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CURSOS:

ADMINISTRAÇÃO
PEDAGOGIA
GESTÃO DE RECURSOS  
HUMANOS
EDUCAÇÃO FÍSICA
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ENEM
é now! 
Disciplinas

1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
1.1 Redação
1.2 Língua Portuguesa

2. Ciências Humanas e suas Tecnologias
1.1 Geografia
1.2 História, Sociologia e Filosofia

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias
1.1 Química
1.2 Biologia
1.3 Física

4. Matemática e suas Tecnologias
1.1 Álgebra
1.2 Geometria
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TEORIA E 
TéCNICA DE 
REDAÇÃO
Professora Marli Silva Pereira
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Fatores essenciais para atingir pontuação 
máxima nas redações.
A correção da Redação Enem observa aspectos tais como: 

Coesão referencial; Coesão lexical (sinônimos, hiperônimos, repetição, reiteração); e Coesão gra-
matical (uso de conectivos, tempos verbais, pontuação, sequência temporal, relações anafóricas, 
conectores intervocabulares, intersentenciais, interparágrafos). Sendo assim é bom planejar as 
idéias.

Planejamento: Responda estas seis 
perguntas para fazer uma redação 
sequencial.

1. Qual o problema?

2. Por que se trata de um problema?

3. Quais as causas para tal problema?

4. Há alguma solução?

5. Como e por que colocar tal solução em prática?

6. Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema?

Exemplos de investigação. Tema: A Poluição Ambiental
O que é poluição? (Introdução) 
Quais são os tipos de poluição? 
Quem é responsável por esse problema? 
O que as autoridades estão fazendo para solucionar esse problema? 
O que poderias ser feito? (conclusão)

OU

Tema: A diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos resolveria o problema do menor 
infrator no Brasil?

Quem são os menores infratores? (4 a 6 linhas) – Introdução 
O que a diminuição da maioridade penal para 16 anos traria de positivo? (5 a 8 linhas) 
O que a diminuição da maioridade penal para 16 anos traria de negativo? (5 a 8 linhas)                                          

Então, o que precisa ser feito para resolver esse problema? (5 a 6 linhas) – Conclusão

Eixos Cognitivos 
As cinco competências principais, comuns a todas as disciplinas avaliadas no Enem, são 
chamadas de Eixos Cognitivos e são publicadas todos os anos no Edital do Enem. São elas:

Competência 1: Dominar linguagens (DL) Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer 
uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.

Competência 2: Compreender fenômenos (CF) Construir e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas.

Competência 3: Enfrentar situações-problema (SP) Selecionar, organizar, relacionar, interpretar 
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dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações problema.

Competência 4: Construir argumentação (CA) Relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.

Competência 5: Elaborar propostas (EP) Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola 
para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Essas cinco competências são avaliadas nas quatro áreas de conhecimento do Enem (Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias e Matemática, Códigos e suas Tecnologias) e também na Redação.

Fonte: https://www.mundovestibular.com.br/enem/conheca-as-5-competencias-avaliadas-no-enem

Análise das 
estruturas das  
melhores redações.
2015 – A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

“Permeada pela desigualdade de gênero, a história brasileira deixa clara a posição inferior imposta 
a todas as mulheres. Essas, mesmo após a conquista do acesso ao voto, ensino e trabalho – 
negado por séculos – permanecem vítimas da violência, uma realidade que ceifa vidas e as priva 
do direito a terem sua integridade física e moral protegida.

O machismo e a misoginia são promovidos pela própria sociedade. Meninas são ensinadas 
a aceitar a submissão ao posicionamento masculino, ainda que estejam inclusas agressões e 
violência , do abuso psicológico ao sexual. Os meninos, por sua vez, têm seu caráter construído à 
medida que absorvem valores patriarcais e abusivos, os quais serão repetidos em suas condutas 
ulteriores.

Um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como 
contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme permanece a ser 
reproduzida, torna-se enraizada e frequente. Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada 
e suas manifestações são reprimidas, o que favorece o mantimento das atitudes misóginas.

O ensino veta todo e qualquer tipo de instrução a respeito do feminismo e da igualdade de gênero 
e contribui com a perpetuação da ignorância e do consequente preconceito. Ademais, os veículos 
de comunicação pouco abordam a temática, enquanto o Estado colabora com a Lei Maria da 
Penha, nem sempre eficaz, e com unidades da Delegacia da Mulher, em número insuficiente.

Entende-se, diante do exposto, a real necessidade de ações governamentais que garantam que 
a lei puna todos os tipos de  violência , além da instalação de delegacias específicas em áreas 
necessitadas. Cabe à sociedade, em parceria com a mídia e com as escolas, instruções sobre 
igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Essas, por m, 
devem permanecer unidas, através do feminismo, em busca da garantia de seus direitos básicos e 
seu bem-estar social.” Julia Pereira

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/educacao/enem-redacao-nota-1000/



FACULDADE ENAU

7

ENEM É NOW

f a c u l d a d e e n a u . c o m . b r

O tema da redação no Enem 2018 foi “Manipulação do comportamento do usuário 
pelo controle de dados na internet”.

Lucas Felpi, 17 anos
No livro “1984” de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário 
controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opi-
nião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, 
um funcionário do contraditório Ministério da Verdade que diariamente analisa e altera notícias 
e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do Partido e formar a população através de 
tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao 
mundo cibernético do século XXI: gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artifi-
cial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental 
do público, preso em uma grande bolha sociocultural.

Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são 
cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência 
do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. 
De acordo com o filósofo Zygmund Baüman, vive-se atualmente um período de liberdade ilu-
sória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhe-
cimento, mas também abriu portas para a manipulação e alienação vistas em “1984”. Assim, os 
usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o 
consumo pessoal.

Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamen-
to da coletividade cibernética: ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido 
para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a 
diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, 
um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as 
possibilidades para apenas as que a máquina indicava – tornando o usuário passivo na escolha. 
Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt: 
produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público, para direcioná-lo, torná-lo homogê-
neo e, logo, facilmente atingível.

Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a cons-
cientização da população brasileira a respeito do problema, urge que o Ministério de Educação 
e Cultura (MEC) crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes so-
ciais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam 
os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar infor-
mações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim, 
será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, 
estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu em Winston de 
“1984”, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI.

Clara de Jesus, 19 anos
“Black Mirror” é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma 
sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma 
babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos po-
deriam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em 
filtrar informações de acordo com a atividade “online” do cidadão. Por isso, torna-se necessário 
o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet.

Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira, cada vez 
mais, precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 201, apenas 35% dos entrevis-
tados, que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos, nunca haviam utilizado a internet. 
Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que neces-
sitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem 
indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e, assim, fornecer assuntos e produtos que 
tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa 
para relações sócio-econômicas.

Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha. Conforme o conceito de 
“Mortificação do Eu”, do sociólogo Erving Goffman, é possível entender o que ocorre na internet 
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que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado. Tal preceito afirma que, por influência 
de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa cole-
tiva. Dentro do contexto da internet, o usuário, sem perceber, é induzido a entrar em determina-
dos sites devido a um “bombardeio” de propagandas que aparece em seu dispositivo conectado. 
Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que fazer no mundo virtual.

Com o intuito de amenizar essa problemática, o Congresso Nacional deve formular leis que limi-
tem esse assédio comercial realizado por empresas privadas, por meio de direitos e punições aos 
que descumprirem, a fim de acabar com essa imposição midiática. As escolas, em parceria com 
as famílias, devem inserir a discussão sobre esse tema tanto no ambiente doméstico quanto no 
estudantil, por intermédio de palestrantes, com a participação de psicólogos e especialistas, que 
debatam acerca de como agir “online”, com o objetivo de desenvolver, desde a infância, a capa-
cidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se torna-
rá realidade.

Agora é  
tua vez. 
Considerando as técnicas e orientações abordadas acima,  
faça uma redação usando um dos temas abaixo.

•	 Alfabetização

•	 Evasão Escolar 

•	 Educação Domiciliar 

•	 Violência nas Escolas

•	 A violência no Brasil e a redução da maioridade penal

•	 Migrações e a questão dos refugiados

•	 Combate à depressão na sociedade brasileira

•	 Exploração Sexual Infantil

•	 Desmatamento e queimadas na Amazônia 

•	 A reforma da previdência social brasileira

 Boa sorte.
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LÍNGUA
PORTUGUESA
Professora Graciela Guirro
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Dicas e orientações gerais 

Língua Portuguesa

 • Variação linguística: estuda a variação da língua, baseando-se principalmente em fatores 
históricos e culturais. Compreende também linguagem padrão e culta.

 • Interpretação de textos: aborda os gêneros jornalísticos, informativos e também 
propagandas. Na verdade, esse tema está presente em toda a prova, inclusive de outras áreas 
de conhecimento.

 • Figuras de linguagem: identificação das figuras de linguagens. As principais são: metonímia, 
metáfora, hipérbole, ironia, antítese, eufemismo etc.

 • Gêneros textuais: aborda artigos de opinião, manifesto, reportagem, carta de reclamação, 
resenha, dentre outros.

 •

Literatura

 • Interpretação de poemas: consiste em interpretar poemas de acordo com seu contexto, 
enfoque, mensagem e canal. É muito comum, inclusive, cair questões desse tipo em toda a 
prova do Enem.

 • Intertextualidade: relação entre dois textos, quando um influencia a criação do outro, 
como se fosse um modelo. Para se sair bem nessas questões, é importante analisar se a 
intertextualidade é explícita ou implícita.

 • Romantismo no Brasil: autores da época, contexto histórico e características do movimento 
que se dividiu em três gerações — romances indianistas, romances de folhetim e o 
condoreirismo ou geração engajada.

 • Primeira e segunda geração modernista: principais características desses movimentos e seus 
representantes — Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Oswald de Andrade, 
Manoel de Barros, Clarice Lispector, Cecília Meireles, dentre outros.
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Artes

 • Arte contemporânea: estudo da arte do nosso tempo e conceitos como Arte Conceitual, 
Minimalismo e Artes Urbanas

 • Artes cênicas: consistem em técnicas usadas para criar, montar, dirigir e interpretar 
espetáculos.

 • Artes plásticas e visuais: conhecidas como belas artes. Trata-se de expressões artísticas que 
usam materiais em sua produção para criar formas e imagens que revelam novas concepções 
estéticas.

Educação Física

 • Padrão estético contemporâneo: aborda padrões de beleza atuais — principalmente 
incentivados pela mídia — e o impacto que eles possuem no contexto social.

 • Danças: uso da linguagem corporal por meio dos diversos tipos de dança como meio de 
integração social e formador de identidade.

 • Exercício físico e saúde: importância da atividade física para ter qualidade de vida e saúde. 
Compreende também a influência do meio que limita as potencialidades corporais do 
indivíduo, diminuindo a atividade física.

 • Esportes: vantagens do esporte para a saúde física e emocional. As modalidades de esportes 
como meios de interação social, melhorando o desempenho e funcionando como meio de 
adaptação.

Vamos treinar!
1) Texto I  (Enem 2011)   

O meu nome é Severino,

não tenho outro de pia.

Como há muitos Severinos,

que é santo de romaria,

deram então de me chamar

Severino de Maria;

como há muitos Severinos

com mães chamadas Maria,

fiquei sendo o da Maria,

do finado Zacarias,

mas isso ainda diz pouco:

há muitos na freguesia,

por causa de um coronel

que se chamou Zacarias

e que foi o mais antigo

senhor desta sesmaria.

Como então dizer quem fala

ora a Vossas Senhorias?

MELO NETO, J. C. Obras completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 (fragmento)
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TExTO II

João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como 
o Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A autoapresentação do personagem, na fala 
inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois 
seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens.

SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento).

Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise crítica (Texto II), observa-se 
que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um 
problema social expresso literariamente pela pergunta “Como então dizer quem fala/ ora a Vossas 
Senhorias?”. A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio da 

a) descrição minuciosa dos traços biográficos personagem-narrador.   

b) construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação.   

c) representação, na figura do personagem-narrador, de outros Severinos que compartilham sua 
condição.   

d) apresentação do personagem-narrador como uma projeção do próprio poeta em sua crise 
existencial. 

e) descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser descendente do coronel 
Zacarias.

2) (ENEM-2004)
 

As figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges 
e tirinhas

Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para

a) condenar a prática de exercícios físicos.

b) valorizar aspectos da vida moderna.

c) desestimular o uso das bicicletas.

d) caracterizar o diálogo entre gerações.

e) criticar a falta de perspectiva do pai. 
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3) ENEM

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.

É só o amor, é só o amor; 
Que conhece o que é verdade; 
O amor é bom, não quer o mal; 
Não sente inveja ou se envaidece.

O amor é o fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer.

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.

É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É um não contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder;

É um estar-se preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É um ter com quem nos mata a lealdade; 
Tão contrário a si é o mesmo amor.

Estou acordado e todos dormem todos dormem, todos dormem; 
Agora vejo em parte, mas então veremos face a face.

É só o amor, é só o amor; 
Que conhece o que é verdade.

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.

(Monte Castelo, Renato Russo. Do álbum As quatro estações, Legião Urbana)

Analisando a letra da música Monte Castelo, pode-se afirmar que a figura de linguagem 
predominante é:

a) Metonímia.

b) Paradoxo.

c) Antítese.

d) Prosopopeia.

e) Hipérbole.

4) (ENEM 2007)

As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. 
Esse tema aparece no seguinte poema:

“(….)

Que importa que uns falem mole descansado

Que os cariocas arranhem os erres na garganta

Que os capixabas e paroaras escancarem as vogais?

Que tem se os quinhentos réis meridional

Vira cinco tostões do Rio pro Norte?
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Junto formamos este assombro de misérias e grandezas,

Brasil, nome de vegetal! (….)”

(Mário de Andrade. Poesias completas. 6. ed. São Paulo: Martins Editora, 1980.)

O texto poético ora reproduzido trata das diferenças brasileiras no âmbito

a) étnico e religioso.

b) linguístico e econômico.

c) racial e folclórico.

d) histórico e geográfico.

e) literário e popular.

5) ENEM

O filme “Menina de Ouro” conta a história de Maggie Fitzgerald, uma garçonete de 31 anos que 
vive sozinha em condições humildes e sonha em se tornar uma boxeadora profissional treinada 
por Frankie Dunn.

Em uma cena, assim que o treinador atravessa a porta do corredor onde ela se encontra, Maggie 
o aborda e, a caminho da saída, pergunta a ele se está interessado em treiná-la. Frankie responde: 
“Eu não treino garotas”. Após essa fala, ele vira as costas e vai embora. Aqui, percebemos, em 
Frankie, um comportamento ancorado na representação de que boxe é esporte de homem e, em 
Maggie, a superação da concepção de que os ringues são tradicionalmente masculinos.

Historicamente construída, a feminilidade dominante atribui a submissão, a fragilidade e a 
passividade a uma “natureza feminina”. Numa concepção hegemônica dos gêneros, feminilidades 
e masculinidades encontram-se em extremidades opostas.

No entanto, algumas mulheres, indiferentes as convenções sociais, sentem-se seduzidas e 
desafiadas a aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas. É o que observamos 
em Maggie, que se mostra determinada e insiste em seu objetivo de ser treinada por Frankie.

FERNANDES. V; MOURÃO. L. Menina de ouro e a representação de feminilidades plurais. Movimento, n. 4, out-dez. 2014 
(adaptado).

A inserção da personagem Maggie na prática corporal do boxe indica a possibilidade da 
construção de uma feminilidade marcada pela

a) adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero.

b) valorização de comportamentos e normalmente associados à mulher.

c) transposição de limites impostos à mulher num espaço de predomínio masculino.

d) aceitação de padrões sociais acerca da participação da mulher nas lutas corporais.

e) naturalização de barreiras socioculturais responsáveis pela exclusão da mulher no boxe.

6) Entrevista com Terezinha Guilhermina

Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas da história paraolímpica do Brasil e um 
dos principais nomes do atletismo mundial. Está no Guinness Book de 2013/2014 como a “cega” 
mais rápida do mundo.

Observatório: Quais os desafios você teve que superar para se consagrar como atleta profissional?

Terezinha Guilhermina: Considero a ausência de recursos financeiros, nos três primeiros anos 
da minha carreira, como meu principal desafio. A falta de um atleta-guia, para me auxiliar nos 
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treinamentos, me obrigava a treinar sozinha e, por não enxergar bem, acabava sofrendo alguns 
acidentes como trombadas e quedas.

Observatório: Como está a preparação para os Jogos Paraolímpicos de 2016?

Terezinha Guilhermina: Estou trabalhando intensamente, com vistas a chegar lá bem melhor do 
que estive em Londres. E, por isso, posso me dedicar a treinos diários, trabalhos preventivos de 
lesões e acompanhamento psicológico e nutricional da melhor qualidade.

Revista do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, n. 6, dez. 2014 (adaptado).

O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de saúde. O fator que 
possibilita identificar essa perspectiva é o (a):

a) aspecto nutricional.

b) condição financeira.

c) prevenção de lesões.

d) treinamento esportivo.

e) acompanhamento psicológico.

7) (Enem-2018)

TExTO I

ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia P/B. 132 x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

TExTO II

A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas, que sua 
influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo 
parecem ilimitadas - pode-se escolher entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o 
corpo - isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros.

Silvia, P.R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte: IFCH-Unicamp 2006 (adaptado)

Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de:

a) estabelecer limites entre o corpo e a composição. 
b) fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. 
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c) discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. 
d) compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. 
e) destacar o corpo do artista em contato com o expectador.

8) (Enem-2018)

TExTO I

Também chamados impressões ou imagens fotogramáticas […], os fotogramas são, numa 
definição genérica, imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica, por contato 
direto de um objeto ou material com uma superfície fotossensível exposta a uma fonte de luz. 
Essa técnica, que nasceu junto com a fotografia e serviu de modelo a muitas discussões sobre a 
ontologia da imagem fotográfica, foi profundamente transformada pelos artistas da vanguarda, 
nas primeiras décadas do século XX. Representou mesmo, ao lado das colagens, fotomontagens 
e outros procedimentos técnicos, a incorporação definitiva da fotografa à arte moderna e seu 
distanciamento da representação figurativa.

COLUCCI, M. B. Impressões fotogramáticas e vanguardas: as experiênciaRay, Man. Rayografia. s de Man Ray. Studium, n. 2, 2000.

TExTO II

Ray, Man. Rayografia. Ray, Man. Rayografia. Ray, Man. Rayografia. Ray, Man. Rayografia. Ray, Man. Rayografia. 1922. 23,9 x 29,9 cm, MOMA, Nova Iorque

No fotograma de Man Ray, o “distanciamento da representação figurativa” a que se refere o Texto I 
manifesta-se na:
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a) ressignificação do jogo de luz e sombra, nos moldes surrealistas. 
b) imposição do acaso sobre a técnica, como crítica à arte realista. 
c) composição experimental, fragmentada e de contornos difusos. 
d) abstração radical, voltada para a própria linguagem fotográfica. 
e) imitação de formas humanas, com base em diferentes objetos.

9) (Enem-2018)

TExTO I

TExTO II

Stephen Lund, artista canadense, morador em Victoria, capital da Colúmbia Britânica (Canadá), 
transformou-se em fenômeno mundial produzindo obras de arte virtuais pedalando sua bike. 
Seguindo rotas traçadas com o auxílio de um dispositivo de GPS, ele calcula ter percorrido mais de 

BRACCO, A; LOSCHI, M. Quando rotas se tornam arte. Retratos: a revista do IBGE. Rio de Janeiro, n. 3, set. 

2017 (adaptado)
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10 mil quilômetros.

Os textos destacam a inovação artística proposta por Stephen Lund a partir do(a):

a) deslocamento das tecnologias de suas funções habituais. 
b) perspectiva de funcionamento do dispositivo de GPS. 
c) ato de guiar sua bicicleta pelas ruas da cidade. 
d) análise dos problemas de mobilidade urbana. 
e) foco na promoção cultural da sua cidade.

10) (Enem-2017/adaptado)

TExTO I

TExTO II

Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou:

— Isto dependia do objeto; em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look . É muito difícil 
escolher um objeto porque depois de quinze dias você começa a gostar dele ou a detestá-lo. É 
preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção 
estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, 
numa ausência total de bom ou mau gosto.

CABANNE, P.Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido. São Paulo: Perspectiva, 1987 (adaptado).

Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os 
ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em:

a) designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artifície do século XX. 
b) considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. 
c) revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. 
d) criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. 
e) atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte.
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11) ENEM

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

O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos 
linguísticos.

No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à

a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a ideia que 
pretende veicular.

b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.

c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço 
da população rica.

d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.

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

12) ENEM

LAERTE. Disponível em: http://blog.educacional.com.br. Acesso em: 8 set. 2011.
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Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua 
interlocutora?

a) Prova concreta, ao expor o produto ao consumidor.

b) Consenso, ao sugerir que todo vendedor tem técnica.

c) Raciocínio lógico, ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico.

d) Comparação, ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores.

e) Indução, ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor.

13) ENEM

Disponível em: http://www.ccsp.com.br  Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).

O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: “Mude sua embalagem”. A 
estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos 
expressivos, verbais e não verbais, com vistas a

a) ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma 
busca de mudanças estéticas.

b) enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, 
reforçando tal postura.

c) criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a 
redução desse consumo.

d) associar o vocábulo “açúcar” à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse 
produto pelo adoçante. 
e) relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades 
físicas, incentivando a prática esportiva. 
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14) ENEM

Dick Browne. O melhor de Hagar, o horrível, v. 2. L&PM pocket, p.55-6 (com adaptações).

Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro informal, ou coloquial, da linguagem.

a) “Tá legal, espertinho! Onde é que você esteve?!”

b) “E lembre-se: se você disser uma mentira, os seus chifres cairão!”

c) “Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a atravessar a rua...”

d) “...e ela me deu um anel mágico que me levou a um tesouro”

e) “mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, onde um dragão...”

15) ENEM

Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor corresponde à figura acima? 
a) Com perseverança, tudo se alcança. 
b) Cada macaco no seu galho. 
c) Nem tudo que balança cai. 
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d) Quem tudo quer, tudo perde. 
e) Deus ajuda quem cedo madruga. 

16) ENEM 

AnTIODE

Poesia, não será esse 
o sentido em que 
ainda te escrevo: 
flor! (Te escrevo: 
flor! Não uma 
flor, nem aquela 
flor-virtude — em 
disfarçados urinóis).

Flor  é a  palavra 
flor; verso inscrito 
no verso, como as 
manhãs no tempo.

Flor é o salto 
da ave para o voo: 
o salto fora do sono 
quando teu tecido 
se rompe; é uma explosão 
posta a funcionar, 
como uma máquina, 
uma jarra de flores.

(MELO NETO, J.C. Psicologia da composição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997)

A poesia é  marcada pela recriação do  objeto por  meio da  linguagem, sem  necessariamente  
explicá-lo. Nesse fragmento de  João Cabral de  Melo  Neto, poeta da geração de  1945, o  sujeito  
lírico propõe a recriação poética de

(A) uma palavra, a partir de  imagens com as  quais ela  pode ser comparada, a fim de assumir  
novos  significados 
(B) um urinol, uma referência às artes visuais  ligadas às vanguardas do início do século  XX. 
(C) uma ave, que  compõe, com seus movimentos, uma  imagem historicamente ligada à palavra  
poética. 
(D) uma máquina, levando em  consideração a relevância do discurso técnico-científico  pós-
Revolução Industrial. 
(E) um tecido, visto  que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu  lírico.

17) ENEM

VERBO SER

QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, 
um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? 
Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado 
tão depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou 
obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim 
mesmo. Sem ser. Esquecer.

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992.
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A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra 
em questões existenciais que têm origem

a) no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. 
b) na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros. 
c) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. 
d) no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. 
e) na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares.

18) ENEM 2009

Confidência do Itabirano

Alguns anos vivi em Itabira. 
Principalmente nasci em Itabira. 
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 
Noventa por cento de ferro nas calçadas. 
Oitenta por cento de ferro nas almas. 
E esse alheamento do que na vida é porosidade e 
[comunicação. 
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 
vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e 
[sem horizontes. 
E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 
é doce herança itabirana. 
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, 
este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval; 
este couro de anta, estendido no sofá da sala 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. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.

 
Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus 
poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas 
humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe 
claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos 
de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema 
acima:

a) representa a fase heroica do modernismo, devido ao tom contestatório e à utilização de 
expressões e usos linguísticos típicos da oralidade. 
b) apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de 
fatos e dados históricos. 
c) evidencia uma tensão histórica entre o “eu” e a sua comunidade, por intermédio de imagens 
que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do 
indivíduo. 
d) critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em 
comparação com as prendas resgatadas de Itabira. 
e) apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade da infância 
e do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos.
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19) ENEM 

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.

20) ENEM 2013

Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. 
Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre 
houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou.

[…]

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar 
pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os 
monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é 
um fato. Os dois juntos — sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […] Felicidade? Nunca vi 
palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual — há dois anos e 
meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe 
se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio 
pelo fim que justificaria o começo — como a morte parece dizer sobre a vida — porque preciso 
registrar os fatos antecedentes.

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento).

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 
culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, 
nota-se essa peculiaridade porque o narrador:

a) observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 
personagens. 
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b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos 
que a compõem. 
c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 
d) admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as 
palavras exatas. 
e) propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de 
ficção.

Gabarito
1 - C
2 - E
3 - B
4 - A
5 - C
6 - B
7 - B
8 - C
9 - A
10 - D
11 - A
12 - E
13 - D
14 - A
15 - A
16 - A
17 - A
18 - C
19 - D
20 - C
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GEOGRAFIA
Professora Karen Cristina Silva
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Dicas e orientações gerais 

Confira agora quais são os tópicos mais recorrentes de cada disciplina e veja quais conteúdos 
priorizar em seus estudos:

Agropecuária

Sobre agropecuária, podemos encontrar questões que relacionem a questão cultural e a questão 
econômica da produção – tecnologias e métodos de cultivo, por exemplo. 

Urbanização

É preciso se atentar ao processo de urbanização no Brasil – fatores de causa e consequências. 
Revise as características das cidades, funções e estrutura.  

População 

Esse é outro tema que costuma cair muito no Enem. É preciso se atentar aos fenômenos 
demográficos, principalmente ao que diz respeito a taxa de natalidade.

Questões ambientais

Neste tópico, você pode encontrar questões sobre mudanças climáticas, efeito estufa, ilhas de 
calor, destruição da camada de ozônio e chuva ácida. Além disso, revise os recursos hidrográficos 
e solos.

Geografia Física

Em Geografia Física, você deverá mostrar domínio em temas como a vegetação, o relevo, os 
recursos hidrográficos e o clima. 

Cartografia 

Dentro do tema de cartografia, você precisa dominar elementos básicos como as escalas. O Enem 
vai esperar que você saiba fazer a leitura e relacionar informações do mapa como dados, legendas, 
gráficos e temas. 

Política Econômica

Fique atento para identificar os modelos econômicos – pode aparecer alguma questão no Enem 
abordando as características do socialismo e do capitalismo. Além disso, revise a transformação da 
economia mercantilista até a Revolução Industrial. 

Geopolítica

Muita atenção no conteúdo de Migrações e Refugiados, pois é um tema muito quente para o 
Enem. O processo seletivo costuma querer saber qual é o papel de países potência diante da 
economia mundial. 

Globalização

A grande questão é analisar Nova Ordem Mundial. O Enem costuma abordar a imigração e as 
contradições da globalização (do sistema capitalista). 
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1) Na figura, observa-se uma classificação de regiões da América do Sul segundo o grau de aridez 
verificado. 

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 semiárido, 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 restringem às regiões tropicais, onde 
as médias de temperatura anual são mais altas, justificando a falta de desenvolvimento 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.

Comentário: A partir do mapa, podemos observar diferentes regiões segundo o grau de aridez. 
Parcela das terras sul-americanas está situada em zonas áridas ou semiáridas que nas últimas 
décadas, devido aos avanços tecnológicos no meio rural, proporcionou novos meios de irrigação 
das terras cultivadas nessas regiões secas. Desta forma, as produções oriundas dessas zonas 
puderam ser inseridas no comercio mundial.
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2) ENEM

Disponível em: http://nutriteengv.blogspot.com.br. Acesso em: 28 dez. 2011. (Foto: Enem)

Na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradi-
ção presente no espaço rural brasileiro derivada dessa modificação produtiva está presente em:

Expansão das terras agricultáveis, com manutenção de desigualdades sociais.
 a) Expansão das terras agricultáveis, com manutenção de desigualdades sociais.

 b) Modernização técnica do território, com redução do nível de emprego formal.

 c) Valorização de atividades de subsistência, com redução da produtividade da terra.

 d) Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da concentração fundiária.

 e) Melhora da qualidade dos produtos, com retração na exportação de produtos primários.

Comentário: O Brasil apresenta uma grande contradição no seu espaço agrário. Enquanto ano 
após ano as safras batem recordes de produção, ainda há uma grande parcela da população 
com subnutrição. Os avanços na biotecnologia ajudaram na expansão das terras agricultáveis, 
mas não apagaram os problemas de desigualdade social no campo.

3) mapa a seguir nos permite afirmar:
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a) o Brasil não tem o maior rebanho bovino do mundo.

b) o Centro-Oeste tem o maior número de cabeças de gados do Brasil.

c) a região Centro-Oeste apresenta predomínio de gado leiteiro.

d) o gado de corte está associado essencialmente à região Sudeste.

e) o número de cabeça de gado no país vem reduzindo nos últimos anos.

4) ENEM

Mas plantar pra dividir

Não faço mais isso, não.

Eu sou um pobre caboclo,

Ganho a vida na enxada.

O que eu colho é dividido

Com quem não planta nada.

Se assim continuar

vou deixar o meu sertão,

mesmo os olhos cheios d’água

e com dor no coração.

Vou pro Rio carregar massas

pros pedreiros em construção.

Deus até está ajudando:

está chovendo no sertão!

Mas plantar pra dividir,

Não faço mais isso, não.

VALE, J: AQUINO, 3 8, Sina de caboclo São Pau: Posyoram, 299 (agro)

No trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural 
com:

 a) a distribuição desigual da produção.

 b) os financiamentos feitos ao produtor rural.

 c) a ausência de escolas técnicas no campo.

 d) os empecilhos advindos das secas prolongadas.

 e) a precariedade de insumos no trabalho do campo.
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5) Observe o gráfico a seguir:

A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a:

a) redução do volume dos rios. 

b) expansão do lençol freático. 

c) diminuição do índice de chuvas. 

d) retração do nível dos reservatórios.

e) ampliação do escoamento superficial.

Comentário: A urbanização aumento a impermeabilização do solo por meio do asfaltamento e 
da implantação de edificações, comprometendo a infiltração das águas pluviais no solo, intensifi-
cando a drenagem superficial nas áreas urbanizadas. 

“Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via ma-
rítima, lacustre e fluvial, e sofreram adaptações, ou modernizações, de acordo com um conjunto 
de fatores que vão desde a sua localização privilegiada frente a extensas hinterlândias, passando 
por sua conectividade com modernas redes de transportes que garantam acessibilidade, associa-
dos, no atual momento, à tecnologia, que os transformam em pontas de lança de uma economia 
globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade.”

ROCHA NETO, J. M.; CRAVIDÃO, F. D. Portos no contexto do meio técnico. Mercator, n. 2, maio-ago. 2014 (adaptado)

6) Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais 
apontadas no texto foi a:

a) intensificação do uso de contêineres.

b) compactação das áreas de estocagem.

c) burocratização dos serviços de alfândega.

d) redução da profundidade dos atracadouros.

e) superação da especialização dos cargueiros.

Comentário: A intensificação do comércio mundial foi possível graças a superação de obstáculos 
técnicos, como a Revolução nos transportes, principalmente no marítimo. Com a intensificação 
do uso de contêineres foi possível dinamizar o transporte de diferentes cargas e acelerar a trocas 
comerciais.
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7) A crise do modelo de desenvolvimento brasileiro, perverso e excludente, foi marcada, 
especialmente, pela concentração de renda. As consequências dessa agravante são observadas 
por alguns problemas caóticos, como gastos infinitos com segurança pública, vias saturadas e mal 
planejadas, poluição hídrica e aglomerados urbanos sem infraestrutura.

SOUZA, J. A. et. al. Ocupação Desordenada. In: Revista Conhecimento Prático Geografia, abr. 2010 (adaptado).

No espaço urbano brasileiro, vêm se agravando os problemas socioambientais relacionados a um 
modelo de desenvolvimento que configurou formas diversas de exclusão social. Uma ação capaz 
de colaborar com a solução desses problemas é:

a) investir de forma eficiente em melhorias na qualidade de vida no campo para impedir o 
êxodo rural.

b) integrar necessidades econômicas e sociais na formulação de estratégias de planejamento 
para as cidades.

c) transferir as populações das favelas para áreas não suscetíveis à erosão em outros estados.
d) considerar a organização dos espaços urbanos de acordo com as condições culturais dos 

grupos que os ocupam.
e) facilitar o assentamento de populações nas áreas fluviais urbanas para incentivar a forma-

ção de espaços produtivos democráticos.

8) Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas 
bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias adjacentes 
“lentas”, com o ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje 
tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. 
Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas umas das outras. 

BRENNER, N. A globalização como reterritorialização. Cadernos Metrópole,  n.24, jul, dez.2010 (adaptado)

A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto expli-
ca-se pela:

a) expansão de áreas metropolitanas.

b) emancipação de novos municípios.

c) consolidação de domínios jurídicos. 

d) articulação de redes multiescalares.

e) Redefinição de regiões administrativas. 

9) O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos 
rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização 
de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande 
crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio.

Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é:

a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos.

b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios.

c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem 
oxigênio.

d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar 
os nutrientes.

e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis 
às bactérias.
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10) Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos 
pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo níveis 
de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais 
nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem 
tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de 
redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global 
do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas 
poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga.

BECKER, B. AMAZÔNIA: geopolítica na virada do II milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de 
que ela promove

a) retração nos atuais níveis de consumo.
b) surgimento de conflitos de caráter diplomático.
c) diminuição dos lucros na produção de energia.
d) desigualdade na distribuição do impacto ecológico.
e) decréscimo dos Índices de desenvolvimento econômico.

11) Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da 
fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das 
vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação 
do número de nascimentos.

GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968 (adaptado) 

Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de:

a) estabilização da pirâmide etária.

b) Conclusão da transição demográfica.

c) contenção da entrada de imigrantes.

d) elevação do crescimento vegetativo.

e) formação de espaços superpovoados.

12) O mapa a seguir retrata um fenômeno relativamente recente no mundo: a ascensão 
das mulheres ao poder. Essa transformação pela qual passa a sociedade, isto é, as mulheres 
tendo os mesmos direitos que os homens e se igualando em número no mercado de trabalho, 
tem reflexos na dinâmica populacional. Entre essas dinâmicas, pode-se destacar:
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a) a queda na expectativa de vida da população

b) o aumento da taxa de natalidade.

c) o aumento do crescimento vegetativo.

d) a queda na taxa de fecundidade.

e) o aumento no número de casamentos.

13) (ENEM)

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

a) Menor proporção de fecundidade na área urbana.

b) Menor proporção de homens na área rural.

c) Aumento da proporção de fecundidade na área rural.

d) Queda da longevidade na área rural.

e) Queda do número de idosos na área urbana.
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14) A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície 
é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de 
areia, camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas 
que formam uma crosta laterítica, denominada “canga”.

WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 8jul. 2015 (adaptado).

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto?

a) Árido, com déficit hídrico.

b) Subtropical, com baixas temperaturas.

c) Temperado, com invernos frios e secos.

d) Tropical, com sazonalidade das chuvas.

e) Equatorial, com pluviosidade abundante.

15) A fotografia a seguir mostra uma rede de drenagem em determinada região brasileira. 
Observe-a.

Esse tipo de hidrografia, pelas características observadas, é típica do seguinte tipo de relevo:

a) paisagens geomorfológicas fluviais apalachianas.

b) planaltos cristalinos.

c) planícies fluviais.

d)  maciços residuais.

e) cuestas flúvio-lacustrinas.

16) (ENEM)

TEXTO I
Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce 
ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu 
uma clara percepção dessa realidade em função da seca.

TEXTO II
Dinâmicas atmosféricas no Brasil. 
Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos Jatos 
de Baixos Níveis (JBN), Frentes Frias (FF) e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como 
a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), para um verão normal e para o 
verão seco de 2014. “A ” representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica.
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De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, no Sudeste, teve como causa natu-
ral o(a)

a) constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas.

b) formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade.

c) presença de nebulosidade na região de cordilheira.

d) avanço de massas polares para o continente.

e) baixa pressão atmosférica no litoral.

17) (ENEM)

Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do 
fenômeno representado? 

a) Cobertura vegetal com porte arbóreo.

b) Barreiras orográficas com altitudes elevadas.

c) Pressão atmosféricas com diferença acentuada.

d) Superfície continental com refletividade intensa.

e) Correntes marinhas com direções convergentes.

18) Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, 
de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de 
forma proporcional ao respectivo valor.

GASPAR, A.J. Dicionário de ciência cartográfica. Lisboa. Lidel, 2004.

A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço:
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a) 

b) 

c) 

d) 

e)	

19) Um executivo sempre viaja entre as cidade A e B, que estão localizadas em fusos horários 
distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre 
pega um voo que sai de A às 15h e chega à cidade B às 18h (respectivos horários locais). Certo dia, 
ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no máximo, até às 13h do dia 
seguinte (horário local de A).

Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele 

deve pegar um voo saindo da cidade B, em horário local de B, no máximo à(s):
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a) 16h.

b) 10h.

c) 7h.

d) 4h.

e) 1h.

20) A figura a seguir foi difundida pelo geógrafo David Harvey. Segundo esse autor, a figura mostra 
o encolhimento do mapa do planeta graças a inovações nos transportes que aniquilam o espaço por 
meio do tempo.  Interpretando a figura e o que ela representa, pode-se concluir, corretamente, que o 
planeta está:

a) aumentando de tamanho, graças ao advento do GPS, que permite a descoberta de novos 
lugares a cada dia que passa.

b) diminuindo de tamanho em razão das elevadas emissões de poluentes, responsáveis pela 
diminuição das calotas polares e, consequentemente, do tamanho do planeta.

c) diminuindo de tamanho, pois, com o descobrimento de novas rotas viárias, os meios de 
transporte podem encurtar caminhos, diminuindo a distância entre os continentes.

d) mantendo o mesmo tamanho, pois com o desenvolvimento dos meios de transporte, as 
distâncias e as velocidades dos deslocamentos não se alteram.

e) mantendo o mesmo tamanho, porém aparenta estar diminuindo em função dos avanços 
nos sistemas de transporte que possibilitam a redução do tempo das viagens.
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21) (ENEM)

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação em especial à internet, porque:

a) Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento.

b) Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais.

c) Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

d) Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado.

e) Concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de rela-
ções sociais. 

22) Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se 
pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social 
revolucionário. Durante três décadas os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com 
bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos 
mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e 
depois com seus herdeiros russos – por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era 
oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido.

PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de São Paulo, 19 jul. 2014 (adaptado).

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marca-
das pelo(a)

a) busca da neutralidade política.

b) estímulo à competição comercial.

c) subordinação à potência hegemônica.

d) elasticidade das fronteiras geográficas.

e) compartilhamento de pesquisas científicas.
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23) A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir 
toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida 
social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado 
do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função 
última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da 
força social, moldada por ela.

DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o(a)

a) valorização dos conhecimentos acumulados.

b) exposição nos meios de comunicação.

c) aprofundamento da vivência espiritual.

d) fortalecimento das relações interpessoais.

e) reconhecimento na esfera artística.

24) Então disse: “Este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e 
uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral”. Assim ele 
traçou e destinou as verbas para a sua construção, e deitou o primeiro tijolo com sua própria mão, 
dizendo: “Em nome de Deus, e em louvor a Ele. Construí, e que Deus vos abençoe”.

AL-TABARI, M. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia. das Letras, 1995 (adaptado).

A decisão do califa Al-Mansur (754-775) de construir Bagdá nesse local orientou-se pela

a) disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política.

b) proximidade de áreas populosas como afirmação da superioridade bélica.

c) submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real.

d) fuga da península arábica como afastamento dos conflitos sucessórios.

e) ocupação de região fronteiriça como contenção do avanço mongol.

25) TEXTO

Programa do Partido Social Democrático (PSD) 
Capitais estrangeiros
É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse 
clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando 
reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos.

Programa da União Democrática Nacional (UDN) 
O capital
Apelar para o capital estrangeiro, necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional 
e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento 
equitativo e liberdade para a saída dos juros.
CHACON, V. História dos partidos brasileiros: discurso e práxis dos seus programas. Brasília: UnB, 1981 (adaptado)

Considerando as décadas de 1950 e 1960 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e UDN 
convergiam na defesa da

a) autonomia de atuação das multinacionais.

b) descentralização da cobrança tributária.

c) flexibilização das reservas cambiais.

d) liberdade de remessa de ganhos.

e) captação de recursos do exterior.
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26) Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a 
resposta do homem é imediata: “em todos os lugares e em lugar nenhum”. Andando ao acaso, 
não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada 
em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se 
vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados), erguida em um dos raros terrenos vagos da capital.

JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique Brasil, out. 2015 (adaptado)

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de

a) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural.

b) hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social.

c) desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas.

d) peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas.

e) desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados.

27) TEXTO I

As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos 
de legitimação da ordem social tanto quanto do conflito.
CUNHA, L. Terras lusitanas e gentes dos brasis: a nação e o seu retrato literário. 
Revista Ciências Sociais, n. 2, 2009.

TEXTO II
As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem 
dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas 
que barrem o movimento daqueles que em consequência perdem, física ou espiritualmente, suas 
raízes.

BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a

a) liberação da circulação de pessoas.

b) preponderância dos limites naturais.

c) supressão dos obstáculos aduaneiros.

d) desvalorização da noção de nacionalismo.

e) seletividade dos mecanismos segregadores.

28) Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra “pobre”. O indivíduo é pobre quando 
não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que, na sociedade 
rural, servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar 
relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos 
laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se “órfãs”, e a 
mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência.

COUTO, M. E se Obama fosse africano? & outras intervenções. Portugal: Caminho, 2009 (adaptado).

Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza à

a) afirmação das origens ancestrais.

b) fragilização das redes de sociabilidade.

c) padronização das políticas educacionais.

d) fragmentação das propriedades agrícolas.

e) globalização das tecnologias de comunicação.
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29) O espaço mundial sob a “nova desordem” é um emaranhado de zonas, redes e “aglomerados”, 
espaços hegemônicos e contra hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. 
Fica clara, de saída, a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar 
um espaço tão heterogêneo e, em parte, fluido, como é o espaço mundial contemporâneo? 

HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova desordem mundial. São Paulo: UNESP, 2006.

O mapa procura representar a lógica espacial do mundo contemporâneo pós-União Soviética, no 
contexto de avanço da globalização e do neoliberalismo, quando a divisão entre países socialis-
tas e capitalistas se desfez e as categorias de “primeiro” e “terceiro” mundo perderam sua vali-
dade explicativa. Considerando esse objetivo interpretativo, tal distribuição espacial aponta para:

a) a estagnação dos Estados com forte identidade cultural.

b) o alcance da racionalidade anticapitalista.

c) a influência das grandes potências econômicas.

d) a dissolução de blocos políticos regionais.

e) o alargamento da força econômica dos países islã.
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30) Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o que tratava da 
moeda única européia. Leia a notícia destacada a seguir.

“O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus a partir de 1 de 
janeiro, é possivelmente a mais importante realização deste continente nos últimos dez anos que 
assistiu à derrubada do Muro de Berlim, à reunificação das Alemanha, à libertação dos países 
da Cortina de Ferro e ao fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a 
desmontagem de estruturas do passado, o Euro é uma ousada aposta no futuro e uma prova da 
vitalidade da sociedade européia. A “Euroland”, região abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto 
Interno Bruto) equivalente a quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores e responde 
por cerca de 20% do comércio internacional. Com este cacife, o Euro vai disputar com o dólar a 
condição de moeda hegemônica.”

(Gazeta Mercantil, 30/12/1998)

A matéria refere-se à “desmontagem das estruturas do passado” que pode ser entendida como
a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois blocos 

ideológicos opostos.

b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos supranacionais, com o intuito 
de exercer o controle ideológico no mundo.

c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à polarização ideológica da 
antiga URSS.

d) a confrontação dos modelos socialistas e capitalista para deter o processo de unificação 
das duas Alemanhas.

e) a prosperidade as economias capitalistas e socialistas, com o conseqüente fim da Guerra 
Fria entre EUA e a URSS.

Gabarito
1 - B
2 - A
3 - B
4 - A
5 - E
6 - A
7 - D
8 - D
9 - B
10 - D

11 - B
12 - D
13 - A
14 - D
15 - C
16 - B
17 - B
18 - 
19 - D
20 - C

21 - A
22 - C
23 - B
24 - A
25 - E
26 - E
27 - E
28 - B
29 - C
30 - A
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HISTóRIA, 
FILOSOFIA E 
SOCIOLOGIA
PROFESSOR EMERSOn ALESSAnDRO TOGnETTI
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Dicas e  
Orientações de 
Estudos para  
o ENEM
Estudar Livro Didáticos sobre a Pré-história, Idade Antiga, Idade 
Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP

https://canaldoensino.com.br/blog/usp-disponibiliza-mais-de-3-000-livros-gratis-para-download-
aproveite

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/usp-unesp-livros-gratuitos-para-baixar/

https://sistema.bibliotecas-rj.fgv.br/noticias/usp-disponibiliza-mais-de-3000-livros-gratis-para-
download

https://escolaeducacao.com.br/usp-oferece-livros-para-download-gratis/

Youtube:
Canal Nostalgia: https://www.youtube.com/user/fecastanhari

Débora Aladim: https://www.youtube.com/user/deboraaladim

Meteoro Brasil: https://www.youtube.com/channel/UCk5BcU1rOy6hepflk7_q_Pw

Lili Schwarcz: https://www.youtube.com/channel/UChj-CaMYRpv0-vrqKG0-aEw

Aplicativos:
LudoSimulado:https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ludoeducativo&hl=pt_BR

SimuladoENEM2018:https://play.google.com/store/apps/details?id=nf.co.gefilter.
simuladoenem2015free&hl=pt_BR
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História
1) (ENEM-2007) A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa:

a) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil.

b) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros.

c) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil.

d) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.

e) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial.

2) (ENEM-2006) Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos 
asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering, há 18 mil anos.

A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e 
seus descendentes teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando ate a porção sul 
do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da 
Serra da Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam ate 50 mil 
anos de idade. Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí

a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico ate o Piauí ha 18 mil 
anos.

b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os 
outros continentes.

c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, 
cruzou o Estreito de Bering.

d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering ha 18 mil anos.

e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado ha 18 mil anos.
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3) (FUVEST 2015) - Examine estas imagens produzidas no antigo Egito:

As imagens revelam:

a) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 
proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório.

b) a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da 
produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome.

c) o prevalecimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de 
caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo Egito.

d) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e 
inviabilizava a criação de gado de maior porte.

e) a importância das atividades agrícolas no antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante 
aproximadamente metade do ano.

4) (Apostila ETAPA) – Análise de documentos históricos:

Documento 1.

Estandarte de Ur. O artefato pertence a Ur-Pabilsag, um rei que morreu por volta de 2550 a.C. 
Acredita-se que entre a data de 2600 - 2400 a.C.
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Documento 2.

Assurnasirpal II – Império Assírio

“Provoquei grande morticínio”; “Destruí, demoli, queimei. Aprisionei os guerreiros deles e empalei-
os diante de suas cidades”. Após saquear uma cidade, empilhou os cadáveres como lenha do lado 
de fora dos portões. 

“Esfolei os nobres, tantos quantos se haviam rebelado, e estendi suas peles sobre as pilhas”. 

Depois de uma batalha em que matou 3 mil e fez muitos prisioneiros, ele registrou: “Muitos dos 
cativos queimei numa fogueira. Muitos levei vivos; de alguns, cortei fora as mãos, de outros o nariz, 
orelhas e dedos; arranquei os olhos de muitos soldados. Queimei até a morte os homens, mulheres 
jovens e crianças”.

Qual a diferença fundamental entre os dois documentos históricos?

a)O primeiro é um documento de extrema paz e o segundo de violência.

b)O primeiro é um acordo democrático e o segundo um conflito.

c)O primeiro pertence aos Iraquianos e o segundo aos Assírios. 

d)O primeiro é um conflito por impostos e o segundo um massacre brutal.

e)O primeiro é violento e o segundo é democrático.

5) (FGV-2002) O período helenístico foi marcado por grandes transformações na civilização 
grega. Entre suas características, podemos destacar:

a. O desenvolvimento de correntes filosóficas que, diante do esvaziamento das atividades 
políticas das cidadesEstado, faziam do problema ético o centro de suas preocupações visando, 
principalmente, o aprimoramento interior do ser humano.

b. Um completo afastamento da cultura grega com relação às tradições orientais, decorrente, 
sobretudo, das rivalidades com os persas e da postura depreciativa que considerava bárbaros 
todos os povos que não falavam o seu idioma.

c. A manutenção da autonomia das cidades-Estado, a essa altura articuladas primeiro na Liga 
de Delos, sob o comando de Atenas e, posteriormente, sob a Liga do Peloponeso, liderada por 
Esparta.

d. A difusão da religião islâmica na região da Macedônia, terra natal de Felipe II, conquistador das 
cidades-Estado gregas.

e. O apogeu da cultura helênica representado, principalmente, pelo florescimento da filosofia e do 
teatro e o estabelecimento da democracia ateniense.

6) (Mack-2001) A crise do Império Romano foi marcada por um processo que:

a)alterou as relações sociais e políticas, determinando novos vínculos, assentados, principalmente, 
na posse de terras.

b) foi responsável pela consolidação e expansão das instituições políticas e sociais romanas por 
toda a Europa.

c)criou novas atividades econômicas e intensificou as relações comerciais entre o Império Romano 
do Ocidente e o Império Romano do Oriente.

d)favoreceu o crescimento das cidades, devido ao êxodo rural provocado pelos constantes 
ataques dos invasores bárbaros.

e) transformou as terras de cultivo em pastagens cercadas, tornando-as propriedades privadas, o 
que ocasionou a marginalização dos agricultores.
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7) (UFJF-MG) O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na Unidade 
árabe, tem como fundamento:

a) o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos.

b) o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá.

c) o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida pós-morte.

d) a concepção do islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não podendo ser professado 
pelos povos inferiores.

e) o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que 
seguiam essas religiões.

8) (PUC) A característica marcante do feudalismo, sob o ponto de vista político, foi o 
enfraquecimento do Estado enquanto instituição, porque:

a) a inexistência de um governo central forte contribuiu para a decadência e o empobrecimento da 
nobreza;

b) a prática do enfeudamento acabou por ampliar os feudos, enfraquecendo o poder político dos 
senhores;

c) a soberania estava vinculada a laços de ordem pessoal, tais como a fidelidade e a lealdade ao 
suserano;

d) a proteção pessoal dada pelo senhor feudal a seus súditos onerava-lhe as rendas;

e) a competência política para centralizar o poder, reservada ao rei, advinha da origem divina da 
monarquia.

9) (Universidade Federal de Viçosa) Considerada por muitos como a “Idade das Trevas”, a Idade 
Média foi arcada por uma intensa transformação cultural, pois aos poucos a deterioração da 
herança cultural do Império Romano foi abrindo espaço para o surgimento de um outro tipo 
de cultura, baseada no poder crescente da Igreja Católica. Com relação à cultura Medieval, é 
INCORRETO afirmar:

a) A proliferação das universidades retardou o fortalecimento do Renascimento Cultural Europeu, 
visto que estas seguiam fielmente os desígnios do Papa e do Catolicismo.

b) Durante a Alta Idade Média, a Igreja adquiriu o controle sobre a educação, dominando o ensino 
através das escolas religiosas e sendo o clero a elite intelectual.

c)  Os mosteiros funcionaram como depositários da cultura e os monges atuavam, em grande 
parte, como copiadores de manuscritos antigos.

d) Na Baixa Idade Média, a filosofia escolástica buscava a harmonia entre a razão e a fé, afirmando 
que o progresso dependia também do esforço do homem.

e)Nenhuma das alternativas.

10) (UFPI) Na transição do feudalismo para o capitalismo, tivemos:

a) a transformação de uma sociedade estamental, com fraca mobilidade vertical e posições sociais 
pela origem de nascimento, para uma sociedade de classes com grande mobilidade vertical e 
posições sociais determinadas pelo poder econômico.

b) a transformação de uma sociedade de classes, com grande mobilidade vertical, para uma 
sociedade estamental com fraca mobilidade vertical e posições sociais determinadas pelo poder 
econômico.

c) a passagem de uma sociedade de classes para uma sociedade de castas.

d) a desorganização de uma sociedade patriarcal, com grande mobilidade vertical, para uma 
sociedade estamental com fraca mobilidade social.
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e) a mudança de uma sociedade de castas para uma sociedade estamental.

11º) Em 1789, o quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica e de grande 
convulsão social. O rei francês, como saída para a crise, optou por convocar os Estados Gerais. 
Selecione a alternativa que descreve corretamente do que se trata os Estados Gerais:

a) uma assembleia convocada em momentos de crise que reunia os representantes dos três 
estados (classes) para debater soluções.

b) era realizada uma assembleia em que os membros da nobreza francesa reuniam-se em 
Versalhes durante uma semana para escolher novos burocratas para o país.

c) era a destituição imediata de todos os ministros da nação.

d) a convocação dos grandes representantes da Igreja na França para que aconselhassem o rei a 
tomar decisões.

e) um imposto emergencial e compulsório que era convocado em momentos de grande crise. A 
população obrigatoriamente deveria fornecer uma contribuição extra para os cofres reais.

12) (Fuvest) “Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela tirania e ações diabólicas 
dos espanhóis, morreram injustamente mais de doze milhões de pessoas…” (Bartolomé de Las 
Casas, 1474 – 1566)

“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem.” (Pablo Neruda, 1904 – 1973)

As duas frases lidas colocam como causa da dizimação das populações indígenas a ação violenta 
dos espanhóis durante a Conquista da América. Pesquisas históricas recentes apontam outra 
causa, além da já indicada, que foi:

a) a incapacidade das populações indígenas em se adaptarem aos padrões culturais do 
colonizador.

b) o conflito entre populações indígenas rivais, estimulado pelos colonizadores.

c) a passividade completa das populações indígenas, decorrente de suas crenças religiosas.

d) a ausência de técnicas agrícolas por parte das populações indígenas, diante de novos 
problemas ambientais.

e) a série de doenças trazidas pelos espanhóis, como varíola, tifo e gripe, para as quais as 
populações indígenas não possuíam anticorpos.

13) (ENEM - 2010) A atividade colonizadora dos povos europeus na época moderna, inaugurada 
com a ocupação e utilização das ilhas atlânticas, e logo desenvolvida em larga escala com o 
povoamento e valorização econômica da América, distingue-se da empresa de exploração 
comercial que desde o século XV já vinham realizando os portugueses nos numerosos entrepostos 
do litoral atlântico-africano e no mundo indiano. Com base no texto, pode-se inferir que:

a) a colonização da época Moderna se estruturou a partir da criação de feitorias.

b) o colonialismo mercantilista foi um desdobramento da Expansão Comercial e Marítima Europeia.

c) Portugal, pioneiro da expansão ultramarina, limitou-se a explorar as ilhas do Atlântico, enquanto 
a Espanha empreendeu a colonização americana.

d) os numerosos entrepostos do litoral atlântico-africano e do litoral indiano foram responsáveis 
pelo neocolonialismo.

e) o povoamento, a ocupação e a valorização econômica do continente americano tomaram rumos 
diametralmente opostos do expansionismo europeu do século XV.
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14) (ENEM - 2010) Essa medida, decretada pelo príncipe D. João de Bragança, praticamente 
eliminou o exclusivo metropolitano sobre o comércio da Colônia, desferindo um golpe mortal no 
Pacto Colonial luso, além de constituir o primeiro grande passo para a independência efetiva do 
Brasil. Trata-se da(o):

a)Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas.

b)Grito do Ipiranga.

c)Alvará de Liberdade Industrial.

d)Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves.

e)Fundação do Banco do Brasil.

15) (ENEM – 2015)

SCHWARCZ, L. M. As barbas do imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998 

(adaptado).

Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década 
após o Golpe da Maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os 
elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam um

a)jovem maduro que agiria de forma irresponsável.

b)imperador adulto que governaria segundo as leis.

c)líder guerreiro que comandaria as vitórias militares.

d)soberano religioso que acataria a autoridade papal.

e)monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo.

16) (ENEM – 2012) Os países envolvidos na I Guerra Mundial dividiram-se em duas coligações de 
nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por seis países. Qual 
das alternativas indica corretamente as coligações de nações e os países participantes?

a) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e os Aliados, composto por França, Inglaterra e 
Estados Unidos.

b) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e a Tríplice Entente, formada 
pela França, Inglaterra e Rússia.
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c) Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão; e Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e 
Rússia.

d) Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por 
França, Inglaterra e Estados Unidos.

e) Tríplice Aliança, composta pela Argentina, Áustria-Hungria e Itália; e os Aliados, composto por 
França, Inglaterra e Estados Unidos.

17) (Fatec-1996) Em “O Último Czar”, Eduard Radzinsky cita diversos registros de Nicolau II:

- “9 de janeiro. Disposição de ânimo alarmante entre os revolucionários e grande propaganda do 
proletariado”.

- “28 de janeiro. Eventos de extraordinária importância, com um potencial de graves conseqüências 
para a situação do estado, não estão distantes”.

- “5 de fevereiro. A animosidade aumenta. Demonstrações espontâneas das massas serão a 
primeira etapa e também a última no caminho para excessos impiedosos e insensatos, no mais 
horrível dos acontecimentos: uma revolução anárquica”.

Sobre a Revolução de fevereiro de 1917, é correto afirmar que:

a) a burguesia liberal apoiava a insurreição popular para instaurar no país um regime constitucional 
e parlamentar, ampliando o poder dos bolcheviques.

b) desejava substituir um regime-burguês por outro operário-socialista.

c) as forças no poder eram: burguesia liberal, mencheviques e social-revolucionários bolcheviques.

d) seu plano baseava-se na reforma agrária e na estatização dos bancos e das fábricas.

e) seu caráter revolucionário baseava-se no proletário e no camponês.

18) (Vunesp) No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, 
conhecida como a Grande Depressão, começou nos EUA e atingiu todos os países capitalistas. J. 
K. Galbraith, economista norte-americano, afirma que “à medida que o tempo passava tornava-se 
evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua 
própria destruição.” (Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História do Século XX.).

A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características:

a) o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de 
investimentos em tecnologia.

b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o 
aumento dos salários.

c) a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos EUA e o 
aumento do número de empregos.

d) a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda 
dos trabalhadores.

e) o aumento do mercado externo, o mito do American way of life e a intervenção do Estado na 
economia.

19) A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito militar da história da humanidade, envolvendo 
países de quatro continentes. Os participantes se aliaram em dois grandes grupos, os Aliados e os 
Países do Eixo. Sobre este último é correto afirmar que os países que o compunham eram:

a) Alemanha, URSS e China.

b) Alemanha, Japão e Itália.

c) Itália, EUA e Japão.

d) Japão, URSS e Itália.
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e) Alemanha, Itália e China.

20) (ENEM) Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União 
Soviética, não foram um período homogêneo único na história do mundo. (…) dividem-se em duas 
metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste 
período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a 
queda da URSS.

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras,1996)

O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser definido como aquele momento 
histórico em que houve:

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias ocasionando a Primeira Guerra 
Mundial.

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países capitalistas do Norte.

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética Stalinista, durante os anos 30.

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como 
a China e o Japão.

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial.

21) O Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido 
Nazista, surgiu na Alemanha na década de 1920 e possuía filiação e origem política associadas a 
grupos da extrema-direita alemã. Em relação às características da ideologia nazista, selecione a 
alternativa INCORRETA.

a) Antibolchevismo.

b) Extrema direita.

c) Liberalismo.

d) Antissemitismo.

e) Nacionalismo extremo.

22) O crescimento e o fortalecimento do nazismo dentro dos quadros políticos da sociedade 
alemã aconteceram a partir da estratégia dos nazistas em explorar o desespero dos alemães, 
relacionado, principalmente, à crise econômica que afetou o país durante a década de 1920, no 
período conhecido como República de Weimar. Essa crise que atingiu a Alemanha foi resultado, 
em partes, das indenizações cobradas da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Essas 
indenizações foram impostas pelo(a)

a) Tratado de Genebra.

b) Conferência de Munique.

c) Conferência de Berlim.

d) Tratado de Balfour.

e) Tratado de Versalhes.

23) (Enem/2017) Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle 
das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa 
fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. 
Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante às Juntas de 
Conciliação e Julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo 
governo.

FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado, 2002 (adaptado).
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No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi 
caracterizada

a) pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas.

b) por um diálogo democraticamente constituído.

c) pelas benesses sociais do getulismo.

d) pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado.

e) por uma legislação construída consensualmente.

24) (Enem/2017) Estão aí, como se sabe, dois candidatos à presidência, os senhores Eduardo 
Gomes e Eurico Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de 
algum grupo político oculto, mas é também o candidato popular. Porque há dois “queremos”: o 
“queremos” dos que querem ver se continuam nas posições e o “queremos” popular… Afinal, o que 
é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? 
O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é “à moda da casa”.

A Democracia. 16 set. 1945. apud GOMES. A.C.; D’ARAÚJO, M. C. Getulismo e trabalhismo. São Paulo: Ática. 1989.

O movimento político mencionado no texto caracterizou-se por

a) demandar a confirmação dos direitos trabalhistas.

b) apoiar a permanência da ditadura estadonovista.

c) resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social.

d) reivindicar a transição constitucional sob influência do governante.

e) reclamar a participação das agremiações partidárias.

25) (ENEM 2013)

JK — Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em estradas pavimentadas com asfalto 
brasileiro, com gazolina brasileira. Quer mais quer? 

JECA — Um prato de feijão brasileiro, seu doutô!

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao

a)evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país.

b)destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado 
interno.

c)enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais.

d)ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores.

e)mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local.
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26) (ENEM) A moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 1954, 
a crise culminou no suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu a 
posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Em 1961, o Brasil quase chegou à guerra civil 
depois da inesperada renúncia do presidente Jânio Quadros. Três anos mais tarde, um golpe 
militar depôs o presidente João Goulart, e o país viveu durante vinte anos em regime autoritário.

A partir dessas informações, relativas à história republicana brasileira, assinale a opção correta.

a) Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República.

b) A renúncia de Jânio Quadros representou a primeira grande crise do regime republicano 
brasileiro.

c) Após duas décadas de governos militares, Getúlio Vargas foi eleito presidente em eleições 
diretas.

d) A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política de João Goulart.

e) No período republicano citado, sucessivamente, um presidente morreu, um teve sua posse 
contestada, um renunciou e outro foi deposto.

27) (ENEM)

“A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 
2012. A CNV tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de 
setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. (...) O mandato da CNV foi prorrogado até dezembro de 
2014 pela medida provisória nº 632.”

Fonte: http://www.cnv.gov.br
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O golpe militar de 1964 completou 50 anos e muitos prisioneiros políticos continuam 
desaparecidos. A Comissão Nacional da Verdade (CNV) e o Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM), 
lutam em comum pelo (a)

a)Silenciamento dos militares que desejam testemunhar.

b)Punição dos responsáveis pela violação dos direitos humanos.

c)Violência dos terroristas da esquerda política brasileira.

d)Apuração da violação dos direitos humanos.

e)Superação dos traumas através da preservação da memória.

28) (UFBA 2012)

A imagem é representativa da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) e permite caracterizá-la como 
um período marcado pela

a) perseguição aos opositores do regime, que sofreram todo tipo de repressão, legitimados pela 
Doutrina de Segurança Nacional.

b) estabilidade política marcada pela ausência de oposição e pela adesão imediata e apoio da 
maior parte dos brasileiros ao regime militar.

c) ação de diferentes grupos de resistência ao regime militar, que conseguiram impor alguns 
limites à repressão no país, através da guerrilha.

d) liberdade de expressão garantida pelo próprio regime, embora a constituição estabelecesse 
limites à imprensa através da censura prévia.

e) manutenção dos principais direitos do cidadão, como o voto direto para os cargos do executivo, 
embora houvesse forte perseguição à oposição.
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29) (FGV 2016) 

A charge representa um contexto marcado pelo(a)

a) intensificação da repressão após a criação do Ato Institucional nº 5.   

b) avanço das lutas pela redemocratização do Brasil no final do regime militar.   

c) crescimento do apoio ao regime presidencialista durante o governo João Goulart.   

d) ampliação da oposição ao presidente Collor ao longo do seu processo de impeachment.   

30) (Enem 2ª aplicação 2010) Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968

Art. 10 – Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos, contra a 
segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.

Art. 11 –_Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este 
Ato Institucional e seus Atos Complementares, bem como os respectivos efeitos.

O Ato Institucional nº 5 é considerado por muitos autores um “golpe dentro do golpe”. Nos artigos 
do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso 
significava

a) a substituição da Constituição de 1967.

b) o início do processo de distensão política.

c) a garantia legal para o autoritarismo dos juízes.

d) a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo.

e) a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964.
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FiloSOFIA

1) (Mack-2008) Verdadeiros fundadores da filosofia, os pensadores “pré-socráticos” 
inauguraram, a partir do século VI a.C., uma nova atitude mental ante a realidade material, 
substituindo progressivamente as elaborações de cunho mitológico por especulações de caráter 
científicofilosófico. A propósito desse importante momento da história da filosofia, são feitas as 
seguintes afirmações:

I. Segundo a tradição, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo a tratar a questão da origem e 
transformação de todas as coisas. Para ele, “a água era o princípio de tudo”.

II. Atribui-se a Pitágoras de Samos (e a seus seguidores) a idéia de que “todas as coisas são como 
os números”, ou seja, de que todo o mundo — inclusive a alma — se forma segundo uma estrutura 
harmônica.

III. Os atomistas (Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera) afirmavam ser toda a matéria formada 
por átomos, ou seja, por “partículas minúsculas, eternas e indivisíveis”, que, em movimento, se 
chocavam entre si, provocando assim o nascimento, a mudança e aniquilamento de todas as 
coisas.

Assinale:

a) se apenas I é correta.

b) se apenas II é correta.

c) se apenas III é correta.

d) se apenas I e II são corretas.

e) se I, II e III são corretas.

2) (UNIFESP-2004) “Nunca temi homens que têm no centro de sua cidade um local para 
reunirem-se e enganarem-se uns aos outros com juramentos. Com estas palavras, Ciro insultou 
todos os gregos, pois eles têm suas agorás [praças] onde se reúnem para comprar e vender; os 
persas ignoram completamente o uso de agorás e não têm lugar algum com essa finalidade”.

Heródoto, Histórias, séc. V a.C.

O texto expressa:

a) a inferioridade dos persas que, ao contrário dos gregos, não conheciam ainda a vida em 
cidades.

b) a desigualdade entre gregos e persas, apesar dos mesmos usos que ambos faziam do espaço 
urbano.

c) o caráter grego, fundamentado no uso específico do espaço cívico, construído em oposição aos 
outros.

d) a incapacidade do autor olhar com objetividade os persas e descrever seus costumes 
diferentes.

e) a complacência dos persas para com os gregos, decorrente da superioridade de seu poderio 
econômico e militar.

3) (Vunesp-2001) Dentre os legados dos gregos da Antigüidade Clássica que se mantêm na vida 
contemporânea, podemos citar:

a) a concepção de democracia com a participação do voto universal.

b) a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos.
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c) a idealização e a valorização do trabalho manual em todas suas dimensões.

d) os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão.

e) os planejamentos urbanísticos segundo padrões das cidades-acrópoles.

4) (FUVEST-2006) Em Brasília, em julho de 2005, numa das sessões da CPI dos Correios, o 
relator citou o início das Catilinárias, de Cícero (63 a.C.): “Até quando, Catilina, abusarás da nossa 
paciência? Por quanto tempo ainda esse teu rancor nos enganará? Até que ponto a (tua) audácia 
desenfreada se gabará?” Transcendendo a história romana, o nome de Cícero continua presente 
no vocabulário político-cultural do Ocidente, estando associado a

a) democracia, oligarquia e moralismo.

b) realeza, ruralismo e sobriedade.

c) império, populismo e tolerância.

d) república, civismo e eloqüência.

e) aristocracia, demagogia e ostentação.

5) (ENEM-2012) 

A figura apresentada é de um mosaico, produzido por volta do ano 300 d.C., encontrado na cidade 
de Lod, atual Estado de Israel. Nela, encontram-se elementos que representam uma característica 
política dos romanos no período, indicada em:

a)Cruzadismo – conquista da terra santa.

b)Patriotismo – exaltação da cultura local.

c)Helenismo – apropriação da estética grega.

d)Imperialismo – selvageria dos povos dominados.

e)Expansionismo – diversidade dos territórios conquistados.

6) (Enem/2013) Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que 
amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito 
mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens que 
se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de 
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lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os 
filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se.

MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, 
Maquiavel define o homem como um ser

a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.

b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.

c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.

d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais.

e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.

7) (Enem/2013) Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder 
seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos 
principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar 
as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos.

Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário atuam de forma independente para a efetivação da 
liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes 
concomitantemente.

MONTESQUIEU, B. Do Espírito das Leis. São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado).

A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver 
liberdade em um estudo. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja

a) exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.

b) consagração do poder político pela autoridade religiosa.

c) concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.

d) estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.

e) reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governo eleito.

8) (UFF 2010) De acordo com o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), em seu estado natural, 
os seres humanos são livres, competem e lutam entre si. Mas como têm em geral a mesma força, o 
conflito se perpetua através das gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanentes. 
Para Hobbes, criar uma sociedade submetida à lei e na qual os seres humanos vivam em paz e 
deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos os homens renunciem a sua liberdade original e 
deleguem a um só deles (o soberano) o poder completo e inquestionável. Assinale a modalidade 
de governo que desempenhou importante papel na Filosofia Política Moderna e que é associada à 
teoria política de Hobbes.

a)Monarquia censitária.

b)Monarquia absoluta.

c)Sistema parlamentar.

d)Despotismo esclarecido.

e)Sistema republicano.
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9) (ENEM 2015)Por outro lado, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros (e 
sim, pelo contrário, um enorme desprazer), quando não existe um poder capaz de manter a todos 
em respeito.

HOBBES, Thomas. O Leviatã. São Paulo: Abril Cultural. Coleção Os Pensadores. 1973, p. 78.

Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo Inglês, defende o contrato como alternativa política para um 
Estado forte e eficaz. Dessa maneira, a partir da assertiva acima, marque a alternativa correta:

a)A assertiva reflete o caráter bondoso do homem em seu estado de natureza;

b)A assertiva busca reafirmar, semelhante a filosofia aristotélica, a natureza política do homem em 
seu estado de natureza.

c)A assertiva faz uma radical oposição ao pensamento aristotélico, a saber, o homem é um animal 
político.

d)A teoria hobbesiana de política é articulada com vistas ao fortalecimento do estado de natureza.

e)Nenhuma das alternativas.

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

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

A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo.

b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis.

c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis.

d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das 
consequências.

e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais.



FACULDADE ENAU

62

ENEM É NOW

f a c u l d a d e e n a u . c o m . b r

Sociologia

1) (ENEM 2012 - 1ª Aplicação).

Charge anônima. BURKE, P. A fabricação do rei. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam 
sedimentar uma determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge apresentada demonstra

a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta 
real.

b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o 
público e sem a vestimenta real, o privado.

c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei 
despretensioso e distante do poder político.

d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de 
outros membros da corte.

e) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado 
esconde os defeitos do corpo pessoal.

2) (ENEM 2012 - 1ª Aplicação).

Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu 
cumprimento.

Que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto 
de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio.

Que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim 
como para corrigir, afirmar e conservar leis.
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Declaração de Direitos. Disponível em: http://disciplinas.stoa.usp.br. Acesso em: 20 dez. 2011 
(adaptado).

No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais Estados 
europeus na Época Moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na 
Europa continental estão indicados, respectivamente, em:

a) Redução da influência do papa – Teocracia.

b) Limitação do poder do soberano – Absolutismo.

c) Ampliação da dominação da nobreza – República.

d) Expansão da força do presidente – Parlamentarismo.

e) Restrição da competência do congresso – Presidencialismo.

3) (ENEM 2012 - 1ª Aplicação).

Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização 
fabril baseava-se na

a) autonomia do produtor direto.

b) adoção da divisão sexual do trabalho.

c) exploração do trabalho repetitivo.

d) utilização de empregados qualificados.

e) incentivo à criatividade dos funcionários.
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4) (ENEM 2012 - 1ª Aplicação).

Com sua entrada no universo dos gibis, o 
Capitão chegaria para apaziguar a agonia, o 
autoritarismo militar e combater a tirania. Claro 
que, em tempos de guerra, um gibi de um 
herói com uma bandeira americana no peito 
aplicando um sopapo no Fürer só poderia 
ganhar destaque, e o sucesso não demoraria 
muito a chegar.

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

A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua 
associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra

a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial.

b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial.

c) o poder soviético, durante a Guerra Fria.

d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã.

e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001.

5) (ENEM 2012 - 1ª Aplicação).

Elaborado pelos partidários da Revolução 
Constitucionalista de 1932, o cartaz 
apresentado pretendia mobilizar a população 
paulista contra o governo federal.

veja.abril.com.br. Acesso em: 29 jun. 2012.

Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário
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a) à experiência francesa, expressa no chamado à luta contra a ditadura.

b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à bandeira paulista.

c) ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que empunha a bandeira.

d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano.

e) ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz.

6) Leia o texto a seguir:

“Crítico do papel das novas tecnologias no processo de disseminação de informações, o escritor 
e filósofo italiano Umberto Eco afirmou que “as redes sociais dão o direito à palavra a uma “legião 
de imbecis” que antes falavam apenas “em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar 
a coletividade”.

A partir das reflexões de Umberto Eco, pode-se afirmar que:

a) é impossível encontrar na internet algum texto que não tenha sido escrito por um membro da 
“legião de imbecis”.

b) o impacto de fotos e textos divulgados na internet não afetam regiões geograficamente 
distantes.

c) o desenvolvimento da internet não afetou a relação entre os indivíduos, visto que opiniões 
questionáveis já existiam em mesas de bar.

d) a internet possibilita que variados discursos se disseminem e ganhem força, mesmo que sejam 
pautados por argumentações equivocadas.

e) os textos disponíveis na internet passam por rigorosa análise antes de suas publicações.

7) ENEM 2011

Charge capa da revista “O Malho”, de 1904. Disponível em: http://1.bp.blogspot.com. (Foto: Reprodução/Enem)

A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década 
do século XX, que integraram a Revolta da Vacina. Considerando o contexto político-social da 
época, essa revolta revela

a) a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária.
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b) a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das 
epidemias.

c) a garantia do processo democrático instaurado com a República, através da defesa da liberdade 
de expressão da população.

d) o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. 

e) o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar 
a elite.

8) Apostila ETAPA - Observe as imagens e assinale a alternativa correta:

As três imagens mostram respectivamente:

a) Fome na África, Aquecimento Global e Guerra Civil.

b) Fome na África, Aquecimento Global e Guerra do Iraque.

c) Fome na Etiópia, Aquecimento Global e Guerra Civil.

d) Fome nos EUA, Aquecimento Global e Guerra do Vietnã.

e) Fome na África, Aquecimento Global e Queimada na Amazônia.

9) (Apostila ETAPA) - Analise as imagens e assinale a alternativa correta:

Com base em seus conhecimentos, qual a relação entre as imagens?

a) Ascensão social ampla e restrita.

b) Igualdade social para todo o povo brasileiro.

c) As imagens mostram um país livre de preconceitos.

d) Um país que resolveu, ao longo de séculos, suas questões de preconceito.
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e) Racismo velado dentro da sociedade.

10) (Apostila ETAPA) - Observe a imagem, leia o exceto e assinale a alternativa correta:

 “A discussão sobre o embranquecimento de Machado de Assis não nada é recente. Mas ela 
ganhou nova força no ano passado, quando foi um pesquisador encontrou uma foto de Machado 
em um exemplar de 1908 da revista argentina Caras y Caretas. O autor aparecia com traços niti-
damente negros, como o nariz mais largo. Diferente, por exemplo, do Machado de cabelos lisos e 
nariz fino da imagem que mais circula do escritor por aqui, e que provavelmente é a que estampa a 
orelha do seu exemplar de Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. No entanto, não 
podemos nos esquecer que o próprio escritor se declarava negro e de origem humilde”.

Segundo seus estudos e seus conhecimentos, por quais motivos o escritor Machado de Assim teria 
sido representado com a cor de pele branca?

a) Dificuldade de uma elite econômica branca em aceitar personalidades notáveis que fugiam do 
padrão predeterminado.

b) Erro cometido por especialistas que foram escrever a biografia do escritor, porém, não existe 
traços de racismo ou preconceito na teoria de embranquecimento.

c) Os biógrafos de Machado de Assis eram preconceituosos e por isso, não aceitavam sua origem 
e cor.

d) Foi apenas uma falha na biografia de Machado de Assim, falha essa que já foi corrigida e não é 
mais objeto de estudo.

e) Nenhuma das Alternativas.
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QUÍMICA
Professora Cíntia Courel Dominguez
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Dicas e orientações gerais de Química
Físico-química, química geral/inorgânica e química orgânica são os temas mais abordados nas 
provas do ENEM, além de questões relacionadas à termoquímica, estequiometria, radioatividade, 
química ambiental e combustíveis têm sua participação no exame.

Físico-química: Eletroquímica (pilhas), corrosão e eletrólise.

Química geral e inorgânica: Tabela periódica, atomística, nomenclatura e polaridade de moléculas.

Química orgânica: Funções, reações e isomeria.

Termoquímica: Entalpia e Lei de Hess.

Estequiometria: Cálculos envolvendo equações de reações químicas.

Radioatividade: Aplicações, emissões radioativas e equações.

Química ambiental: Tipos de poluição, lixo, aquecimento global e chuva ácida.

Combustíveis: Fósseis e renováveis, geração de energia.
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Questões de Química
1) Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. 
O elemento químico de número atômico (Z) igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão 
parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. 
Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses 
elementos os nomes de nióbio (Z = 41) e tântalo (Z = 73). Esses dois elementos químicos 
adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em 
outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns 
aos dois.

KEAN, S. A colher que desaparece: e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir dos elementos químicos. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2011 (adaptado).

A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades 
químicas e físicas, deve-se a

a) terem elétrons no subnível f.

b) serem elementos de transição interna.

c) pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica,

d) terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente.

e) estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente.

2) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima 
para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem 
orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas 
de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para 
aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-
se o processo de craqueamento. 
O que ocorre nesse processo?

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.

b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.

c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.

d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.

e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de 
ebulição.

3) O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as 
trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a 
produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para 
muitos organismos como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. 
O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes, 
com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, 
é recomendada a remediação do solo utilizando calcário  .

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. Porto Alegre: 
Bookman, 2013 (adaptado).

Essa remediação promove no solo o(a)

a) diminuição do pH, deixando-o fértil.
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b) solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva.

c) interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica.

d) reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico.

e) aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis.

4) Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem 
duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu 
na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor 
desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes 
problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos 
carbonos terciários na cadeia que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As 
ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente 
por longos períodos. Isso levou a sua substituição na maioria dos países por tensoativos 
biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares.

PENTEADO, J. C. P.; EL SEOUD, O. A. ; CARVALHO, L. R. F. [...]: uma abordagem ambiental e analítica. Química nova, n, 5, 

2006 (adaptado).

Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

5) As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha-rainha de uma operária, sendo 
capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. 
A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as 
abelhas-operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico. 
Nós podemos distinguir as abelhas-operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam 
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essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química.

LE COUTEUR, R; BURRESON, J. Os botões de napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2006 (adaptado).

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem 
diferença na

a) fórmula estrutural.

b) fórmula molecular.

c) identificação dos tipos de ligação.

d) contagem do número de carbonos.

e) identificação dos grupos funcionais.

6) A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e 
realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança, de cor alaranjada, e um 
rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme 
determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele 
associados. 
A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão.

Os três algarismos da parte superior do painel indicam o “Número de risco”. O número 268 
indica tratar-se de um gás (2), tóxico (6) e corrosivo (8). Os quatro dígitos da parte inferior 
correspondem ao “Número ONU”, que identifica o produto transportado.

BRASIL. Resolução n. 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)/Ministério dos 

Transportes (adaptado). 

ABNT. nBR 7500: identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. Rio 

de Janeiro, 2004 (adaptado).

Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância

a) eteno  .

b) nitrogênio  .

c) amônia  .

d) propano  .

e) dióxido de carbono  .

7) Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas 
estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras como peróxidos, que 
podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores 
inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de 
clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para produção dessas enzimas.

TORTORA, G. J. ; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. Rio de Janeiro: Artmed, 2016 (adaptado).

Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva

a) reduzira quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem.

b) eliminar a necessidade de tratamento da água consumida.

c) elevar a capacidade de clareamento dos jeans.

d) aumentar a resistência do jeans a peróxidos.
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e) associar ação bactericida ao clareamento.

8) O sulfeto de mercúrio(ll) foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. 
Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem 
é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, 
produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por 
íon cloreto presente na umidade do ar.

WOGAN, T. Mercury’s Dark Influence on Art Disponível em: wwwchemistryworld.com. Acesso em: 26 abr. 2018 (adaptado).

Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion

a) reagindo como agente oxidante.

b) deslocando o equilíbrio químico.

c) diminuindo a energia de ativação.

d) precipitando cloreto de mercúrio.

e) absorvendo a energia a luz visível.

9) A hidroxilamina   é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, 
justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o 
anidrido acético e a hidroxilamina está representada.

O produto A é favorecido em relação ao B, por um fator de  . Em um estudo de possível 
substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5.

Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

10) O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são 
uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo 
de madeira, sendo    a variação de entalpia devido à queima de 
1 g desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e    a variação de entalpia 
envolvida na conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido.
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A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resultando em  (gasoso) e  
 (gasoso) é:

a) -106.

b) -94,0.

c) -82,0.

d) -21,2.

e) -16,4.

11) Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, 
fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço 
revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a 
superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também 
existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa.

SANTANA, V. M. S. A leitura e a química das substâncias.Cadernos PDE. Ivaiporã: 

Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); Universidade 

Estadual de Londrina, 2010 (adaptado).

Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado 
pode

a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento.

b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento.

c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento.

d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento.

e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento.

12) Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua 
aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até 
lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos lipídicos e 
lá se acumularem. 
 
A característica desses compostos, responsável pelo processo descrito no texto, é o(a)

a) baixa polaridade.

b) baixa massa molecular.

c) ocorrência de halogênios.
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d) tamanho pequeno das moléculas.

e) presença de hidroxilas nas cadeias.

13) O permanganato de potássio    é um agente oxidante forte muito empregado tanto em 
nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-fenil-1-
propeno, ilustrado na figura, o     é utilizado para a produção de ácidos carboxílicos.

 
1-fenil-1-propeno

Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa de    , são:

a) Ácido benzoico e ácido etanoico.

b) Ácido benzoico e ácido propanoico.

c) Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.

d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico.

e) Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico.

14) Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados 
pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais 
utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio 
que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem o perigo, expelem 
um feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um combate coletivo. O que 
diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos 
feromônios.

QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. 
Química  Nova na Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado).

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente,
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a) álcool e éster.

b) aldeído e cetona.

c) éter e hidrocarboneto.

d) enol e ácido carboxílico.

e) ácido carboxílico e amida.

15) O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela 
destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno 
catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química:

    A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente 
pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas 
condições experimentais:

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de 
benzeno é mais próxima de:

a) –1 090

b) –150.

c) –50.

d) +157.

e) +470.

16) A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o 
nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, 
rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta 
altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais 
hidrossolúveis.

Considere o esquema, que resume um processo de separação dos componentes principais da 
farinha de linhaça dourada.
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O óleo de linhaça será obtido na fração

a) Destilado 1.

b) Destilado 2.

c) Residuo 2.

d) Resíduo 3.

e) Resíduo 4.

17) Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento 
sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode 
suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. 
Além do sal de cozinha (NaCl), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. 
Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela:

a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro.

b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama.

c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato.

d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio.

e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela.

18) Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células 
obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano 
libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é 
disponibilizada para atividade muscular.

Considere as massas molares (em g  ): H = 1; C = 12; O = 16.

LIMA, L. M.; FRAGA, C. A M.; BARREIRO, E. J. Química na saúde. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 

(adaptado).

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, é 
mais próxima de

a) 6,2.

b) 15,6.

c) 70,0.

d) 622,2.

e) 1 120,0.

19) Em 1938 o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou 
um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar 
às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um 
pequeno vaso de barro (argila) no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro 
(aparentemente corroída por ácido) e uma tampa de betume (asfalto), conforme ilustrado. 
Considere os potenciais-padrão de redução: 
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Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo?

a) A tampa de betume.

b) O vestígio de ácido.

c) A barra de ferro.

d) O tubo de cobre.

e) O vaso de barro.

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

Disponível em: www.anvisa.gov.br

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

a) 7,5 . 1021 
b) 1,5 . 1022 
c) 7,5 . 1023 
d) 1,5 . 1025 
e) 4,8 . 1025
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1 – C

2 – A

3 – E

4 – B

5 – A

6 – C

7 – A

8 – C

9 – D

10 – C

11 – B

12 – A

13 – A

14 – A

15 – B

16 – E

17 – B

18 – A

19 – D

20 – B

GABARITO



FACULDADE ENAU

80

ENEM É NOW

f a c u l d a d e e n a u . c o m . b r

BIOLOGIA
PROFESSORA PRISCILA CABBAU TAKAhAShI
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Dicas Gerais para Biologia
Ecologia: uso da água, geração de energia, sustentabilidade, destino do lixo, desmatamento e 
aquecimento global.

Evolução: É muito importante rever os estudos de casos, como o clássico melanismo industrial – 
Seleção natural agindo sobre as mariposas brancas e pretas na Revolução Industrial. Foque em 
estudar as teorias de Lamarck e Darwin e os mecanismos de formação das espécies.

Fisiologia: O Enem costuma trazer temas como as reações do corpo quanto aos exercícios 
físicos, a uma dieta especial de alimentos e a mudanças climáticas. O estudante deve priorizar o 
funcionamento dos sistemas do corpo humano.

Genética e biotecnologia: Na genética, é muito importante que o aluno domine a Primeira e 
Segunda lei de Mendel. Necessário também o conhecimento sobre os genótipos e fenótipos e nos 
cálculos de probabilidade. Em biotecnologia devem ser estudados assuntos como as técnicas do 
DNA recombinante, clonagem, terapia gênica, transgênicos e as implicações éticas do uso destas 
técnicas.
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1) (EnEM 2008) 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 
delimitada pela linha tracejada, são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na 
atmosfera.

A chuva é o fenômeno natural responsável 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

 
2) (EnEM 2016) A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores 
responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes 
vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas 
anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa 
propriedade.

Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao 
propósito dessas pesquisas são os(as)

a) moluscos fitófagos

b) moscas saprófagas

c) pássaros carnívoros

d) morcegos frugívoros

e) mosquitos hematófagos
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3) (EnEM 2016) Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e 
tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões 
rochosos. No experimento colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso 
dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham 
acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento.

Espécie exótica

Área com tela Área sem tela

Densidade  

(indivíduos/m2)    

Tamanho 

médiodos 

indivíduos (cm)

Densidade 

(indivíduos/ 

m2)  

Tamanho 

médio dos 

indivíduos(cm)

Alga 100 15 110 18
Craca 300 2 150 1,5
Mexilhão 380 3 200 6
Ascídia 55 4 58 3,8

O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos(as)

a) algas, estimulando seu crescimento

b) cracas, predando especialmente animais pequenos

c) mexilhões, predando especialmente animais pequenos

d) quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos

e) ascídias, apesar de não representarem os menores organismos

4) (EnEM 2016) Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha 
tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia 
essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente 
existentes.

Um exemplo de tal processo é o(a)

a) desenvolvimento embrionário

b) reprodução sexuada

c) respiração aeróbica

d) excreção urinária

e) síntese proteica

 
5) (EnEM 2017) A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes 
linhas evolutivas utilizando, como critérios de classificação, a organização celular e o modo de 
nutrição. Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam 
o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos 
e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista 
evolutivo.

Whittaker (1969) 
Cinco reinos

Woese (1990) 
Três domínios

Monera
Archaea
Eubacteria

Protista

Eukarya
Fungi
Plantae
Animalia
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A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em 

a) tipos de células

b) aspectos ecológicos

c) relações filogenéticas

d) propriedades fisiológicas

e) características morfológicas

6) (EnEM 2016) O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e 
microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade 
de ecossistemas.

SANDES, A. R. R.; BLASI, G.Biodiversidade e diversidade química e genética.Disponível em: http://novastecnologias.com.

br. Acesso em: 22 set. 2015 (adaptado).                   

O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de 
segmentos entre cromátides não irmãs na meiose.Essa troca de segmentos é determinante na

a) produção de indivíduos mais férteis

b) transmissão de novas características adquiridas

c) recombinação genética na formação dos gametas

d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes

e) variação do número de cromossomos característico da espécie

7) (EnEM 2015) A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar 
seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos 
pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com 
alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino 
com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula 
cariótipica 47, XY, +18. 
 

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como

a) estrutural, do tipo deleção

b) numérica, do tipo euploidia

c) numérica, do tipo poliploidia

d) estrutural, do tipo duplicação

e) numérica, do tipo aneuploidia

8) (EnEM 2016) Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o 
seu tipo sanguíneo é O Rh negativo, o de sua mãe é B Rh positivo e de seu pai é A Rh positivo.

A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que

a) o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator Rh

b) o pai e a mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e homozigotos para o fator Rh

c) o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para as duas 
características

d) o pai seja homozigoto para as duas características e a mãe heterozigota para o sistema ABO e 
homozigota para o fator Rh

e) o pai seja homozigoto para o sistema ABO e heterozigoto para o fator Rh e a mãe homozigota 
para as duas características
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9) (EnEM 2015) A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer 
introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para 
que ela passasse a produzir a substância.

Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado).

As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque 
receberam

a) a sequência de DNA codificante de insulina humana

b) a proteína sintetizada por células humanas

c) um RNA recombinante de insulina humana

d) o RNA mensageiro de insulina humana

e) um cromossomo da espécie humana

 

10) (EnEM 2015) Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, 
conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita 
a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas 
relacionadas à água. 
 
Uma das características a que o texto se refere é a

a) reprodução por viviparidade

b) respiração pulmonar nos adultos

c) regulação térmica por endotermia

d) cobertura corporal delgada e altamente permeável

e) locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos

 
11) (EnEM 2017) A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, 
onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos 
celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes 
comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico 
até o cérebro.

Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado).

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá

a) comprometer a capacidade de visão em cores.

b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina.

c) provocar a formação de imagens invertidas na retina.

d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos.

e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. 
 
12) (EnEM 2016) Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais 
da saúde quanto aos dois tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo 
está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência 
desse hormônio. O diabetes insipidus é caracterizado por um distúrbio na produção ou no 
funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), secretado pela neuro-hipófise 
para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais.

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido 
por diabetes insipidus?

a) Alta taxa de glicose no sangue

b) Aumento da pressão arterial



FACULDADE ENAU

86

ENEM É NOW

f a c u l d a d e e n a u . c o m . b r

c) Ganho de massa corporal

d) Anemia crônica

e) Desidratação

13) (EnEM 2015) Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao 
longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes 
passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos 
teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. 
 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes

a) aumentou a filtração glomerular

b) produziu maior volume de urina

c) produziu urina com menos ureia

d) produziu urina com maior concentração de sais

e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos

 
14) (EnEM 2016) A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas 
e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no 
substrato lamacento; raízes que se expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do 
substrato; folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar 
cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. 
 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma:

a) Cerrado

b) Pampas

c) Pantanal

d) Manguezal

e) Mata de Cocais

 
15) (EnEM 2015) A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de 
tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses 
corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. 
 
Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a)

a) eutrofização

b) proliferação de algas

c) inibição da fotossíntese

d) fotodegradação da matéria orgânica

e) aumento da quantidade de gases dissolvidos

16) (EnEM 2017) Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da 
Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme 
excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí 
as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes tendo como 
componente principal os nitratos.

SOUZA, F. A. Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do nitrogênio no solo: um 

modelo sustentável de MDL. Disponível em: www.planetaorganico.com.br. Acesso em: 17 jul. 2015 (adaptado).
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No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes 
industriais é produzido na etapa de

a) nitratação

b) nitrosação

c) amonificação

d) desnitrificação

e) fixação biológica do 

17) (EnEM 2007) De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem 
ser vendidos no comércio para o consumo humano:

• água mineral: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui 
composição química ou propriedades físicas ou físico - químicas específicas, com características 
que lhe conferem ação medicamentosa;  

• água potável de mesa: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, 
possui características que a tornam adequada ao consumo humano;

• água purificada adicionada de sais: água produzida artificialmente por meio da adição à água 
potável de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada. 

Com base nessas informações, conclui-se que:

a) os três tipos de água descritos na legislação são potáveis

b) toda água engarrafada vendida no comércio é água mineral

c) água purificada adicionada de sais é um produto natural encontrado em algumas fontes 
específicas

d) a água potável de mesa é adequada para o consumo humano porque apresenta extensa flora 
bacteriana

e) a legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa

 
18) (EnEM 2009) O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre 
os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de 
compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos 
não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba 
a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. 
 
A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca

a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.

b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.

c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.

d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.

e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos.

19) (EnEM 2009) A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos 
organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente 
com água e gás carbônico , é utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). 
A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. 
Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos 
para impulsionar os processos celulares, liberando  para a atmosfera e água para a célula 
por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, 
produzidos tanto no presente (biomassa) como em tempos remotos (combustível fóssil), é 
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resultante da atividade fotossintética. 
 
As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos 
vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que

a) o  e a água são moléculas de alto teor energético

b) os carboidratos convertem energia solar em energia química

c) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol

d) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera

e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de 
 atmosférico

 
20) (EnEM 2009) A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética 
nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 
três formas proteicas diferentes denominadas a, b e c. 
 

Depreende-se do modelo que

a) a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA

b) o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos, é unidirecional

c) as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas

d) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição

e) a molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples 
linearizadas

 
21) (EnEM 2017) A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de 
biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu 
na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A 
dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) 
e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, 
a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, 
quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas.

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da 
temperatura na reação de PCR?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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22) (EnEM 2017) Uma das estratégias para conservação de alimentos é o salgamento, adição 
de cloreto de sódio (NaCI), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para 
conservar carnes de boi, porco e peixe.

O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica?

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior.

b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas.

c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas.

d) Os íons  provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas.

e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas.

 
23) (EnEM 2017) Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero 
gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada 
no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e 
se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele.

MOUTINHO, S. Coagulação acelerada. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br.Acesso em: 19 fev. 2013 (adaptado).

Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material?

a) Filariose

b) Hemofilia

c) Aterosclerose

d) Doença de Chagas 

e) Síndrome da imunodeficiência adquirida

24) (EnEM 2016) Vários métodos são empregados para prevenção de infecções por 
microrganismos. Dois desses métodos utilizam microrganismos vivos e são eles: as vacinas 
atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos que contêm bactérias 
benéficas. Na figura são apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógenos 
pela ação dos probióticos no intestino de um animal.

 
McALLISTER, T. A. et al. Review: The use of direct fed microbials to mitigatepathogens andenhance production in cattle.
Can. J. Anim. Sci., jan. 2011 (adaptado) 
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Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina?

a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

e) 1

25) (EnEM 2015) O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse 
elemento, na forma de   , é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na 
matéria orgânica são microrganismos    , que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas.

ADUAN, R. E. et al. Os grandes ciclos bioquímicos do planeta. Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado).

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração

b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais

c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida

d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas

e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio

 
26) (EnEM 2016)  Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial 
e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma 
inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por 
fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da 
forma inorgânica para a orgânica.

Em qual grupo de organismos ocorre essa transição?

a) Fitoplâncton

b) Zooplâncton

c) Moluscos

d) Crustáceos

e) Peixes

 
27) (EnEM 2017) O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que 
influencia a reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a 
queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. 
Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na 
reprodução desses animais.

MALTA, P Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. Disponível em: http://futurambiental.com. Acesso em: 10 maio 

2013 (adaptado).

Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a)

a) percurso da migração

b) longevidade dos indivíduos

c) disponibilidade de alimentos

d) período de migração da espécie

e) número de espécies de peixes no local
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28) (EnEM 2017) Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são 
excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida — cerca 
de 30 anos — na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu 
organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar.

MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque

a) são animais herbívoros

b) são animais detritívoros

c) são animais de grande porte

d) digerem o alimento lentamente

e) estão no topo da cadeia alimentar

 
29) (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 intermediários tem potencial para atuar no 
controle da

a) dengue

b) malária

c) elefantíase

d) ascaridíase

e) esquistossomose

1 - E

2 - E 

3 - C 

4 - E 

5 - C

6 - C

7 -E 

8 - A

9 - A 

10 - D 

11 - A

12 - E

13 - D

14 - D

15 - C

16 - A

17 - A

18 - D

19 - C

20 - D 

21 - C

22 - C

23 - B

24 - B

25 - D

26 - A

27 - A

28 - E

29 - E

GABARITO
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FÍSICA
PROFESSOR VALTER ELI MOURA GOnçALVES
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Quais são os assuntos de Física que mais 
caem no Enem?

Eletricidade e Energia
Fique atento às diferentes formas de energia (energia mecânica, cinética, energia 
potencial gravitacional, potencial elástica, energia térmica, energia elétrica etc.) e às 
suas transformações nos variados processos de obtenção de energia elétrica, por exemplo. Esses 
conteúdos representam 24,6% dos itens de Física do Enem. Procure estudar o funcionamento de 
circuitos elétricos, utilização de dispositivos de segurança, associações de resistores e geradores, 
cálculos de potência elétrica, cálculos de consumo de energia elétrica, rendimento de máquinas e 
fenômenos eletrostáticos, eletrodinâmicos e eletromagnéticos.

Ondulatória
As questões do Enem que apresentam conceitos da Ondulatória totalizam 19% da prova de Física. 
Fique atento às diferentes naturezas das ondas, formas de propagação, aplicações tecnológicas, 
relações entre velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência, bem como 
interferência e fenômenos ondulatórios, como reflexão, refração, difração, absorção e polarização. 
Fique ligado também nos fenômenos acústicos, como o Efeito Doppler e a formação do eco.

TERMODINÂMICA
Cerca de 17,1% das questões de Física do Enem estão relacionadas à Termodinâmica e suas 
leis. Procure conhecer as leis da Termodinâmica aplicadas às transformações físicas de gases e 
fique atento ao funcionamento das máquinas térmicas e à transformação da energia térmica em 
trabalho mecânico.

Trabalharemos nesse curso a resolução de exercícios sobre o tema citado que mais aparece no 
Enem. .

Ao trabalho!!!!!
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Exercícios
1. EnEM 2009 cancelado - O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, as grandes 
quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão 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 convertido 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.

2. EnEM - Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o 
processo de devastação sofrido pela Região Amazônica entre agosto de 1999 e agosto de 2000. 
Analisando fotos de satélites, os especialistas concluíram que, nesse período, sumiu do mapa um 
total de 20.000 quilômetros quadrados de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o 
seguinte texto: O assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada oito segundos. 
Considerando que um ano tem aproximadamente 32.106 s (trinta e dois milhões de segundos) e 
que a medida da área oficial de um campo de futebol é aproximadamente 10-2 km2 (um centésimo 
de quilômetro quadrado), as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal 
ritmo de desmatamento, em um ano, implica a destruição de uma área de:

 
a) 10000 km2, e a comparação dá a ideia de que a devastação não é tão grave quanto o dado 
numérico nos indica. 
b) 10000 km2, e a comparação dá a ideia de que a devastação é mais grave do que o dado 
numérico nos indica. 
c) 20000 km2, e a comparação retrata exatamente o ritmo da destruição. 
d) 40000 km2, e o autor da notícia exagerou na comparação, dando a falsa impressão de 
gravidade a um fenômeno natural. 
e) 40000 km2 e, ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou 
na comparação. 

3. FUVEST - A figura representa a trajetória de um caminhão de entregas que partiu de A, vai 
até B e retorna a A. No trajeto de A a B o caminhão mantém uma velocidade média de 30km/h; 
na volta, de B até A, gasta 6min. Qual o tempo gasto pelo caminhão para ir de A até B? Qual a 
velocidade média do caminhão quando vai de B até A, em km/h?
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4. UNICAMP-SP O sr  P. K. Aretha afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres e ter passado 
o fim de semana em um planeta da estrela Alfa da constelação de Centauro. Tal planeta dista 4,3 
anos-luz da Terra. Com muita boa vontade, suponha que a nave dos extraterrestres tenha viajado 
com a velocidade da luz (3 . 108m/s), na ida e na volta.  
Adote1 ano = 3,2 .107s. Responda: 
 
a) Quantos anos teria durado a viagem de ida e volta do Sr. Aretha? 
 
b) Qual a distância em metros do planeta a Terra?

5. FUVEST - Um conhecido autor de contos fantásticos associou o tempo restante de vida de 
certa personagem à duração de escoamento da areia de uma enorme ampulheta. A areia escoa 
uniforme, lenta e inexoravelmente `a razão de 200g por dia. Sabendo que a ampulheta comporta 
30kg de areia e que 2/3 do seu conteúdo inicial já escoaram, quantos dias de vida restam à 
personagem? 
a) 100 
b) 50 
c) 600 
d) 2000 
e) 1000

6. ENEM - O motorista de um automóvel percorre a distância de 600 km entre duas cidades. Nos 
primeiros 300 km da viagem ele mantém a velocidade média de 120 km/h, fazendo, em seguida, 
uma parada de 30 min. Prossegue a viagem gastando mais 3,0 h para completá-la. A velocidade 
escalar média do automóvel, no percurso todo, foi de:  
a) 78 km/h         b) 90 km/h          c) 100 km/h         d) 85 km/h       e) 95 km/h 
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7. ENEM - As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas à linha do equador e em 
pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6370 
km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km/h, descontando as 
paradas de escala, chega a Cingapura em aproximadamente: 
a) 16 horas. 
b) 20 horas. 
c) 25 horas. 
d) 32 horas. 
e) 36 horas. 

8. Os números e cifras envolvidos, quando lidamos com dados sobre produção e consumo de 
energia em nosso pais, são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, 
o consumo de energia elétrica e da ordem de 200 mil MWh. Para avaliar esse consumo, imagine 
uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente 
de termoelétricas, onde cada kg de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de 
energia da ordem de 10kWh. Considerando que um caminhão transporta, em media, 10 toneladas 
de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas, a 
cada dia, seria da ordem de: 
a) 20.                       
b) 200.                              
c) 1.000.                                  
d) 2.000.                                         
e) 10.000.

9. Enem 2012 - Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais 
breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da 
entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades 
máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h 
e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a 
velocidade máxima permitida é 120 km/h. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis 
para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o 
tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?  
a) 0,7  
b) 1,4  
c) 1,5  
d) 2,0  
e) 3,0

10. PUCRJ 2013 - Na Astronomia, o Ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no 
vácuo em um ano. Já o nanômetro, igual a 1,0x10–9 m, é utilizado para medir distâncias entre 
objetos na Nanotecnologia. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3,0x108 m/s e 
que um ano possui 365 dias ou 3,2x107 s, podemos dizer que um Ano-luz em nanômetros é igual a) 
9,6x1024        
b) 9,6x1015        
c) 9,6x1012       
d) 9,6x106        
e) 9,6x10–9

11. EnEM O gráfico ao lado 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
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a) carroça – semana  
b) carro – dia  
c) caminhada – hora  
d) bicicleta – minuto  
e) avião – segundo

12. EnEM  SEU OLHAR

(Gilberto Gil, 1984)

 
Na eternidade 
Eu quisera ter 
Tantos anos-luz 
Quantos fosse precisar 
Pra cruzar o túnel 
Do tempo do seu olhar

 
Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático, em geral, não 
é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na Física, um ano luz é uma medida que relaciona a 
velocidade da luz e o tempo de um ano e que, portanto, se refere a: 
a) tempo. 
b) aceleração. 
c) distância. 
d) velocidade. 
e) luminosidade. 
 

COnSUMO DE EnERGIA ELéTRICA

1. (EnEM-1999) O alumínio se funde a 666oC e é obtido à custa de energia elétrica, por eletrólise 
- transformação realizada a partir do óxido de alumínio a cerca de 1 000oC. A produção brasileira 
de alumínio, no ano de 1985, foi da ordem de 550 000 toneladas, tendo sido consumidos cerca de 
20kWh de energia elétrica por quilograma do metal. Nesse mesmo ano, estimou-se a produção 
de resíduos sólidos urbanos brasileiros formados por metais ferrosos e não-ferrosos em 3 700 t/
dia, das quais 1,5% estima-se corresponder ao alumínio. ([Dados adaptados de] FIGUEIREDO, P. 
J. M. A sociedade do lixo: resíduos, a questão energética e a crise ambiental. Piracicaba: UNIMEP, 
1994) Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio em uso cuja massa total seja de 10kg 
(panelas, janelas, latas etc.). O consumo de energia elétrica mensal dessa residência é de 100kWh. 
Sendo assim, na produção desses objetos utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que 
poderia abastecer essa residência por um período de: 

a) 1 mês.           
b) 2 meses.           
c) 3 meses.          
d) 4 meses.           
e) 5 meses
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2. (ENEM-2001) A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica 
nas residências no Brasil é apresentada no gráfico. 
 
Em associação com os dados do gráfico, considere as variáveis: 
I. Potência do equipamento.  
II. Horas de funcionamento.  
III. Número de equipamentos.  
O valor das frações percentuais do consumo de energia depende de: 
a) I, apenas.        b) II, apenas.         c) I e II, apenas.          d) II e III, apenas.        e) I, II e III.

3. Como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio 
de energia elétrica foi reduzido para 300kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no 
gráfico, e se nela há um único chuveiro de 5000W, pode-se concluir que o banho diário de cada 
morador passou a ter uma duração média, em minutos, de 

a) 2,5.             b) 5,0.              c) 7,5.            d) 10,0           e) 12,0      

              

4. (EnEM-2002) Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em 
uma residência, destacamos as seguintes: Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes 
compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição “inverno” ou “quente”. 
Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso 
de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize, na instalação elétrica, 
fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas 
recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia-a-dia, reduzir 

a) a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos.  
b) o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos.  
c) o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica.  
d) o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica.  
e) o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga.

5. (EnEM-2005) Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as 
principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam da 
tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma.  
A tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. 
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Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1KWh é de R$0,40, o consumo de energia 
elétrica mensal dessa casa, é de aproximadamente  
a) R$135.          b) R$165.            c) R$190.            d) R$210.            e) R$230.

6. (EnEM-MEC) “…O Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15 mil megawatts por hora de 
energia a partir de fontes alternativas”. 
Somente nos Estados da região Sul, o potencial de geração de energia por intermédio das sobras 
agrícolas e florestais é de 5.000 megawatts por hora. 
Para se ter uma idéia do que isso representa, a usina hidrelétrica de Itá, uma das maiores do país, 
na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 1.450 megawatts de energia por hora.”

Esse texto, transcrito de um jornal de grande circulação, contém, pelo menos, UM ERRO 
CONCEITUAL ao apresentar valores de produção e de potencial de geração de energia. Esse erro 
consiste em:

a) apresentar valores muito altos para a grandeza energia. 
b) usar unidade megawatt para expressar os valores de potência. 
c) usar unidades elétricas para biomassa. 
d) fazer uso da unidade incorreta megawatt por hora. 
e) apresentar valores numéricos incompatíveis com as unidades.

7. (UNIFESP-SP) Atualmente, a maioria dos aparelhos eletrônicos, mesmo quando desligados, 
mantêm-se em “standby”, palavra inglesa que nesse caso significa “pronto para usar”. Manter o 
equipamento nesse modo de operação reduz o tempo necessário para que volte a operar e evita o 
desgaste provocado nos circuitos internos devido a picos de tensão que aparecem no instante em 
que é ligado. Em outras palavras, um aparelho nessa condição está sempre parcialmente ligado e, 
por isso, consome energia. Suponha que uma televisão mantida em “standby” dissipe uma potência 
de 12 watts e que o custo do quilowatt-hora é R$0,50. Se ela for mantida em “standby” durante um 
ano (adote 1 ano = 8 800 horas), o seu consumo de energia será, aproximadamente, de: 
a) R$ 3,00.     
b) R$12,00     
c) R$27,00     
d) R$53,00      
e)  R$113,00                

8. (FUVEST-SP) Na maior parte das residências que dispõem de sistemas de TV a cabo, 
o aparelho que decodifica o sinal permanece ligado sem interrupção, operando com uma 
potência aproximada de 6 W, mesmo quando a TV não está ligada.  O consumo de energia do 
decodificador, durante um mês (30 dias), seria equivalente ao de uma lâmpada de 60 W que 
permanecesse ligada, sem interrupção, durante: 
a) 6 horas         b) 10 horas         c) 36 horas          d) 60 horas      e) 72 horas

9. (EnEM-MEC) A energia elétrica consumida nas residências é medida, em quilowatt-hora, 
por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se 
o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois 
números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas 
indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do 
quilowatt-hora fosse de R$ 0,20.
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O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria de: 
a) R$ 41,80 
b) R$ 42,00 
c) R$ 43,00    
d) R$ 43,80      
e) R$ 44,00

10. (EnEM 2009)  Uma estudante que ingressou na universidade e, pela primeira vez, está 
morando longe da sua família, recebe sua primeira conta de luz:

Se essa estudante comprar um secador de cabelos que consome 1000 W de potência e 
considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 
dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de:

a) R$ 10,00 
b) R$ 12,50 
c) R$ 13,00 
d) R$ 13,50 
e) R$ 14,00
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11. (EnEM) Um circuito elétrico doméstico simples está ligado à rede de 110 V e protegido por um 
fusível F de 10 A, como o esquema da figura abaixo:

Uma dona de casa deseja passar roupa com a luz acesa. A potência máxima de um ferro de 
passar roupa que pode ser ligado, simultaneamente, a uma lâmpada de 100 W, sem que o fusível 
interrompa o circuito, é aproximadamente:

a) 1000 W. 
b) 1200 W. 
c) 1350 W. 
d) 250 W. 
e) 500 W. 

12. (IFSP) Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio:

ECOnOMIZE:  
Lâmpadas fluorescentes de 15 W têm a mesma luminosidade (iluminação) 
que lâmpadas incandescentes de 60 W de potência.

De acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma 
lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia 
elétrica, em kWh, será de:

a) 0,015. 
b) 0,025. 
c) 0,030. 
d) 0,040. 
e) 0,045.

13. (PUC SP) A geração de energia elétrica através da luz se dá pelo uso de células fotossensíveis, 
chamadas de células solares fotovoltaicas. As células fotovoltaicas em geral são constituídas de 
materiais semicondutores, com características cristalinas e depositadas sobre sílica. Essas células, 
agrupadas em módulos ou painéis, compõem os painéis solares fotovoltaicos. A quantidade de 
energia gerada por um painel solar é limitada pela sua potência, ou seja, um painel de 145 W, com 
seis horas úteis de sol, gera aproximadamente 810 Watts por dia.

Fonte http://www.sunlab.com.br/Energia_solar_Sunlab.htm

Assinale o número de horas em que o painel acima consegue manter acesa uma lâmpada 
fluorescente de 9 Watts.

a) 9 h 
b) 18 h 
c) 58 h 
d) 90 h
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Dicas de 
Matemática para 
o Enem
Seguem algumas dicas que podem fazer a diferença para aqueles que pretendem fazer o ENEM. 
É sabido que o Exame contém muitas questões para serem resolvidas em poucas horas. Desse 
modo, quanto mais tempo o candidato economizar em questões mais fáceis, mais tempo terá para 
concentrar-se naquelas que precisam de um pouco mais de atenção.

As questões de Matemática do ENEM exigem conhecimentos de alguns conteúdos específicos 
e outros fundamentais para resoluções das questões. Portanto, conteúdos como equações, jogo 
de sinais, adição, multiplicação e divisão, entre outros, estão presentes praticamente todas as 
questões de Matemática e Física do Enem.

Jogo de sinais
Em vez de decorar todas as regras para multiplicação e divisão entre números positivos e 
negativos, podemos aprender a regra?

Sinais iguais, o resultado será positivo. Isto quer dizer quer, se os sinais forem diferentes, o 
resultado da multiplicação/divisão é negativo.

ATEnçÃO: Essa regra só é valida para multiplicação e divisão. Nada de aplicá-la às somas e 
subtrações. A regra para a adição é diferente:

Com sinais iguais, some e conserve-os. Com sinais diferentes, subtraia e mantenha o sinal do maior 
módulo.

Para pensar em módulo, precisamos ignorar o sinal. Por exemplo:

Observe os números 8 e -9. O número que tem maior módulo é o -9, apesar que o número 8 seja o 
número maior.
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Multiplicação por potência de 10
Na hora de multiplicar qualquer número por uma potência de 10, pense apenas na vírgula. O 
número de casas decimais que ela se deslocará para a direita é igual ao expoente da potência de 
10 pelo qual o número está sendo multiplicado. Observe:

4,58 x1000 = 4,58 x103 = 4.580,0

Observe no exemplo acima, na multiplicação a vírgula foi deslocada três casas decimais para 
direita. No caso da divisão por potência de 10, a vírgula deve deslocar-se para a esquerda.

O segundo caso é aquele em que não há vírgula. Para calcular esse tipo de multiplicação, basta 
colocar zeros no final do número. A quantidade de zeros é igual ao expoente da potência de 10. 
Observe:

458 x 1000000 = 458 x 107 = 4580000000

Multiplicação por múltiplo de 10
Quando os números multiplicados são múltiplos de 10, o procedimento é similar ao anterior. 
Contudo, separe os números em duas partes: início e zeros. Multiplique os números iniciais e 
coloque exatamente a mesma quantidade de zeros que eles possuem no resultado final. Exemplo:

2800 x 32000

28·32 = 896, logo:

2800 x 32000 = 89600000

ATEnçÃO: Se houver zeros entre os números iniciais, eles não vão parar no final do resultado. 

Observe:

101 x 208 = 21008

Multiplicação pela propriedade distributiva
Unindo esse tópico ao anterior, com um pouco de treino, é possível realizar muitas divisões 
dificílimas “de cabeça”. Para utilizar a referida propriedade na multiplicação, decomponha um dos 
números em múltiplos de 10, multiplique todos os fatores obtidos pelo outro número e some os 
resultados. Observe:

325 x 22 = 325 x (20 + 2)

É possível realizar esses cálculos “de cabeça”. Observe que utilizamos o tópico anterior para 
facilitar o cálculo:

6500 + 650 = 7150

Essa simplificação pode ser extremamente útil para não perder tempo com longas multiplicações 
no dia do ENEM. Observe que transformamos uma multiplicação difícil em duas outras 
multiplicações fáceis que, somadas, dão o mesmo resultado.
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Tabela trigonométrica
No ENEM sempre é explorada as questões de Trigonometria e poucas vezes os resultados estão 
presentes nas questões. Por isso, é importante que o candidato a tenha em mente antes de se 
dirigir aos locais de prova.

Para aprender essa tabela, sugerimos a seguinte música:

“Um, dois, três.

Três, dois, um...

Tudo sobre dois

Só não tem raiz o um.”

Note que essa música pode ser usada como passo a passo para construir essa tabela para os 
valores de seno e cosseno. Os valores de tangente podem ser obtidos dividindo-se seno por 
cosseno.

Adição de arcos
Para memorizá-la, podemos utilizar o início da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias:

“Minha terra tem palmeiras

Onde canta o sabiá

Seno a, cosseno b

seno b, cosseno a”

Isso deve ser transcrito da seguinte maneira:

sen(a + b) = sena·cosb + senb·cosa

sen(a – b) = sena·cosb – senb·cosa
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Juros simples
A fórmula para o cálculo de juros simples é a seguinte:

“Jota City”

J = C·i·t

J = juros; C = capital; i = taxa e t = tempo.

Perceba que esse macete é justamente a pronúncia da fórmula, o que torna impossível esquecê-la.

E para os juros compostos podemos seguir a mesma ideia.

“M-ciity”

M = C(1 + i)t

Observe que os juros compostos não são obtidos diretamente dessa fórmula, mas, sim, pela 
diferença entre Montante (M) e Capital (C):

M = C + J

J = M – C

Mais dicas e macetes conversaremos melhor nas aulas. 
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Razão, proporção e porcentagem
1) Calcule a razão entre:
a) 30 e 12

b) 12 e 30

2) Determine o valor de a.

23
8

5
2

+
=

a

3) Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta Amazônica, consi-
derando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região 
citada.

4) Num torneio, um jogador de pingue-pongue disputou quinze partidas. Venceu seis das dez pri-
meiras partidas e três das ultimas cinco. Na totalidade,o número de partidas que o jogador venceu 
corresponde a um percentual de:
a) 45%

b) 50%

c) 75%

d) 60%

5) Enem 2013 - Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar 
cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de bri-
ta. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão 14m³ 
betoneira com de concreto.m³, qual é o volume de cimento, emna carga de concreto trazido pela 
betoneira?
a) 1,75

b) 2,00

c) 2,33

d) 4,00

e) 8,00

6) Enem 2013 - O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um 
mês deverá pagar Imposto de Renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do 
lucro obtido com a venda das ações.
Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou R$ 26 mil terá de pagar de 
Imposto de Renda à Receita Federal o valor de
a) R$ 900,00.

b) R$ 1200,00.

c) R$ 2100,00.

d) R$ 3900,00

e) R$ 5100,00
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7) Enem 2013 – 1ª Azul – 174 (D)
A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. 

Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado 
no mapa do Brasil.
Esse número é
a) menor que 10.

b) maior que 10 e menor que 20.

c) maior que 20 e menor que 30.

d) maior que 30 e menor que 40.

e) maior que 40.

8) Enem 2017 – 2ª Azul – 176 (F)
Estimativas do IBGE para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, aponta-
vam uma participação por região conforme indicado no gráfico.

As estimativas indicavam que as duas regiões maiores produtoras produziriam, juntas, um total de 
119,9 milhões de toneladas dessas culturas, em 2012.
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 3 jul. 2012

De acordo com esses dados, qual seria o valor mais próximo da produção, em milhão de tonelada, 
de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2012, na Região Sudeste do país?
a) 10,3.

b) 11,4.

c) 13,6.

d) 16,5.

e) 18,1



FACULDADE ENAU

109

ENEM É NOW

f a c u l d a d e e n a u . c o m . b r

9) Enem 2017 – 2ª Azul – 156 (F)
O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil, em milhões de 
unidades, no período de 2006 a 2011.
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De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil, de 2007 
para 2011, foi de
a) 8,53%

b) 85,17%

c) 103,04%

d) 185,17%

e) 345,00%

10) Enem 2017 – 2ª Azul – 174 (M)
Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta e de 25% do preço de custo da camiseta 
pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda e de 30% do preço de custo da bermuda, e na 
venda de uma calça o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Um cliente comprou nessa 
loja duas camisetas, cujo preço de custo foi R$ 40,00 cada uma, uma bermuda que teve preço de 
custo de R$ 60,00 e duas calças, ambas com mesmo preço de custo. Sabe-se que, com essa com-
pra, o cliente proporcionou um lucro de R$ 78,00 para a loja.
Considerando essas informações, qual foi o preço de custo, em real, pago por uma calça?
a) 90

b) 100

c) 125

d) 195

e) 200

11) Enem 2016 – 2ª Azul – 170 (M)
Em um trabalho escolar, João foi convidado a calcular as áreas de vários quadrados diferentes, dis-
postos na sequência, da esquerda para a direita, como mostra a figura.

O primeiro quadrado da sequência tem lado medindo 1 cm, o segundo quadrado tem lado medindo 
2 cm, o terceiro quadrado tem lado medindo 3 cm e assim por diante. O objetivo do trabalho é iden-
tificar em quanto a área de cada quadrado da sequência excede a área do quadrado anterior. A área 
do quadrado que ocupa a posição n, na sequência foi representada por A

n
.

Para n ≥ 2, o valor da diferença A
n
 –A

n–1
, em centímetro quadrado, é igual a
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a) 2n – 1

b) 2n + 1

c) –2n + 1

d) (n – 1)2

e) n2 – 1

Funções:

12) Resolva as equações:

a) 4
7

5
2 xx

=

b) 
1

1
1
=

−
−

x
x

13) Resolva as sequintes equações em R:
a) 4x² - 100 = 0

b) (2x²+7x)(5x+9) = 0

c) y² +10y +25=0

d) x² -4x + 10 = 3x – 2

14) Enem 2016 – 2ª Azul – 148 (M)
O Índice de Massa Corporal (IMC) pode ser considerado uma alternativa prática, fácil e barata para a 
medição direta de gordura corporal. Seu valor pode ser obtido pela fórmula IMC = Massa/ (altura)2, 
na qual a massa é em quilograma e a altura, em metro. As crianças, naturalmente, começam a vida 
com um alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhecem, por 
isso os cientistas criaram um IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos dois aos vinte 
anos de idade, chamado de IMC por idade.
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O gráfico mostra o IMC por idade para meninos.

Uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de dez anos de idade, com 1,20 m de altura 
e 30,92 kg. 
Disponível em: http://saude.hsw.uol.com. Acesso em: 31 jul. 2012 

Para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimo e máximo que esse menino precisa 
emagrecer, em quilograma, devem ser, respectivamente,
a) 1,12 e 5,12.

b) 2,68 e 12,28.

c) 3,47 e 7,47.

d) 5,00 e 10,76.

e) 7,77 e 11,77.

15) Enem 2017 – 2ª Azul – 180 (F)
Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico repre-
senta o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se esten-
de até o último dia, o dia 30.

A representação algébrica do lucro (L) em função do tempo (t) é
a) L(t) = 20t + 3 000
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b) L(t) = 20t + 4 000

c) L(t) = 200t

d) L(t) = 200t – 1 000

e) L(t) = 200t + 3 000

16) Enem 2017 – 2ª Azul – 154 (F)
Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem 
será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa 
situação.

Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1 200 e 900 dólares, respectivamente.
Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetá-
rios, em dólar, desses bens?
a) 30.

b) 60.

c) 75.

d) 240.

e) 300.

17) Enem 2013 – 1ª Azul – 172 
A temperatura T de um forno (em graus centígrados) é reduzida por um sistema a partir do instante 
de seu desligamento (t = 0) e varia de acordo com a expressão T(t) = – + 400, com t em minutos. 
Por motivos de de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a 
temperatura de 39°C.
Qual o tempo mínimo de espera, em minutos, após se desligar o forno, para que a porta possa ser 
aberta?
a) 19,0 

b) 19,8

c) 20,0

d) 38,0

e) 39,0

18) Enem 2017 – 1ª Azul – 168 (M)
A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na 
Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na Figura 1 ilustra uma 
das abóbadas na entrada principal da capela. A Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, 
com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos.
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Qual a medida da altura H, em metro, indicada na Figura 2?
a) 16/3

b) 31/5

c) 25/4

d) 25/3

e) 75/2

19) Enem 2015 – 2ª Azul – 145 (F)
Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$ 20,00 ao partici-
pante, 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 acertou o alvo?
a) 30

b) 36

c)  50

d) 60

e) 64

20) No lançamento de um dado:
a) qual a probabilidade de ocorrer face 6?

b) qual a probabilidade de ocorrer face par?

21) Enem 2017 – 1ª Azul – 178 (F)
Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de 
futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos 
outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram 
que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro:
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Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?
a) 64

b) 56

c) 49

d) 36

e) 28

22) Enem 2015
A bandeira de um estado é formada por cinco faixas, A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura.

Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adja-
centes não sejam pintadas com a mesma cor.
O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira, com a exigência acima, é
a) 1 X 2 X 1 X 1 X 2.

b) 3 X 2 X 1 X 1 X 2.

c) 3 X 2 X 1 X 1 X 3.

d) 3 X 2 X 1 X 2 X 2.

e) 3 X 2 X 2 X 2 X 2.
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1) Dada a figura a seguir e sabendo-se que os dois quadrados possuem lados iguais a 4cm, sendo 
O o centro de um deles, quanto vale a área da parte preenchida?

a) 100.         b) 20.           c) 5.            d) 10.          e) 14.

2) A área de uma sala com a forma da figura ao lado é de:

 a) 30 m2                  c) 28 m2                   e) 22,5 m2  

b) 26,5 m2               d) 24,5 m2       

3) A área A de um triângulo pode ser calculada pela fórmula:

            

onde a, b, c são os comprimentos dos lados e p é o semi-perímetro. Calcule a área do triângulo 
cujos lados medem 21, 17 e 10 centímetros.
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4) De uma chapa quadrada de papelão recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a 
medida do diâmetro dos círculos é 10 cm, qual a área (em cm2) não aproveitada da chapa?

a) 40 - 20 π       b) 400 - 20 π          c) 100 - 100 π         d) 20 - 20         e) 400 - 100 π

5) Calcule a área do triângulo ao lado

6) Determine a área de um triângulo isósceles de perímetro igual a 32cm, sabendo que sua base 
excede em 2cm cada um dos lados congruentes.

7) A altura de um trapézio isósceles mede 33 m, a base maior, 14m, e o perímetro, 34m. 
Determine a área desse trapézio.

8) Mariana construiu um salão de festas cujo piso tem a forma de um trapézio (veja figura abaixo). 
Para cobrir o piso, Mariana escolheu uma lajota quadrada cujo lado mede 30cm. Quantas lajotas 
serão necessárias para cobrir completamente o salão, considerando que devem ser comprados 5% 
a mais para repor eventuais lajotas quebradas?

9) A base e a altura de um triângulo formam par ordenado (b,a) que soluciona o sistema de 
equações : 





=−
=+

1032
15

yx
yx
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Determine a área desse triângulo.

10) Calcule a área da figura pintada de 
amarelo formada por dois losangos par-
cialmente sobrepostos

11) (SARESP) O piso de uma varanda é feito 
com ladrilhos quadrados de dois tamanhos. A 
medida do lado do ladrilho maior é o dobro da 
medida do lado do ladrilho menor. 
Considere as afirmativas:

a) O perímetro do ladrilho maior é o dobro do 
perímetro do ladrilho menor.
b) O perímetro do ladrilho maior é o quádruplo 
do perímetro do ladrilho menor.
c) A área do ladrilho maior é o dobro da área do 
ladrilho menor.
d) A área do ladrilho maior é o triplo da área do 
ladrilho menor.
Qual a alternativa correta?

12)  Calcule a área da parte colorida mais escura das seguintes figuras planas.

a)

lado = 20cm

b)

lado = 20cm

c)
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d) e) f)

13) Calcular a distância entre os pontos:

a) A (7;4) B(4;0)

b) A (1;1) B (-1;-2)

14) Quais são as coordenadas do ponto médio dos segmentos?

a) A(2;3)  B(-2;5) 

b) E(-2;5) F (-4;1)

15) Verifique se os pontos A, B e C são colineares:

a) A (1;2)  B(3,0) e C(0;3)

b) A (2;1) B(5;0) e C(-1;2)

16) Determine a equação das retas que passa pelos pontos:

a) A(3;4)  e B(5;2)

b) A(-3;4)  e B(7;5)
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17) Calcule o valor de y em cada figura:

a)        b) 

18) Um determinado triangulo retângulo ABC, com ângulo reto no vértice A, tem AB = 6 cm, AC =       
, BC = 12 cm. Calcule os valores dos ângulos B e C. 

19) Calcule a largura de um rio em que a distância entre dois pontos A e B na mesma margem é 
de 100m. Do ponto A avista-se perpendicular a margem um ponto C na outra margem e obteve-se 
um ângulo de 30º graus com o ponto C. 

20) Encontre x e y nas figuras. 

a)     
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