
terra para a cana, roça-se, queima-se, limpa-se, tiran-
do-lhe tudo o que podia servir de obstáculo’. A Mata 
Atlântica, em toda a sua beleza e diversidade, não era 
mais	do	que	um	obstáculo	ao	plantio	da	cana,	refletindo	
assim a percepção dos agentes da economia colonial, 
para quem a abertura contínua da fronteira, através 
das queimadas, representava a maneira mais fácil e 
barata de avançar na agricultura. O que era, aliás, per-
feitamente racional do ponto de vista do imediatismo 
econômico, especialmente levando-se em conta que a 
floresta	 aparecia,	 aos	 olhos	 dos	 colonizadores,	 como	
um oceano verde sem limites”. 
José Augusto Pádua. Defensores da Mata Atlântica no Brasil Colônia.  

Fonte: Revista Nossa História. Ano 1, n. 6, pág. 15. 

Na atualidade, restam no Brasil apenas 7% da área de Mata 
Atlântica existente em 1500. Levando em consideração as 
informações acima, escolha a opção correta. 
(A) Durante a colonização do Brasil, valorizava-se a produção 

agrícola, sem que se preservassem os recursos naturais. 
(B) O processo de destruição da Mata Atlântica ocorre desde 

que surgiu a vida na Terra. 
(C) Os europeus acreditavam que os recursos naturais eram 

limitados desde o período colonial. 
(D) A	floresta	era	um	entrave	econômico	para	os	europeus	por	

oferecer escassos recursos naturais. 

No Antigo Sistema Colonial, as colônias tinham a função precípua de com-
plementar a economia da metrópole, fornecendo minérios (ouro e prata) ou 
produzindo em grande escala alguns gêneros agrícolas altamente lucrativos 
para serem comercializados no mercado europeu. Logo, durante a coloniza-
ção do Brasil, valorizava-se a produção agrícola, sem que se preservassem 
os recursos naturais. A exploração do pau-brasil, seguida pelo cultivo da 
cana-de-açúcar e, posteriormente, do café devastaram grande parte do bio-
ma da Mata Atlântica.Gabarito “A” 

100. (EXAMES DO MEC) O mapa ao lado destaca os países 
do Mercosul.

Da maneira como está disposto, o mapa
(A) distorce a fronteira entre os países da América do Sul.
(B) aumenta o tamanho dos países do Mercosul.
(C) não serve para representar o Mercosul.
(D) não altera nem o tamanho dos países nem as fronteiras 

entre eles.

O mapa inverteu a representação usual da América do Sul ao situar o sul 
acima e o norte abaixo. Com isso, não alterou nem o tamanho dos países 
nem as fronteiras entre eles.Gabarito “D” 

101. (EXAMES DO MEC) Existem diferentes maneiras de repre-
sentar uma mesma região. Os mapas I e II, por exemplo, 
representam a Região Nordeste de duas formas diferentes.

Analisando os mapas I e II, pode-se dizer que eles represen-
tam, respectivamente, divisões
(A) culturais e econômicas.
(B) sociais	e	financeiras.
(C) climáticas e militares.
(D) políticas e naturais.

O mapa I representa a divisão política da Região Nordeste em estados-
-membros. Já o mapa II representa a divisão natural da Região Nordeste 
em sub-regiões.Gabarito “D” 
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102. (EXAMES DO MEC)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indica-
dor elaborado para medir a qualidade de vida das popu-
lações. O IDH é composto pela média entre outros três 
indicadores: educação, rendimento e saúde.

O IDH de cada país ou de cada estado indica o quanto 
esse índice tem que avançar para atingir pontos que são 
considerados metas ideais: expectativa média de vida de 
85 anos, acesso generalizado à educação e um nível de 
renda que proporcione dignidade. O IDH varia de 0 a 1. 
Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. 
Mais distante de 1, pior a qualidade de vida.

Os mapas seguintes mostram o IDH do Brasil por estado 
em dois diferentes períodos: 1970 e 1996.

Adaptado do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil.  
IPEA/IBGE/PNUD/F. João Pinheiro.

Nessas quase três décadas o mapa do Brasil, desenhado de 
acordo com as classes de IDH,
(A) sofreu uma única alteração, com a incorporação do estado 

do Paraná entre os estados de IDH alto.
(B) mantém a maior parte dos estados do Norte com baixo 

índice de qualidade de vida.
(C) mantém a Bahia como o único estado do Nordeste com 

índice médio de qualidade de vida.
(D) apresenta melhoria na qualidade de vida em todos os esta-

dos brasileiros.
A análise dos mapas mostra uma grande melhoria na qualidade de vida 
em todos os estados brasileiros no período de quase três décadas. En-
quanto, em 1970, nenhum estado tinha IDH alto, apenas quatro tinham 
IDH médio e todos os demais tinham IDH baixo; em 1996, vários es-
tados tinham IDH alto, todos os demais tinham IDH médio e nenhum 
estado tinha IDH baixo.Gabarito “D” 

103. (ENEM 2008) 

Ao visitar o Egito do seu tempo, o historiador grego 
Heródoto (484 – 420/30 a.C.) interessou-se por fenô-
menos que lhe pareceram incomuns, como as cheias 
regulares do rio Nilo. A propósito do assunto, escreveu 
o seguinte:
“Eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão 
e subindo continua durante cem dias; por que ele se retrai 
e a sua corrente baixa, assim que termina esse número 
de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro, até 
um novo verão.
Alguns gregos apresentam explicações para os fenôme-
nos	do	rio	Nilo.	Eles	afirmam	que	os	ventos	do	noroeste	
provocam a subida do rio, ao impedir que suas águas 
corram para o mar. Não obstante, com certa frequên-

cia, esses ventos deixam de soprar, sem que o rio pare 
de subir da forma habitual. Além disso, se os ventos do 
noroeste produzissem esse efeito, os outros rios que cor-
rem na direção contrária aos ventos deveriam apresentar 
os mesmos efeitos que o Nilo, mesmo porque eles todos 
são pequenos, de menor corrente.”

Heródoto. História (trad.). livro II, 19-23. Chicago: Encyclopaedia Britannica 
Inc. 2.ª ed. 1990, p. 52-3 (com adaptações).

Nessa passagem, Heródoto critica a explicação de alguns gre-
gos para os fenômenos do rio Nilo. De acordo com o texto, 
julgue	as	afirmativas	abaixo.
I. Para alguns gregos, as cheias do Nilo devem-se ao fato de 

que suas águas são impedidas de correr para o mar pela 
força dos ventos do noroeste.

II.	 O	 argumento	 embasado	 na	 influência	 dos	 ventos	 do	
noroeste nas cheias do Nilo sustenta-se no fato de que, 
quando os ventos param, o rio Nilo não sobe.

III. A explicação de alguns gregos para as cheias do Nilo basea-
va-se no fato de que fenômeno igual ocorria com rios de 
menor porte que seguiam na mesma direção dos ventos.

É	correto	apenas	o	que	se	afirma	em

(A) I.
(B) II.
(C) I e II.
(D) I e III.
(E) II e III.

I: correta, pois alguns gregos explicavam as cheias do Nilo pelo fato de que 
suas águas eram impedidas de correr para o mar por causa da força dos 
ventos do noroeste; II: incorreta, pois esse argumento da influência da força 
dos ventos do noroeste nas cheias do Nilo era desmentido pelo fato de que, 
quando os ventos paravam, o rio não parava de subir da forma habitual;  
III: incorreta, pois a explicação deles para as cheias do Nilo era desmentida 
pelo fato de que o fenômeno das cheias não ocorria com outros rios de 
menor porte que corriam na direção contrária aos ventos.Gabarito “A” 

104. (ENEM 2000) No mapa, é apresentada a distribuição geo-
gráfica	de	aves	de	grande	porte	e	que	não	voam.

Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser ori-
ginárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. 
Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explica-
ção	possível	para	a	separação	geográfica	dessas	aves,	como	
mostrada no mapa, poderia ser:
(A) a grande atividade vulcânica, ocorrida há milhões de anos, 

eliminou essas aves do Hemisfério Norte.
(B) na origem da vida, essas aves eram capazes de voar, o 

que permitiu que atravessassem as águas oceânicas, ocu-
pando vários continentes.

(C) o ser humano, em seus deslocamentos, transportou essas 
aves, assim que elas surgiram na Terra, distribuindo-as 
pelos diferentes continentes.
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(D) o afastamento das massas continentais, formadas pela 
ruptura de um continente único, dispersou essas aves que 
habitavam ambientes adjacentes.

(E) a existência de períodos glaciais muito rigorosos, no Hemis-
fério Norte, provocou um gradativo deslocamento dessas 
aves para o Sul, mais quente.

De acordo com a Teoria da Deriva Continental, há cerca de 225 milhões de 
anos, havia um único supercontinente, que foi chamado de Pangeia. Devido 
ao movimento das placas tectônicas, o Pangeia sofreu uma ruptura, dividin-
do-se em dois grandes continentes: Laurásia e Gondwana. Posteriormente, 
esses dois continentes também sofreram fraturas ao longo dos tempos, 
dando origem aos continentes atuais. Ao longo desse processo, espécies 
animais e vegetais foram separadas, o que permitiu a evolução dessas es-
pécies de forma distinta, a partir de um ancestral comum.Gabarito “D” 

4.7. Situação geral da atmosfera e classi-
ficação climática. As características 
climáticas do território brasileiro

105. (ENEM 2015) 

Figura 1. Diagrama das regiões de intemperismo para  
as condições brasileiras (adaptado de Peltier, 1950).

Figura 2. Mapa das regiões de intemperismo do Brasil,  
baseado no diagrama da Figura 1.

FONTES, M. P. F. Intemperismo de rochas e minerais. In: KER, J. C. et al. 
(Org.). Pedologia: fundamentos. Viçosa (MG): SBCS, 2012 (adaptado).

De	acordo	com	as	figuras,	a	 intensidade	de	 intemperismo	de	
grau	muito	fraco	é	característica	de	qual	tipo	climático?

(A) Tropical.
(B) Litorâneo.
(C) Equatorial.
(D) Semiárido.
(E) Subtropical.

De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fra-
co é característica do clima semiárido, cujos índices de precipitação anual 
são muito baixos.

Gabarito “D” 

106. (ENEM 2014) 

A convecção na Região Amazônica é um importante 
mecanismo da atmosfera tropical e sua variação, em ter-
mos de intensidade e posição, tem um papel importante 
na determinação do tempo e do clima dessa região. A 
nebulosidade e o regime de precipitação determinam o 
clima amazônico.

FISCH, G.; MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A. Uma revisão geral sobre o 
clima da Amazônia. Acta Amazônica, v. 28, n. 2, 1998 (adaptado).

O mecanismo climático regional descrito está associado à 
característica do espaço físico de

(A) resfriamento da umidade da superfície.
(B) variação da amplitude de temperatura.
(C) dispersão dos ventos contra-alísios.
(D) existência de barreiras de relevo.
(E) convergencia	de	fluxos	de	ar.

A Região Amazônica por ser equatorial está submetida à um intenso calor, 
que provoca uma acentuada evaporação da água de suas bacias hidrográ-
ficas e de sua densa vegetação, gerando uma convergência de fluxos de 
ar que provoca uma costante formação de nebulosidades e precipitações. 
Esta convergência de fluxos de ar é conhecida como Zona de Convergência 
Intertropical, abreviada por ZIT.

Gabarito “E” 

107. (ENEM 2009) À medida que a demanda por água aumenta, 
as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. 
Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudan-
ças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro 
indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. 
São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, pois 

(A) o maior aquecimento implica menor formação de nuvens e, 
consequentemente, a eliminação de áreas úmidas e subú-
midas do globo. 

(B) as	chuvas	frontais	ficarão	restritas	ao	tempo	de	permanên-
cia da frente em uma determinada localidade, o que limitará 
a produtividade das atividades agrícolas. 

(C) as	modificações	decorrentes	do	aumento	da	 temperatura	
do ar diminuirão a umidade e, portanto, aumentarão a ari-
dez em todo o planeta. 

(D) a elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras 
acarretará redução na ocorrência de chuvas nos continentes, 
o que implicará a escassez de água para abastecimento. 

(E) a origem da chuva está diretamente relacionada com a tem-
peratura do ar, sendo que atividades antropogênicas são 
capazes de provocar interferências em escala local e global.

A origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, logo 
as mudanças climáticas globais impactam diretamente a dinâmica das chuvas 
em escalas local e global. De acordo com estudos, as mudanças climáticas irão 
aumentar os eventos extremos no planeta, isto é, aumentarão as chuvas extre-
mas em certas regiões do planeta e intensificarão as secas em outras.Gabarito “E” 
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108. (ENEM 2009)

O ecossistema urbano é criado pelo homem e consome 
energia produzida por ecossistemas naturais, alocando-a 
segundo seus próprios interesses. Caracteriza-se por 
um elevado consumo de energia, tanto somática (aquela 
que chega às populações pela cadeia alimentar), quanto 
extrassomática (aquela que chega pelo aproveitamento 
de combustíveis), principalmente após o advento da tec-
nologia de ponta. Cada vez mais aumenta o uso de ener-
gia extrassomática nas cidades, o que ocasiona a pro-
dução de seu subproduto, a poluição. A poluição urbana 
mais característica é a poluição do ar.

Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo:  
Instituto Socioambiental, 2008.

Os efeitos da poluição atmosférica podem ser agravados pela 
inversão térmica, processo que ocorre muito no sul do Brasil e 
em	São	Paulo.	Esse	processo	pode	ser	definido	como
(A) processo no qual a temperatura do ar se apresenta inversa-

mente proporcional à umidade relativa do ar, ou seja, ar frio 
e úmido ou ar quente e seco.

(B) precipitações de gotas d’água (chuva ou neblina) com ele-
vada temperatura e carregadas com ácidos nítrico e sulfú-
rico, resultado da poluição atmosférica.

(C) inversão da proteção contra os raios ultravioleta provenien-
tes do Sol, a partir da camada mais fria da atmosfera, que 
esquenta e amplia os raios.

(D) fenômeno	em	que	o	ar	fica	estagnado	sobre	um	local	por	
um período de tempo e não há formação de ventos e cor-
rentes ascendentes na atmosfera.

(E) fenômeno no qual os gases presentes na atmosfera permi-
tem a passagem da luz solar, mas bloqueiam a irradiação 
do calor da Terra, impedindo-o de voltar ao espaço.

Inversão térmica é um fenômeno atmosférico em que uma camada de ar frio 
(menos denso) situada próxima à superfície é impedida de circular por causa 
da camada de ar quente (menos denso) situada acima. Em virtude disso, essa 
camada de ar frio acumula uma grande concentração de poluentes, cuja dis-
persão fica prejudicada, agravando os efeitos da poluição atmosférica.Gabarito “D” 

4.8. Os grandes domínios da vegetação 
no Brasil e no mundo

109. (ENEM 2013)

Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva 
que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem 
o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das pla-
nuras francas. Ao passo que a outra o afoga; abrevia-lhe o 
olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama espines-
cente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com 
o espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdo-
bra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto 
desolado; árvore sem folhas, de galhos estorcidos e secos, 
revoltos, entrecruzados apontando rijamente no espaço ou 
estirando-se	 flexuosos	 pelo	 solo,	 lembrando	um	bracejar	
imenso,	de	tortura,	da	flora	agonizante…

Cunha. E. Os sertões. Disponível em: <http://pt. scribd.com>.  
Acesso em 2 jun. 2012.

Os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a 
aspectos	biogeográficos	presentes	na

(A) composição	de	vegetação	xerófila.
(B) formação	de	florestas	latifoliadas.

(C) transição para mata de grande porte.
(D) adaptação à elevada salinidade.
(E) homogeneização da cobertura perenifólia.

A: correta: o aspecto biogeográfico mais importante da caatinga, vegetação 
descrita por Euclides da Cunha, é estrutura xerófila, ou seja, composição 
botânica que se desenvolve em locais com pouca presença de água, como é 
o caso do sertão nordestino, localidade sob a influência do clima semiárido; 
B: incorreta: encontramos formações latifoliadas em áreas muito úmidas, 
sob a influência de climas como o equatorial e o tropical úmido; C: incorre-
ta: as transições de mata de grande porte geralmente surgem em áreas com 
a ocorrência frequente de chuvas; D: incorreta: solos com elevada salinida-
de dificultam significativamente a absorção de água pelas plantas. Portanto, 
elas raramente se desenvolvem nestes locais; E: incorreta: uma composição 
botânica perenifólia não perde suas folhas ao longo do ano. É uma formação 
vegetal comum em locais úmidos.Gabarito “A” 

110. (ENEM 2009) Na	 figura,	 observa-se	 uma	 classificação	
de regiões da América do Sul segundo o grau de aridez 
verificado.	

Disponível em: <http://www.mutirao.com.br>.  Acesso em: 5 ago. 2009. 

Em	relação	às	regiões	marcadas	na	figura,	observa-se	que	

(A) a existência de áreas superáridas, áridas e semiáridas é 
resultado	 do	 processo	 de	 desertificação,	 de	 intensidade	
variável, causado pela ação humana.

(B) o emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a 
expansão da agricultura em determinadas áreas do semiá-
rido, integrando-as ao comércio internacional.

(C) o	semiárido,	por	apresentar	déficit	de	precipitação,	passou	
a ser habitado a partir da Idade Moderna, graças ao avanço 
científico	e	tecnológico.

(D) as áreas com escassez hídrica na América do Sul se res-
tringem às regiões tropicais, onde as médias de tempera-
tura	anual	são	mais	altas,	justificando	a	falta	de	desenvolvi-
mento e os piores indicadores sociais.

(E) o mesmo tipo de cobertura vegetal é encontrado nas áreas 
superáridas, áridas e semiáridas, mas essa cobertura, 
embora adaptada às condições climáticas, é desprovida de 
valor econômico.

O emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da 
agricultura para determinadas áreas do semiárido, cujos solos eram natu-
ralmente férteis. É o caso, por exemplo, do sertão nordestino brasileiro, que 
hoje se destaca pela produção irrigada de frutas de alta qualidade, que são 
exportadas especialmente para Europa e América do Norte.Gabarito “B” 
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111. (ENEM 2009)

As áreas do planalto do cerrado – como a chapada dos 
Guimarães, a serra de Tapirapuã e a serra dos Parecis, 
no Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 m a 
800 m – são importantes para a planície pantaneira mato-
-grossense (com altitude média inferior a 200 m), no que 
se refere à manutenção do nível de água, sobretudo 
durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em 
função da alta pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do 
afloramento	de	lençóis	freáticos	e	da	baixa	declividade	do	
relevo, entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande 
biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos 
principais rios, cujo volume tem diminuído, principalmente 
nas cabeceiras. 

Cabeceiras ameaçadas. Ciência Hoje. Rio de Janeiro:  
SBPC. Vol. 42, jun. 2008 (adaptado). 

A	medida	mais	eficaz	a	ser	tomada,	visando	à	conservação	da	
planície pantaneira e à preservação de sua grande biodiversi-
dade, é a conscientização da sociedade e a organização de 
movimentos sociais que exijam 

(A) a criação de parques ecológicos na área do pantanal mato-
-grossense. 

(B) a proibição da pesca e da caça, que tanto ameaçam a bio-
diversidade. 

(C) o aumento das pastagens na área da planície, para que a 
cobertura vegetal, composta de gramíneas, evite a erosão 
do solo. 

(D) o controle do desmatamento e da erosão, principalmente 
nas nascentes dos rios responsáveis pelo nível das águas 
durante o período de cheias. 

(E) a construção de barragens, para que o nível das águas dos 
rios seja mantido, sobretudo na estiagem, sem prejudicar 
os ecossistemas. 

Para a conservação da planície pantaneira e a preservação da sua grande 
biodiversidade, é fundamental conscientizar a sociedade acerca da impor-
tância de medidas que evitem o comprometimento do volume e da qualida-
de da água, tais como o controle do desmatamento e da erosão, principal-
mente nas nascentes dos rios que abastecem a região.Gabarito “D” 

4.9. Representação espacial

112. (ENEM 2012)

Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os 
sentimentos de pertencimento; ela cria uma atmosfera 
que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às 
comemorações. 

CLAVAL, P. Terra dos homens:	a	geografia.	 
São Paulo: Contexto, 2010 (adaptado). 

No texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem 
geográfica	com	a	vida	social.	Nesse	sentido,	a	paisagem,	além	
de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão 

(A) política de apropriação efetiva do espaço. 
(B) econômica de uso de recursos do espaço. 
(C) privada de limitação sobre a utilização do espaço. 
(D) natural de composição por elementos físicos do espaço. 
(E) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. 

A: incorreta, pois a dimensão política fortalece a apropriação concreta da 
paisagem; B: incorreta, uma vez que a dimensão econômica não se vincula 
à paisagem apenas “aos momentos fortes da vida, às festas, às comemora-
ções”; C: incorreta, pois a paisagem é múltipla, possuindo diversas funções; 
D: incorreta, pois existem diversas paisagens, como a natural, composta 
por elementos físicos (flora, fauna, relevo, hidrografia, dentre outros) e a 
cultural (resultante das ações humanas); E: correta, pois a mesma paisa-
gem tem um significado distinto para diferentes indivíduos. Gabarito “E” 

113. (ENEM 2010)

Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que 
deriva da Corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de 
um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma 
nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-choque. Anotei 
a posição e data: Latitude 49°49’ N, Longitude 23°49’ W. 
Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia 
uma carta com a foto de um menino norueguês, segu-
rando a bolinha e a estranha nota.

KLlNK, A. Parati: entre dois polos.  
São Paulo: Companhia das Letras, 1998 (adaptado). 

No	texto,	o	autor	anota	sua	coordenada	geográfica,	que	é

(A) a relação que se estabelece entre as distâncias represen-
tadas no mapa e as distâncias reais da superfície cartogra-
fada.

(B) o registro de que os paralelos são verticais e convergem 
para os polos, e os meridianos são círculos imaginários, 
horizontais e equidistantes.

(C) a informação de um conjunto de linhas imaginárias que per-
mitem	localizar	um	ponto	ou	acidente	geográfico	na	superfí-
cie terrestre.

(D) a latitude como distância em graus entre um ponto e o 
Meridiano de Greenwich, e a longitude como a distância 
em graus entre um ponto e o Equador.

(E) a	 forma	de	projeção	cartográfica,	usada	para	navegação,	
onde os meridianos e paralelos distorcem a superfície do 
planeta.

Coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias – os para-
lelos e os meridianos – que permitem localizar um ponto ou acidente geo-
gráfico na superfície terrestre. São expressas pela latitude, que é a distância 
em graus entre um ponto e o Equador, e longitude, que é a distância em 
graus entre um ponto e o Meridiano de Greenwich.Gabarito “C” 

114. (ENEM 2010) O	gráfico	representa	a	relação	entre	o	tama-
nho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que carac-
terística da estrutura fundiária brasileira está evidenciada 
no	gráfico	apresentado?	

Fonte: Incra, Estatísticas cadastrais 1998.
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(A) A concentração de terras nas mãos de poucos. 
(B) A existência de poucas terras agricultáveis. 
(C) O domínio territorial dos minifúndios.
(D) A primazia da agricultura familiar.
(E) A debilidade dos plantations modernos.

O gráfico evidencia a predominância de latifúndios na estrutura fundiária 
brasileira, já que 53% das propriedades rurais possuem área acima de 
1.000 ha. Com isso, é possível verificar a concentração de terras agricultá-
veis nas mãos de poucos proprietários.Gabarito “A” 

115. (ENEM 2009) A	figura	apresenta	diferentes	limites	para	
a	Europa,	o	que	significa	que	existem	divergências	com	
relação ao que se considera como território europeu.

BOURGEAT, S.; BRÁS, C. (Coord.). Histoire et Géographie.  
Travaux dirigés. Paris: Hatier, 2008 (adaptado).

De	acordo	com	a	figura,
(A) a visão geopolítica recente é a mais restritiva, com um 

número diminuto de países integrando a União Europeia.
(B) a delimitação da Europa na visão clássica, separando-a 

da Ásia, tem como referência critérios naturais, ou seja, os 
Montes Urais.

(C) a visão geopolítica dos tempos da Guerra Fria sobre os limi-
tes territoriais da Europa supõe o limite entre civilizações 
desenvolvidas e subdesenvolvidas.

(D) a visão geopolítica recente incorpora elementos da religião 
dos países indicados.

(E) a representação mais ampla a respeito das fronteiras da 
Europa, que engloba a Rússia chegando ao oceano Pací-
fico,	 descaracteriza	 a	 uniformidade	 cultural,	 econômica	 e	
ambiental encontrada na visão clássica.

A: incorreta, pois a visão geopolítica recente abrange mais países do que 
a visão geopolítica da Guerra Fria; B: correta, pois a visão clássica adota 
critérios naturais para delimitar a Europa, qual seja, os Montes Urais, uma 
cordilheira de montanhas situada na Rússia; C: incorreta, pois a visão 
geopolítica da Guerra Fria adota como critério delimitador a separação 
entre o bloco de países capitalistas e o bloco de países socialistas; D: 
incorreta, pois a visão geopolítica recente adota como critério delimitador 
os países que compõem o bloco econômico da União Europeia; E: incor-
reta, porque não há uniformidade cultural, econômica e ambiental na visão 
clássica da Europa.Gabarito “B” 

116. (ENEM 2009 – SIMULADO)

O desenho do artista uruguaio Joaquín Torres-García trabalha 
com uma representação diferente da usual da América Latina. 
Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e 
trata	do	assunto,	Joaquín	afirma:

“Quem e com que interesse dita o que é o norte e o sul? 
Defendo a chamada Escola do Sul porque na realidade, 
nosso norte é o Sul. Não deve haver norte, senão em 
oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao 
revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa 
posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta 
da América assinala insistentemente o sul, nosso norte”.

TORRES-GARCÍA, J. Universalismo constructivo.  
Buenos Aires: Poseidón, 1941. (com adaptações).

O referido autor, no texto e imagem acima,
(A) privilegiou a visão dos colonizadores da América.
(B) questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo.
(C) resgatou a imagem da América como centro do mundo.
(D) defendeu a Doutrina Monroe expressa no lema “América 

para os americanos”.
(E) propôs que o sul fosse chamado de norte e vice-versa.

O autor Joaquín Torres-García inverteu a representação cartográfica usual 
que situa o norte na parte superior do mapa e a Europa no centro do mundo. 
Por ter o formato de uma esfera, uma representação plana da superfície da 
Terra poderia situar qualquer ponto como o seu “centro” ou como a sua 
“parte superior” ou “inferior”, a depender dos interesses do autor. Des-
se modo, ao colocar a América Latina na parte superior do mapa, o autor 
questionou a visão eurocêntrica sobre o mundo, trazida e difundida pelos 
colonizadores da América.Gabarito “B” 

117. (ENEM 2001) O texto foi extraído da peça Tróilo e Créssida 
de William Shakespeare, escrita, provavelmente, em 1601.

“Os próprios céus, os planetas, e este centro
reconhecem graus, prioridade, classe,
constância, marcha, distância, estação, forma,
função e regularidade, sempre iguais;
eis porque o glorioso astro Sol
está em nobre eminência entronizado
e centralizado no meio dos outros,
e o seu olhar benfazejo corrige
os maus aspectos dos planetas malfazejos,
e, qual rei que comanda, ordena
sem entraves aos bons e aos maus.”

(personagem Ulysses, Ato I, cena III). SHAKESPEARE, W.  
Tróilo e Créssida:  Porto: Lello & Irmão, 1948.
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A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se apro-
xima da teoria
(A) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu.
(B) da	reflexão	da	luz	do	árabe	Alhazen.
(C) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico.
(D) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei.
(E) da gravitação universal do inglês Isaac Newton.

William Shakespeare (1564-1616), renascentista inglês, estava antenado 
com as ideias de seu tempo ao descrever o Sol como o centro do universo 
e o corpo celeste hierarquicamente superior aos demais. Alinhou-se, des-
sa forma, com a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico (1453-1543), 
segundo a qual a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. Essa 
teoria substituiu a teoria geocêntrica, defendida vorazmente pela Igreja, se-
gundo a qual a Terra ocupava o centro do universo.Gabarito “C” 

118. (ENEM 2001) O quadro apresenta as 10 cidades mais 
populosas do mundo em 1900 e os resultados de proje-
ções das populações para 2001 e 2015.

* em milhões de habitantes 
Revista Veja, 24 de janeiro de 2001.

As variações populacionais apresentadas no quadro permitem 
observar que

(A) as maiores cidades do mundo atual devem crescer mais 
nos primeiros 15 anos deste século do que cresceram em 
todo o século XX.

(B) atualmente as cidades mais populosas do mundo perten-
cem aos países subdesenvolvidos.

(C) Tóquio, que hoje é a maior cidade do mundo, no início do 
século XX ainda não era considerada uma grande cidade.

(D) no início do século XX, as cidades com mais de 1 milhão 
de habitantes estavam localizadas em países que hoje são 
desenvolvidos.

(E) o crescimento populacional das grandes cidades, nas pri-
meiras décadas do século XXI, ocorrerá principalmente nos 
países hoje subdesenvolvidos.

O quadro apresenta a evolução do crescimento populacional nas cidades 
mais populosas do mundo. No início do século XX, as cidades mais 
populosas estavam situadas principalmente nos países hoje desenvol-
vidos; no início do século XXI, todavia, a maioria delas estava situada 
nos países hoje subdesenvolvidos. Ocorre que houve redução do cres-
cimento populacional na maioria das cidades dos países desenvolvidos 
ao longo do século XX, principalmente por causa da queda da taxa de 
natalidade. Enquanto isso, houve expressivo aumento do crescimento 
populacional em algumas cidades de países subdesenvolvidos, espe-
cialmente pós-II Guerra Mundial, por causa da queda da taxa de mortali-
dade, do intenso êxodo rural e da concentração econômica em algumas 
cidades. Assim, o crescimento populacional das grandes cidades, nas 
primeiras décadas do século XXI, continuará ocorrendo principalmente 
nos países subdesenvolvidos.Gabarito “E” 

4.10. Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos; tecnolo-
gias modernas aplicadas à cartografia

119. (ENEM 2015)

QUEIROZ	FILHO,	A.	P.;	BIASI,	M.	Técnicas	de	cartografia.	In:	VENTURI,	L.	A.	B.	(Org.).	 
Geografia: práticas de campo, laboratório e sala de aula.  

São Paulo: Sarandi, 2011 (adaptado).



Ciências Humanas e suas Tecnologias 183

D

As	 figuras	 representam	 a	 distância	 real	 (D)	 entre	 duas	 resi-
dências e a distância proporcional (d) em uma representanção 
cartográfica,	as	quais	permitem	estabelecer	relações	espaciais	
entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a 
escala numérica correta é
(A) 1/50.
(B) 1/5 000.
(C) 1/50 000.
(D) 1/80 000.
(E) 1/80 000 000.

A questão exige o cálculo da escala numérica (E) a partir da distância 
proporcional no mapa (d) e da distância real (D). Assim, temos o seguinte:  

E = 
d
D

 = 
40 mm
2 000 m

 = 
4 cm

200 000 cm
 = 

1
50 000

 = 1/50 000.

Gabarito “C” 

120. (ENEM 2015) 

DUARTE, P. A. Fundamentos de cartografia.  
Florianópolis: UFSC, 2002.

As	diferentes	representações	cartográficas	trazem	consigo	as	
ideologias de uma época. A representação destacada se insere 
no contexto das Cruzadas por
(A) revelar	aspectos	da	estrutura	demográfica	de	um	povo.
(B) sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos.
(C) utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas 

regiões.
(D) mostrar o território para melhor administração dos recursos 

naturais.
(E) refletir	a	dinâmica	sociocultural	associada	à	visão	de	mundo	

eurocêntrica.

A representação cartográfica se insere no contexto das Cruzadas por utilizar 
técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões que possuem 
relevância para a religião cristã, tais como Jerusalém e Paradise (situados 
no centro e no topo do mapa, respectivamente). Além disso, o mapa forma o 
desenho de uma cruz lembrando o símbolo utilizado nas Cruzadas medievais.

Gabarito “C” 

121. (ENEM 2015) 

O	Projeto	 Nova	Cartografia	 Social	 da	Amazônia	 ensina	
indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a 
empregar o GPS e técnicas modernas de georreferen-
ciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante 
precisos, de suas próprias terras.

LOPES,	R.	J.	O	novo	mapa	da	floresta.	Folha de S. Paulo,  
7 maio 2011 (adaptado).

A existência de um projeto como o apresentado no texto indica 
a	importância	da	cartografia	como	elemento	promotor	da
(A) expansão da fronteira agrícola.
(B) remoção de populações nativas.

(C) superação da condição de pobreza.
(D) valorização de identidades coletivas.
(E) implantação de modernos projetos agroindustriais.

O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilom-
bolas e outros grupos tradicionais a empregar técnicas modernas de geor-
referenciamento para produzir mapas artesanais de suas próprias terras, 
utilizando, assim, a cartografia como elemento promotor da valorização de 
identidades coletivas.

Gabarito “D” 

122. (ENEM 2011)	A	nova	des-ordem	geográfica	mundial:	uma	
proposta de regionalização.

O espaço mundial sob a “nova des-ordem” é um ema-
ranhado 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 mun-
dial. 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 con-
temporâneo pós-União Soviética, no contexto de avanço da 
globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre paí-
ses socialistas e capitalistas se desfez e as categorias de “pri-
meiro” e “terceiro” mundo perderam sua validade explicativa. 
Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espa-
cial aponta para 
(A) a estagnação dos Estados com forte identidade cultural. 
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(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. 

O mapa apresenta uma proposta de regionalização da nova des-ordem geo-
gráfica mundial surgida no pós-Guerra Fria. A projeção cartográfica coloca 
em destaque as potências mundiais situadas no hemisfério norte e que for-
mam um oligopólio. Essas grandes potências, que formam os nós da rede, 
juntamente com potências menores situadas no hemisfério sul formam uma 
grande rede mundial, cuja área de influência se espraia pela periferia do glo-
bo. Assim, o mapa mostra a influência das grandes potências econômicas 
em suas respectivas áreas e na periferia.Gabarito “C” 

123. (ENEM 2010) O mapa mostra a distribuição de bovinos 
no bioma amazônico, cuja ocupação foi responsável pelo 
desmatamento	 de	 significativas	 extensões	 de	 terra	 na	
região.	 Verifica-se	 que	 existem	 municípios	 com	 grande	
contingente de bovinos, nas áreas mais escuras do mapa, 
entre 750 001 e 1 500000 cabeças de bovinos.

Produção de Bovinos – Efetivos de Cabeças em 2004 no 
Bioma Amazônico segundo municípios

Disponível em: <www.lbge.gov.br>.  
Acesso em: 05.juI. 2008.

A análise do mapa permite concluir que
(A) os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia detêm a 

maior parte de bovinos em relação ao bioma amazônico.
(B) os municípios de maior extensão são responsáveis pela 

maior produção de bovinos, segundo mostra a legenda.
(C) a criação de bovinos é a atividade econômica principal nos 

municípios mostrados no mapa.
(D) o efetivo de cabeças de bovinos se distribui amplamente 

pelo bioma amazônico.
(E) as	 terras	 florestadas	 são	 as	 áreas	 mais	 favoráveis	 ao	

desenvolvimento da criação de bovinos.

De acordo com o mapa, o efetivo de cabeças de bovinos no bioma amazô-
nico está bastante concentrado nos Estados do Pará, Mato Grosso e Ron-
dônia. Essa região faz parte do chamado arco de desmatamento ou arco 
de desflorestamento, que se estende do Estado do Maranhão até o Estado 
do Acre e abrange a zona de transição Cerrado-Amazônia. Nesse local, a 
ocupação, a extração ilegal de madeira e a expansão das atividades agro-
pecuárias são responsáveis pela intensa derrubada florestal e pelo grande 
número de queimadas.Gabarito “A” 

124. (ENEM 2010)

Disponível em: <http://www4.fct.unesp.br>.  
Acesso em: 20.abr. 2010.

A interpretação do mapa indica que, entre 1990 e 2006, a expan-
são territorial da produção brasileira de soja ocorreu da região
(A) Sul em direção às regiões Centro-Oeste e Nordeste.
(B) Sudeste em direção às regiões Sul e Centro-Oeste.
(C) Centro-Oeste em direção às regiões Sudeste e Nordeste.
(D) Norte em direção às regiões Sul e Nordeste.
(E) Nordeste em direção às regiões Norte e Centro-Oeste.

O cultivo da soja começou na região Sul do país. O primeiro registro de cul-
tivo data de 1914 no município de Santa Rosa, RS. Porém, sua produção 
só ganhou destaque na década de 60. A partir da década de 80, a produção 
da soja se expandiu para a região Centro-Oeste, que se tornou a principal 
fronteira da soja no país, com destaque para o Estado do Mato Grosso. Uma 
das principais razões disso foram as pesquisas brasileiras que resultaram no 
desenvolvimento de novas cultivares de soja adaptadas ao clima tropical das 
baixas latitudes. Na década de 90, o cultivo da soja se expandiu para a região 
Nordeste, com destaque para o oeste da Bahia, Maranhão e Piauí. Atualmente, 
a mais promissora fronteira agrícola do país está situada na região conhecida 
como Mapito, que compreende os Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins.Gabarito “A” 

125. (ENEM 2002)

“O continente africano em seu conjunto apresenta 44% 
de suas fronteiras apoiadas em meridianos e parale-
los; 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% 
se referem a limites naturais que geralmente coincidem 
com os de locais de habitação dos grupos étnicos.”

MARTIN, A. R. Fronteiras e Nações. Contexto, São Paulo, 1998. 

Diferente do continente americano, onde quase que a totali-
dade das fronteiras obedecem a limites naturais, a África apre-
senta as características citadas em virtude, principalmente, 
(A) da sua recente demarcação, que contou com técnicas car-

tográficas	antes	desconhecidas.	
(B) dos interesses de países europeus preocupados com a 

partilha dos seus recursos naturais. 
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(C) das	extensas	áreas	desérticas	que	dificultam	a	demarca-
ção dos .limites naturais. 

(D) da natureza nômade das população africanas, especial-
mente aquelas oriundas da África Subsaariana. 

(E) da grande extensão longitudinal, o que demandaria enor-
mes gastos para demarcação. 

O imperialismo europeu do século XIX foi o responsável pela divisão 
territorial da África, delimitando as fronteiras das colônias com base em 
coordenadas geográficas e formas geométricas. Essa divisão foi feita uni-
camente para atender aos interesses econômicos das potências europeias e 
não levou em consideração limites naturais e diferenças étnicas e culturais 
existentes entre as tribos africanas. Com isso, em um mesmo território co-
lonial, foram agrupados grupos étnicos rivais, enquanto grupos harmônicos 
foram separados pelas fronteiras. Após a independência, essas “fronteiras 
artificiais” foram mantidas pelos países independentes, gerando diversos 
conflitos étnicos entre grupos rivais que perduram até os dias de hoje.Gabarito “B” 

126. (ENEM 2001)  Existem diferentes formas de representação 
plana da superfície da Terra (planisfério). Os planisférios 
de Mercator e de Peters são atualmente os mais utilizados. 

Apesar de usarem projeções, respectivamente, conforme e 
equivalente, ambas utilizam como base da projeção o modelo:

(A)           

(B)               

(C)            

(D)           

(E) 

Os dois planisférios utilizam como base a projeção cilíndrica equato-
rial, na qual a superfície terrestre é representada sobre um cilindro que 
envolve o globo terrestre; o eixo do cilindro está paralelo ao eixo da 
Terra; somente o Equador é tangente à superfície cilindra, conservando 
a sua dimensão; as distorções são maiores nas altas latitudes. Todavia, 
Gerhard Kremer, ou Gerardus Mercator, no séc XVI, utilizou a projeção 
cilíndrica conforme, que conserva as formas dos continentes e os ân-
gulos entre paralelos e meridianos, mas distorce a proporcionalidade 
da superfície, principalmente na proximidade dos polos. Já Arno Pe-
ters, em 1973, utilizou a projeção cilíndrica equivalente, que conserva as 
áreas e a proporcionalidade da superfície, mas distorce as formas e os 
ângulos. As alternativas A e E mostram projeções planas ou azimutais, 
em que a superfície terrestre é representada sobre um plano tangente 
a algum ponto do globo terrestre; é utilizada principalmente para repre-
sentar as regiões polares. A alternativa B mostra a projeção cônica, em 
que a superfície terrestre é representada sobre um cone que envolve o 
globo terrestre; é utilizada para representar partes da superfície terres-
tre. A alternativa D mostra a projeção cilíndrica transversa, na qual o 
eixo do cilindro está perpendicular ao eixo da Terra (o eixo do cilindro 
gira transversalmente ao eixo polar); um exemplo é a Projeção Universal 
Transversa de Mercator (UTM), criada nos EUA, em 1950, e utilizada em 
diversos países, inclusive no Brasil pelo IBGE.Gabarito “C” 
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1. APRESENTAÇÃO

 �Como a redação será avaliada? 

Os dois professores avaliarão seu desempenho de acordo 
com os seguintes critérios: 

REDAÇÃO DO ENEM: 
NOVO GUIA DO PARTICIPANTE*

A seguir, vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o 
processo de avaliação: 

 �Quem vai avaliar a redação?

O texto produzido por você será avaliado por, pelo 
menos, dois professores, de forma independente, sem que 
um conheça a nota atribuída pelo outro. 

 �Como será atribuída a nota à redação?

Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 200 
(duzentos) pontos para cada uma das cinco competências, e 
a soma desses pontos comporá a nota total de cada avalia-
dor,	que	pode	chegar	a	1000	(mil)	pontos.	A	nota	final	do	par-
ticipante será a média aritmética das notas totais atribuídas 
pelos dois avaliadores.

 �O que é considerado “discrepância”? 

Considera-se “discrepância” a divergência de notas atri-
buídas pelos avaliadores quando: 

 • Elas diferirem, no total, por mais de 100 (cem) pontos 
ou
 • a diferença for superior a 80 (oitenta) pontos em qual-

quer uma das competências.

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade 
escrita formal da Língua Portuguesa.

Competência 2: Compreender a proposta de reda-
ção e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento 
para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais 
do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e 
interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários para a construção 
da argumentação.

Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para 
o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Caro participante, 

Você está se preparando para realizar o Enem 2016, cons-
tituído de quatro provas objetivas e uma prova de redação. 

A prova de redação exigirá de você a produção de um 
texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre 
um	tema	de	ordem	social,	científica,	cultural	ou	política.	Os	
aspectos a serem avaliados relacionam-se às “competên-
cias” que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de 
escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma 
tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada 
em argumentos consistentes estruturados de forma coe-
rente e coesa, de modo a formar uma unidade textual. Seu 
texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade 
escrita	formal	da	Língua	Portuguesa.	Por	fim,	você	deverá	
elaborar uma proposta de intervenção social para o 
problema apresentado no desenvolvimento do texto 
que respeite os direitos humanos..

TEMA

TESE

ARGUMENTOS

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

* Conteúdo produzido pelo MEC/INEP e disponível no seguinte link: 
 http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/guia_participante_redacao_enem2012.pdf
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 �Qual a solução para o caso de haver “discrepância” entre as duas avaliações iniciais? 
 • A	redação	será	avaliada,	de	forma	independente,	por	um	terceiro	avaliador.	A	nota	final	será	a	média	aritmética	das	duas	

notas totais que mais se aproximarem.

 �E se a discrepância ainda continuar depois da terceira avaliação?
A	redação	será	avaliada	por	uma	banca	presencial	composta	por	três	professores,	que	atribuirá	a	nota	final	do	participante.

 �Quais as razões para se atribuir nota 0 (zero) a uma redação? 
A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
 • fuga total ao tema; 
 • não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;
 • texto com até 7 (sete) linhas;
 • impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema 

proposto;
 • desrespeito aos direitos humanos; e
 • folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

Apresentamos, a seguir, o detalhamento das cinco com-
petências a serem avaliadas na sua redação. Nosso objetivo 
é explicitar os critérios de avaliação, de modo a ajudá-lo a se 
preparar para o Exame. Como por texto entende-se uma uni-
dade de sentido em que todos os aspectos se inter-relacionam 
para constituir a textualidade, a separação por competências, 
na	Matriz,	tem	a	finalidade	de	tornar	aavaliação	mais	objetiva.

2.1. Competência 1 – Demonstrar domínio 
da modalidade escrita formal da Língua 
Portuguesa.

A primeira competência a ser avaliada em seu texto é o 
domínio da modalidade escrita formal da língua.

Você já aprendeu que as pessoas não escrevem e falam 
do mesmo modo, uma vez que são processos diferentes, cada 
qual com características próprias. Na escrita formal, por exem-
plo, deve-se evitar, ao relacionar ideias, o emprego repetido de 
palavras, como “e”, “aí”, “daí”, “então”, próprias de um uso mais 
informal. Por isso, para atender a essa exigência, você precisa 
ter consciência da distinção entre a modalidade escrita e a oral, 
bem como entre registro formal e informal.

Outra diferença entre as duas modalidades diz respeito 
à constituição das frases. No registro informal, elas são muitas 
vezes fragmentadas, já que os interlocutores podem complemen-
tar as informações com o contexto em que a interação ocorre, 
mas, no registro escrito formal, em que esse contexto não está 
presente, as informações precisam estar completas nas frases.

2. MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO 2013 –  
DETALHAMENTO POR COMPETÊNCIA

IMPORTANTE! 

Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de 
linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de 
questões objetivas do caderno de prova acarretará a 
desconsideração do número de linhas copiadas,valendo 
somente as que foram produzidas pelo autor do texto.

IMPORTANTE! 

Procure escrever sua redação com letra legível, para evi-
tar dúvidas no momento da avaliação. Redação com letra 
ilegível não poderá ser avaliada.

 �Como será avaliada a redação de partici-
pantes surdos ou com deficiência auditiva? 

Serão adotados mecanismos de avaliação coerentes com 
o aprendizado da Língua Portuguesa como segunda língua, de 
acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

 �Como será avaliada a redação de participan-
tes com dislexia? 

Serão adotados critérios de avaliação que levem em 
conta	 questões	 linguísticas	 específicas	 relacionadas	 à	 dis-
lexia. 

IMPORTANTE! 

O título é um elemento opcional na produção da sua 
redação e será considerado como linha escrita.

IMPORTANTE!

A	implantação	definitiva	do	Acordo	Ortográfico	da	Língua	
Portuguesa deveria ocorrer no Brasil a partir de 1º de 
janeiro de 2013, segundo decreto presidencial de 2008. 
No entanto, um novo decreto ampliou o período de tran-
sição até 31 de dezembro de 2015. Até lá, coexistirão a 
norma	 ortográfica	 atualmente	 em	 vigor	 e	 a	 nova	 norma	
estabelecida por meio do acordo.
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200 pontos

Demonstra excelente domínio da modalidade escrita 
formal da Língua Portuguesa e de escolha de registro. 
Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão 
aceitos somente como excepcionalidade e quando não 
caracterizem reincidência.

160 pontos

Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal 
da Língua Portuguesa e de escolha de registro, com pou-
cos desvios gramaticais e de convenções da escrita.

120 pontos

Demonstra domínio mediano da modalidade escrita for-
mal da Língua Portuguesa e de escolha de registro, com 
alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita.

80 pontos

Demonstra	domínio	insuficiente	da	modalidade	escrita	for-
mal da Língua Portuguesa, com muitos desvios gramati-
cais, de escolha de registro e de convenções da escrita.

40 pontos

Demonstra domínio precário da modalidade escrita for-
mal da Língua Portuguesa, de forma sistemática, com 
diversificados	e	frequentes	desvios	gramaticais,	de	esco-
lha de registro e de convenções da escrita.

Além dos requisitos de ordem textual, como coesão, coe-
rência, sequenciação, informatividade, há outras exigên-
cias para o desenvolvimento do texto dissertativo-argu-
mentativo:

 • ausência de marcas de oralidade e de registro informal; 
 • precisão vocabular; e
 • obediência às regras gramaticais de:

 » concordância nominal e verbal;
 » regência nominal e verbal;
 » pontuação;
 » flexão	de	nomes	e	verbos;
 » colocação de pronomes oblíquos (átonos e tônicos);
 » grafia	das	palavras	(inclusive	acentuação	gráfica	e	

emprego de letras maiúsculas e minúsculas); e
 » divisão silábica na mudança de linha (translineação).

A entoação, recurso expressivo importante da oralidade, 
e as pausas, que conferem coerência ao texto, são muitas 
vezes marcadas, na escrita, por meio dos sinais de pontuação. 
Por isso, as regras de pontuação assumem também essa fun-
ção de organização do texto.

Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, 
objetivo e direto, empregar um vocabulário mais variado e pre-
ciso, diferente do que utiliza quando fala, e seguir as regras 
estabelecidas pela modalidade escrita formal da Língua Por-
tuguesa. Além disso, o texto dissertativo-argumentativo escrito 
exige que alguns requisitos básicos sejam atendidos.

0 pontos

Demonstra desconhecimento da modalidade escrita for-
mal da Língua Portuguesa.

O quadro, a seguir, apresenta os seis níveis de desem-
penho que serão utilizados para avaliar a Competência 1 das 
redações do Enem 2013:

2.2. Competência 2 – Compreender a pro-
posta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento para 
desenvolver o tema, dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argu-
mentativo em prosa.

O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a com-
preensão da proposta de redação – esta exige que o partici-
pante escreva um texto dissertativo-argumentativo, que é o 
tipo de texto que demonstra a verdade de uma ideia ou tese. 
É mais do que uma simples exposição de ideias. Nessa reda-
ção, o participante deve evitar elaborar um texto de caráter 
apenas expositivo. É preciso apresentar um texto que expõe 
um aspecto relacionado ao tema, defendendo uma posição, 
uma tese. É dessa forma que se atende às exigências expres-
sas pela Competência 2 da Matriz de Avaliação do Enem.

O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a 
tese se organiza. Em âmbito mais abrangente, o assunto 
recebe uma delimitação por meio do tema, ou seja, um 
assunto pode ser abordado por diferentes temas.

Seguem algumas recomendações para essa elaboração:

a) Leia com atenção a proposta da redação e os textos 
motivadores, para compreender bem o que está sendo 
solicitado.

b)	 Evite	 ficar	 preso	 às	 ideias	 desenvolvidas	 nos	 textos	
motivadores, porque foram apresentados apenas para 
despertar	uma	reflexão	sobre	o	tema	e	não	para	limitar	
sua criatividade. 

c) Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se 
de que eles foram apresentados apenas para desper-
tar seus conhecimentos sobre o tema.
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d)	 Reflita	sobre	o	tema	proposto	para	decidir	como	abor-
dá--lo, qual será seu ponto de vista e como defendê-lo.

e) Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o 
tema, procurando organizá-las em uma estrutura coe-
rente para usá-las no desenvolvimento do seu texto.

f) Desenvolva o tema de forma consistente para que o 
leitor possa acompanhar o seu raciocínio facilmente, o 
que	significa	que	a	progressão	textual	é	fluente	e	arti-
culada com o projeto do texto.

g) Lembre-se de que cada parágrafo deve desenvolver 
um tópico frasal.

h) Examine, com atenção, a introdução e a conclusão 
para	ver	se	há	coerência	entre	o	início	e	o	fim.

i) Utilize informações de várias áreas do conhecimento, 
demonstrando que você está atualizado em relação ao 
que acontece no mundo.

j)	 Evite	recorrer	a	reflexões	previsíveis,	que	demonstram	
pouca originalidade no desenvolvimento do tema pro-
posto.

l) Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, 
tomando cuidado para não se afastar do seu foco. 
Esse	é	um	dos	principais	problemas	identificados	nas	
redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: 
fuga total ao tema ou fuga parcial ao tema.

Vamos aproveitar o tema da redação do Enem 2012 para 
explicar essa diferença.

O tema proposto no Exame de 2012 foi “O movimento imi-
gratório para o Brasil no século XXI”. Esse tema se vincula ao 
assunto mais amplo “imigração” e envolve a discussão sobre 
as vantagens e desvantagens da presença de imigrantes na 
vida cotidiana brasileira; o impacto dessa presença na econo-
mia do país; as formas de tratamento dessa nova população; 
e	a	 influência	de	novas	culturas	na	cultura	 local,	entre	outras	
abordagens possíveis dentro do assunto. 

 �O que é tangenciar o tema? 

Considera-se tangenciamento ao tema a abordagem 
parcial, realizada somente nos limites do assunto mais 
amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo 
plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente 
proposto. No Enem 2012, por exemplo, algumas redações 
se restringiram a discutir apenas a questão dos movimentos 
migratórios de um modo geral, sem associação ao fenômeno 
da imigração para o Brasil no século XXI. As possibilidades 
que levaram o texto a ser avaliado como tangenciamento ao 
tema foram as seguintes: 

 • Possibilidade I: redação completamente estruturada 
no debate sobre imigração para o Brasil em geral (mas 
não no século XXI). 

 • Possibilidade II: redação completamente estruturada 
no debate sobre a situação e a presença do estran-
geiro, sem associação ao processo de sua vinda para 
o Brasil, ou seja, sobre questões genéricas do estran-
geiro sem vinculação com o fenômeno imigratório para 
o Brasil.

 �O que é a fuga total ao tema? 

Considera-se que uma redação tenha fugido ao tema 
quando nem o assunto mais amplo nem o tema proposto são 
desenvolvidos.

No Enem 2012, recebeu a rubrica fuga ao tema a reda-
ção cujo texto se estruturou integralmente em assuntos que 
não o solicitado, como segurança pública, violência, meio 
ambiente, corrupção, entre outros, sem vinculá-los ao eixo 
temático proposto (movimentos imigratórios para o Brasil no 
século XXI), portanto, completamente fora até do assunto 
mais amplo (processos e fluxos migratórios) ao qual estava 
vinculado o tema solicitado (movimentos imigratórios para 
o Brasil no século XXI).

Também foi excluída por ter fugido ao tema a redação 
que se limitou à discussão sobre o êxodo rural e o urbano; 
ou sobre os deslocamentos de brasileiros de uma região 
para outra; ou, ainda, sobre a saída de brasileiros para o 
exterior (emigração).

 �O que é não atendimento ao tipo textual?

Não atende ao tipo textual a redação que esteja pre-
dominantemente fora do padrão dissertativo-argumentativo 
– sem apresentar nenhum indício de caráter dissertativo 
(explicações, exemplificações, análises ou interpretações 
de aspectos dentro da temática solicitada) ou nenhum indí-
cio de caráter argumentativo (defesa ou refutação de ideias 
dentro da temática solicitada).

 �O que é um texto dissertativo-argumenta-
tivo?

O texto dissertativo-argumentativo é organizado na 
defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É 
fundamentado	 com	 argumentos,	 para	 influenciar	 a	 opinião	
do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia 
defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar 
ideias. Daí a sua dupla natureza: é argumentativo porque 
defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque se 
utiliza	de	explicações	para	justificá-la.

Seu objetivo é, em última análise, convencer ou tentar 
convencer o leitor, pela apresentação de razões e pela evidên-
cia de provas, à luz de um raciocínio coerente e consistente.

A sua redação atenderá às exigências de elaboração de 
um texto dissertativo-argumentativo se combinar dois princí-
pios de estruturação:

I.	 Apresentar	 uma	 tese,	 desenvolver	 justificativas	 para	
comprovar essa tese e uma conclusão que dê um 
fecho à discussão elaborada no texto, compondo o 
processo argumentativo.

II. Utilizar estratégias argumentativas para expor o pro-
blema discutido no texto e detalhar os argumentos uti-
lizados.
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ATENÇÃO! 

Será atribuída nota 0 (zero) à redação que não obede-
cer à estrutura dissertativo-argumentativa, mesmo que 
atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. 
Você não deve, portanto, elaborar um poema ou redu-
zir o seu texto à narração de uma história. No processo 
argumentativo, você poderá dar exemplos de aconteci-
mentos	que	justifiquem	a	tese,	mas	o	texto	não	pode	se	
reduzir a uma narração, por esta não apresentar a estru-
tura de organização textual solicitada.

120 pontos 

Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível 
e apresenta domínio mediano do texto dissertativo-argu-
mentativo, com proposição, argumentação e conclusão.

80 pontos 

Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos 
textos	motivadores	ou	apresenta	domínio	insuficiente	do	
texto dissertativo-argumentativo, não atendendo à estru-
tura com proposição, argumentação e conclusão.

40 pontos 

Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demons-
tra domínio precário do texto dissertativo-argumentativo, 
com traços constantes de outros tipos textuais.

0 ponto

Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-
-argumentativa

TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela 
deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumen-
tos ao longo da redação.

ARGUMENTOS	–	É	a	 justificativa	para	convencer	o	 lei-
tor a concordar com a tese defendida. Cada argumento 
deve	responder	à	pergunta	“Por	quê?”	em	relação	à	tese	
defendida.

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos 
utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a 
convencer o leitor, como:

 • exemplos;
 • dados estatísticos;
 • pesquisas;
 • fatos comprováveis;
 • citações ou depoimentos de pessoas especializadas no 

assunto;
 • alusões históricas; e
 • comparações entre fatos, situações, épocas
 • ou lugares distintos.

O quadro, a seguir, apresenta os seis níveis de desem-
penho que serão utilizados para avaliar a Competência 2 das 
redações do Enem 2013:

200 pontos 

Desenvolve o tema por meio de argumentação consis-
tente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, 
e apresenta excelente domínio do texto dissertativo-ar-
gumentativo.

160 pontos 

Desenvolve o tema por meio de argumentação consis-
tente e apresenta bom domínio do texto dissertativo-argu-
mentativo, com proposição, argumentação e conclusão.

2.3. Competência 3 – Selecionar, relacio-
nar, organizar e interpretar informações, 
fatos, opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista.

O terceiro aspecto a ser avaliado no seu texto é a forma 
como você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informa-
ções, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista 
defendido como tese. É preciso que elabore um texto que apre-
sente, claramente, uma ideia a ser defendida e os argumen-
tos	que	justifiquem	a	posição	assumida	por	você	em	relação	à	
temática exigida pela proposta de redação.

Esta Competência trata da inteligibilidade do texto, ou seja, 
da sua coerência, da plausibilidade entre as ideias apresentadas.

A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos 
seguintes fatores:

 • relação de sentido entre as partes do texto;
 • precisão vocabular;
 • progressão temática adequada ao desenvolvimento do 

tema, revelando que a redação foi planejada e que as 
ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, 
em uma ordem lógica; 

 • adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real.

 �O que é coerência?

A coerência se estabelece a partir das ideias apresen-
tadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garan-
tindo a construção do sentido de acordo com as expectativas 
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do leitor. Está, pois, ligada à compreensão, à possibilidade de 
interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá “processar” 
esse	texto	e	refletir	a	respeito	das	ideias	nele	contidas;	pode,	
em resposta, reagir de maneiras diversas: aceitar, recusar, 
questionar, até mesmo mudar seu comportamento em face das 
ideias do autor, compartilhando ou não da sua opinião.

Resumindo: na organização do texto dissertativo-argu-
mentativo, você deve procurar atender às seguintes exigências:

 • apresentação clara da tese e seleção dos argumen-
tos que a sustentam;

 • encadeamento das ideias, de modo que cada pará-
grafo apresente informações novas, coerentes com 
o que foi apresentado anteriormente, sem repetições 
ou saltos temáticos;

 • congruência entre as informações do texto e a realidade; e
 • precisão vocabular.

O quadro, a seguir, apresenta os seis níveis de desem-
penho que serão utilizados para avaliar a Competência 3 das 
redações do Enem 2013: 

200 pontos 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao 
tema	proposto,	de	forma	consistente	e	organizada,	confi-
gurando autoria, em defesa de um ponto de vista.

160 pontos 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao 
tema, de forma organizada, com indícios de autoria, em 
defesa de um ponto de vista.

120 pontos 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados 
ao tema, limitados aos argumentos dos textos motiva-
dores e pouco organizados, em defesa de um ponto 
de vista.

80 pontos 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao 
tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados 
aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de 
um ponto de vista.

40 pontos 

Apresenta informações, fatos e opiniões pouco rela-
cionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de um 
ponto de vista.

0 ponto 

Apresenta informações, fatos e opiniões não relaciona-
dos ao tema e sem defesa de um ponto de vista.

2.4. Competência 4 – Demonstrar conhe-
cimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da ar-
gumentação. 

Os aspectos a serem avaliados nesta Competência 
dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes 
da redação. A organização textual exige que as frases e os 
parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a 
sequenciação coerente do texto e a interdependência entre 
as ideias. Esse encadeamento pode ser expresso por con-
junções, por determinadas palavras, ou pode ser inferido a 
partir da articulação dessas ideias. Preposições, conjunções, 
advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coe-
são do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre 
orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto 
de um ou mais períodos também articulados; cada ideia nova 
precisa estabelecer relação com as anteriores.

Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar 
variados recursos linguísticos que garantam as relações de 
continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na 
avaliação desta Competência, será considerado o seguinte 
aspecto:

 �Encadeamento textual

Para garantir a coesão textual, devem ser observados 
determinados princípios em diferentes níveis:

 • Estruturação dos parágrafos – um parágrafo é uma 
unidade textual formada por uma ideia principal à 
qual se ligam ideias secundárias. No texto disserta-
tivo-argumentativo, os parágrafos podem ser desen-
volvidos por comparação, por causa-consequência, 
por	 exemplificação,	 por	 detalhamento,	 entre	 outras	
possibilidades. Deve haver uma articulação entre um 
parágrafo e outro.

 • Estruturação dos períodos	–	pela	própria	especifi-
cidade do texto dissertativo-argumentativo, os perí-
odos do texto são, normalmente, estruturados de 
modo complexo, formados por duas ou mais orações, 
para que se possa expressar as ideias de causa-con-
sequência, contradição, temporalidade, comparação, 
conclusão, entre outras.

 • Referenciação – as referências a pessoas, coisas, 
lugares e fatos são introduzidas e, depois, retomadas, 
à medida que o texto vai progredindo. Esse processo 
pode ser expresso por pronomes, advérbios, artigos 
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ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações 
de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, uso 
de expressões resumitivas, expressões metafóricas ou 
expressões metadiscursivas.

RECOMENDAÇÕES

Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para 
se referir a elementos que já apareceram no texto: 

a) substituição de termos ou expressões por pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios 
que indicam localização, artigos;

b) substituição de termos ou expressões por sinônimos, 
antônimos, hipônimos, hiperônimos, expressões resu-
mitivas ou expressões metafóricas;

c) substituição de substantivos, verbos, períodos ou frag-
mentos do texto por conectivos ou expressões que resu-
mam e retomem o que já foi dito; e

d) elipse ou omissão de elementos que já tenham sido 
citados	ou	sejam	facilmente	identificáveis.

Resumindo: na elaboração da redação, você deve evitar:
 • frases fragmentadas que comprometam a estrutura 

lógico-gramatical;
 • sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sin-

táticos, reproduzindo usos típicos da oralidade;
 • frase com apenas oração subordinada, sem oração prin-

cipal;
 • emprego equivocado do conector (preposição, con-

junção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções 
adverbiais) que não estabeleça relação lógica entre dois 
trechos do texto e prejudique a compreensão da men-
sagem;

 • emprego do pronome relativo sem a preposição, 
quando obrigatória; e

 • repetição ou substituição inadequada de palavras sem 
se valer dos recursos oferecidos pela língua (pronome, 
advérbio, artigo, sinônimo).

O quadro, a seguir, apresenta os seis níveis de desem-
penho que serão utilizados para avaliar a Competência 4 das 
redações do Enem 2013: 

200 pontos 

Articula bem as partes do texto e apresenta repertório 
diversificado	de	recursos	coesivos.

160 pontos 

Articula as partes do texto com poucas inadequações e 
apresenta	repertório	diversificado	de	recursos	coesivos.

120 pontos 

Articula as partes do texto, de forma mediana, com ina-
dequações	e	apresenta	repertório	pouco	diversificado	de	
recursos coesivos.

80 pontos 

Articula	 as	 partes	 do	 texto,	 de	 forma	 insuficiente,	 com	
muitas inadequações e apresenta repertório limitado de 
recursos coesivos.

40 pontos 

Articula as partes do texto de forma precária.

0 ponto

Ausência de marcas de articulação, resultando em frag-
mentação das ideias.

2.5. Competência 5 – Elaborar proposta de 
intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos.

O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apre-
sentação de uma proposta de intervenção para o problema 
abordado. Por isso, a sua redação, além de apresentar uma 
tese sobre o tema, apoiada em argumentos consistentes, deve 
oferecer uma proposta de intervenção na vida social. Essa pro-
posta deve considerar os pontos abordados na argumentação, 
deve manter vínculo direto com a tese desenvolvida no texto 
e coerência com os argumentos utilizados, já que expressa a 
sua visão, como autor, das possíveis soluções para a questão 
discutida.

A proposta de intervenção precisa ser detalhada de modo 
a permitir ao leitor o julgamento sobre sua exequibilidade, por-
tanto, deve conter a exposição da intervenção sugerida e o 
detalhamento dos meios para realizá-la.

A	 proposta	 deve,	 ainda,	 refletir	 os	 conhecimentos	 de	
mundo de quem a redige, e a coerência da argumentação 
será um dos aspectos decisivos no processo de avaliação. 
É necessário que ela respeite os direitos humanos, que não 
rompa com valores como cidadania, liberdade, solidariedade 
e diversidade cultural.
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Ao redigir seu texto, procure evitar propostas vagas, 
gerais;	busque	propostas	mais	concretas,	específicas,	consis-
tentes com o desenvolvimento de suas ideias. Antes de elabo-
rar sua proposta, procure responder às seguintes perguntas: 
O que é possível apresentar como proposta de intervenção na 
vida	social?	Como	viabilizar	essa	proposta?	

O seu texto será avaliado, portanto, com base na combi-
nação dos seguintes critérios:

a) presença de proposta x ausência de proposta; e
b) proposta com detalhamento dos meios para sua reali-

zação x proposta sem o detalhamento dos meios para 
sua realização.

O quadro, a seguir, apresenta os seis níveis de desem-
penho que serão utilizados para avaliar a Competência 5 das 
redações do Enem 2013: 

200 pontos 

Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, 
relacionada ao tema e articulada à discussão desenvol-
vida no texto. 

 

160 pontos 

Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao 
tema e articulada à discussão desenvolvida no texto.

120 pontos 

Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção rela-
cionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no 
texto.

80 pontos 

Elabora,	de	 forma	 insuficiente,	proposta	de	 intervenção	
relacionada ao tema ou não articulada com a discussão 
desenvolvida no texto.

40 pontos 

Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou 
relacionada apenas ao assunto.

0 ponto

Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta 
proposta não relacionada ao tema ou ao assunto.
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3. PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ENEM 2012
Apresentamos,	a	seguir,	a	proposta	de	redação	do	Enem	2012,	para	que	possamos	exemplificar	melhor	os	passos	necessários	

à elaboração de um texto nota 1000.

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O MOVIMENTO IMIGRATÓRIO 
PARA O BRASIL NO SÉCULO XXI, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavou-
ras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos XIX e XX os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias 
chegaram com o sonho de “fazer a América” e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a 
cultura brasileira. Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. 

A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado; há a 
necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. 

Disponível em: http://www.museudairrigracao.org.br. Acesso em: 19 jul. 2012 (adaptado). 

Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti 

Nos últimos três dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou 
ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quanti-
dade de imigrantes daquele país no município de Brasileia (AC). 
Segundo o secretário-adjunto de Justiça e Direitos Humanos, do 
Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da 
cidade. A Defesa Civil do estado enviou galões de água potável e 
alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. 

A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estra-
gos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande 
grupo de haitianos chegou a Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. 
Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos: 
obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e 
CPF para morar e trabalhar no Brasil. 

Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos 
miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas da classe 
média	do	Haiti	e	profissionais	qualificados,	como	engenheiros,	pro-
fessores, advogados, pedreiros, mestres de obras e carpinteiros. 
Porém, a maioria chega sem dinheiro. 

Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus 
tratavam	os	imigrantes.	Agora,	chegou	a	nossa	vez	-	afirma	Corinto.	

Disponível em: http://www.dpf.gov.br. Acesso em: 19 jul. 2012 (adaptado) 
Disponível em. http.//mg1.combr. Acesso erra 19 jul. 2012
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3.1 Recomendações

Para o seu bom desempenho, você deve fazer, antes de 
escrever sua redação, uma leitura cuidadosa da proposta apre-
sentada,	dos	textos	motivadores	e	das	instruções,	a	fim	de	que	
possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado.

O tema de redação vem sempre acompanhado, na pro-
posta, de textos motivadores. Em geral, são textos em lingua-
gem verbal e em linguagem não verbal (imagem) que remetem 
ao	tema	proposto	a	fim	de	orientar	sua	reflexão.

Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você 
deve seguir as seguintes recomendações:

a) ler com bastante atenção o tema proposto e observar 
a tipologia textual exigida (texto dissertativo-argumen-
tativo);

b) ler os textos motivadores, observando as palavras 
ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos 
autores;

c)	identificar,	em	cada	texto	motivador,	a	tese	e	os	argumen-
tos apresentados pelos autores em defesa de ponto de 
vista;

d)	refletir	sobre	o	posicionamento	dos	autores	dos	textos	
motivadores; e

e) ler atentamente as instruções apresentadas após os 
textos motivadores.

A proposta de redação do Enem 2012 manteve o formato 
dos anos anteriores: redigir um texto dissertativo-argumenta-
tivo, segundo a modalidade escrita formal da Língua Portu-
guesa, sobre um determinado tema.

a) Tema proposto: “O movimento imigratório para o Bra-
sil no século XXI”.

b) Tipologia textual: texto dissertativo-argumentativo. 
Com base na situação-problema proposta, o partici-
pante deveria expressar sua opinião, ou seja, apresen-
tar uma tese. Para tal, poderia inspirar-se nos textos 
motivadores, mas sem copiá-los, pois eles devem ser 
entendidos como instrumentos de fomento de ideias, 
para que cada um possa construir o seu próprio ponto 
de vista. Nos parágrafos seguintes, o participante 
deveria apresentar argumentos e fatos em defesa de 
seu ponto de vista, inter-relacionados, com coesão e 
coerência.

c) O texto deveria ser redigido de acordo com o regis-
tro formal da Língua Portuguesa. Assim, o participante 
deveria estar atento à estrutura dos períodos, à con-
cordância e regência nominal e verbal, ao emprego 
convencional	das	letras	na	grafia	das	palavras,	à	acen-
tuação	gráfica,	à	pontuação	e	à	adequação	vocabular.	
Em suma, demonstrar domínio do código escrito.

d)	O	 texto	definitivo	deveria	 ser	escrito	à	 tinta,	na	 folha	
própria, em até 30 (trinta) linhas.

e) A redação com até 7 (sete) linhas seria considerada 
“insuficiente”	e	receberia	nota	0	(zero).

f) Também seria atribuída nota 0 (zero) à redação que 
fugisse ao tema ou à tipologia textual, isto é, não fosse 
um texto dissertativo-argumentativo, ou que apresen-
tasse proposta de intervenção desrespeitando os direi-
tos humanos.

Trilha da Costura 

Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9,119 milhões de 
pessoas. A Bolívia em termos de IDH ocupa a posição de 114º de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país 
está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para 
onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são: Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. 

Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia, estes dados já demonstram que 
as	motivações	do	fluxo	de	imigração	não	são	políticas,	mas	econômicas.	Como	a	maioria	da	população	tem	baixa	qualifica-
ção, os trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso. 

OLIVEIRA, R.T. Disponível em: http:11www.ipea.gov.br. Acesso ent 19 jul. 2012 (adaptado). 

INSTRUÇÕES: 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
•	O	texto	definitivo	deve	ser	escrito	à	tinta,	na	folha	própria,	em	até	30	linhas.
•	A	redação	com	até	7	(sete)	linhas	escritas	será	considerada	“insuficiente”	e	receberá	nota	zero.	
• A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero. 
• A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá nota zero. 
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 
copiadas desconsiderado para efeito de correção. 
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4. ANÁLISE DE REDAÇÕES NOTA 1000 – ENEM 2012

Foram selecionadas e comentadas para este Guia algu-
mas redações que receberam a pontuação máxima — 1000 
(mil) pontos — no Enem 2012, por terem cumprido todas as 
exigências relativas às cinco competências.

Esses textos contêm proposta de intervenção para 
o problema abordado, respeitando os direitos humanos; 
apresentam as características textuais fundamentais 
(Competências 2, 3 e 4), como o estabelecimento de coe-
são, coerência, informatividade, sequenciação, entre outras; 
e demonstram domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa (Competência 1). Esse domínio pode 
ser	comprovado	pelo	respeito	às	convenções	da	grafia	e	da	
acentuação das palavras, com poucos desvios, inclusive 
do	novo	acordo	ortográfico	 (o	que	ainda	não	é	exigido	ofi-
cialmente); às regras de concordância nominal e verbal; às 
regras de regência nominal e verbal; aos princípios de orga-
nização	frasal	e	de	pontuação;	às	regras	de	flexão	nominal	
e verbal; e à utilização de vocabulário apropriado ao registro 
formal do texto dissertativo-argumentativo.

Seguem os textos e respectivos comentários.



Como se dar muito bem no ENEM – QUESTÕES COMENTADAS 200

Redação de Gabriela Araujo Attie  
Uberlândia/MG 

A imigração no Brasil

Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na 
chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de 
vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes 
imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americano. No entanto, as condições 
precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena 
adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. 

A ascensão do Brasil ao posto de uma das dez maiores economias do mundo é um importante fator 
atrativo aos estrangeiros. Embora o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, segundo 
previsões, seja menor em 2012 em relação a anos anteriores, o país mostra um verdadeiro aquecimento nos 
setores econômicos, representado, por exemplo, pelo aumento do poder de consumo da classe C.

Esse aspecto contribui para a construção de uma imagem positiva e promissora do Brasil no 
exterior, o que favorece a imigração. A vida dos imigrantes no país, entretanto, exibe uma diferente 
e crítica faceta: a exploração da mão de obra e a miséria.

Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção gover-
namental, por meio da fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como funcionários, bem 
como a realização de denúncias de exploração por brasileiros ou por imigrantes. Ademais, é neces-
sário fomentar o respeito e a assistência a eles, ideais que devem ser divulgados por campanhas e 
por propagandas do governo ou de ONG’s, além de garantir seu acesso à saude e à educação, por 
meio de políticas públicas específicas a esse grupo. 

COMENTÁRIOS
O texto demonstra excelente domínio da modalidade 

escrita formal e não apresenta problemas linguísticos, a não 
ser a falta de acento em “saúde”, sem reincidência em inade-
quações	 de	 grafia.	 Demonstra	 também	 que	 a proposta de 
redação foi compreendida e que o tema foi desenvolvido 
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argu-
mentativo. O texto é objetivo e impessoal. A redação organiza-
-se em quatro parágrafos bem construídos.

A tese desenvolvida é a de que o Brasil atrai muitos imigran-
tes devido a sua excelente situação econômica. O texto diz que o 
governo deve interferir para evitar a exploração da mão de obra e 
assegurar os direitos dos imigrantes à saúde e à educação.

Na introdução, o texto alude ao fato de muitos brasileiros 
terem	emigrado	na	década	de	1980	e	afirma	que	agora	houve	
uma	 inversão	 de	 fluxo.	As	 ideias	 são	 desenvolvidas	 esclare-
cendo que o Brasil está entre as dez maiores economias do 
mundo, houve um aquecimento econômico e a classe C tem 
tido acesso a maior nível de consumo. Essa imagem positiva 
atrai imigrantes, mas favorece a exploração da mão de obra.

O texto apresenta como conclusão uma proposta ampla 
e abrangente de intervenção para o problema abordado, res-

peitando os direitos humanos: intervenção governamental e 
fiscalização	sobre	empresas	que	empregam	imigrantes.	Propõe	
também campanhas para fomentar o respeito aos que vêm de 
fora e sugere a assistência aos novos cidadãos, por meio de polí-
ticas públicas que assegurem acesso à saúde e à educação. As 
propostas são coerentes com as ideias desenvolvidas no texto.

A redação apresenta encadeamento de ideias e demons-
tra competência em selecionar, relacionar, organizar e inter-
pretar informações, fatos e argumentos em defesa de um 
ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coerente, os 
argumentos selecionados são consistentes e a conclusão é 
relacionada ao ponto de vista adotado.

O emprego de elementos coesivos torna o texto bem articu-
lado e garante a sua continuidade, revelando conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários à construção da argu-
mentação. O texto recorre a vários recursos coesivos, por exem-
plo: no primeiro parágrafo, a expressão “Na chamada década per-
dida” retoma “a década de 1980”; o termo “Esse aspecto” retoma 
a informação antecedente sobre a situação econômica do Brasil. 
São empregados ainda diversos conectores que contribuem para 
a sequenciação das ideias: “no entanto”, “Embora”, “entretanto”, 
“Portanto”, “bem como”, “Ademais”, “além de”.



Redação do ENEM: Novo Guia do Participante201

Redação de Larissa Reghelin Comazzetto 
Santa Maria/RS

Imigração no Brasil : Resolver para poder crescer
Japoneses, italianos, portugueses, açorianos ou espanhóis. Durante o século XIX, muitos foram os 

povos que, em busca de trabalho e bem-estar social, desembarcaram no Brasil e enriqueceram nossa 
cultura. Atualmente, em pleno século XXI, a imigração para o Brasil mantém-se crescente, desafiando 
não somente nossa sociedade como também nossa economia.

Assim como os antigos imigrantes, os indivíduos que hoje se instalam em território brasileiro anseiam 
por melhores e mais dignas condições de vida. Muitos deles, devido à Crise Econômica originada em 
2008, viram-se obrigados a se dirigir para outras nações, como o Brasil . Os espanhóis, por exemplo, 
por terem sido intensamente atingidos pela recessão, já somam uma quantidade expressiva na periferia 
de São Paulo. Diante disso, a fração da sociedade que reside em tal localidade vem enfrentando muitas 
dificuldades em “dividir ” seu espaço, que, inicialmente, não era adequado à sobrevivência, quem dirá 
após a chegada dos europeus. Segundo pesquisas realizadas pelo jornal “A Folha de São Paulo”, no 
primeiro semestre de 2012, brasileiros e espanhois dos arredores de São Paulo vivem em constantes 
conflitos e a causa traduz-se, justamente, na irregularidade habitacional que ambos compartilham.

Como se não bastasse, a economia brasileira também tem sofrido com a chegada dos migrantes. 
Existem, entre eles, tanto trabalhadores desqualificados como profissionais graduados. O problema 
reside na pouca oferta de emprego a eles destinada. Visto que não recebem oportunidades, passam 
a integrar setores informais da economia, sem direitos trabalhistas e com ausência de pagamento 
dos devidos impostos. O Estado, dessa forma, deixa de arrecadar capital e de aproveitar a mão-
-de-obra disponível, o que auxiliaria no andamento da economia nacional .

Assim, com a finalidade de preparar a sociedade e a economia brasileiras para a chegada dos 
novos imigrantes, medidas devem ser tomadas. O Estado deve oferecer incentivos às empresas que 
empregarem os recém-chegados; essas, por sua vez, devem prepará-los para o mercado brasileiro, 
oferecendo treinamentos adequados e cursos de Língua Portuguesa e, ainda, garantir seus direitos 
trabalhistas. É imprescindível que o governo procure habitações para os imigrantes e que nós, bra-
sileiros, respeitemos os povos que, seja no passado ou no presente, somente têm a nos acrescentar. 

COMENTÁRIOS
O texto demonstra excelente domínio da modalidade 

escrita formal e não apresenta problemas linguísticos, a não 
ser a falta de acento em “espanhóis”, sem reincidência em ina-
dequações	de	grafia.	Demonstra	também	que	a proposta de 
redação foi compreendida e que o tema foi desenvolvido 
dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argu-
mentativo. O texto é objetivo e impessoal. A redação organiza-
-se em quatro parágrafos bem construídos.

A tese desenvolvida é a de que o Brasil enfrenta um grande 
desafio	social	e	econômico	ao	receber	tantos	imigrantes	na	atua-
lidade, e o governo deve interferir para integrar esses novos cida-
dãos	assegurando	emprego,	qualificação	e	cursos	de	Língua	Por-
tuguesa, bem como garantindo direitos trabalhistas e habitação.

Na introdução, o texto cita a imigração no século XIX. As 
ideias são desenvolvidas esclarecendo que o Brasil está rece-
bendo muitos espanhóis devido à crise econômica que começou 
em 2008. Aprofunda essa informação elucidando que a chegada 
dos	espanhóis	em	São	Paulo	tem	provocado	conflitos	na	periferia.	
Amplia a argumentação, informando que muitas vezes esses imi-
grantes	são	desqualificados	e	integram	setores	informais	do	mer-
cado, o que não contribui para o desenvolvimento da economia.

Conclui com uma proposta ampla e abrangente de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos: o governo deve intervir com incentivos a empresas 
que empregarem imigrantes, e essas empresas devem oferecer 
treinamentos e cursos de Língua Portuguesa e garantir os direi-
tos trabalhistas. O governo deve ainda lhes assegurar habitação. 
A proposta é coerente com as ideias desenvolvidas no texto.

A redação apresenta encadeamento de ideias e demons-
tra que a participante soube selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa 
de seu ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coe-
rente, os argumentos selecionados são consistentes e a con-
clusão é relacionada ao ponto de vista adotado, pois sugere 
que o Brasil deve se preparar para receber bem os imigrantes, 
já que eles têm muito a nos acrescentar.

Do ponto de vista da estruturação textual, o texto recorre 
a vários conectores, revelando utilização dos mecanismos 
linguísticos necessários à construção da argumentação. 
O texto emprega recursos coesivos que contribuem para a boa 
articulação entre as ideias, por exemplo: “Assim como”, “Diante 
disso”, “Como se não bastasse”, “Muitos deles”, “entre eles”, 
“dessa forma”, “essas”. Emprega também conectores, tais como: 
“não somente ... como também”, “Visto que”, “Assim”.
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Redação de Caroline Lopes dos Santos 
Santa Maria/RS

Olhares que buscam o Brasil
Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olha-

res do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas e de outros países. Contudo, é outro 
olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais: o olhar marginalizado e cheio de 
esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados ao redor do globo. São pessoas 
com esse perfil que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país, e o que se 
vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade.

Não parece que a solução seja simplesmente deixar que imigrantes pouco qualificados continuem 
entrando no país de forma irregular e esperar que eles, sozinhos, encontrem um ofício para se susten-
tar. O governo ainda não percebeu que a regularização desses imigrantes e a inserção dos mesmos no 
mercado de trabalho formal poderiam servir como oportunidades para o país arrecadar mais impostos 
e possíveis futuros cidadãos, ou seja, novos contribuintes para a deficitária Previdência Social.

Visando aproveitar tais benefícios, o governo poderia começar a implantar, nas regiões por onde 
chegam os imigrantes, mais órgãos e agências que oferecessem serviços de regularização do visto e da 
carteira de trabalho, posto que ainda há muita deficiência de controle nesse setor. Além disso, nos destinos 
finais desses imigrantes poderiam ser oferecidos cursos de português e cursos qualificantes voltados para 
os mesmos. Isso facilitaria muito a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho formal e poderia 
inclusive suprir a alta demanda por mão de obra em setores como o da construção civil, por exemplo.

Nesse sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas a fim de que o país não deixe 
escapar essa oportunidade: a de transformar o problema da imigração crescente em uma solução para 
outros. A questão merece mais atenção do governo, portanto, pois não deve ser à toa que o Brasil, além 
de ser conhecido pela hospitalidade, também o é pelo modo criativo de resolver problemas. Prestemos 
mais atenção aos olhares que nos cercam; deles podem vir novas oportunidades. 

COMENTÁRIOS
O texto revela excelente domínio da modalidade escrita 

formal e do tipo dissertativo-argumentativo e não apresenta 
problemas linguísticos, a não ser o uso inadequado da palavra 
“energéticas”, sem reincidência em inadequações linguísticas. 
Trata-se de texto objetivo e impessoal. A redação organiza-se 
em quatro parágrafos bem construídos.

O texto desenvolve a tese de que o Brasil vive um exce-
lente	 momento	 econômico	 e	 o	 fluxo	 imigratório	 decorrente	
desse	fato	tende	a	ser	benéfico	economicamente,	desde	que	
o	país	saiba	aproveitar	a	qualificação	dos	 imigrantes	em	seu	
mercado de trabalho, transformando o que poderia ser pro-
blema em uma solução para outras questões.

Na introdução, esclarece que o Brasil atualmente é uma 
potência econômica que atrai as atenções do mundo e também 
imigrantes em busca de melhores condições de vida, mas que 
as	políticas	públicas	nesse	setor	são	insuficientes.

Amplia essa ideia diluindo uma proposta de intervenção 
que respeita os direitos humanos no desenvolvimento do 
texto, ou seja, uma proposta de recepção a esses imigrantes 
com vários pontos: regularização, integração ao mercado de tra-

balho, implantação de órgãos de recepção, oferecimento de cur-
sos	de	Língua	Portuguesa	e	de	qualificação	profissional.	Essa	
recepção aos imigrantes proporcionaria maior arrecadação de 
impostos e poderia suprir áreas em que há falta de mão de obra.

Como conclusão, retoma a ideia de que o governo deve 
tomar iniciativas para transformar o possível problema do 
excesso de imigrantes em solução. Ressalta que o Brasil, além 
de ser reconhecido pela hospitalidade, também o é pela criati-
vidade em resolver problemas.

A redação apresenta encadeamento de ideias e demons-
tra que a participante soube selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa 
de seu ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coe-
rente, os argumentos selecionados são consistentes e a con-
clusão é relacionada ao ponto de vista adotado.

Como forma de estruturação das ideias, são utilizados 
diversos recursos de conexão, assegurando a sequenciação 
e	a	textualidade	da	redação:	“Contudo”,	“Esse	perfil”,	“desses	
imigrantes”, “tais benefícios”, “posto que”, “nesse setor”, “Além 
disso”,	 “Isso”,	 “dessas	 pessoas”,	 “Nesse	 sentido”,	 “a	 fim	 de	
que”, “Portanto”. Assim, o texto demonstra recursos linguísti-
cos necessários à construção da argumentação.
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Redação de Pedro Igor da Silva Farias 
Teresina/PI

O fluxo de pessoas pelo mundo sempre foi objeto de estudo para entender a dinâmica econômica 
e social do globo. Nos últimos anos, a mudança na economia e o novo espaço que o Brasil tem 
conquistado no cenário internacional atraiu trabalhadores e turistas, apontando para movimentos 
migratórios cada vez mais intensos para o Brasil no século XXI.

Desde o Brasil Colônia, a imigração para o Brasil é expressiva. Foi preciso povoar o território 
para garantir o controle da região e, além disso, escravos foram trazidos da África para satisfazer as 
necessidades econômicas das lavouras. Mais tarde, já no Brasil Império, com a abolição da escrava-
tura, imigrantes europeus encheram os portos brasileiros para substituir a mão de obra e embranquecer 
a população. No Brasil República, a abertura para o capital estrangeiro trouxe multinacionais para 
o país. Neste século XXI, as causas da imigração são outras e decorrem dos avanços do país.

Como país emergente na economia mundial, o Brasil atrai atenções de diversos setores, como moda e 
tecnologia. A crise que a Europa e os Estados Unidos vivenciam hoje atrai ainda mais imigrantes, confian-
tes na estabilidade econômica e chances de progresso. Até os brasileiros que saíram do país em busca de 
melhores condições estão retornando por acreditarem no potencial brasileiro. Por isso, é preciso aproveitar 
o momento oportuno, que traz vantagens econômicas e trocas culturais. Como mostra o passado, os imi-
grantes podem favorecer o desenvolvimento e o futuro promete ainda mais pessoas vindo para o Brasil.

A certeza de que a migração oferecerá impacto econômico e social para o Brasil é reforçada 
pelos eventos importantes que terão sede no país: a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A infraes-
trutura para a recepção dessas pessoas está sendo montada e, se tiver sucesso no comando desses 
eventos, os efeitos serão benéficos para a economia e para a sociedade.

O Brasil é destino cobiçado na mente de empresários, trabalhadores e turistas hoje. Para aproveitar 
esse momento, o governo deve inserir esses imigrantes no mercado de trabalho, aproveitar sua qualificação 
e incentivar o intercâmbio cultural . Dessa forma, a herança das imigrações será bem utilizada. 

COMENTÁRIOS

O texto revela excelente domínio da modalidade escrita 
formal e do tipo dissertativo-argumentativo e não apresenta 
problemas linguísticos, a não ser um problema de concordân-
cia em “atraiu”, sem reincidência em inadequações linguísticas. 
A redação organiza-se em cinco parágrafos bem construídos, é 
objetiva e impessoal. O texto desenvolve a tese de que o Brasil 
vive	um	excelente	momento	econômico,	e	o	fluxo	 imigratório	
decorrente	desse	 fato	 tende	a	ser	benéfico,	 tanto	econômica	
como culturalmente, desde que o país saiba aproveitar a quali-
ficação	dos	imigrantes	em	seu	mercado	de	trabalho.

Na introdução,	 apresenta	 o	 assunto	 geral	—	 “fluxo	 de	
pessoas” — como objeto de estudo. Esclarece que o Brasil 
atualmente atrai imigrantes por estar bem situado no cenário 
econômico mundial.

Desenvolve essa ideia retrocedendo no tempo e fazendo 
um panorama histórico da imigração para o Brasil nos séculos 
anteriores.	Avança,	afirmando	que	a	crise	econômica	na	Europa	
e nos EUA proporciona oportunidade de crescimento da imigra-
ção para o Brasil. Esclarece que até os brasileiros que emigra-
ram estão voltando por acreditarem no potencial do país. Sugere 

que os grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas 
proporcionarão condições de recepção para os imigrantes e que 
sua	chegada	é	benéfica	para	a	economia	e	a	cultura	do	Brasil.

Como conclusão, apresenta proposta de intervenção 
que respeita os direitos humanos e está coerente com o 
desenvolvimento das ideias: o governo deve inserir os imigran-
tes	no	mercado	de	trabalho	e	aproveitar	suas	qualificações.

A redação apresenta encadeamento de ideias e demons-
tra que o participante soube selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa 
de seu ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coe-
rente, os argumentos selecionados são consistentes e a con-
clusão é relacionada ao ponto de vista adotado.

Como forma de estruturação das ideias, no segundo pará-
grafo, o texto utiliza estratégias de sequenciação cronológica: 
“Desde”, “Mais tarde”, “No Brasil República”, “Neste século 
XXI”. O texto emprega diversos recursos coesivos, assegu-
rando a articulação entre as ideias e, portanto, a textualidade: 
“Por isso”, “como mostra o passado”, “dessas pessoas”, “esse 
momento”, “dessa forma”. Assim, demonstra recursos lin-
guísticos necessários à construção da argumentação.
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Redação de Danilo Marinho Pereira 
Belém/PA

Imigração no século XXI: sinônimo de desenvolvimento

Diferentemente do que ocorreu em séculos passados durante o processo de colonização, o Brasil, 
no século XXI, destaca-se no cenário mundial por atuar como área de atração populacional. Tal 
interesse pela residência no país é resultado de sucessivas conquistas, as quais foram benéficas para 
o reconhecimento da nação pelo mundo. Nesse cenário, as políticas relacionadas ao desenvolvimento 
expressivo devem ser prosseguidas, na tentativa de tornar a migração um fator positivo e propor-
cionar a diversidade. 

O movimento migratório para o Brasil apresenta como um dos fatores motivadores a maior 
estabilidade política alcançada. Diante de um cenário mundial de crises, conflitos e desequilíbrios, 
vários indivíduos de diversas partes do mundo buscam se instalar no país a fim de ter acesso a 
condições mais dignificáveis de vida. Um dos grandes responsáveis por esse cenário é o papel de 
liderança e representatividade que o Brasil assume em órgãos como o Mercosul, o FMI e a ONU.

Outro fator relacionado à imigração para o país envolve aspectos sociais. A educação e a 
saúde são elementos fundamentais nesse processo. Por meio delas, os índices de pobreza e analfa-
betismo reduzem, e grande parte da população tem acesso à estabilidade financeira e qualidade de 
vida. A partir disso, o Brasil adquire estabilidade social e inverte o papel de fornecedor de profis-
sionais qualificados, os quais procuravam os centros de poder como a Europa e os Estados Unidos.

Diante do cenário benéfico e atrativo no qual o Brasil se encontra, é necessário que a continui-
dade e a qualidade das políticas que promovem a imigração positiva sejam prosseguidas. Isso pode 
ser feito por meio de investimentos em setores como a educação e a saúde, assim como a criação de 
órgãos que proporcionem o controle da entrada de migrantes e que deem assistência a esses. Feito 
isso, a diversidade populacional e o desenvolvimento serão promovidos 

COMENTÁRIOS
O texto revela excelente domínio da modalidade escrita 

formal e do tipo dissertativo-argumentativo e não apresenta 
problemas linguísticos. A redação organiza-se em quatro pará-
grafos bem construídos. O texto desenvolve a tese de que o 
Brasil vive um excelente momento econômico, destacando-se 
no panorama mundial, e essa estabilidade econômica atrai imi-
grantes em busca de melhores condições de vida, o que pode 
representar diversidade populacional e desenvolvimento. Sua 
visão é positiva em relação à imigração.

Na introdução, apresenta uma comparação entre os 
séculos passados e a atualidade, ressaltando que a imigração 
pode ser um fator positivo para o desenvolvimento.

Desenvolve essa ideia esclarecendo que o cenário mun-
dial	 de	 crises,	 conflitos	 e	 desequilíbrios	 favorece	 a	 imigração	
para o Brasil. Enfatiza o protagonismo do Brasil em órgãos inter-
nacionais:	Mercosul,	FMI	e	ONU.	Amplia	a	reflexão	ressaltando	
o papel da educação e da saúde e explica que o Brasil deixou de 
ser	um	fornecedor	de	profissionais	para	outros	países.

Como conclusão, apresenta proposta de intervenção 
que respeita os direitos humanos e está coerente com o 
desenvolvimento das ideias: o governo deve continuar a desen-
volver políticas que estimulem a imigração positiva, com inves-
timentos na saúde e na educação e com a criação de órgãos de 
controle da imigração e de assistência aos imigrantes.

A redação apresenta encadeamento de ideias e demons-
tra que o participante soube selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa 
de seu ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coe-
rente, os argumentos selecionados são consistentes e a con-
clusão é relacionada ao ponto de vista adotado.

No texto, são utilizados diversos recursos coesivos, asse-
gurando a articulação entre as ideias e, portanto, a textuali-
dade: “Tal interesse”, “as quais”, “Nesse cenário”, “por esse 
cenário”, “Outro fator”, “Por meio delas”, “A partir disso”, “os 
quais”, “Isso”, “assim como”, “a esses”, “Feito isso”. Assim, 
demonstra recursos linguísticos necessários à construção 
da argumentação.
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Redação de Adriel Rego Barbosa 
Teresina/PI

O fluxo imigratório para o Brasil vem se acentuando desde a década de noventa, devido a 
melhorias nos campos sociais e econômicos, os quais eram os principais fatores de emigração, ou 
seja, de saída do país. Apesar de estimular o respeito à diversidade cultural, além de outros benef 
ícios, a imigração exige atenção, pois caso negligenciada, poderá ocasionar problemas sociais.

A principal causa para tal movimento é o progresso econômico do Brasil, confirmado pela liderança 
do bloco financeiro sulamericano, o Mercosul . Além disso, como consequência do crescimento econômico, 
as condições sociais melhoraram, como a expectativa de vida, as quais também são resultado das políticas 
assistenciais do governo, como o Bolsa-família. Com isso, grande parte da população que emigrava, em 
busca de melhores condições de vida, permanece no país. Paralelamente, as dificuldades econômico-so-
ciais de outros países, como o Haiti, abalado pelo terremoto ocorrido em 2010, estimulam a entrada de 
estrangeiros no Brasil .

Além disso, a globalização, fenômeno de interdependência entre as nações, facilita a imigra-
ção. Como nenhuma produz todos os bens e alimentos dos quais necessita, os fluxos comerciais e 
de trabalho aumentam. Um exemplo é a migração de cientistas e engenheiros estrangeiros para os 
pólos tecnológicos paulistas. Além disso, a globalização também se caracteriza pelos progressos nas 
telecomunicações e nos transportes, mais rápidos e acessíveis, facilitando os deslocamentos. Nesse 
sentido, o Brasil é favorecido, com a entrada de mais indivíduos na população economicamente 
ativa, e com a interação de sua sociedade com novas culturas, respeitando as diferenças.

Contudo, apesar de tais benefícios, o fluxo imigratório pode ser prejudicial. Um exemplo, verificado 
principalmente na fronteira com a Bolívia, é o tráfico de drogas, o qual é facilitado. Além disso, doenças 
podem ser trazidas, vitimando brasileiros. Outra questão problemática é a adaptação à língua portuguesa, 
o que pode dificultar a garantia de trabalhos dignos. Com isso, pode aumentar a informalidade, bem como 
a criminalidade. Tal situação se agrava quando a imigração é ilegal, pois dificulta a atuação do Estado 
brasileiro.

Desse modo, percebe-se que boa parte de tais problemas pode ser solucionada a partir da 
integração do migrante à sociedade, de forma plena. No caso da sociedade civil, faz-se impor-
tante recepcionar bem os estrangeiros, o que pode ser conseguido com festas ou encontros públicos, 
que facilitam a interação e o aprendizado da língua portuguesa. Quanto ao Estado, é importante 
garantir a dignidade dos empregos, aplicando as dirigências da Consolidação das leis do trabalho 
(CLT), além de fiscalizar regiões de fronteiras, combatendo o tráfico de drogas.
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COMENTÁRIOS
O texto revela excelente domínio da modalidade escrita 

formal e não apresenta sérios problemas linguísticos. Há falta 
de uma vírgula na quarta linha, após “pois”, há ausência de 
hífen em “sul-americano” e o uso do neologismo “dirigências”. 
Revela também domínio seguro do tipo dissertativo-argu-
mentativo, pois o texto é objetivo, impessoal e claro.

A redação organiza-se em cinco parágrafos bem constru-
ídos e articulados entre si. O texto desenvolve a tese de que o 
Brasil vive um excelente momento econômico, destacando-se 
no panorama sul-americano, e essa estabilidade econômica 
atrai muitos imigrantes em busca de melhores condições de 
vida.

Na introdução,	 afirma	 que	 o	 fluxo	 imigratório	 está	 se	
intensificando	 e	 apresenta	 aspectos	 positivos	 e	 negativos.	
Desenvolve	essa	 ideia	esclarecendo	as	causas	do	fluxo	 imi-
gratório: a melhoria das condições socioeconômicas no Brasil 
(o que permite a permanência de brasileiros que emigravam) e 
as	dificuldades	em	outros	países.	Esclarece	também	o	papel	da	
globalização nesse fenômeno. Até então, focaliza os aspectos 
positivos	da	imigração:	vinda	de	mão	de	obra	qualificada,	con-
tato com outras culturas, respeito à diversidade. Em seguida, 
apresenta os possíveis problemas decorrentes do acentuado 
fluxo	imigratório:	tráfico	de	drogas,	doenças,	dificuldades	com	

a Língua Portuguesa que são obstáculos ao trabalho, subem-
prego	e	criminalidade.	A	imigração	ilegal	ainda	dificulta	o	traba-
lho do Estado brasileiro. 

Como conclusão, apresenta proposta de intervenção 
que respeita os direitos humanos, é abrangente e está 
coerente com o desenvolvimento das ideias: a sociedade 
deve promover a interação com os estrangeiros e o governo 
deve continuar a desenvolver políticas de apoio ao trabalho 
dos	 imigrantes,	 bem	 como	 fiscalizar	 as	 fronteiras	 comba-
tendo	o	tráfico	de	drogas.

A redação apresenta encadeamento de ideias e demons-
tra que o participante soube selecionar, relacionar, organizar 
e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa 
de seu ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coe-
rente, os argumentos selecionados são consistentes e a con-
clusão é relacionada ao ponto de vista adotado.

No texto são utilizados diversos recursos coesivos, asse-
gurando a articulação entre as ideias e, portanto, a textuali-
dade: “Apesar de”, “tal movimento”, “Além disso”, “Com isso”, 
“Nesse sentido”, “Contudo”, “Outra questão”, “Desse modo”, 
“Isso”, “assim como”, “a esses”, “Feito isso”. Assim, emprega 
largamente os recursos linguísticos necessários à constru-
ção da argumentação.

5. ANÁLISE DE REDAÇÕES NOTA 1000 NO ENEM 2011

Foram selecionadas redações que receberam a pontua-
ção máxima  –  1000  pontos  –  no  Enem  2011,  por  terem  
cumprido todas as exigências relativas às cinco competências, 
já detalhadas no início deste documento. 

Nessas redações, observa-se que o participante demons-
tra domínio  da  norma  culta  da  língua  escrita  (Competência  
1), o que pode ser comprovado pelo respeito às convenções da 
grafia		e		da		acentuação		das		palavras,		com		poucos		desvios,	
inclusive		do		novo		acordo		ortográfico;		às		regras		de		concor-
dância nominal e verbal; às regras de regência, tanto nominal 

quanto verbal; aos princípios de organização frasal e de pon-
tuação;	às	regras	de	flexão	nominal	e	verbal;	e	à	utilização	de	
vocabulário apropriado ao registro formal do texto dissertativo-
-argumentativo. 

Assim,		pode-se		afirmar		que		os		autores		dessas		reda-
ções desenvolveram  o  tema  de  acordo  com  as  exigências  
do  texto dissertativo-argumentativo, tendo obtido 1000 pontos. 

Após a apresentação das redações, será feita uma apre-
ciação que abrangerá a análise das demais Competências pre-
vistas pela matriz do Enem.
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Redação de Isabela Carvalho Leme Vieira da Cruz,  
Rio de Janeiro (RJ).  

O fim do Grande Irmão 

Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto, o Estado 
e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance 1984, 
onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania vem se tornando reali-
dade. Com a televisão e, principalmente, a internet, somos influenciados – para não dizer manipu-
lados – todos os dias.

Tal influência ocorre, majoritariamente, através da mídia e da propaganda.Com elas, padrões 
de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa,fazendo a sociedade, muitas vezes privada 
de consciência crítica, absorvê•los e incorporá-los como ideais próprios. Desse modo, deixamos de 
ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando no que foi 
publicado, sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. 

Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se tornam os principais vetores 
da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso 
imensurável a todo o tipo de informações. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da 
criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõe sua maneira de agir e pensar. 
Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual.  

Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o conteúdo publicado 
ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor 
maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a 
veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumen-
tar a credibilidade de determinadas personalidades, como ocorre com Hugo Chaves em sua ditadura na 
Venezuela e comprometendo outras, com falsas denúncias, por exemplo.

Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando a um maior controle da internet. A 
implantação, na grade escolar brasileira, do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as 
redes sociais, e a, consequente, formação crítica dos brasileiros, seria um bom começo. Só assim, poderemos 
negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle e da alienação. 
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COMENTÁRIOS 

A participante demonstra ter compreendido a pro-
posta da redação e desenvolvido o tema dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo. A redação 
organiza-se em cinco parágrafos. Na introdução (primeiro 
parágrafo), refere-se ao mundo idealizado por George Orwell, 
na obra intitulada 1984, que apresenta o homem controlado 
pelo Estado por intermédio da tecnologia. A seguir, apresen-
ta-se a tese de que a internet é uma forma atual de manipula-
ção das pessoas. No desenvolvimento (segundo, terceiro e 
quarto parágrafos), são apresentados os argumentos que com-
provam a opinião negativa da participante sobre a ação das 
redes sociais. Na conclusão (quinto parágrafo), apresenta-se 
a proposta de se exercer maior controle sobre o uso da internet 
e implantar o estudo das novas tecnologias de informação na 
grade curricular das escolas, para uma formação mais crítica 
dos brasileiros, tendo em vista a construção de um futuro sem 
alienação e controle, o que negaria as previsões de G. Orwell. 

A tese defendida pela participante é a de que a internet é 
uma forma atual de manipulação das pessoas, como o mundo 
idealizado por George Orwell na obra 1984. Os argumentos 
utilizados para defender a tese são os seguintes: o computa-
dor	 influencia	 na	 disseminação	 de	 determinados	 padrões	 de	
vida assumidos pelas pessoas sem consciência crítica; as 
redes sociais tornam-se agentes da alienação cultural e social 
da população suscetível à manipulação virtual; a divulgação 
pública dos hábitos e preferências dos usuários, devido à publi-
cação	de	perfis,	permite	a	difamação	de	uns	ou	a	promoção	
de outros. 

No último parágrafo, identifica-se a proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos: criação de medidas para maior controle da internet 
e implantação do estudo das novas tecnologias de informação 
na grade curricular das escolas, para uma formação mais crí-
tica dos brasileiros, tendo em vista a construção de um futuro 

sem alienação e controle, o que negaria as previsões de G. 
Orwell. Embora tenha sido pouco desenvolvida, a proposta é 
coerente com a tese apresentada no texto.

A redação apresenta encadeamento lógico das ideias e 
demonstra que a participante soube selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argu-
mentos em defesa de um ponto de vista: o tema é desen-
volvido de forma coerente, e os argumentos selecionados são 
consistentes	 e	 justificam	 a	 tese	 proposta,	 porque	 explicitam	
os	 fatores	negativos	 identificados	pela	participante.	A	conclu-
são retoma o que foi exposto nos primeiros parágrafos, e a 
proposta de intervenção é adequada à tese defendida, porque 
sugere uma formação mais crítica para os jovens e retoma a 
referência ao romance de Orwell. 

Do ponto de vista da estruturação textual, observa-se 
que a redação apresenta inúmeros recursos coesivos para dar 
continuidade ao texto, revelando que a participante demonstra 
conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à 
construção da argumentação. O texto recorre a vários conec-
tores responsáveis por expressar relações lógicas e promover 
o encadeamento textual. Por exemplo, no terceiro parágrafo, 
a locução “uma vez que” estabelece relação de causalidade 
entre as redes sociais e a alienação cultural e social das pes-
soas.  No quarto parágrafo, a conjunção “como” tem a função 
de introduzir a citação de um exemplo de utilização das redes 
como	 ferramenta	 política.	 Identifica-se	 a	 utilização	 de	 prono-
mes e de termos ou expressões de base nominal para retomar 
referentes do contexto anterior (exemplos: “Com elas, padrões 
de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, 
fazendo a sociedade, muitas vezes privada de consciência crí-
tica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios.”). Esse 
recurso aparece também na relação entre parágrafos, para 
garantir a continuidade textual: “Tal influência	 ocorre”;	 “Com 
isso, as novas redes sociais”; “Outro ponto negativo dessas 
redes”; “Diante disso”. 
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Redação de Mary Clea Ziu Lem Gun,  
Barueri (SP). 

Cidadania virtual 

Assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual, um crescimento 
que ganha atenção por sua alta velocidade depropagação, trazendo como consequência, diferentes 
impactos para o nosso cotidiano. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão 
a fim de encarar essa nova realidade com uma postura crítica e cidadã para então desfrutarmos 
dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer.

A internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, verbetes, ima-
gens, sons, gráficos etc. Um universo de informações de forma veloz e prática permitindo que 
cada vez mais pessoas, de diferentes partes do mundo, diversas idades e das mais variadas 
classes sociais, possam se conectar e fazer parte da grande rede virtual que integra nossa 
sociedade globalizada. Dentro desse contexto as redes sociais simbolizam de forma eficiente e 
sintética como é o conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais dentro da 
nossa sociedade pós-industrial, fortemente integrada ao mundo virtual. 

Toda a comodidade que a rede virtual nos oferece é, no entanto, acompanhada pelo desafio 
de ponderar aquilo que se publica na internet, ficando evidente a instabilidade que existe na 
tênue linha entre o público e o privado. Afinal, a internet se constitui também como um ambiente 
social que à primeira vista pode trazer a falsa ideia de assegurar o anonimato. A fragilidade 
dessa suposição se dá na medida em que causas originadas no meio virtual podem sim trazer 
consequências para o mundo real. Crimes virtuais, processos jurídicos, disseminação de ideias, 
organização de manifestações são apenas alguns exemplos da integração que se faz entre o real 
e o virtual.

Para um bom uso da internet sem cair nas armadilhas que esse meio pode eventualmente 
nos apresentar, é necessária a construção da criticidade, o bom senso entre os usuários da 
rede, uma verdadeira educação capaz de estabelecer um equilíbrio entre os dois mundos, o 
real e o virtual. É papel de educar tanto das famílias, dos professores como da sociedade 
como um todo, só assim estaremos exercendo de forma plena nossa cidadania.
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processo educacional para garantir visão crítica e bom senso 
dos usuários na relação entre o mundo real e o virtual, com 
o objetivo de atingir o exercício pleno da cidadania. Embora 
tenha sido pouco desenvolvida, a proposta é coerente com a 
tese apresentada no texto. 

A redação apresenta encadeamento lógico das ideias e 
demonstra que a participante soube selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argu-
mentos em defesa de um ponto de vista: o tema é desen-
volvido de forma coerente, os argumentos selecionados são 
consistentes	e	justificam	a	tese	de	que	é	preciso	uma	atitude	
reflexiva	e	crítica	para	diferenciar	os	aspectos	positivos	e	os	
negativos. A conclusão retoma o que foi exposto nos primeiros 
parágrafos, e a proposta de intervenção é relacionada à tese 
apresentada na introdução do texto. 

Do ponto de vista de sua estruturação, observa-se que a 
redação apresenta inúmeros recursos coesivos para dar con-
tinuidade ao texto, revelando que a participante demonstra 
conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários 
à construção da argumentação. O texto recorre a vários 
conectores responsáveis por expressar relações lógicas e 
promover o encadeamento textual. Por exemplo, no primeiro 
parágrafo, o advérbio “assim” introduz uma conclusão em 
relação à ideia apresentada na frase anterior. No terceiro 
parágrafo, a conjunção adversativa “no entanto” introduz 
uma	oposição	entre	a	ideia	de	“comodidade”	e	afirmação	de	
que	existe	o	“desafio	de	ponderar	o	que	se	publica	na	inter-
net”. A seguir, o advérbio “afinal” funciona como operador 
argumentativo	 ao	 introduzir	 uma	 conclusão.	 Identifica-se	 a	
utilização de pronomes e de termos ou expressões de base 
nominal para retomar referentes do contexto anterior (exem-
plos: “A fragilidade dessa suposição”, “ponderar aquilo que 
se publica na internet”, em que o pronome demonstrativo 
“aquilo” refere-se ao conteúdo da publicação na internet, 
expresso no primeiro parágrafo). 

COMENTÁRIOS 

A participante demonstra ter compreendido a pro-
posta da redação e desenvolvido o tema dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 
A redação organiza-se em quatro parágrafos. Na introdu-
ção (primeiro parágrafo), relaciona-se a expansão das redes 
sociais a impactos no cotidiano das pessoas. Apresenta-se a 
tese a ser desenvolvida, de que é preciso uma postura crítica e 
cidadã para que as pessoas possam desfrutar dos benefícios 
da globalização oferecida pelos meios de comunicação. No 
desenvolvimento (segundo e terceiro parágrafos), apresen-
tam-se os argumentos para analisar as redes sociais virtuais: 
os aspectos positivos são abordados no segundo parágrafo 
e os aspectos negativos, no terceiro. Na conclusão (quarto 
parágrafo), retomam-se as ideias explicitadas na introdução e 
apresenta-se a proposta de que é preciso, por meio da educa-
ção, desenvolver uma visão crítica sobre esse mundo virtual 
como uma das condições para o exercício pleno da cidadania. 

A tese de que é preciso uma postura crítica e cidadã para 
que as pessoas possam desfrutar dos benefícios da globaliza-
ção	oferecida	pelos	meios	de	comunicação	é	justificada,	pela	
participante, com base em argumentos positivos e negativos. 
Os positivos referem-se à constatação de que as redes sociais 
são uma porta de acesso a vários instrumentos de informação, 
permitem que pessoas de diferentes lugares se conectem e 
simbolizam o que é a convivência no século XXI – pautada pelo 
mundo virtual. Os argumentos negativos dizem respeito à exis-
tência de uma instabilidade na linha tênue que separa o público 
e o privado na internet, à falsa ideia de que a internet favorece 
o anonimato e à interferência do mundo real provocada pelo 
que ocorre no mundo virtual. Alguns exemplos dessa interfe-
rência são citados para fortalecer a argumentação. 

No último parágrafo, identifica-se a proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos: pais, professores e sociedade devem investir no 
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Redação de Wellington Gomes de Souza,  
São Paulo (SP). 

Universalização com informação 

Devido à sua natureza social, o ser humano, durante toda a sua história, dependeu dos 
relacionamentos para conviver em comunidade e assim transformar o mundo. Hoje, as redes 
sociais na internet adquirem extrema importância, visto que são os principais meios através 
dos quais as pessoas se relacionam diariamente. Além de universalizar o acesso a elas, 
devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos.

As inovações tecnológicas, em sua maioria, buscam criar soluções que facilitem cada 
vez mais as nossas tarefas do cotidiano. Uma dessas tarefas, imposta pela sociedade, é a de 
mantermo-nos presentes e participativos em nossos círculos de relacionamentos, principalmente 
no dos amigos. Tarefa árdua em meio ao agito e falta de tempo do nosso estilo de vida con-
temporâneo, tornou-se muito mais simples com o advento das redes sociais digitais, como o 
“Facebook” e “Orkut ”, por exemplo. O sucesso dessas inovações é notado pela adesão maciça 
e pelo aumento considerável no número de acessos.

Porém, um ponto importante a ser analisado é a questão do futuro da privacidade. O 
fato de acessarmos essas redes até mesmo do conforto do nosso lar, isolado contato físico 
do convívio social, nos faz esquecer de que a internet é um ambiente público. Nele as outras 
pessoas podem, e vão, julgar comportamentos, criticar ideias, acompanhar os “passos” dos 
outros e inclusive proporcionar constrangimentos.

A velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa sociedade ainda 
não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhecessem os limites que separam o ambiente 
público do privado. Mediante esse descompasso, é importantíssimo que os governos incluam 
na agenda da universalização do acesso às redes, também ações educativas – palestras ou 
cursos – a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funciona esse 
novo palco de relações. Atitudes como essa é que vão garantir, com dignidade, o acesso a 
esse mundo virtual de relações. 
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COMENTÁRIOS 

O participante demonstra ter compreendido a pro-
posta da redação e desenvolvido o tema dentro dos limites 
estruturais do texto dissertativo-argumentativo. A redação 
organiza-se em quatro parágrafos. Na introdução (primeiro 
parágrafo), situa-se o tema das redes sociais, ressaltando 
sua importância ante a necessidade de relacionamento do ser 
humano. Apresenta-se, então, a tese de que é preciso conhe-
cer melhor esse ambiente. No desenvolvimento (segundo e 
terceiro	parágrafos),	apresentam-se	os	argumentos	para	justifi-
car os aspectos positivos e os negativos dessa tecnologia. Na 
conclusão (quarto parágrafo), retoma-se o tema, insistindo na 
ideia de que as pessoas ainda não reconhecem os limites entre 
o público e o privado. Apresenta-se, então, a proposta de que 
é preciso orientar os cidadãos por meio de ações educativas.  

A tese de que é preciso conhecer melhor esse ambiente 
virtual que preenche as necessidades de relacionamento 
humano	é	justificada,	pelo	participante,	com	argumentos	posi-
tivos (a importância da tecnologia para permitir às pessoas a 
participação em círculos sociais e o papel das redes sociais 
na vida cotidiana, evidenciado pela adesão maciça e pelo alto 
número de acessos) e negativos (o comprometimento da priva-
cidade e o perigo de críticas e constrangimentos).

No último parágrafo, identifica-se a proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos: desenvolvimento de ações educativas, por parte do 
governo, para orientar os cidadãos sobre como atuar nesse novo 
palco de relacionamentos. Embora tenha sido pouco desenvol-
vida, a proposta é coerente com a tese apresentada no texto. 

A redação apresenta encadeamento lógico das ideias e 

demonstra que o participante soube selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argu-
mentos em defesa de um ponto de vista: o tema é desenvol-

vido de forma coerente, os argumentos selecionados são con-

sistentes	e	justificam	a	tese	de	que	é	preciso	conhecer	melhor	

esse ambiente virtual. A conclusão retoma o que foi exposto 

nos primeiros parágrafos, e a proposta de intervenção é rela-

cionada à tese apresentada na introdução do texto. 

Do ponto de vista de sua estruturação, observa-se que a 
redação apresenta recursos coesivos para dar continuidade ao 
texto, revelando que o participante demonstra conhecimento 
dos mecanismos linguísticos necessários à construção da 
argumentação. O texto recorre a vários conectores respon-
sáveis por expressar relações lógicas e promover o encadea-
mento textual. Por exemplo, no primeiro parágrafo, a locução 
“visto que” introduz uma causa em relação à ideia anterior. 
No terceiro parágrafo, a conjunção adversativa “porém” intro-
duz argumentos desfavoráveis, em contraposição ao parágrafo 
anterior, que oferece os aspectos positivos das redes sociais. 
No último parágrafo, a locução “a fim de”	introduz	a	finalidade	
das	ações	educativas	propostas	pelo	participante.	Identifica-se	
a utilização de pronomes e de termos ou expressões de base 
nominal para retomar referentes do contexto anterior (exem-
plos: “uma dessas tarefas”, para se referir às tarefas do coti-
diano, e “o sucesso dessas inovações”, em que o pronome 
demonstrativo “essas” refere-se às redes virtuais). 
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Redação de Alline Rodrigues da Silva,  
Uberaba (MG). 

A crescente popularização do uso da internet em grande parte do globo terrestre é uma 
das principais características do século XXI. Tal popularização apresenta grande relevância 
e gera impactos sociais, políticos e econômicos na sociedade atual. 

Um importante questionamento em relação a esse expressivo uso da internet é o fato de 
existir uma linha tênue entre o público e privado nas redes sociais. Estas, constantemente são 
utilizadas para propagar ideias, divulgar o talento de pessoas até então anônimas, manter e 
criar vínculos afetivos, mas, em contrapartida também podem expor indivíduos mais do que 
o necessário, em alguns casos agredindo a sua privacidade.

Recentemente, ocorreram dois fatos que exemplificam ambas as situações. A “Primavera 
Árabe”, nome dado a uma série de revoluções ocorridas em países árabes, teve as redes 
sociais como importante meio de disseminação de ideias revolucionárias e conscientização 
desses povos dos problemas políticos, sociais e econômicos que assolam esses países. Neste 
caso, a internet agiu e continua agindo de forma benéfica, derrubando governos autoritários 
e pressionando melhorias sociais. 

Em outro caso, bastante divulgado também na mídia, a internet serviu como instrumento 
de violação da privacidade. Fotos íntimas da atriz hollywoodiana Scarlett Johansson foram 
acessadas por um hacker através de seu celular e divulgadas pela internet para o mundo 
inteiro, causando um enorme constrangimento para a atriz.

Analisando situações semelhantes às citadas anteriormente, conclui-se que é necessário 
que haja uma conscientização por parte dos internautas de que aquilo que for uma utilidade 
pública ou algo que não agrida ou exponha um indivíduo pode e deve ser divulgado. Já o 
que for privado e extremamente pessoal deve ser preservado e distanciado do mundo virtual, 
que compartilha informações para um grande número de pessoas em um curto intervalo de 
tempo. Dessa forma, situações realmente desagradáveis no incrível universo da internet serão 
evitadas. 
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COMENTÁRIOS 

A participante demonstra ter compreendido a pro-
posta da redação, desenvolvendo o tema dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 
A redação organiza-se em cinco parágrafos. Na introdução 
(primeiro parágrafo), situa-se o tema, abordando a populari-
zação e os impactos da internet no mundo atual. No desen-
volvimento (segundo, terceiro e quarto parágrafos), apresen-
tam-se as vantagens e desvantagens das redes sociais. Na 
conclusão	(último	parágrafo),	reafirma-se	o	ponto	de	vista	de	
que as informações de utilidade pública devem ser disponi-
bilizadas na internet, mas as de caráter pessoal devem ser 
mantidas distantes do mundo virtual. A solução apresentada 
está na conscientização dos internautas sobre o que deve e o 
que não deve ser divulgado na internet. 

A tese de que é necessário questionar o limite entre o 
público	e	o	privado	nas	redes	sociais	é	justificada	por	meio	do	
argumento de que a linha existente entre as duas esferas é 
tênue, recorrendo a exemplos concretos: o uso positivo das 
redes sociais na “Primavera Árabe”, para a conscientização 
política, social e econômica de povos que vivem sob regime 
autoritário, e a violação da privacidade da atriz Scarlett Johans-
son, com a publicação de fotos íntimas. 

No último parágrafo, identifica-se a proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direi-
tos humanos: conscientização dos internautas do que deve 
e do que não deve ser colocado na internet, avaliando-se 
as consequências positivas e negativas do uso dessa fer-
ramenta. 

A redação apresenta encadeamento lógico das ideias e 
demonstra que a participante soube selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argu-
mentos em defesa de um ponto de vista: o tema é desenvol-
vido de forma coerente, os argumentos selecionados são con-
sistentes	e	justificam	a	ideia	de	que	se	deve	permitir	às	redes	
sociais propagar ideias, divulgar talentos, criar vínculos afeti-
vos, mas deve ser evitada a excessiva exposição individual que 
possibilite agressão à privacidade. A conclusão retoma o que 
foi exposto nos parágrafos anteriores, e a proposta de interven-
ção está relacionada ao ponto de vista defendido. 

Do ponto de vista da estruturação textual, observa-se que 
a redação apresenta recursos coesivos que dão continuidade 
ao texto, revelando que a participante domina os mecanis-
mos linguísticos de encadeamento e de referenciação 
necessários à construção da argumentação. Por exemplo, 
o emprego de pronomes para retomar referentes anteriores: 
no primeiro parágrafo, “Tal popularização”; no segundo, “esse 
expressivo uso”, “Estas são utilizadas”; no terceiro, “Neste 
caso”. O emprego de expressões para estabelecer oposição 
entre as vantagens e desvantagens das redes sociais: “mas, 
em contrapartida”; “Em outro caso”. No último parágrafo, são 
utilizados recursos conclusivos, como: “Analisando situações 
semelhantes às citadas anteriormente”, “conclui-se que”; a 
locução prepositiva “por parte de”,	para	introduzir	os	benefici-
ários da conscientização; a conjunção “ou algo que não agrida 
ou exponha”, para marcar alternância entre argumentos; a 
conjunção “já o que for privado e extremamente pessoal”, para 
introduzir um argumento desfavorável em oposição ao favorá-
vel apresentado anteriormente. 
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Redação de Camila Pereira Zuconi,  
Viçosa (MG). 

Redes sociais: o uso exige cautela 

Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de 
se comunicar: cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de 
meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E, atualmente, o 
mais recente e talvez o mais fascinante desses meios, são as redes virtuais, consagradas pelo 
uso, que se tornam cada vez mais comuns. 

Orkut, Twiter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais (virtuais) mais acessa-
das do mundo e, convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter 
uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globali-
zado. Através desse novo meio as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham 
ideias e opiniões, organizam movimentos, como os que derrubaram governos autoritários no 
mundo árabe e, literalmente, se mostram para a sociedade. Nesse momento é que nos con-
vém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma 
vantagem.

Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e 
colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade. Afinal, a partir do 
momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência das 
dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em 
tais redes pode nos tornar um tantoquanto vulneráveis moralmente.

Percebemos, portanto, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente 
e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas que traz seus riscos e revela sua 
faceta perversa àqueles que não bem distinguemos limites entre as esferas públicas e privadas 
“jogando” na rede informações que podem prejudicar sua própria reputação e se tornar objeto 
para denegrir a imagem de outros, o que, sem dúvidas, é um grande problema.

Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual , os usuários da rede tenham 
plena consciência de que tornar pública determinadas informações requer cuidado e, acima de 
tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. 
Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país, e pelas próprias comunidades 
virtuais através das redes sociais, afinal, se essas revelaram sua eficiência e sucesso como 
objeto da comunicação, serão, certamente, o melhor meio para alertar os usuários a respeito 
dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal.  
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COMENTÁRIOS 

A participante demonstra ter compreendido a proposta 
da redação, desenvolvendo o tema dentro dos limites estru-
turais do texto dissertativo-argumentativo. A redação orga-
niza-se em cinco parágrafos. Na introdução (primeiro parágrafo), 
arrolam-se os meios de comunicação anteriores à internet e 
apresentam•-se as redes sociais (virtuais) como o mais fasci-
nante meio de comunicação da época atual. Nos três parágra-
fos seguintes, expõe-se o plano argumentativo: no segundo, 
apresenta-se o ponto de vista – não ter hoje uma página nes-
sas redes sociais é não estar integrado no mundo globalizado –, 
entretanto, alerta-se que se deve ter cautela para saber até que 
ponto é uma vantagem se expor nas redes sociais; no terceiro 
parágrafo,	 reafirma-se	 o	 ponto	 de	 vista	 de	 que	 não	 saber	 os	
limites da exposição nas redes sociais pode colocar em risco a 
própria imagem perante a sociedade, pois, a partir do momento 
em que as informações pessoais forem disponibilizadas na rede, 
não mais poderão ser controladas; no quarto, ressalta-se que 
as	redes	sociais	se	revelaram	como	eficiente	e	inovadora	ferra-
menta de comunicação da sociedade, mas, ao mesmo tempo, 
lembra-se que é preciso distinguir a esfera pública da privada. 
Na conclusão (quinto parágrafo), retomam-se as ideias desen-
volvidas nos parágrafos anteriores, alertando os usuários das 
redes de que devem ter bom senso para não tornar pública infor-
mação que possa prejudicar a sua imagem e a do próximo. 

A tese apresentada é a de que não ter hoje uma página 
nas redes sociais é não estar integrado no mundo globalizado. 
Argumenta-se	que,	se	são	eficientes	 ferramentas	de	comuni-
cação da sociedade, as redes sociais necessitam delimitar as 
esferas pública e privada. Logo, para usufruir dessa vantagem, 
o usuário precisa evitar a excessiva exposição na rede, sob o 
risco de comprometer moralmente sua imagem. 

No último parágrafo, identifica-se a proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos: propõe uma parceria dos governos de diferentes 
países e das comunidades virtuais, para que as redes sociais 
não sejam utilizadas para denegrir a vida pessoal de quem as 
utiliza nem a do próximo. 

A redação apresenta encadeamento lógico das ideias e 
demonstra que a participante soube selecionar, relacionar, 
organizar informações, fatos, opiniões e argumentos em 
defesa de um ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma 
coerente, os argumentos selecionados são consistentes e jus-
tificam	a	tese	defendida,	a	conclusão	retoma	o	que	foi	exposto	
nos parágrafos anteriores, a proposta de intervenção está rela-
cionada ao ponto de vista defendido e o título antecipa o enfo-
que que será dado ao tema. 

Do ponto de vista da estrutura textual, percebe-se que a 
redação apresenta inúmeros recursos coesivos que garantem 
continuidade das ideias expostas no texto, revelando que a 
participante conhece os mecanismos linguísticos necessários 
à	construção	de	uma	dissertação-argumentativa.	Identifica-se	
a utilização de pronomes e de termos ou expressões de base 
nominal para retomar referentes do contexto anterior: “alguns 
dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem 
desenvolveu”; “o mais fascinante desses meios”; “a populari-
dade das mesmas se tornou tamanha”; “não ter uma página 
nessas redes”; “Através desse novo meio”; “como os que der-
rubaram”; “Nesse momento é que nos convém cautela”; “os 
limites da nossa exposição”; “da nossa imagem”; “do nosso 
controle”; “apresentar informações pessoais em tais redes”; 
“revela sua faceta perversa àqueles que”; “nessa nova era 
do mundo virtual”. Constata-se ainda o emprego adequado 
dos conectores para ligar orações, frases ou palavras e pro-
mover o encadeamento textual. Por exemplo, no segundo 
parágrafo, o conector “como” estabelece relação com a pala-
vra “movimentos”; a preposição “para”	introduz	finalidade;	e	a	
locução “até que”,	em	“cautela	e	reflexão	para saber até que 
ponto”, indica um limite nas ações. No terceiro parágrafo, em 
“Afinal, a partir do momento”, o advérbio “afinal” introduz a 
conclusão. No quarto parágrafo, a conjunção “portanto” tem 
caráter conclusivo; e a conjunção adversativa “mas” aponta 
os riscos em contraste com as vantagens expostas anterior-
mente. No último parágrafo, a expressão “Isso poderia ser 
feito” introduz a proposta de intervenção. 



Redação do ENEM: Novo Guia do Participante217

Redação de Manuela Marques Batista,  
Rio de Janeiro (RJ). 

Quinze minutos de fama (ou a eternidade) 

Estar em todos os lugares sem sair de casa, acesso rápido às informações e contato 
com as pessoas em frações de segundo: são algumas das maravilhas do mundo moderno. 
Porém é preciso cuidado ao lidar com tamanha facilidade de interação. Falta de privaci-
dade, demasiada exposição individual e até mesmo a perda de personalidade, são fatores 
que andam na contramão da progressiva internet.

Fazer parte de uma rede social hoje é, além de ferramenta de comunicação, possibili-
dade de usar a web à seu favor, personalizando-a e adequando-a as suas necessidades e 
preferências. Não raro acontecem exageros na hora de expor detalhes sobre a vida, o que 
representa sério risco, visto que a internet é um meio público, de fácil acesso e manipulação 
de dados. Sem autorização, é frequente o número de meninas que se vê em fotos de sites 
pornográficos.

Ainda no contexto de exposição individual, há outra vertente: a falta de privacidade. 
Embora todos queiram seus “quinze minutos de fama”, esse tempo se torna incontrolável 
quando há minúcias sobre a vida pessoal disposta na rede. Passivo de críticas, preconceito e 
do tão famoso “bullyng”, está quem perde o controle de suas informações, além de o problema 
extravasar da vida digital para a vida real.

Para os jovens, a maior dificuldade parece ser discernir o real do literário. Ainda em 
formação moral, muitos deles assimilam as piadas e ideias alheias como suas, sem prévia 
crítica. Acontecem assim, sem que haja controle, disseminações de brincadeiras de mau gosto, 
de padrões comportamentais prejudiciais, muitas vezes, à vida e sociedade e à construção de 
sua personalidade.

Diante das inúmeras discussões comportamentais que a nova era digital propicia, é 
preciso repensar e nortear as ações individuais para que se mantenha agradável e saudável 
a vivência coletiva. Órgãos públicos, agentes de educação e família devem trabalhar na dis-
seminação de informações sobre a vida on-line. Nesse sentido, será possível percebê-la como 
qualquer outro ambiente social, que implica respeito e reconhecimento de limites pessoais.
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COMENTÁRIOS

A participante demonstra ter compreendido a pro-
posta da redação, desenvolvendo o tema dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumenta-
tivo. A redação organiza-se em cinco parágrafos. Na intro-
dução (primeiro parágrafo), situa-se o tema: valoriza-se o 
progresso da internet, apontando suas vantagens, entre as 
quais o acesso rápido às informações, mas alerta-se para 
alguns problemas, como a exposição individual. O texto se 
desenvolve nos segundo, terceiro e quarto parágrafos: no 
segundo, assinalam-se os benefícios do uso da rede social 
como ferramenta de comunicação, advertindo para os seus 
riscos devido à falta de privacidade das informações que 
estão em rede; no terceiro parágrafo, relatam-se algumas 
consequências graves quando se expõe a privacidade na 
internet; e, no quarto, destaca-se o perigo para a formação 
da personalidade do jovem, para a falta de discernimento 
que pode ocorrer entre o real e o virtual, levando-o a atitudes 
prejudiciais à sociedade. Na conclusão (último parágrafo), 
chama-se a atenção para a necessidade de se repensar as 
ações individuais e coletivas na internet, apresentando, ao 
final,	uma	proposta	de	intervenção.

A tese de que a rede social é uma importante ferramenta 
de comunicação, mas deve ser utilizada com cuidado, é jus-
tificada	 pela	 participante	 com	 argumentos	 positivos (facili-
dade de interação, possibilidade de estar em todos os lugares, 
acesso rápido à informação e às pessoas) e negativos (facili-
dade de manipulação de dados e a falta de privacidade e de 
controle das informações).

No último parágrafo, identifica-se a proposta de inter-
venção para o problema abordado, respeitando os direitos 
humanos: os órgãos públicos, os agentes de educação e a 
família devem trabalhar em conjunto para que a divulgação de 
informações via on-line seja feita através de um ambiente de 
respeito às pessoas.

Pode-se	afirmar	que	a	redação	apresenta	encadeamento	
lógico das ideias e demonstra que a participante soube sele-
cionar, relacionar, organizar argumentos em defesa de seu 
ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coerente, os 
argumentos	selecionados	são	consistentes	e	justificam	a	tese	
apresentada, a conclusão retoma o que foi exposto ao longo 
dos parágrafos anteriores e a proposta de intervenção social é 
adequada à tese defendida.

Do ponto de vista da estruturação textual, observa-se que 
a redação apresenta inúmeros recursos coesivos que garantem 
continuidade ao texto, revelando que a participante demonstra 
domínio dos mecanismos linguísticos necessários à cons-
trução de uma dissertação-argumentativa.	Identifica-se	a	uti-
lização de pronomes e de termos ou expressões de base nomi-
nal para retomar referentes do contexto anterior (“algumas das 
maravilhas do mundo moderno”, “as suas necessidades e prefe-
rências”, “todos queiram seus ‘quinze minutos de fama’”, “esse 
tempo se torna”, “muitos deles assimilam”, “Nesse sentido”).

A redação recorre a vários conectores responsáveis por 
expressar relações lógicas e promover o encadeamento textual 
(exemplos: “Porém é preciso cuidado ao lidar com tamanha 
facilidade de interação.”; “além de ferramenta de comunicação”; 
“visto que a internet é um meio público”; “Ainda no contexto de 
exposição individual”; “Diante das inúmeras discussões”).
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6. LEIA MAIS, SEJA MAIS

Crie seu Clube de Leitura

O Clube de Leitura é formado por um grupo de pessoas 
que amam a leitura e se reúnem, geralmente uma vez por mês, 
para comentar um mesmo livro lido por todos. É uma ótima 
oportunidade de conviver e de compartilhar emoções e inter-
pretações proporcionadas pela leitura.

1. O primeiro passo é convidar amigos que tenham inte-
resse em leitura.

2. Na primeira reunião, combinem o funcionamento 
do Clube: uma vez por mês, sempre em que dia da 
semana e do mês, cada vez na casa de um dos com-
ponentes do grupo ou sempre em um mesmo bar, café/
livraria, restaurante, confeitaria, clube, por exemplo. Se 
a reunião for acontecer na casa dos participantes, o 
dono da casa oferecerá café, água, suco, biscoitos.

3. Elejam um coordenador. Ele anota os nomes, endere-
ços, e-mails e cria um grupo virtual para encaminhar 
mensagens	 confirmando	 reuniões,	 preços	 dos	 livros,	
links sobre o livro que está sendo lido, etc.

4. Escolham por votação simples qual será o livro a ser 
lido no mês seguinte.

5. O coordenador encomenda em consignação (para 
pagar depois de vendidos), na distribuidora da editora 
do livro, os exemplares para todos. Esses livros serão 
vendidos na reunião seguinte à escolha.

6. Durante a reunião, decide-se o livro a ser encomendado 
para o mês seguinte, decide-se o lugar da próxima reu-
nião e assina-se uma lista de presença. O coordenador 
passa a palavra a quem se inscrever para comentar o 
livro lido, e a conversa se desenvolve naturalmente.

7. Pode-se, eventualmente, convidar um especialista 
para fazer uma apresentação e coordenar os debates.
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REDAÇÕES APLICADAS NO ENEM

(REDAÇÃO 2015)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “O histórico desafio de se valo-
rizar o professor”, apresentando proposta de intervenção 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 I

A	escolha	profissional	passava	necessariamente	pela	ideia	de	frequentar	um	curso	de	qualidade,	que	dava	uma	excelente	cultura	
geral	e	preparo	adequado	para	exercer	uma	profissão	que	era	reputada	como	digna	e	prestigiada,	fosse	ela	exercida	por	homens	
ou	por	mulheres.	A	figura	da	mulher	que	lecionava	era	bem	aceita	e	apontada	às	moças	como	exemplo	de	honestidade	e	ideal	a	ser	
seguido.	O	mesmo	acontecia	com	o	professor.	A	família	tinha	a	figura	da	professora	e	do	professor	em	grande	consideração	e	estes	
detinham um prestígio social que estava em claro desacordo com a remuneração salarial percebida. Eles desfrutavam um prestígio 
advindo do saber, e não do poder aquisitivo. 

ALMEIDA, J. S. D. Mulher e educação: a paixão pelo possível. São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado).

TEXTO II

Disponível em: http://www.sinpro-rs.org.br. Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

TEXTO III

O	estatuto	social	e	econômico	é	a	chave	para	o	estudo	dos	professores	e	da	sua	profissão.	Num	olhar	rápido	temos	a	impressão	
que a imagem social e a condição econômica dos professores se encontram num estado de grande degradação, sentimento que 
é	confirmado	por	certos	discursos	das	organizações	sindicais	e	mesmo	das	autoridades	estatais.	Mas,	cada	vez	que	a	análise	é	
mais	fina,	os	resultados	são	menos	concludentes	e	a	profissão	docente	continua	a	revelar	facetas	atrativas.	É	evidente	que	há	uma	
perda de prestígio, associada à alteração do papel tradicional dos professores no meio local: os professores do ensino primário já 
não são, ao lado dos párocos, os únicos agentes culturais nas aldeias e vilas da província; os professores do ensino secundário já 
não pertencem à elite social das cidades.

NÓVOA, A. O passado e o presente dos professores. In NÓVOA, A. (Ed.).Profissão professor. Porto: Porto Editora, 1995 (adaptado).

http://www.sinpro-rs.org.br/


Redações aplicadas no ENEM221

REDAÇÕES APLICADAS NO ENEM
TEXTO IV

Disponível em: http://www.sinprodf.org.br. Acesso em: 26 jun.2015.

INSTRUÇÕES:

 • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 • O	texto	definitivo	deve	ser	escrito	à	tinta,	na	folha	própria,	em	até	30	linhas.
 • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de  

linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

 • tiver	até	7	(sete)	linhas	escritas,	sendo	considerada	“texto	insuficiente”.
 • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
 • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

http://www.sinprodf.org.br/
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(REDAÇÃO 2015)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A persistência da violência 
contra a mulher na sociedade brasileira”, apresentando proposta de intervenção 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 I 

Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. O 
número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quan-
titativo de mulheres vítimas de assassinato no país. 

WALSELFISZ, J. J. Mapa da Violência 2012. Atualização: Homicídio de mulheres no Brasil.  
Disponível em: www.mapadaviolencia.org.br. Acesso em: 8 jun. 2015. 

TEXTO II 

TIPO DE VIOLÊNCIA RELATADA 

BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Balanço 2014. Central de Atendimento à Mulher: 
Disque 180. Brasília, 2015. Disponível em: www.spm.gov.br. Acesso em: 24 jun. 2015 (adaptado). 

TEXTO III 

Disponível em: www.compromissoeatitude.org.br.  
Acesso em: 24 jun. 2015 (adaptado).
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TEXTO IV 

O IMPACTO EM NÚMEROS 

Com base na Lei Maria da Penha, mais de 330 mil processos foram instaurados apenas nos juizados e varas especializados 

332.216 processos que envolvem a Lei Maria da Penha chegaram, entre setembro de 2006 e março de 2011, aos 52 juizados e 
varas especializados em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher existentes no País. O que resultou em: 

  58 mulheres e 2.777 homens enquadrados na Lei Maria da Penha estavam presos no País em dezembro de 2010. Ceará, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não constam desse levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional 

237 mil relatos de violência foram feitos ao Ligue 180, serviço telefônico da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

  Sete de cada dez	vítimas	que	telefonaram	para	o	Ligue	180	afirmaram	ter	sido	agredidas	
pelos companheiros 

Fontes: Conselho Nacional de Justiça, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Políticas para as Mulheres  
Disponível em: www.istoe.com.br. Acesso em: 24 jun. 2015 (adaptado). 

INSTRUÇÕES: 

 • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 • O	texto	definitivo	deve	ser	escrito	à	tinta,	na	folha	própria,	em	até	30	linhas.
 • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de 

linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

 • tiver	até	7	(sete)	linhas	escritas,	sendo	considerada	“texto	insuficiente”.
 • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
 • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
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(REDAÇÃO 2014)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Publicidade infantil em questão no Brasil, 
apresentando proposta de intervenção, 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 I

A aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de 
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direi-
tos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público.

Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tem “a intenção 
de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço” e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem 
infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças.

Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e 
de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitu-
cional do Conanda para legislar sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além 
disso, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) já seria uma 
forma de controlar e evitar abusos.

IDOETA,	P.	A.;	BARBA,	M.	D.	A	publicidade	infantil	deve	ser	proibida?	Disponível	em:	www.bbc.co.uk.	Acesso	em:	23	maio	2014	(adaptado)

TEXTO II

TEXTO III

Precisamos preparar a criança, desde pequena, para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está 
por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que 
comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo.

SILVA, A. M. D.; VASCONCELOS, L. R. A criança e o marketing: informações essenciais para proteger  
as crianças dos apelos do marketing infantil. São Paulo: Summus, 2012 (adaptado).

http://www.bbc.co.uk/
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INSTRUÇÕES:

 • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 • O	texto	definitivo	deve	ser	escrito	à	tinta,	na	folha	própria,	em	até	30	linhas.
 • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de 

linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

 • Tiver	até	7(sete)	linhas	escritas,	sendo	consideradas	insuficientes;
 • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
 • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
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(REDAÇÃO 2013)

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o teme “Efeitos da implantação da Lei 
Seca no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Qual o objetivo da “Lei Seca ao volante”?

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% 
dos acidentes de trânsito. E metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. 
Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705/2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool 
associado à direção.

Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica. E coube ao Governo Federal 
o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação à aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é 
indispensável	a	participação	de	estados,	municípios	e	sociedade	em	geral.	Porque	para	atingir	o	bem	comum,	o	desafio	deve	ser	
de todos. 

Disponível em: www.dprf.gob.br. Acesso em: 20 jun. 2013.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 20 Jun. 2013.

http://www.dprf.gob.br
http://www.brasil.gov.br
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REPULSÃO MAGNÉTICA A BEBER E DIRIGIR

A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo 
magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. 
Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em condições nor-
mais,	 como	objetos	 de	 experimento	 para	 confirmar	 essa	 proposta.	A	 ideia	
de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs 
foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma 
imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o 
cliente: dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas 
de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com 
uma	pequena	rodela	de	papel	na	base	do	copo.	Durante	um	fim	de	semana,	
todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar 
descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresen-
tavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que 
o descanso fugisse do copo; se estivesse virada mostrando o lado com o 
desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia sur-
giu da necessidade de passar a mensagem de urna forma leve e no exato 
momento do consumo.

Disponível em: www.operacaoleisecarj.rj.gob.br. Acesso em: 20 Jun 2013 (adaptado).

Disponível em: www.operacaoleisecarj.rj.gob.br.  
Acesso em: 20 Jun. 2013.

INSTRUÇÕES:

 • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 • O	texto	definitivo	deve	ser	escrito	á	tinta,	na	folha	própria,	em	até	30	linhas.
 • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

 • tiver	até	7	(seta)	linhas	escritas,	sendo	considerada	“insuficiente”.
 • fugir ao terna ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
 • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
 • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o terna proposto.

http://www.operacaoleisecarj.rj.gob.br
http://www.operacaoleisecarj.rj.gob.br
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

(REDAÇÃO 2012)

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema O MOVIMENTO IMIGRATÓRIO PARA O 
BRASIL NO SÉCULO XXI, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e rela-
cione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas ‘mouras de 
café e no início da indústria paulista. Nos séculos XIX e XX, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com 
o sonho de “fazer a América” e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles, o 
Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas .

A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado; há a necessi-
dade de tratar sobre deslocamentos mais recentes.

Disponível em: http://www.museudaimigracao.org.br. Acesso em: 19 jul. 2012 (adaptado).

Disponível em: http://mg1.com.br.
Acesso em: 19 jul. 2012

Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti

Nos últimos três dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no 
Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país 
no município de Brasileia (AC). Segundo o secretário-adjunto de Justiça e Direi-
tos Humanos, do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da 
cidade. A Defesa Civil do estado enviou galões de água potável e alimentos, mas 
ainda não providenciou abrigo.

A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados 
pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou a 
Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas 
eles não são expulsos: obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de traba-
lho e CPF para morar e trabalhar no Brasil.

Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que 
buscam	o	Brasil	para	viver,	mas	pessoas	da	classe	média	do	Haiti	e	profissionais	
qualificados,	 como	 engenheiros,	 professores,	 advogados,	 pedreiros,	 mestres	 de	
obras e carpinteiros. Porém, a maioria chega sem dinheiro.

Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam os 
imigrantes.	Agora,	chegou	a	nossa	vez	–	afirma	Corinto.

Disponível em: http://www.dpf.gov.br. Acesso em: 19 jul. 2012 (adaptado).

Trilha da Costura

Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A 
Bolívia em termos de IDH ocupa a posição de 1142 de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da Amé-
rica do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes 
dirigem-se são: Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos.

Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia, estes dados já demonstram que as 
motivações	do	fluxo	de	 imigração	não	são	políticas,	mas	econômicas.	Como	a	maioria	da	população	tem	baixa	qualificação,	os	
trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso.

OLIVEIRA, R.T. Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Acesso em: 19 jul. 2012 (adaptado).

INSTRUÇÕES:

 • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 • O	texto	definitivo	deve	ser	escrito	à	tinta,	na	folha	própria,	em	até	30	linhas.
 • A	redação	com	até	7	(sete)	linhas	escritas	será	considerada	“insuficiente”	e	receberá	nota	zero.
 • A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.
 • A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos receberá nota zero.
 • A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção.

http://www.museudaimigracao.org.br
http://mg1.com.br
http://www.dpf.gov.br
http://www.ipea.gov.br
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

(REDAÇÃO 2011)

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 VIVER EM REDE NO SÉCULO XXI: OS LIMITES 
ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO, 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. 

Liberdade sem fio

A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano — assim como saúde, moradia e educação. No 
mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de wi-fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede 
para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega, com acesso livre e gratuito. 

ROSA, G.; SANTOS, P. Galileu. N°240, jul. 2011 (fragmento). 

A Internet tem ouvidos e memória

Uma pesquisa da consultoria Forrester Research revela que, nos Estados Unidos, a população já passou mais tempo conectada 
à internet do que em frente à televisão. Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% de seu tempo 
on-line em redes sociais. A grande maioria dos internautas (72%, de acordo com o lbope Mídia) pretende criar, acessar e manter um 
perfil	em	rede.	“Faz	parte	da	própria	socialização	do	indivíduo	do	século	XXI	estar	numa	rede	social.	Não	estar	equivale	a	não	ter	
uma identidade ou um número de telefone no passado”, acredita Alessandro Barbosa Lima, CEO da e.Life, empresa de monitoração 
e análise de mídias. 

As	redes	sociais	são	ótimas	para	disseminar	ideias,	tornar	alguém	popular	e	também	arruinar	reputações.	Um	dos	maiores	desafios	
dos usuários de internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala 
em público, pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo 
quem	se	esconde	atrás	de	um	pseudônimo	pode	ser	rastreado	e	identificado.	Aqueles	que,	por	impulso,	se	exaltam	e	cometem	gafes	
podem pagar caro. 

Disponível em: http://www.terra.com.br. Acesso em: 30 jun. 2011 (adaptado). 

DAHMER, A. Disponível em: http://malvados.wordpress.com. Acesso em: 30 jun. 2011. 

INSTRUÇÕES: 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
•	 A	redação	com	até	7	(sete)	linhas	escritas	será	considerada	“insuficiente”	e	receberá	nota	zero.	
• A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero. 
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção.
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O QUE É TRABALHO ESCRAVO
Escravidão contemporânea é o trabalho degradante que 
envolve cerceamento da liberdade

O FUTURO DO TRABALHO
Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 
2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 
anos e será uma mulher

Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para 
mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, 
como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A 
crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como 
modelos de administração. Em vez de grandes conglomera-
dos, o futuro será povoado de empresas menores reunidas 
em torno de projetos em comum. Os próximos anos também 
vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum 
tempo: a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o 
meio ambiente, e a vontade de nos realizarmos como pessoas 
também em nossos trabalhos. “Falamos tanto em desperdício 
de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício 
de	talentos?”,	diz	o	filósofo	e	ensaísta	suíço	Alain	de	Botton	
em seu novo livro The Pleasures and Sorrows of Works (Os 
prazeres e as dores do trabalho, ainda inédito no Brasil).

Disponível em: http://revistagalileu.gIobo.com.  
Acesso em: 02 set. 2010 (fragmento).

INSTRUÇÕES:

 • Seu texto tem de ser escrito à tinta, na folha própria.
 • Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, nem 

poema.
 • O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado texto 

em branco. O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.
 • O Rascunho da redação deve ser feito no espaço apro-

priado.

A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, repre-
sentou	o	fim	do	direito	de	propriedade	de	uma	pessoa	sobre	
a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente 
um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que 
mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus 
patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas 
nativas para formação de pastos, produzir carvão para a indús-
tria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre 
outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utili-
zando os contratadores de empreitada, os chamados “gatos”. 
Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para que os 
fazendeiros não sejam responsabilizados pelo crime.

Trabalho	escravo	se	configura	pelo	trabalho	degradante	aliado	
ao cerceamento da liberdade. Este segundo fator nem sem-
pre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para 
prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror psi-
cológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a pro-
priedade da cidade mais próxima.

Disponível em: http://www.reporterbrasil.org.br. 
Acesso em: 02 set. 2010 (fragmento).

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema O Trabalho na Construção da Dignidade 
Humana, apresentando experiência ou proposta de ação 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.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

(REDAÇÃO 2010)
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Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo, em norma culta escrita da lín-
gua portuguesa, sobre o tema Ajuda Humanitária, apresentando 
experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.

Comitê de Ajuda Humanitária da UEPB treina voluntários 
para atuar junto às vítimas de Palmares

Quinta, 01 de julho de 2010 16:19

Na manhã desta quinta-feira, cerca de 50 pessoas, entre alu-
nos e professores da Universidade Estadual da Paraíba,par-
ticiparam do 1. Treinamento de Equipe Multidisciplinar para 
Atuação em Situação de Emergência, oferecido pelo Comitê 
de Ajuda Humanitária, Social e da Saúde, criado recentemente 
pela Instituição.

A primeira atividade da equipe terá início já neste domingo, data 
em que viajarão para a cidade de Palmares (AL), onde perma-
necerão por uma semana, para oferecer apoio humanitário aos 
moradores daquela localidade, uma das tantas atingidas pelas 
chuvas e enchentes que assolaram os estados de Pernambuco 
e Alagoas nas últimas semanas.

Disponível em: http://www.uepb.edu.br.  
Acesso em: 23 ago. 2010 (adaptado).

TERREMOTO NO HAITI

Redes Sociais da Internet foram o principal meio de comunica-
ção 14/01/2010 00:01h

Durante todo o dia de ontem, a Internet foi o principal meio 
usado pelo Haiti para se comunicar com o mundo. Mensagens 
ao exterior foram encaminhadas por estrangeiros no país e por 
moradores locais. Apesar da instabilidade na rede – os siste-
mas de luz e telefone também estavam intermitentes –, os sites 
de relacionamento foram usados para acalmar familiares e cla-
mar por auxílio internacional.

No Brasil, usuários do Twitter divulgavam a ação da ONG Viva 
Rio, que abriu uma conta para receber doações aos desabriga-
dos no Haiti. (OT, com Agência Estado)

Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br.  
Acesso em: 30 abr. 2010.

INSTRUÇÕES:

— Seu texto tem de ser escrito à tinta, na folha própria.
— Desenvolva seu texto em prosa; não redija narração, nem 
poema.
— O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado 
texto em branco.
— O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.
— O Rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

(REDAÇÃO 2010)

PROPOSTA DE REDAÇÃO
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(REDAÇÃO 2009)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema O indivíduo frente à ética nacional, apre-
sentando proposta de ação social, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.

Millôr Fernandes Disponível em http://www2.uol.com.br/millor. Acesso em 14 jul. 2009.

Andamos demais acomodados, todo mundo reclamando em 
voz baixa como se fosse errado indignar-se. Sem ufanismo, 
porque dele estou cansada, sem dizer que este é um país rico, 
de gente boa e cordata, com natureza (a que sobrou) belíssima 
e generosa, sem fantasiar nem botar óculos cor-de-rosa, que 
o momento não permite, eu me pergunto o que anda aconte-
cendo com a gente. Tenho medo disso que nos tornamos ou 
em que estamos nos transformando, achando bonita a ignorân-
cia eloquente, engraçado o cinismo bem-vestido, interessante 
o banditismo arrojado, normal o abismo em cuja beira nos equi-
libramos – não malabaristas, mas palhaços.

LUFT.L Ponto de vista da Veja.Ed. 1988, 27 dez. 2006 (adaptado).

Qual é o efeito em nós do  
“eles são todos corruptos”?

As denúncias que assolam nosso cotidiano podem dar lugar a 
uma vontade de transformar o mundo só se nossa indignação 
não afetar o mundo inteiro. “Eles são TODOS corruptos” é um 

pensamento	que	serve	apenas	para	“confirmar”	a	“integridade”	
de quem se indigna. O lugar-comum sobre a corrupção genera-
lizado não é uma armadilha para os corruptos: eles continuam 
iguais e livres, enquanto, fechados em casa, festejamos nossa 
esplendorosa retidão. O dito lugar-comum é uma armadilha 
que amarra e imobiliza os mesmos que denunciam a imperfei-
ção do mundo inteiro.

CALLIGARIS, C. A armadilha da corrupção.  
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br (adaptado).

INSTRUÇÕES

 • Seu texto tem de ser escrito à tinta, na folha própria.
 • Desenvolva seu texto me prosa: não redija narração, nem 

poema.
 • O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado 

texto em branco.
 • O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.
 • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

http://www2.uol.com.br/millor
http://www1.folha.uol.com.br
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(REDAÇÃO 2009 – PROVA ANULADA)

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da lín-
gua portuguesa sobre o tema Valorização do idoso, apresen-
tando experiência ou proposta de ação 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.

ESTATUTO DO IDOSO

Art. 3o - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. [...]

Art. 4o - 0 Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negli-
gência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido 
na forma da lei.

Disponível em: www.mds.gov.br/suas/arquivos/estatuto_idoso.pdf.  
Acesso em: 07 maio 2009.

Disponível em: <http://correio24horas.globo.com>.  
Acesso em: 18 ago. 2009.

O aumento da proporção de idosos na população é um fenô-
meno mundial tão profundo que muitos chamam de “revolução 
demográfica”.	 No	 último	 meio	 século,	 a	 expectativa	 de	 vida	
aumentou em cerca de 20 anos. Se considerarmos os últimos 
dois séculos, ela quase dobrou. E, de acordo com algumas 
pesquisas,	esse	processo	pode	estar	longe	do	fim.

Disponível em: http://_www.comciencia.br/reportagens/envelhecimento/texto/
env16.htm. Acesso em: 07 maio 2009.

Idoso é quem tem o privilégio de viver longa vida...
... velho é quem perdeu a jovialidade.
[...]
A idade causa a degenerescência das células...
...a velhice causa a degenerescência do espírito. 
Você é idoso quando sonha...
...você é velho quando apenas dorme...
[...]

Disponível em: http://www.orizamartins.com/ref-ser-idoso.html.  
Acesso em: 07 maio 2009.

INSTRUÇÕES:

– Seu texto tem de ser escrito à tinta, na Folha de Redação, 
que	se	encontra	no	final	deste	Caderno.

– Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, nem 
poema.

– O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado 
texto em branco.

– O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.
– O Rascunho da redação deve ser feito no espaço apro-

priado,	no	final	deste	Caderno.
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O texto acima, que focaliza a relevância da região amazônica 
para o meio ambiente e para a economia brasileira, menciona 
a “máquina de chuva da Amazônia”. Suponha que, para manter 
essa “máquina de chuva” funcionando, tenham sido sugeridas 
as ações a seguir:

1 suspender completa e imediatamente o desmatamento 
na Amazônia, que permaneceria proibido até que fossem 
identificadas	áreas	onde	se	poderia	explorar,	de	maneira	
sustentável,	madeira	de	florestas	nativas;

2 efetuar pagamentos a proprietários de terras para que dei-
xem	de	desmatar	a	floresta,	utilizando-se	recursos	finan-
ceiros internacionais;

3	 aumentar	a	fiscalização	e	aplicar	pesadas	multas	àqueles	
que promoverem desmatamentos não autorizados. 

Escolha uma dessas ações e, a seguir, redija um texto disserta-
tivo, ressaltando as possibilidades e as limitações da ação 
escolhida.

Ao desenvolver seu texto, procure utilizar os conhecimentos 
adquiridos	e	as	reflexões	feitas	ao	longo	de	sua	formação.	Sele-
cione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para 
defender seu ponto de vista, sem ferir os direitos humanos.

Observações:

 • Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da lín-
gua portuguesa.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (ver-
sos) ou narração.

 • O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado 
texto em branco.

 • O rascunho pode ser feito na última página deste Caderno.
 • A redação deve ser passada a limpo na folha própria e 

escrita a tinta.

Comentários sobre a proposta de redação:

A proposta para a redação do ENEM foi elaborada de 
forma a possibilitar que os participantes refletissem sobre 
alternativas de ações para a manutenção da “máquina de 
chuva da Amazônia”.

O participante deveria escolher uma das três ações trazi-
das na proposta de redação, procedendo a uma análise 
dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada uma delas.

O ideal era que fizesse uma introdução ressaltando a impor-
tância da questão e dizendo que o texto se propunha a ana-
lisar a alternativa escolhida. No desenvolvimento, o partici-
pante deveria expor, com coesão textual e organização, as 
possibilidades e as limitações da ação escolhida. Em seguida, 
à guisa de conclusão, o participante deveria defender seu 
ponto de vista (ou seja, se concorda ou não com a ação, ou 
se concorda mediante certas condições), relacionando argu-
mentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista.
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(ENEM – 2007)

Ninguém = Ninguém

Engenheiros do Hawaii

Há tantos quadros na parede
há tantas formas de se ver o mesmo quadro
há tanta gente pelas ruas
há tantas ruas e nenhuma é igual a outra
(ninguém = ninguém)
me espanta que tanta gente sinta
(se é que sente) a mesma indiferença
há tantos quadros na parede
há tantas formas de se ver o mesmo quadro
há palavras que nunca são ditas
há muitas vozes repetindo a mesma frase
(ninguém = ninguém)
me espanta que tanta gente minta
(descaradamente) a mesma mentira
todos iguais, todos iguais
mas uns mais iguais que os outros

Uns Iguais Aos Outros
Titãs

Os homens são todos iguais

(...)

Brancos, pretos e orientais
Todos	são	filhos	de	Deus

(...)

Kaiowas contra xavantes
Árabes, turcos e iraquianos
São iguais os seres humanos
São uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros
Americanos contra latinos
Já nascem mortos os nordestinos
Os retirantes e os jagunços
O sertão é do tamanho do mundo
Dessa vida nada se leva
Nesse mundo se ajoelha e se reza
Não importa que língua se fala
Aquilo que une é o que separa
Não julgue pra não ser julgado

(...)

Tanto faz a cor que se herda

(...)

Todos os homens são iguais
São uns iguais aos outros, são uns iguais aos outros

A cultura adquire formas diversas através do tempo 
e do espaço. Essa diversidade se manifesta na origi-
nalidade e na pluralidade de identidades que carac-
terizam os grupos e as sociedades que compõem 
a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação 
e de criatividade, a diversidade cultural é, para o 
gênero humano, tão necessária como a diversidade 
biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o 
patrimônio comum da humanidade e deve ser reco-
nhecida e consolidada em benefício das gerações 
presentes e futuras.

UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural.

Todos reconhecem a riqueza da diversidade no planeta. Mil 
aromas, cores, sabores, texturas, sons encantam as pessoas 
no mundo todo; nem todas, entretanto, conseguem conviver 
com as diferenças individuais e culturais. Nesse sentido, ser 
diferente	já	não	parece	tão	encantador.	Considerando	a	figura	
e os textos acima como motivadores, redija um texto dissertati-
vo-argumentativo a respeito do seguinte tema.

O desafio de se conviver com a diferença

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conheci-
mentos	adquiridos	e	as	 reflexões	 feitas	ao	 longo	de	 sua	 for-
mação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 
opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, 
sem ferir os direitos humanos.

Observações:

 • Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da lín-
gua portuguesa.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou narração.

 • O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado 
texto em branco.

 • O rascunho pode ser feito na última página deste Caderno.

 • A redação deve ser passada a limpo na folha própria e 
escrita a tinta.

Análise oficial da proposta de redação:

Com base nas competências relacionadas, foi redigida 
uma redação por uma banca de professores de Língua 
Portuguesa, que foi usada, durante os treinamentos, como 
uma redação modelo, uma vez que ela atende a todos os 
critérios para a atribuição de nota máxima em todas as 
competências. O texto foi escrito dentro do tema proposto 
e vem apresentado na próxima página.
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Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invaria-
velmente	estaremos	lendo	o	mundo	sob	a	influência	dela,	
tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, 
mundo e palavra permearão constantemente nossa lei-
tura e inevitáveis serão as correlações, de modo intertex-
tual,	simbiótico,	entre	realidade	e	ficção.	Lemos	porque	
a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, núme-
ros faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar 
decifrar o desconhecido. Antes mesmo de ler a palavra, 
já lemos o universo que nos permeia: um cartaz, uma 
imagem, um som, um olhar, um gesto. São muitas as 
razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de 
perceber	e	de	atribuir	significado	ao	que	lê.

Inajá Martins de Almeida. O ato de ler. Internet: <www.amigosdolivro.com.
br> (com adaptações).

Minha mãe muito cedo me introduziu aos livros. 
Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não 
poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei 
na universidade e tornei-me escritor. Posso garantir: 
todo escritor é, antes de tudo, um leitor.

Moacyr Scliar. O poder das letras. In: TAM Magazine, jul./2006, p. 70  
(com adaptações).

Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso, 
neste exato instante, e todos bem perto de nós. Eles 
são bidimensionais e, em geral, neles imperam o 
branco e o negro.

Estes universos bidimensionais que nos rodeiam guar-
dam surpresas incríveis e inimagináveis! Viajamos ins-
tantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do 
Universo;	ficamos	sabendo	os	segredos	mais	ocultos	de	
vidas humanas e da natureza; atravessamos eras num 
piscar de olhos; conhecemos civilizações desaparecidas 
e outras que nunca foram vistas por olhos humanos.

Estou falando dos universos a que chamamos de 
livros. Por uns poucos reais podemos nos transpor-
tar a esses universos e sair deles muito mais ricos 
do que quando entramos.

Internet: <www.amigosdolivro.com.br> (com adaptações).

Considerando que os textos acima têm caráter apenas moti-
vador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema:

O PODER DE TRANSFORMAÇÃO DA LEITURA

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conheci-
mentos	adquiridos	e	as	 reflexões	 feitas	ao	 longo	de	 sua	 for-
mação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 
opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, 
sem ferir os direitos humanos.

Observações:

 • Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua 
portuguesa.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou narração.

 • O texto deve ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas escritas.

 • A redação deve ser desenvolvida na folha própria e apre-
sentada a tinta.

 • O rascunho pode ser feito na ultima pagina deste Caderno.

Análise oficial da proposta de redação:

O tema selecionado para 2006 foi o “O Poder de Trans-
formação da Leitura”, seguindo, mais uma vez, o critério 
de escolha de tema atual e de âmbito nacional, ligado a 
questões sociais.

Com essa proposta, esperava-se que os participantes se 
inspirassem nas ideias presentes na coletânea, que trazia 
alguns argumentos, como a influência da ficção, das pala-
vras, na vida de quem é leitor; a leitura do mundo (de 
letreiros, cartazes, imagens, sons, gestos, por todos, inclu-
sive os que não sabem ler) e a necessidade da leitura das 
letras; depoimento de escritor sobre o estímulo à leitura 
pela mãe: em sua casa podiam faltar móveis e roupas, mas 
livros não; existência de um universo bidimensional, em 
preto e branco (a escrita), cheio de surpresas, que pode-
mos conhecer e que nos enriquece.

A partir daí, esperava-se que os participantes acrescentas-
sem ideias de sua experiência pessoal, para a produção 
de um texto que revelasse autoria própria, domínio do 
assunto e poder de argumentação.

Os comandos da Redação ofereceram ao participante as 
linhas mestras para a produção do texto, assim como os 
referenciais a serem utilizados na correção.

Comandos adicionais foram ressaltados, com o intuito de 
evitar deslizes frequentes, como: a não observância pelo par-
ticipante da modalidade escrita culta da língua portuguesa e 
do tipo de texto dissertativo-argumentativo (evitar as formas 
de poema ou narrativa), assim como o número mínimo de 
linhas desejáveis para configurar tal tipo de texto.



Como se dar muito bem no ENEM – QUESTÕES COMENTADAS 238

(ENEM – 2005)

Leia com atenção os seguintes textos:

(O Globo. Megazine, 11/05/2004.)

“A crueldade do trabalho infantil é um pecado social 
grave em nosso País. A dignidade de milhões de crian-
ças brasileiras está sendo roubada diante do desres-
peito aos direitos humanos fundamentais que não lhes 
são reconhecidos: por culpa do poder público, quando 
não atua de forma prioritária e efetiva, e por culpa 
da família e da sociedade, quando se omitem diante 
do problema ou quando simplesmente o ignoram em 
decorrência da postura individualista que caracteriza os 
regimes sociais e políticos do capitalismo contemporâ-
neo, sem pátria e sem conteúdo ético.”

(Xisto T. de Medeiros Neto. A crueldade do trabalho infantil.  
Diário de Natal. 21/10/2000.)

“Submetidas aos constrangimentos da miséria e da falta 
de alternativas de integração social, as famílias optam 
por	preservar	a	integridade	moral	dos	filhos,	incutindo-
-lhes valores, tais como a dignidade, a honestidade e 
a honra do trabalhador. Há um investimento no caráter 
moralizador e disciplinador do trabalho, como tentativa 
de	 evitar	 que	 os	 filhos	 se	 incorporem	 aos	 grupos	 de	
jovens marginais e delinquentes, ameaça que parece 
estar cada vez mais próxima das portas das casas.”

(Joel B. Marin. O trabalho infantil na agricultura  
moderna. www.proec.ufg.br.)

“Art. 4.º É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à	profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	
liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

(Estatuto da Criança e do Adolescente.  
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.)

Com base nas ideias presentes nos textos acima, redija uma 
dissertação sobre o tema:

O trabalho infantil na realidade brasileira.

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conheci-
mentos	adquiridos	e	as	 reflexões	 feitas	ao	 longo	de	 sua	 for-
mação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 
opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, 
sem ferir os direitos humanos.

Observações:

 • Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da lín-
gua portuguesa.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou narração.

 • O texto deve ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas escritas.

 • A redação deve ser desenvolvida na folha própria e apre-
sentada a tinta.

 • O rascunho pode ser feito na última folha deste Caderno.

Análise oficial da proposta de redação:

O tema selecionado para 2005 foi o “Trabalho Infantil 
no Brasil”, seguindo, mais uma vez, o critério de esco-
lha de tema atual e de âmbito nacional, ligado a ques-
tões sociais. 

Nesse ano o tema, foi formulado com a apresentação de 
quatro textos: um mapa com dados estatísticos, ilustrando 
as regiões mais afetadas com o trabalho infantil, dois tex-
tos opinativos sobre o problema e um artigo retirado do 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os comandos da Redação ofereceram ao participante as 
linhas mestras para a produção do texto, assim como os 
referenciais a serem utilizados na correção. Esperava-se 
que o participante articulasse a questão do trabalho infan-
til à questão da cidadania.

Comandos adicionais foram ressaltados, com o intuito 
de evitar deslizes frequentes, como: a não observância 
pelo participante da modalidade escrita culta da língua 
portuguesa e do tipo de texto dissertativo-argumentativo 
(evitar as formas de poema ou narrativa), assim como, o 
número mínimo de linhas desejável para configurar tal 
tipo de texto.
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Leia com atenção os seguintes textos:

Caco Galhardo. 2001.

Os programas sensacionalistas do rádio e os progra-
mas	 policiais	 de	 final	 da	 tarde	 em	 televisão	 saciam	
curiosidades perversas e até mórbidas tirando sua 
matéria-prima do drama de cidadãos humildes que 
aparecem nas delegacias como suspeitos de pequenos 
crimes. Ali, são entrevistados por intimidação. As câme-
ras invadem barracos e cortiços, e gravam sem pedir 
licença a estupefação de famílias de baixíssima renda 
que não sabem direito o que se passa: um parente é 
suspeito de estupro, ou o vizinho acaba de ser preso 
por	 tráfico,	ou	o	primo	morreu	no	massacre	de	fim	de	
semana no bar da esquina. A polícia chega atirando; a 
mídia	chega	filmando.

Eugênio Bucci. Sobre ética e imprensa.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Quem	 fiscaliza	 [a	 imprensa]?	 Trata-se	 de	 tema	 com-
plexo porque remete para a questão da responsabi-
lidade não só das empresas de comunicação como 
também dos jornalistas. Alguns países, como a Suécia 
e a Grã-Bretanha, vêm há anos tentando resolver o pro-
blema da responsabilidade do jornalismo por meio de 
mecanismos que incentivam a autorregulação da mídia.

http://www.eticanatv.org.br Acesso em 30/05/2004.

No Brasil, entre outras organizações, existe o Observa-
tório da Imprensa – entidade civil, não governamental e 
nãopartidária –, que pretende acompanhar o desempe-
nho da mídia brasileira. Em sua página eletrônica, lê-se:

Os meios de comunicação de massa são majoritaria-
mente produzidos por empresas privadas cujas deci-
sões atendem legitimamente aos desígnios de seus 
acionistas ou representantes. Mas o produto jornalís-
tico é, inquestionavelmente, um serviço público, com 
garantias	e	privilégios	específicos	previstos	na	Cons-
tituição Federal, o que pressupõe contrapartidas em 
deveres e responsabilidades sociais.

http://www.observatorio.ultimosegundo.ig.com.br  
(adaptado) Acesso em 30/05/04.

Incisos do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988:

IX	–	é	livre	a	expressão	da	atividade	intelectual,	artística,	científica	
e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação.

Com base nas ideias presentes nos textos acima, redija uma 
dissertação em prosa sobre o seguinte tema:

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos 
nos meios de comunicação?
Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conheci-
mentos	adquiridos	e	as	 reflexões	 feitas	ao	 longo	de	 sua	 for-
mação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e 
opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas.

Observações:

 • Seu texto deve ser escrito na modalidade culta da língua 
portuguesa.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou narração.

 • O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas.
 • A redação deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida 

na folha própria.
 • O rascunho poderá ser feito na última folha deste Caderno.

Análise oficial da proposta de redação:
A prova de Redação deste ano abordou o tema da liberdade de 
informação e os abusos nos meios de comunicação. Para que o 
participante pudesse expor seu ponto de vista acerca da ques-
tão, foi-lhe oferecido um conjunto de textos, do qual fazia parte 
uma charge de Caco Galhardo, na qual a televisão é apresen-
tada criticamente em forma de uma lata de lixo; um trecho do 
livro Sobre ética e imprensa, de Eugênio Bucci, que aborda a 
questão da exploração do sensacionalismo na televisão e no 
rádio; um fragmento do sítio eticanatv.org.br., que informa que 
alguns países adotam a autorregulação como forma de fiscali-
zar a imprensa; um trecho retirado do sítio do Observatório da 
Imprensa, que lembra que o produto jornalístico é um serviço 
público que pressupõe deveres e responsabilidades sociais; por 
último, transcrevem-se dois incisos do artigo 5o da Constituição 
Federal que tratam da liberdade de imprensa e da inviolabilidade 
da vida privada e da honra das pessoas.

Esperava-se que os participantes, a partir da leitura da coletâ-
nea e de seu repertório de informações, obtidas na escola e 
fora dela, desenvolvessem o tema com base em argumentos 
consistentes a fim de apresentar seu ponto de vista sobre a 
situação-problema que compunha a proposta de Redação.

Além da leitura e interpretação do material apresentado, o 
tema proposto para a Redação pressupunha a capacidade de 
se trabalhar com elementos conflitantes, ou seja, liberdade de 
imprensa e abusos dessa liberdade. Assim, para desenvolver o 
tema, não bastava discorrer sobre a liberdade de informação, 
ou sobre aspectos da comunicação, e nem sobre o abuso dessa 
liberdade por parte dos meios de comunicação. O tema propu-
nha ao participante a construção, ainda que elementar, de um 
raciocínio dialético, em que se combinassem os dois polos da 
questão, ou seja, o da liberdade de expressão, garantida cons-
titucionalmente, e o do respeito às pessoas. 

Esperava-se, portanto, que o participante refletisse sobre a 
importância de se garantir a liberdade de imprensa e, ao mesmo 
tempo, impedir que essa liberdade representasse desrespeito 
aos valores humanos e sociais. A dificuldade maior que os par-
ticipantes encontraram para desenvolver o tema foi inerente 
a essa complexidade. Muitos não souberam como buscar um 
equilíbrio entre os dois polos, menos para anulá-los do que para 
colocá-los em tensão. Houve uma forte tendência a considerar a 
questão como contraditória, na medida em que não se percebeu 
um elemento essencial da vida em sociedade, que pode ser sin-
tetizado no respeito pela diversidade.

http://www.eticanatv.org.br
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(ENEM – 2003)

Para desenvolver o tema da redação, observe o quadro e leia os textos apresentados a seguir: 

(Época, 02.06.03) 

Entender a violência, entre outras coisas, como fruto 
de nossa horrenda desigualdade social, não nos leva a 
desculpar os criminosos, mas poderia ajudar a decidir 
que tipo de investimentos o Estado deve fazer para 
enfrentar o problema: incrementar violência por meio 
da repressão ou tomar medidas para sanear alguns 
problemas sociais gravíssimos? 

(Maria Rita Kehl. Folha de S. Paulo) 

Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integri-
dade física e moral, a violência começa a gerar expec-
tativas, a fornecer padrões de respostas. Episódios tru-
culentos e situações-limite passam a ser imaginados e 
repetidos com o fim de legitimar a ideia de que só a força 
resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório 
na visão de mundo que nos é transmitida. O problema, 
então, é entender como chegamos a esse ponto. 

Penso que a questão crucial, no momento, não é a de 
saber o que deu origem ao jogo da violência, mas a de 
saber como parar um jogo que a maioria, coagida ou 
não, começa a querer continuar jogando. 

(Adaptado de Jurandir Costa. O medo social.) 

Considerando a leitura do quadro e dos textos, redija um texto 
dissertativo-argumentativo sobre o tema: A violência na socie-
dade brasileira: como mudar as regras desse jogo?	

Instruções: 

 • Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhe-
cimentos	adquiridos	e	as	 reflexões	 feitas	ao	 longo	de	sua	
formação. Selecione, organize e relacione argumentos, 
fatos e opiniões para defender seu ponto de vista, elabo-
rando propostas para a solução do problema discutido em 
seu texto. Suas propostas devem demonstrar respeito aos 
direitos humanos. 

 • Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer 
o uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa. 

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou de narrativa. 

 • O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas.

 • A redação deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida na 
folha própria. 

 • O rascunho poderá ser feito na última folha deste Caderno.

Análise oficial da proposta de redação:

O tema proposto para a Redação do Enem 2003 – “A 
violência na sociedade brasileira: como mudar as regras 
desse jogo?” – é dos mais relevantes, tendo em vista a rea-
lidade atual do Brasil. A questão da violência está presente 
tanto no cotidiano das pessoas como nos meios de comu-
nicação. Por isso, é importante que se proponha ao partici-
pante uma reflexão crítica acerca dessa questão.

Para o desenvolvimento do tema escolhido, foram forneci-
dos ao participante um quadro atualizado de dados e dois 
textos, além da orientação de encaminhamento da Reda-
ção e das instruções. O quadro traz informações sobre 
os gastos com segurança, tanto pública como privada, e 
compara-os a gastos com saúde, educação, projeto Fome 
Zero e ao patrimônio líquido dos bancos do País. Os textos 
abordam a questão da violência sob diferentes ângulos, 
subsidiando o enfoque que será dado pelo participante.

A expectativa da Banca era que o texto: 

a) refletisse um pensamento crítico sobre a questão da 
violência no Brasil;

b) tratasse não só das causas, mas, também, das con-
sequências;

c) incluísse proposta de intervenção solidária quanto 
à questão abordada.
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(ENEM – 2002)

Comício pelas Diretas Já, em São Paulo, 1984. 

Para que existam hoje os direitos políticos, o direito 
de votar e ser votado, de escolher seus governantes e 
re- presentantes, a sociedade lutou muito. 

www.iarabernardi.gov.br. 01/03/02. 

A política foi inventada pelos humanos como o modo 
pelo qual pudessem expressar suas diferenças e con-
flitos sem transformá-los em guerra total, em uso da 
força e extermínio recíproco. (...) 

A política foi inventada como o modo pelo qual a socie-
dade, internamente dividida, discute, delibera e decide 
em comum para aprovar ou reiterar ações que dizem 
respeito a todos os seus membros.

 Marilena	Chauí.	Convite	à	filosofia.	São	Paulo:	Ática,	1994.

A democracia é subversiva. É subversiva no sentido 
mais radical da palavra. Em relação à perspectiva polí-
tica, a razão da preferência pela democracia reside no 
fato de ser ela o principal remédio contra o abuso do 
poder. Uma das formas (não a única) é o controle pelo 
voto popular que o método democrático permite pôr em 
prática. Vox populi vox dei.

Norberto	Bobbio.	Qual	socialismo?	Discussão	de	uma	alternativa. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. Texto adaptado.

Se você tem mais de 18 anos, vai ter de votar nas pró-
ximas eleições. Se você tem 16 ou 17 anos, pode votar 
ou não.

O mundo exige dos jovens que se arrisquem. Que alu-
cinem. Que se metam onde não são chamados. Que 
sejam encrenqueiros e barulhentos. Que, enfim, exijam 
o impossível.

Resta construir o mundo do amanhã. Parte desse tra-
balho é votar. Não só cumprir uma obrigação. Tem de 
votar com hormônios, com ambição, com sangue fer-
vendo nas veias. Para impor aos vitoriosos suas exi-
gências . antes e principalmente depois das eleições. 

André Forastieri. Muito além do voto. Época.  
6 de maio de 2002. Texto adaptado. 

Considerando a foto e os textos apresentados, redija um texto 
dissertativo-argumentativo sobre o tema O direito de votar: 
como fazer dessa conquista um meio para promover as 
transformações sociais de que o Brasil necessita? 

Ao desenvolver o tema, procure utilizar os conhecimentos 
adquiridos	 e	 as	 reflexões	 feitas	 ao	 longo	 de	 sua	 formação.	
Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões, e 
elabore propostas para defender seu ponto de vista. 
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Observações: 

 • Lembre-se de que a situação de produção de seu texto requer 
o uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou narração. 

 • O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas. 

 • A redação deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida 
na folha própria. 

 • O rascunho poderá ser feito na última página deste Caderno.

Análise oficial da proposta de redação:

O tema escolhido pelo Enem em 2002 – O direito de 
votar: como fazer dessa conquista um meio para promover 
as transformações sociais de que o Brasil necessita? – mos-
trou-se plenamente atual e foi bem recebido pelos partici-
pantes. O fato de estarmos em um ano eleitoral, com toda 
a divulgação e discussão que isso provoca, permitiu que 
um maior número de participantes pudesse desenvolver o 
tema proposto.

Como textos-estímulo, foram apresentados ao participante 
uma foto do comício das “Diretas Já” e quatro textos abor-
dando a questão do voto como conquista histórica, como 
construção política, como instrumento de democracia e 
como possibilidade de ação dos jovens.

A partir da leitura motivadora, esperava-se que o partici-
pante, com base nos conhecimentos acumulados e pro-
cessados ao longo de sua formação, adotasse uma linha de 
reflexão ou defendesse um ponto de vista, selecionando, 
relacionando e organizando argumentos que lhe permitis-
sem elaborar propostas de solução para o problema apre-
sentado, respeitando os direitos humanos e a diversidade 
sociocultural.

De acordo com a sua filosofia, segundo a qual as propos-
tas de redação devem girar em torno de temas de natureza 
social, científica, cultural ou política, o Enem 2002 procu-
rou ressaltar, na parte de produção de texto, uma proposta 
temática que representasse uma questão relevante para a 
sociedade brasileira neste ano. Em 2002, a questão relativa 
às eleições para o Executivo e o Legislativo no país e nos 
estados ocupou grande parte das discussões nacionais. O 
tema proposto para a redação – O direito de votar: como 
fazer dessa conquista um meio para promover as transfor-

mações sociais de que o Brasil necessita? – representou a 
preocupação do Enem em propor aos participantes uma 
reflexão por escrito sobre este problema. Solicitou-se dos 
participantes a elaboração de um texto em prosa, do tipo 
dissertativo-argumentativo.

O tema foi articulado com base em uma foto de 1984, do 
Comício das “Diretas Já” (representando o direito de votar 
como conquista popular), um texto de Iara Bernardi (repre-
sentando o caráter histórico do direito de votar), um texto 
de Marilena Chaui (relacionando o direito de votar com a 
construção política), um texto de Norberto Bobbio (discu-
tindo o voto como instrumento de democracia) e um texto 
de André Forastieri (discutindo a perspectiva do jovem em 
relação ao voto).

A proposta temática fez-se acompanhar, assim, de elemen-
tos que poderiam servir de subsídios para a produção do 
texto. O direito de votar pressupõe necessariamente uma 
construção humana e histórica, uma luta por uma forma 
de representação, um contrato social assumido politica-
mente em regimes de governo democráticos.

O voto deve ser visto como um instrumento político. Os 
homens, ao decidirem criar o poder político e as leis, esta-
belecem contratos sociais. Há uma transferência do poder 
pessoal para um representante, autoridade política com o 
poder de criar as leis e garantir sua execução. O contrato 
ou pacto social só é válido se as partes forem livres e iguais 
e agirem de forma voluntária.

Os homens reunidos, por sua decisão, constituem um 
corpo político e atribuem a um representante o poder. Esse 
é o conceito de Estado. A sociedade é histórica e humana, 
ela decide o que quer e para onde vai. A representação 
pressupõe interação, troca.

A pergunta que se seguia, na formulação do tema, 
cobrava do participante que assumisse, em seu texto, 
uma atitude propositiva: Como fazer dessa conquista 
um meio para promover as transformações sociais de 
que o Brasil necessita?

O voto é descrito como conquista em processo, como 
meio (e não como fim em si mesmo), como um instru-
mento de interação – um meio ativo e possível para repre-
sentar a transformação. O Brasil é o contexto da discussão 
proposta. Há um pressuposto que fica subentendido, no 
tema proposto: o Brasil precisa se transformar.
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(ENEM – 2001)

(Caulos, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1978)

Conter	a	destruição	das	florestas	se	tornou	uma	prio-
ridade mundial, e não apenas um problema brasileiro. 
(...) Restam hoje, em todo o planeta, apenas 22% da 
cobertura	 florestal	 original.	 A	 Europa	 Ocidental	 per-
deu	99,7%	de	suas	florestas	primárias;	a	Ásia,	94%;	
a África, 92%; a Oceania, 78%; a América do Norte, 
66%;	e	a	América	do	Sul,	54%.	Cerca	de	45%	das	flo-
restas tropicais, que cobriam originalmente 14 milhões 
de km quadrados (1,4 bilhão de hectares), desapa-
receram nas últimas décadas. No caso da Amazônia 
Brasileira, o desmatamento da região, que até 1970 
era de apenas 1%, saltou para quase 15% em 1999. 
Uma área do tamanho da França desmatada em ape-
nas 30 anos. Chega.

Paulo Adário, Coordenador da Campanha da Amazônia do Greenpeace. 
http://greenpeace.terra.com.br

Embora os países do Hemisfério Norte possuam apenas 
um quinto da população do planeta, eles detêm quatro 
quintos dos rendimentos mundiais e consomem 70% da 
energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira 
mundial. (...)

Conta-se que Mahatma Gandhi, ao ser perguntado se, 
depois da independência, a Índia perseguiria o estilo 
de vida britânico, teria respondido: “(...) a Grã-Bretanha 
precisou de metade dos recursos do planeta para alcan-
çar sua prosperidade; quantos planetas não seriam 
necessários para que um país como a Índia alcançasse 
o	mesmo	patamar?”

A sabedoria de Gandhi indicava que os modelos de 
desenvolvimento precisam mudar.

O planeta é um problema pessoal - Desenvolvimento sustentável.  
www.wwf.org.br

De uma coisa temos certeza: a terra não pertence 
ao homem branco; o homem branco é que pertence 
à terra. Disso temos certeza. Todas as coisas estão 
relacionadas como o sangue que une uma família. 
Tudo está associado. O que fere a terra, fere também 
os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida; é 
antes um de seus fios. O que quer que faça a essa teia, 
faz a si próprio.

Trecho de uma das várias versões de carta atribuída 
ao chefe Seattle, da tribo Suquamish. A carta teria sido 
endereçada ao presidente norte-americano, Franklin 
Pierce, em 1854, a propósito de uma oferta de com-
pra do território da tribo feita pelo governo dos Estados 
Unidos.

PINSKY, Jaime e outros (Org.). História da América através de textos.  
3ª ed. São Paulo: Contexto, 1991.

Estou indignado com a frase do presidente dos Esta-
dos Unidos, George Bush. 

“Somos os maiores poluidores do mundo, mas se for 
preciso poluiremos mais para evitar uma recessão na 
economia americana”.
 R. K., Ourinhos, SP. (Carta enviada à seção Correio da Revista Galileu.  

Ano 10, junho de 2001).

Com base na leitura dos quadrinhos e dos textos, redija um 
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: Desenvolvi-
mento e preservação ambiental: como conciliar os inte-
resses em conflito?

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conheci-
mentos	adquiridos	e	as	reflexões	feitas	ao	longo	de	sua	forma-
ção. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opini-
ões para defender o seu ponto de vista, elaborando propostas 
para a solução do problema discutido em seu texto. Suas pro-
postas devem demonstrar respeito aos direitos humanos.

Observações:

 • Lembre-se de que a situação de produção de seu texto 
requer o uso da modalidade escrita culta da língua.

 • O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) 
ou narrativa.

 • O texto deverá ter no mínimo 15 (quinze) linhas escritas.
 • A redação deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida 

na folha própria.
 • O rascunho poderá ser feito na última página deste Caderno.

Análise oficial da proposta de redação:

O tema escolhido pelo Enem em 2001, Desenvolvimento 
e preservação ambiental: como conciliar interesses em 
conflito?, teve confirmada a sua atualidade e ampliada a 
sua carga polêmica em face da sucessão de acontecimen-
tos gerados a partir de 11 de setembro e que hoje colocam 
o mundo em estado de reflexão diária sobre os rumos do 
desenvolvimento, da preservação da paz e da vida no pla-
neta.



Como se dar muito bem no ENEM – QUESTÕES COMENTADAS 244

Como textos-estímulo, foram apresentados ao participante 
uma charge de Caulus, uma declaração do Coordenador 
da Campanha da Amazônia (empreendida pelo Greenpe-
ace) sobre a destruição das florestas, um extrato do site 
WWF (www.wwf.org.br) que propunha, à luz da sabedo-
ria de Gandhi, a necessidade de mudança dos modelos 
de desenvolvimento e apontava para a noção de desen-
volvimento sustentável, a carta atribuída ao chefe Seattle, 
da tribo Suquamish (endereçada em 1854 ao presidente 
norte-americano), que enfatiza a íntima relação homem/
terra, em contraponto com a declaração de George Bush 
sobre o impasse poluição/recessão econômica americana 
e suas consequências.

A partir da leitura motivadora, esperava-se que o partici-
pante, com base nos conhecimentos acumulados e pro-
cessados ao longo de sua formação adotasse uma linha de 

reflexão ou defendesse um ponto de vista, selecionando, 
relacionando e organizando argumentos que lhe permitis-
sem elaborar propostas de solução para o problema apre-
sentado, respeitando os direitos humanos e a diversidade 
sociocultural.

Observe-se que, além das competências e habilidades 
diretamente ligadas à produção de um texto, o tema da 
redação permitiu reiterar a avaliação de habilidades mais 
explícitas na parte objetiva da prova, incentivando o exa-
minando a: identificar, a partir dos textos-estímulo, variá-
veis relevantes e instrumentos necessários para interpretar 
o conflito apresentado; analisar, criticamente, as implica-
ções ambientais, econômicas e sociais dos processos de 
utilização dos recursos; compreender o caráter sistêmico 
do planeta, relacionando condições do meio e interven-
ção humana.
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(ENEM – 2000)

“É dever da família, da sociedade e do Estado asse-
gurar à criança e ao adolescente, com absoluta prio-
ridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, explora-
ção, crueldade e opressão”.

Artigo 227, Constituição da República Federativa do Brasil.

(Angeli, Folha de S. Paulo , 14.05.2000)

(...) Esquina da Avenida Desembargador Santos 
Neves com Rua José Teixeira, na Praia do Canto, área 
nobre de Vitória. A.J., 13 anos, morador de Cariacica, 
tenta ganhar algum trocado vendendo balas para os 
motoristas. (...) “Venho para a rua desde os 12 anos. 
Não gosto de trabalhar aqui, mas não tem outro jeito. 
Quero ser mecânico”.

A Gazeta, Vitória (ES), 9 de junho de 2000.

Entender a infância marginal significa entender porque 
um menino vai para a rua e não à escola. Essa é, em 
essência, a diferença entre o garoto que está dentro 
do carro, de vidros fechados, e aquele que se apro-
xima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E 
essa é a diferença entre um país desenvolvido e um 
país de Terceiro Mundo.

Gilberto Dimenstein. O cidadão de papel. São Paulo,  
Ática, 2000. 19a. edição.

Com base na leitura da charge, do artigo da Constituição, do 
depoimento de A.J. e do trecho do livro O cidadão de papel, 
redija um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, 
sobre o tema: Direitos da criança e do adolescente: como 
enfrentar esse desafio nacional? 

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conheci-
mentos	adquiridos	e	as	reflexões	feitas	ao	longo	de	sua	forma-
ção. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opini-
ões para defender o seu ponto de vista, elaborando propostas 
para a solução do problema discutido em seu texto.

Observações:

 • Lembre-se de que a situação de produção de seu texto 
requer o uso da modalidade escrita culta da língua.

 • Espera-se que o seu texto tenha mais do que 15 (quinze) 
linhas.

 • A redação deverá ser apresentada a tinta na cor preta e 
desenvolvida na folha própria.

 • Você poderá utilizar a última folha deste Caderno de 
Questões para rascunho.

Análise oficial da proposta de redação:

A proposta para a redação do Enem tem sido sempre ela-
borada de forma a possibilitar que os participantes, a par-
tir dos subsídios oferecidos, realizem uma reflexão escrita 
sobre um tema de ordem política, social e cultural, em 
uma tarefa identificada como uma situação-problema.

O comando da redação indica as linhas mestras para a ela-
boração do texto escrito pelo participante e os referenciais 
a serem utilizados pelos avaliadores para a correção das 
cinco competências do Enem.

Em 2000, o tema proposto ‘Direitos da criança e do ado-
lescente: como enfrentar esse desafio nacional?’ contava 
com os seguintes elementos: uma charge do cartunista 
Angeli, publicada pela Folha de S. Paulo (14/5/2000); o 
artigo 227 da Constituição da República Federativa do Bra-
sil; um depoimento de um menino, publicado pelo jornal A 
Gazeta, Vitória (ES), de 9 de junho de 2000; e um excerto 
do livro O cidadão de papel, de Gilberto Dimenstein.

Esperava-se que o participante:

a) compreendesse as responsabilidades da família, da 
sociedade e do Estado, em relação aos direitos das 
crianças e adolescentes;

b) enunciasse propostas para viabilizar a aplicação do 
texto constitucional. 

Em outras palavras, que fizesse uma reflexão sobre aquilo 
que deveria ser e o que acontece realmente em relação 
aos direitos da criança e do adolescente no Brasil. 

O tema deveria ser exposto em um tipo de texto disserta-
tivo-argumentativo.
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(ENEM – 1999)

(HENFIL. Fradim. Ed. Codecri, 1997, n. 20)

O encontro “Vem ser cidadão” reuniu 380 jovens de 13 
Estados, em Faxinal do Céu (PR). Eles foram trocar 
experiências sobre o chamado protagonismo juvenil. 

O termo pode até parecer feio, mas essas duas pala-
vras significam que o jovem não precisa de adulto 
para encontrar o seu lugar e a sua forma de intervir na 
sociedade. Ele pode ser protagonista.

([Adaptado de] ”Para quem se revolta e quer agir”,  
Folha de S. Paulo, 16/11/1998)

Depoimentos de jovens participantes do encontro:

 • Eu não sinto vergonha de ser brasileiro. Eu sinto muito 
orgulho. Mas eu sinto vergonha por existirem muitas 
pessoas acomodadas. A realidade está nua e crua. (...) 
Tem de parar com o comodismo. Não dá para passar e 
ver uma criança na rua e achar que não é problema seu. 
(E.M.O.S., 18 anos, Minas Gerais)

 • A	maior	dica	é	querer	fazer.	Se	você	é	acomodado,	fica	
esperando cair no colo, não vai acontecer nada. Existe 
muita coisa para fazer. Mas primeiro você precisa se inte-
ressar. (C.S.Jr., 16 anos, Paraná)

 • Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos. É partici-
par, ser dinâmico na sua escola, no seu bairro. (H.A., 19 
anos, Amazonas)

(Depoimentos extraídos de “Para quem se revolta e quer agir”,  
Folha de S. Paulo, 16/11/1998)

Com base na leitura dos quadrinhos e depoimentos, redija um 
texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre o 
tema: Cidadania e participação social.

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos 
adquiridos ao longo de sua formação. Depois de selecionar, organi-
zar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões apresentados em 
defesa de seu ponto de vista, elabore uma proposta de ação social.

A redação deverá ser apresentada a tinta na cor azul ou preta e 
desenvolvida na folha grampeada ao Cartão-Resposta.

Você poderá utilizar a última página deste Caderno de Ques-
tões para rascunho.

Comentários sobre a proposta de redação:

A proposta para a redação do ENEM exigia a elabora-
ção de um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema 
“Cidadania e participação social”. 

Espera-se que o candidato tratasse dos pressupostos para 
que a cidadania fosse exercida. Ou seja, que fosse identi-
ficada a necessidade de as pessoas: a) buscarem informa-
ções sobre as coisas da vida e sobre seus direitos e deve-
res; b) terem visão crítica sobre as informações recebidas; 
c) terem ética; d) terem atitude no sentido de participar de 
ações que visem à solidariedade social, ao respeito aos 
diversos pontos de vista e à promoção de uma sociedade 
democrática.  Esperava-se também que o participante 
fizesse uma proposta de ação social, isto é, de uma ação 
concreta que pudesse colaborar na promoção do bem-es-
tar individual e coletivo. 
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Redija um texto dissertativo, sobre o tema “Viver e Aprender” , 
no qual você exponha suas ideias de forma clara, coerente e 
em conformidade com a norma culta da língua, sem se remeter 
a nenhuma expressão do texto motivador “O Que É O Que É”. 

Dê um título à sua redação, que deverá ser apresentada a 
tinta e desenvolvida na folha anexa ao Cartão-Resposta. Você 
poderá utilizar a última página deste Caderno de Questões 
para rascunho.

Comentários sobre a proposta de redação:

A proposta para a redação do ENEM foi elaborada de 

forma a possibilitar que os participantes refletissem sobre 

a arte de “Viver e aprender”. 

Esperava-se que o candidato defendesse a tese de que a vida 

apresenta uma série de situações que possibilitam que cada 

um de nós aprenda e cresça. As dificuldades existem, mas elas, 

além de possibilitar um constante aprendizado, não impedem 

que possamos ter momentos de alegria e que tenhamos oti-

mismo. 

O participante deveria tomar cuidado para que não fizesse 

um texto muito poético. A proposta era de uma disserta-

ção. Portanto, era fundamental que o participante elabo-

rasse uma sequência lógica de raciocínio que levasse às 

conclusões de que a) a vida é um aprendizado; b) as difi-

culdades não impedem que tenhamos momentos de ale-

gria; c) é importante que tenhamos uma visão crítica, mas 

positiva sobre o presente e o futuro. 
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