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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
 
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 65 

questões numeradas de 1 a 65, relativas à 
TODAS as disciplinas. 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES 
contém a quantidade de questões 
mencionadas na instrução anterior. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer 
defeito ou apresente divergência, comunique 
ao professor aplicador da sala para que ele 
tome as providências cabíveis. 

3. Assinale no gabarito a sua opção de Língua 
Estrangeira. As questões de Língua Inglesa 
são as de 56 a 60 e as questões de Língua 
Espanhola de 61 a 65. 

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

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

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

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

respostas estejam corretas. 
8. O tempo disponível para esta prova depende 

da organização de cada estabelecimento em 
que ela será aplicada.  

9. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu 
CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão considerados na 
avaliação. 

10. Você será excluído do simulado no caso de:  
a) prestar, em qualquer documento, 

declaração falsa ou inexata; 
b) agir com incorreção ou descortesia para 

com qualquer participante ou pessoa 
envolvida no processo de aplicação das 
provas; 

c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no 
local de aplicação das provas, incorrendo 
em comportamento indevido durante a 
realização do Exame; 

d) se comunicar, durante as provas, com 
outro participante verbalmente, por escrito 
ou por qualquer outra forma; 

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

f) utilizar livros, notas ou impressos durante 
a realização do Exame. 

 

http://goo.gl/cQZlP
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HISTÓRIA 

 
 
QUESTÃO 01 (ENEM 2009 – questão 49) 
 
A Idade Média é um extenso período da História do 
Ocidente cuja memória é construída segundo as 
circunstâncias das épocas posteriores. Assim, desde 
o Renascimento, esse período vem sendo alvo de 
diversas interpretações que dizem mais sobre o 
contexto histórico em que são produzidas do que 
propriamente sobre o período Medieval.   
 
Um exemplo acerca do que está exposto no texto 
acima é 
 
a a associação que Hitler estabeleceu entre o III 

Reich e o Sacro Império Romano Germâmico. 
b o retorno dos valores cristãos medievais, presentes 

nos documentos do Concílio Vaticano II. 
c a luta dos negros sul-africanos contra o apartheid 

inspirada por valores dos primeiros cristãos. 
d o fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, 

que se justificava na amplitude de poderes que 
tivera Carlos Margo. 

e a tradição heróica da cavalaria medieval, que foi 
afetada negativamente pelas produções 
cinematográficas de Hollywood. 

 
 
QUESTÃO 02 (ENEM 2009 – questão 57) 
 
Na década de 30 do século XIX, Tocqueville 
escreveu as seguintes linhas a respeito da 
moralidade nos EUA: “A opinião pública norte-
americana é particularmente dura com a falta de 
moral, pois esta desvia a atenção frente à busca do 
bem-estar e prejudica a harmonia doméstica, que é 
tão essencial ao sucesso dos negócios. Nesse 
sentido, pode-se dizer que ser casto é uma questão 
de honra”. 
 

TOCQUEVILLE, A . Democracy in America. Chicago: 
Encyclopaedia Britânica, Inc., Great Books 44, 1990 (adaptado) 

 
Do trecho, infere-se que, para Tocqueville, os norte-
americanos do seu tempo 
 
a buscavam o êxito, descurando as virtudes 

cívicas. 
b tinham na vida moral uma garantia de 

enriquecimento rápido. 
c valorizavam um conceito de honra dissociada do 

comportamento ético. 
d relacionavam a conduta moral dos indivíduos 

com o progresso econômico. 
e acreditavam que o comportamento casto 

perturbava a harmonia doméstica. 

QUESTÃO 03 (ENEM 2011 – questão 01) 
 
O movimento dos Caras-Pintadas, no início dos 
anos 1990, arrebatou milhares de jovens no Brasil. 
Nesse contexto, a juventude, movida por um forte 
sentimento cívico 
 
a aliou-se aos partidos de oposição e organizou 

a campanha Diretas Já. 
b manifestou-se contra a corrupção e pressionou 

pela aprovação da Lei da Ficha Limpa. 
c engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou 

a internet para agendar suas manifestações. 
d espelhou-se no movimento estudantil de 1968 

e protagonizou ações revolucionárias armadas. 
e tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou 

no processo de impeachment do então 
presidente Collor. 

 
 
QUESTÃO 04 (ENEM 2011 – questão 03) 
 
No mundo árabe, países governados há décadas 
por regimes políticos centralizadores contabilizam 
metade da população com menos de 30 anos; 
desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se 
sem perspectivas de futuro e diante da estagnação 
da economia, esses jovens incubam vírus 
sedentos por modernidade e democracia. Em 
meados de dezembro (2010), um tunisiano de 26 
anos põe fogo ao próprio corpo em protesto por 
trabalho, justiça e liberdade. Uma série de 
manifestações eclode na Tunísia e, como uma 
epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar 
pelos países vizinhos, derrubando em seguida o 
ditador do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes 
sociais – como facebook e twitter – ajudaram a 
mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas 
do Golfo Pérsico. 
 

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L.; A Epidemia da Liberdade. 
Istoé Internacional. 2Mar2011 (adaptado) 

 
Considerando os movimentos políticos 
mencionados no texto, o acesso à internet permitiu 
aos jovens árabes 
 
a reforçar a atuação dos regimes políticos 

existentes. 
b tomar conhecimento dos fatos sem se 

envolver. 
c manter distanciamento necessário à sua 

segurança.   
d disseminar vírus capazes de destruir 

programas dos computadores. 
e difundir ideias revolucionárias que mobilizaram 

a população. 



 
 

4 

QUESTÃO 05 – (ENEM 2010 – questão 20) 
 
Para consolidar-se como governo, a República 
precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o 
passado monarquista e incorporar distintas vertentes 
do republicanismo. Tiradentes, não deveria ser visto 
como herói republicano radical, mas sim, como herói 
cívico religioso, como mártir, integrador, portador da 
imagem do povo inteiro. 
 

CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da 
República do Brasil. São Paulo. Cia das Letras, 1990.   

 
A Primeira República brasileira precisava construir 
uma figura heróica capaz de congregar diferenças e 
sustentar simbolicamente o novo regime. Optando 
pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como 
Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do 
inconfidente em herói nacional evidencia que o 
esforço de construção de um simbolismo por parte da 
República estava relacionado 
 
a ao caráter nacionalista e republicano da 

inconfidência, evidenciado nas ideias e na 
atuação de Tiradentes. 

b à identificação da Conjuração Mineira como o 
movimento precursor do positivismo brasileiro. 

c ao fato de a proclamação da República ter sido 
um movimento de poucas raízes populares, que 
precisava de legitimação. 

d à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que 
proporcionaria, a um povo católico como o 
brasileiro, uma fácil identificação. 

e ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem 
liderado movimentos separatistas no Nordeste e 
no Sul do país. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

 
QUESTÃO 06 (ENEM 2009 - questão 90) 
 
As áreas do planalto do cerrado – como a chapada 
dos Guimarães, a serra de Tapirapuã e a serra dos 
Pareci, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 
400m a 800m – são importantes para a planície 
pantaneira mato-grossense (com altitude média 
inferior a 200m), no que se refere à manutenção do 
nível de água, sobretudo durante a estiagem. Nas 
cheias, a inundação ocorre em função da alta 
pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento 

de lençóis freáticos e da baixa declividade do relevo, 
entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande 
biodiversidade é assegurada pelas águas da calha 
dos principais rios, cujo volume tem diminuído, 
principalmente nas cabeceiras.  
 

Cabeceiras ameaçadas. Ciência Hoje. Rio de Janeiro: SBPC, Vol. 
42, jun. 2008 (adaptado). 

 
A medida mais eficaz a ser tomada, visando à 
conservação da planície pantaneira e à preservação 
de sua grande biodiversidade, é a conscientização da 
sociedade e a organização de movimentos sociais 
que exijam 
 
a a criação de parques ecológicos na área do 

pantanal mato-grossense. 
b a proibição da caça e da pesca, que tanto 

ameaçam a biodiversidade. 
c o aumento das pastagens na área de planície, 

para que a cobertura vegetal, composta de 
gramíneas, evite a erosão do solo. 

d o controle do desmatamento e da erosão, 
principalmente nas nascentes dos rios 
responsáveis pelo nível das águas durante o 
período de cheias. 

e a construção de barragens, para que o nível das 
águas dos rios seja mantido, sobretudo na 
estiagem, sem prejudicar os ecossistemas. 

 
 
QUESTÃO 07 (ENEM 2010 - questão 2) 
 
Antes, eram apenas as grandes cidades que se 
apresentavam como império  da técnica, objeto de 
modificações, suspensões, acréscimos, cada vez 
mais sofisticadas e carregadas de artifício. Esse 
mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural. 
 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
Considerando a transformação mencionada no texto, 
uma consequência socioespacial que caracteriza o 
atual mundo rural brasileiro é 
 
a a redução do processo de concentração de terras. 
b o aumento do aproveitamento de solos menos 

férteis. 
c a ampliação do isolamento do espaço rural. 
d a estagnação da fronteira agrícola do país. 
e a diminuição do nível de emprego formal. 
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QUESTÃO 08 (ENEM 2011 - questão 04) 
  
A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não 
vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda 
essa taxa de desmatamento de quase 20 mil 
quilômetros quadrados ao ano, na última década do 
século XX, para que uma  pequena parcela de 
brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 
natural do país está sendo torrado. 
 

                                         AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à 
práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 
Um processo econômico que tem contribuído na 
atualidade para acelerar o problema ambiental 
descrito é: 
 
a Expansão do Projeto Grande Carajás, com 

incentivos à chegada de novas empresas 
mineradoras. 

b Difusão do cultivo da soja com a implantação de 
monoculturas mecanizadas. 

c Construção da rodovia Transamazônica, com o 
objetivo de interligar a região Norte ao restante do 
país. 

d Criação de áreas extrativistas do látex das 
seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e Ampliação do polo industrial da Zona Franca de 
Manaus, visando atrair empresas nacionais e 
estrangeiras. 

 
 
QUESTÃO 09 (ENEM 2011 - questão 28) 
 
Subindo morros, margeando córregos ou penduradas, 
em palafitas as favelas fazem parte da paisagem de 
um terço dos municípios do país, abrigando mais de 
10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível 
em: http://www.revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 

 
A situação das favelas no país reporta a graves 
problemas de desordenamento territorial. Nesse 
sentido, uma característica comum a esses espaços 
tem sido 
 
a o planejamento para a implantação de 

infraestruturas urbanas necessárias para atender 
as necessidades básicas dos moradores. 

b a organização de associações de moradores  
interessadas na melhoria do espaço urbano e 

financiadas pelo poder público.  
c a presença de ações referentes à educação  

ambiental com consequente preservação dos    
espaços naturais circundantes. 

d a ocupação de áreas de risco suscetíveis a  
enchentes ou desmoronamentos com 
consequentes   perdas materiais e humanas. 

e o isolamento socioeconômico dos moradores 
ocupantes desses espaços com a resultante     
multiplicação de políticas que tentam reverter 
esse quadro. 

 
 
QUESTÃO 10 (ENEM 2009 - questão 15) 
 
Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva 
ácida”, descrevendo precipitações ácidas em 
Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do 
acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre 
na atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa  
camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas  
de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente 
ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem 
lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, 
podendo provocar a reação em regiões distantes. A 
água de forma pura apresenta pH 7, e, ao contatar 
agentes poluidores, reage modificando o seu pH para 
5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, 
deixando conseqüências. 
 
 

Disponível em: http://www.brasilescola.com. Acesso em: 18 maio 
2010 (adaptado). 

 
O texto aponta para um fenômeno atmosférico 
causador de graves problemas ao meio ambiente: a 
chuva ácida (pluviosidade com pH baixo). Esse 
fenômeno tem como 
 
a a corrosão de metais, pinturas, monumentos 

históricos, destruição da cobertura vegetal e 
acidificação de lagos.  

b a diminuição do aquecimento global, já que esse 
tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. 

c a destruição da fauna e da flora, e redução dos 
recursos hídricos, com o assoreamento dos rios. 

d as enchentes, que atrapalham a vida do cidadão 
urbano, corroendo, em curto prazo, automóveis e 
fios de cobre da rede elétrica.. 

e a degradação da terra nas regiões semi-áridas,  
localizadas, em sua maioria, no Nordeste do 
nosso país.  
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FILOSOFIA 
 
 
QUESTÃO 11 (ENEM 2009 – questão 60) 
 
Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor 
conjunto de normas e naquela dotada de homens 
absolutamente justos, os cidadãos não devem viver 
uma vida de trabalho trivial ou de negócios — esses 
tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as 
qualidades morais —, tampouco devem ser 
agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é 
indispensável ao desenvolvimento das qualidades 
morais e à prática das atividades políticas”.VAN 
ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-estado. 
São Paulo: Atual, 1994. 
 
O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, 
permite compreender que a cidadania 
 
a possui uma dimensão histórica que deve ser 

criticada, pois é condenável que os políticos de 
qualquer época fiquem entregues à ociosidade, 
enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. 

b era entendida como uma dignidade própria dos 
grupos sociais superiores, fruto de uma 
concepção política profundamente hierarquizada 
da sociedade. 

c estava vinculada, na Grécia antiga, a uma 
percepção política democrática, que levava todos 
os habitantes da polis a participarem da vida 
cívica. 

d tinha profundas conexões com a justiça, razão 
pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser 
dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. 

e vivida pelos atenienses era, de fato, restrita 
àqueles que se dedicavam à política e que tinham 
tempo para resolver os problemas da cidade. 

 
 
QUESTÃO 12 (ENEM 2011 – questão 21) 
 
TEXTO I 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte 
do processo decisório sobre aquilo que terá 
consequência na vida de toda coletividade.  
 

GALLO, S. etal. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. 
Campinas: Papirus,1997 (adaptado). 

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

Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso 
em: 24 abr. 2010. 

 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada 
no Texto I, os meios de comunicação, de acordo com 

o Texto II, assumem um papel relevante na sociedade 
por 
 
a orientarem os cidadãos na compra dos bens 

necessários à sua sobrevivência e bem-estar. 
b fornecerem informações que fomentam o debate 

político na esfera pública.. 
c apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos 

fatos. 
d propiciarem o entretenimento, aspecto relevante 

para conscientização política. 
e promoverem a unidade cultural, por meio das 

transmissões esportivas. 
 
 
QUESTÃO 13 (ENEM 2011 – questão 38) 
 
Acompanhando a intenção da burguesia renascentista 
de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o 
espaço geográfico, através da pesquisa científica e da 
invenção tecnológica, os cientistas também iriam se 
atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o 
movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a 
expressão e o sentimento. SEVCENKO, N. O 
Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984. 
 
O texto apresenta um espírito de época que afetou 
também a produção artística, marcada pela constante 
relação entre 
 
a fé e misticismo. 
b ciência e arte. 
c cultura e comércio. 
d política e economia. 
e astronomia e religião. 
 
 
QUESTÃO 14 (ENEM 2010 – questão 29) 
 
A política foi, inicialmente, a arte de impedir as 
pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. 
Posteriormente passou a ser a arte de compelir as 
pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada 
entendem.   
 

VALÉRY, P. Cadernos. Apud BENEVIDES, M. V. M. A cidadania 
ativa. São Paulo: Ática, 1996. 

 
Nessa definição o autor entende que a história da 
política está dividida em dois momentos principais: um 
primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e um 
segundo, caracterizado por uma democracia 
incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento 
comum a esses momentos da história política? 
 
a a distribuição equilibrada do poder. 
b o impedimento da participação popular. 
c o controle das decisões por uma minoria. 
d a valorização das opiniões mais competentes. 
e a sistematização dos processos decisórios. 
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QUESTÃO 15 (ENEM 2010 – questão 44) 
 
Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um 
sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, 
nem sujeito empírico puramente natural. Ele é 
simultaneamente os dois, na medida em que é um 
sujeito histórico-social. Assim a ética adquire um 
dimensionamento político uma vez que a ação do 
ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada 
fora da relação social coletiva. Desse modo, a ética se 
entrelaça,  necessariamente, com a política, entendida 
esta como a área de avaliação dos valores que 
atravessam  as relações sociais e que interliga os 
indivíduos entre si.  SEVERINO, A. J. Filosofia. São 
Paulo: Cortez, 1992 (adaptado). 
 
O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo 
de formação da ética na sociedade contemporânea, 
ressalta 
 
a os conteúdos éticos decorrentes das ideologias 

político-partidárias. 
b o valor da ação humana derivada de preceitos 

metafísicos. 
c a sistematização de valores desassociados da 

cultura. 
d o sentido coletivo e político das ações humanas 

individuais. 
e o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos. 
 
 

SOCIOLOGIA 
 
 
QUESTÃO 16 (ENEM 2009 - questão 53) 
 
O ano de 1968 ficou conhecido pela efervescência 
social, tal como se pode comprovar pelo seguinte 
trecho, retirado de texto sobre propostas preliminares 
para uma revolução cultural: “É preciso discutir em 
todos os lugares e com todos. O dever de ser 
responsável e pensar politicamente diz respeito a 
todos, não é privilégio de uma minoria de iniciados. 
Não devemos nos surpreender com o caos das idéias, 
pois essa é a condição para a emergência de novas 
idéias. Os pais do regime devem compreender que 
autonomia não é uma palavra vã; ela supõe a partilha 
do poder, ou seja, a mudança de sua natureza. “Que 
ninguém tente rotular o movimento atual; ele não tem 
etiquetas e não precisa delas”. 

Journal de la comune étudiante. Textes et documents. Paris: Seuil, 
1969 (adaptado). 

Os movimentos sociais, que marcaram o ano de 
1968, 
 
a foram manifestações desprovidas de conotação 

política, que tinham o objetivo de questionar  a 
rigidez dos padrões de comportamento social 
fundados em valores tradicionais da moral  
religiosa. 

b restringiram-se às sociedades de países 
desenvolvidos, onde a industrialização 
avançada, a  penetração dos meios de 
comunicação de massa e a alienação cultural 
que deles resultava  eram mais evidentes. 

c resultaram no fortalecimento do 
conservadorismo político, social e religioso que 
prevaleceu nos países ocidentais durante as 
décadas de 70 e 80. 

d tiveram baixa repercussão no plano político, 
apesar de seus fortes desdobramentos nos 
planos social e cultural, expressos na mudança 
de costumes e na contracultura. 

e inspiraram futuras mobilizações, como o 
pacifismo, o ambientalismo, a promoção da 
equidade de gêneros e a defesa dos direitos 
das minorias. 

 
 
QUESTÃO 17 (ENEM 2011 - questão 17) 
 
Na década de 1990, os movimentos sociais 
camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de 
outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a 
ação dos movimentos sociais vem construindo 
lentamente um conjunto de praticas democráticas no 
interior das escolas, das comunidades, dos grupos 
organizados e na interface da sociedade civil com o 
Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os 
motores no processo de construção democrática. 
 
SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: 
participação e possibilidades das praticas democráticas. Disponível 
em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010 (adaptado). 
 
Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem 
para o processo de construção democrática, porque 
 
a determinam o papel do Estado nas 

transformações socioeconômicas. 
b aumentam o clima de tensão social na sociedade 

civil. 
c pressionam o Estado para o atendimento das 

demandas da sociedade. 
d privilegiam determinadas parcelas da sociedade 

em detrimento das demais. 
e propiciam a adoção de valores éticos pelos 

órgãos do Estado. 
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QUESTÃO 18 (ENEM 2011 - questão 16) 
 
Estamos testemunhando o reverso da tendência 
histórica da assalariação do trabalho e socialização da 
produção, que foi característica predominante na era 
industrial. A nova organização social e econômica 
baseada nas tecnologias da informação visa à 
administração descentralizadora, ao trabalho 
individualizante e aos mercados personalizados. As 
novas tecnologias da informação possibilitam, ao 
mesmo tempo, a descentralização das tarefas e sua 
coordenação em uma rede interativa de comunicação 
em tempo real, seja entre continentes, seja entre os 
andares de um mesmo edifício.  
 
CASTELLS, M. A sociedade em rede . São Paulo: Paz e Terra, 2006 

(adaptado). 
 
No contexto descrito, as sociedades vivenciam 
mudanças constantes nas ferramentas de 
comunicação que afetam os processos produtivos nas 
empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm 
provocado: Escolher uma resposta. 
 
a o avanço do trabalho flexível e da terceirização 

como respostas às demandas por inovação e com 
vistas à mobilidade de investimentos. 

b o aprofundamento dos vínculos dos operários 
com as linhas de montagem sob a influência dos 
modelos orientais de gestão. 

c a autonomização crescente das máquinas e 
computadores em substituição ao trabalho dos 
especialistas técnicos e gestores. 

d o fortalecimento do diálogo entre operários, 
gerentes, executivos e clientes com a garantia de 
harmonização das relações de trabalho. 

e o aumento das formas de tele trabalho como 
solução de larga escala para o problema do 
desemprego crônico. 

 
 
 
QUESTÃO 19 (ENEM 2011 - questão 27) 
 
A maioria desses estudos diz respeito as crianças – o 
que e bastante compreensível pela quantidade de 
tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas 
possíveis implicações desse comportamento para a 
socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são 
o impacto da televisão no âmbito do crime e da 
violência e a natureza das noticias exibidas na 
televisão.   
 

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

programas infantis por meio da observação. 
b adquirem conhecimentos variados que incentivam 

o processo de interação social. 
c interiorizam padrões de comportamento e papeis 

sociais com menor visão critica. 
d observam formas de convivência social baseadas 

na tolerância e no respeito. 
e apreendem modelos de sociedade pautados na 

observância das leis.  
 
 
QUESTÃO 20 (ENEM 2011 - questão 32) 
 
A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no 
currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental 
e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do 
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira e 
determina que o conteúdo programático incluirá o 
estudo da História da África e dos africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro 
na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil, 
além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de 
novembro como data comemorativa do "Dia da 
Consciência Negra". 
 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 
(adaptado). 

 
A referida lei representa um avanço não só para a 
educação nacional, mas também para a sociedade 
brasileira, porque 
 
a legitima o ensino das ciências humanas nas 

escolas. 
b divulga conhecimentos para a população afro-

brasileira. 
c reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e 

sua cultura. 
d garante aos afrodescendentes a igualdade no 

acesso à educação. 
e impulsiona o reconhecimento da pluralidade 

étnico-racial do país. 
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BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 21 (ENEM 2009 - questão 10) 
 
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 (CO2), 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 CO2 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 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 CO2 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 CO2 
atmosférico. 

 
QUESTÃO 22 (ENEM 2009 - questão 34) 
 
O lixo orgânico de casa – constituído de restos de 
verduras, frutas, legumes, cascas de ovo, aparas de 
grama, entre outros –, se for depositado nos lixões, 
pode contribuir para o aparecimento de animais e de 
odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem gera 
um excelente adubo orgânico, que pode ser usado no 
cultivo de hortaliças, frutíferas e plantas ornamentais. 
A produção do adubo ou composto orgânico se dá por 
meio da compostagem, um processo simples que 
requer alguns cuidados especiais. O material que é 
acumulado diariamente em recipientes próprios deve 
ser revirado com auxílio de ferramentas adequadas, 
semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É preciso 
também umedecê-lo periodicamente. O material de 

restos de capina pode ser intercalado entre uma 
camada e outra de lixo da cozinha. Por meio desse 
método, o adubo orgânico estará pronto em 
aproximadamente dois a três meses. 
 

Como usar o lixo orgânico em casa? Ciência Hoje, v. 42, jun. 2008 
(adaptado). 

 
Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu 
próprio adubo orgânico, tenha seguido o 
procedimento descrito no texto, exceto no que se 
refere ao umedecimento periódico do composto. 
Nessa situação, 
 
a o processo de compostagem iria produzir intenso 

mau cheiro. 
b o adubo formado seria pobre em matéria orgânica 

que não foi transformada em composto. 
c a falta de água no composto vai impedir que 

microrganismos decomponham a matéria 
orgânica. 

d a falta de água no composto iria elevar a 
temperatura da mistura, o que resultaria na perda 
de nutrientes essenciais. 

e apenas microrganismos que independem de 
oxigênio poderiam agir sobre a matéria orgânica e 
transformá-la em adubo. 

 
QUESTÃO 23 (ENEM 2011 - questão 73) 
 
Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo 
vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais 
idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor 
imunidade desses grupos contra o vírus. Para 
aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus 
da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para 
os grupos mais suscetíveis. 
 
A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra 
vacina contra agentes causadores de doenças infecto 
- contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas 
porque: 
     
a possui anticorpos contra o agente causador da 

doença.                                 
b possui proteínas que eliminam o agente causador 

da doença.                                                                                   
c estimula a produção de glóbulos vermelhos pela 

medula óssea.                            
d possui linfócitos B e T que neutralizam o agente 

causador da doença.                                                                                    
e estimula a produção de anticorpos contra o 

agente causador da doença.  



 
 

10 

QUESTÃO 24 (ENEM 2010 - questão 69) 
 
 
O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo 
durante a noite, aliado a condições precárias de 
higiene representam fatores de risco para o 
aparecimento de uma infecção denominada ceratite 
microbiana, que causa ulceração inflamatória da 
córnea. Para interromper o processo da doença é 
necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os 
fatores de risco provocam a diminuição da 
oxigenação corneana e determinam mudanças no 
seu metabolismo, de um estado aeróbico para 
anaeróbico. Como decorrência, observa-se a 
diminuição no número e na velocidade de mitoses do 
epitélio, o que predispõe ao aparecimento de 
defeitos epiteliais e a invasão bacteriana. 
 
CRESTA, F. Lente de contato e infecção ocular. Revista Sinopse de 

Oftalmologia. São Paulo: Moreira r.,v.04,n.04,2002(adaptado) 
 
A instalação das bactérias e o avanço do processo 
infeccioso na córnea estão relacionados a algumas 
características gerais desses microrganismos, tais 
como: 
 
a a grande capacidade de adaptação, 

considerando as constantes mudanças no 
ambiente em que se reproduzem e o processo 
aeróbico como a melhor opção desses 
microrganismos para obtenção de energia. 

b a grande capacidade de sofrer mutações, 
aumentando a probabilidade do aparecimento de 
formas resistentes e o processo anaeróbico da 
fermentação como principal via de obtenção de 
energia. 

c a diversidade morfológica entre as bactérias 
aumentando a variedade de tipos de agentes 
infecciosos e a nutrição heterotrófica, como 
forma de esses microrganismos obterem 
matéria-prima e energia. 

d o alto poder de reprodução, aumentando a 
variabilidade genética dos milhares de indivíduos 
e a nutrição heterotrófica, como única forma de 
obtenção de matéria prima desses 
microrganismos. 

e o alto poder de reprodução, originando milhares 
de descendentes geneticamente idênticos entre 
si e a diversidade metabólica, considerando 
processos aeróbicos e anaeróbicos para 
obtenção de energia.  

 
 

QUESTÃO 25 (ENEM 2010 - questão 49) 
 
A cárie dental resulta da atividade de bactérias 
que degradam os açúcares e os transformam 
em ácidos que corroem a porção mineralizada 
dos dentes.O flúor, juntamente com o cálcio e 
um açúcar chamado xilitol agem inibindo esse 
processo. Quando não se escovam os dentes 
corretamente e neles acumulam-se restos de 
alimentos, as bactérias que vivem na boca 
aderem aos dentes, formando a placa 
bacteriana ou biofilme. Na placa, elas 
transformam o açúcar dos restos de alimentos 
em ácidos, que corroem o esmalte do dente, 
formando uma cavidade que é a cárie. Vale 
lembrar que a placa bacteriana se forma 
mesmo na ausência de ingestão de 
carboidratos fermentáveis, pois as bactérias 
possuem polissacarídeos intracelulares de 
reserva. 
 
Disponível em: http://www.diariodasaude.com.br Acesso em: 11 ago 

2010 (adaptado). 
 
Cárie1. destruição de um osso por corrosão 
progressiva. 
 
Cárie dentária: efeito da destruição da 
estrutura dentária por bactérias. 
 

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0.Editora 
Objetiva, 2001 (adaptado). 

 
A partir da leitura do texto, que discute as 
causas do aparecimento de cáries, e da sua 
relação com as informações do dicionário, 
conclui-se que a cárie dental resulta, 
principalmente, de 
 
a falta de flúor e de cálcio na alimentação 

diária da população brasileira. 
b consumo exagerado do xilitol, um açúcar, 

na dieta alimentar diária do indivíduo. 
c redução na proliferação bacteriana quando 

a saliva é desbalanceada pela má 
alimentação. 

d uso exagerado do flúor, um agente que em 
alta quantidade torna-se tóxico à formação 
dos dentes. 

e consumo excessivo de açúcares na 
alimentação e má higienização bucal, que 
contribuem para a proliferação de 
bactérias. 
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QUÍMICA 

 
 
QUESTÃO 26 (ENEM 2011 – questão 50) 
 
Um dos problemas dos combustíveis que contêm 
carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. 
Portanto, uma característica importante, ao se 
escolher um combustível, é analisar seu calor de 
combustão (∆HC

O) definido como a energia liberada 
na queima completa de um mol de combustível no 
estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas 
substâncias que contêm carbono e seu ∆HC

O. 
 

Substância Fórmula ∆HC
O (kJ/mol) 

benzeno C6H6 (l) -3 268 

etanol C2H5OH (l) -1 368 

glicose C6H12O6 (s) -2 808 

metano CH4 (g) -890 

octano C8H18 (l) -5 471 

 
ATKINS, P. Princípios de Química. Bookman, 2007 (adaptado). 

 
Neste contexto, qual dos combustíveis, quando 
queimado completamente, libera mais dióxido de 
carbono no ambiente pela mesma quantidade de 
energia produzida? 
 
a Benzeno. 
b Metano. 
c Glicose. 
d Octano. 
e Etanol. 
 
QUESTÃO 27 (ENEM 2011 – questão 75) 
 
Os refrigerantes têm-se tornado cada vez mais o alvo 
de políticas públicas de saúde. Os de cola 
apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à 
fixação de cálcio, o mineral que é o principal 
componente da matriz dos dentes. A cárie é um 
processo dinâmico de desequilíbrio do processo de 
desmineralização dentária, perda de minerais em 
razão da acidez. Sabe-se que o principal componente 
do esmalte do dente é um sal denominado 
hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da 
sacarose, faz decrescer o pH do biofilme (placa 
bacteriana), provocando a desmineralização do 
esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar 
levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do 
pH, remineralizando o dente. A equação química 

seguinte representa esse processo: 
 

 
 

GROISMAN, S. Impacto do refrigerante nos dentes é avaliado sem 
tirá-lo da dieta. Disponível em: www.isaude.net. Acesso em: 1 maio 

2010 (adaptado). 
 
Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes 
diariamente, poderá ocorrer um processo de 
desmineralização dentária, devido ao aumento da 
concentração de 
 
a OH–, que reage com os íons Ca2+, deslocando o 

equilíbrio para a direita. 
b H+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando 

o equilíbrio para a direita. 
c OH–, que reage com os íons Ca2+, deslocando o 

equilíbrio para a esquerda. 
d H+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando 

o equilíbrio para a esquerda. 
e Ca2+, que reage com as hidroxilas OH–, 

deslocando o equilíbrio para a esquerda. 
 
QUESTÃO 28 (ENEM 2010 – questão 76) 
 
O rótulo de uma garrafa de água mineral natural 
contém as seguintes informações: 
 

Características 
físico-químicas Valor Composição 

química mg/L 

pH a 25 °C 7,54 

bicarbonato 93,84 

cálcio 15,13 

sódio 14,24 

condutividade 
elétrica a 25 °C 

151 
(µS/cm) 

magnésio 3,62 

carbonatos 3,09 

sulfatos 2,3 

resíduo da 
evaporação a 

180 °C 

126,71 
(mg/L) 

potássio 1,24 

fosfatos 0,2 

fluoretos 0,2 
 
As informações químicas presentes no rótulo de 
vários produtos permitem classificar o produto de 
várias formas, de acordo com seu gosto, seu cheiro, 
sua aparência, sua função, entre outras. As 
informações da tabela permitem concluir que essa 
água é 
 
a gasosa. 
b insípida. 
c levemente azeda. 
d um pouco alcalina. 
e radioativa na fonte. 
 

http://www.isaude.net/
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QUESTÃO 29 (ENEM 2010 – questão 80) 
 
Os pesticidas modernos são divididos em várias 
classes, entre as quais se destacam os 
organofosforados, materiais que apresentam efeito 
tóxico agudo para os seres humanos. Esses 
pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao 
qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos 
como oxigênio, enxofre, grupos metoxi ou etoxi, ou 
um radical orgânico de cadeia longa. Os 
organofosforados são divididos em três subclasses: 
Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na 
molécula; Tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla 
ligação com fósforo,é substituído pelo enxofre; e Tipo C, 
no qual dois oxigênios são substituídos por enxofre. 
 

BAIRD, C. Química Ambiental. Bookmam, 2005. 
 
Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo B, que 
apresenta grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está 
representado em: 
 

 
 
QUESTÃO 30 (ENEM 2009 – questão 44) 
 
O álcool hidratado utilizado como combustível veicular 
é obtido por meio da destilação fracionada de 
soluções aquosas geradas a partir da fermentação de 

biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da 
mistura é aumentado, até o limite de 96% em massa.  
 
Considere que, em uma usina de produção de etanol, 
800kg de uma mistura etanol/água com concentração 
20% em massa de etanol foram destilados, sendo 
obtidos 100kg de álcool hidratado 96% em massa de 
etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a 
destilação em questão gerou um resíduo com uma 
concentração de etanol em massa 
 
a de 0%. 
b de 8,0%. 
c entre 8,4% e 8,6%. 
d entre 9,0% e 9,2%. 
e entre 13% e 14%. 
 
 

FÍSICA 
 

 

QUESTÃO 31 (ENEM 2010 – questão 48) 
 
Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são 
utilizados para proteção dos circuitos elétricos. Os 
fusíveis são constituídos de um material de baixo 
ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se 
fundem quando percorrido por uma corrente elétrica 
igual ou maior do que aquela que são capazes de 
suportar. O quadro a seguir mostra uma série de 
fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. 
 

 
 
Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W 
de potência que opera com 36 V. Os dois faróis são 
ligados separadamente, com um fusível para cada 
um, mas, após um mau funcionamento, o motorista 
passou a conectá-lo em paralelo, usando apenas um 
fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação 
suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de 
fusível adequado para a proteção desse novo circuito 
é o 
 

a azul. 
b preto. 
c laranja. 
d amarelo. 
e vermelho. 
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QUESTÃO 32 (ENEM 2009 – questão 23) 
 
O uso da água do subsolo requer o bombeamento para um reservatório elevado. A capacidade de 
bombeamento (litros/hora) de uma bomba hidráulica depende da pressão máxima de bombeio, conhecida como 
altura monométrica H (em metros), do comprimento L da tubulação que se estende da bomba até o reservatório 
(em metros), da altura de bombeio h (em metros) e do desempenho da bomba (exemplificado no gráfico). De 
acordo com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de bombas, para se determinar a quantidade de litros 
bombeados por hora para o reservatório com uma determinada bomba, deve-se: 
 
1. Escolher a linha apropriada na tabela correspondente à altura (h), em metros, da entrada de água na 

bomba até o reservatório. 
2. Escolher a coluna apropriada, correspondente ao comprimento total da tubulação (L), em metros, da bomba 

até o reservatório. 
3. Ler a altura manométrica (H) correspondente ao cruzamento das respectivas linhas e coluna na tabela. 
4. Usar a altura manométrica no gráfico de desempenho para ler a vazão correspondente. 

 
Considere que se deseja usar uma bomba, cujo desempenho é descrito pelos dados acima, para encher um 
reservatório de 1.200 L que se encontra 30 m acima da entrada da bomba. Para fazer a tubulação entre a 
bomba e reservatório seriam usados 200 m de cano. Nessa situação, é de se esperar que a bomba consiga 
encher o reservatório 
 
a entre 30 e 40 minutos. 
b em menos de 30 minutos. 
c em mais de 1h e 40 minutos. 
d entre 40 minutos e 1h e 10 minutos. 
e entre 1h e 10 minutos e 1h e 40 minutos. 
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QUESTÃO 33 (ENEM 2010 – questão 89) 
 
Deseja-se instalar uma estação de geração de energia 
elétrica em um município localizado no interior de um 
pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil 
acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de 
água para consumo, irrigação das lavouras de 
subsistência e pesca. Na região, que possui pequena 
extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. 
A estação em questão irá abastecer apenas o 
município apresentado. 
Qual forma de obtenção de energia, entre as 
apresentadas, é a mais indicada para ser implantada 
nesse município de modo a causar o menor impacto 
ambiental? 
 

a Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio 
no sistema de refrigeração. 

b Eólica, pois a geografia do local é própria para a 
captação desse tipo de energia. 

c Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus 
sistemas não afetaria a população. 

d Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia 
solar que chega à superfície do local. 

e Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é 
suficiente para abastecer a usina construída. 

 
QUESTÃO 34 (ENEM 2011 – questão 78) 
 
Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as 
válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao 
acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e 
aumenta o nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo 
com o Teorema de Stevin, quanto maior a 
profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce 
levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula 
da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu 
enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse 
tipo de sistema proporciona maior economia de água. 

 

A característica de funcionamento que garante essa 
economia é devida 
a a altura do sifão de agua. 
b ao volume do tanque de agua. 
c a altura do nível de agua no vaso. 
d ao diâmetro do distribuidor de agua. 
e à eficiência da válvula de enchimento do tanque. 
 
QUESTÃO 35 (ENEM 2011 – questão 63) 
 
Para que uma substância seja colorida ela deve 
absorver luz na região do visível. Quando uma 
amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a 
soma das cores restantes que são refletidas ou 
transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro 
de absorção para uma substância e é possível 
observar que há um comprimento de onda em que a 
intensidade de absorção é máxima. Um observador 
pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda 
de cores (Figura 2): o comprimento de onda 
correspondente à cor do objeto é encontrado no lado 
oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. 

 
 
Qual a cor da substância que deu origem ao espectro 
da Figura 1? 
a Azul. 
b Verde. 
c Violeta. 
d Laranja. 
e Vermelho. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
QUESTÃO 36 (ENEM 2011 - questão 104)  
 

Conceitos e importância das lutas 
 
Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes 
marciais tiveram duas conotações principais: eram 
praticadas com o objetivo guerreiro ou tinham um 
apelo filosófico como concepção de vida bastante 
significativa. Atualmente, nos deparamos com a 
grande expansão das artes marciais em nível mundial. 
As raízes orientais foram se disseminando, ora pela 
necessidade de luta pela sobrevivência ou para a 
“defesa pessoal”, ora pela possibilidade de ter as 
artes marciais como própria filosofia de vida. 
 

CARREIRO, E. A. Educação Física na escola:implicações para a 
prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 

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

com o objetivo guerreiro afim de garantir 
sobrevivência. 

b apresentam a possibilidade de desenvolver o 
autocontrole, o respeito ao outro e a formação do 
caráter. 

c possuem como objetivo principal a “defesa 
pessoal” por meio de golpes agressivos sobre o 
adversário. 

d sofreram transformações em seus princípios 
filosóficos em razão de sua disseminação pelo 
mundo. 

e se disseminaram pela necessidade de luta pela 
sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. 

 
QUESTÃO 37 (ENEM 2009 - questão 103) 
  
Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o 
resultado das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços 
médicos e acesso à atividade física regular. Quanto 
ao acesso à atividade física, um dos elementos 
essenciais é a aptidão física, entendida como a 
capacidade de a pessoa utilizar seu corpo — incluindo 

músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes 
—, de forma eficiente em suas atividades cotidianas; 
logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a 
aptidão deve ser levada em conta. A partir desse 
contexto, considera-se que uma pessoa tem boa 
aptidão física quando:  
 
a apresenta uma postura regular. 
b pode se exercitar por períodos curtos de tempo. 
c pode desenvolver as atividades físicas do dia-a-

dia, independentemente de sua idade. 
d pode executar suas atividades do dia a dia com 

vigor atenção e uma fadiga de moderada a intensa. 
e pode exercer atividades físicas no final do dia, 

mas suas reservas de energia são insuficientes 
para atividades intelectuais. 

 
QUESTÃO 38 (ENEM 2011 - questão 107)  
 
A dança é um importante componente cultural da 
humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças 
que representam as tradições e a cultura de várias 
regiões do país. Estão ligadas aos aspectos 
religiosos, festas, lendas, fatos históricos, 
acontecimentos do cotidiano e brincadeiras e 
caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras 
simples e populares), figurinos e cenários 
representativos. 
 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de 
São Paulo. Educação Física. São Paulo: 2009 (adaptado) 

 

A dança, como manifestação e representação da 
cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria 
de um povo. Considerando-a como elemento 
folclórico, a dança revela: 
 

a manifestações afetivas, históricas, ideológicas, 
intelectuais  e espirituais de um povo, refletindo 
seu modo de expressar-se no mundo. 

b aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de 
entretenimento de um povo, desconsiderando 
fatos históricos. 

c acontecimentos do cotidiano, sob influência 
mitológica e religiosa de cada religião, 
sobrepondo aspectos políticos. 

d tradições culturais de cada região, cujas 
manifestações rítmicas, são classificadas em um 
ranking das mais originais. 

e lendas, que se sustentam em inverdades 
históricas,  uma vez que são inventadas, e 
servem apenas para a vivência lúdica de um 
povo. 
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QUESTÃO 39 (ENEM 2010 - questão 120) 
 

 
O voleibol é um dos esportes mais praticados na 
atualidade. Está presente nas competições esportivas, 
nos jogos escolares e na recreação. Nesse esporte, 
os praticantes utilizam alguns movimentos específicos 
como: saque, manchete, bloqueio, levantamento, 
toque, entre outros. Na seqüência de imagens, 
identificam-se os movimentos de:  
a sacar e colocar a bola em jogo, defender a bola e 

realizar a cortada como forma de ataque. 
b arremessar a bola, tocar para passar a bola ao 

levantador e bloquear como forma de ataque. 
c tocar e colocar a bola em jogo, cortar para 

defender e levantar a bola para atacar. 
d passar a bola e iniciar a partida, lançar a bola ao 

levantador e realizar a manchete para defender. 
e cortar como forma de ataque, passar a bola para 

defender e bloquear como forma de ataque. 
 
QUESTÃO 40 (ENEM 2010 - questão 110)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O desenvolvimento das capacidades físicas 
(qualidades motoras passíveis de treinamento) ajuda 
na tomada de decisões em relação à melhor execução 
do movimento. A capacidade física predominante no 
movimento representado na imagem é: 
 

a a velocidade, que permite ao músculo executar 
uma sucessão rápida de gestos em 
movimentação de intensidade máxima. 

b a resistência, que admite a realização de 
movimentos durante considerável período de 
tempo, sem perda da qualidade da execução. 

c a flexibilidade, que permite a amplitude máxima 
de um movimento, em uma ou mais articulações, 
sem causar lesões. 

d a agilidade, que possibilita a execução de 
movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de 
direção. 

e o equilíbrio, que permite a realização dos mais 
variados movimentos, com o objetivo de sustentar 
o corpo sobre uma base. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
QUESTÃO 41 (ENEM 2010 – questão 101) 
 
Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site 
da internet. O nome do teste era tentador: “O que 
Freud diria de você”. Uau. Respondi a todas as 
perguntas e o resultado foi o seguinte: “Os 
acontecimentos da sua infância a marcaram até os 
doze anos, depois disso você buscou conhecimento 
intelectual para seu amadurecimento”. Perfeito! Foi 
exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei radiante: 
eu havia realizado uma consulta paranormal com o 
pai da psicanálise, e ele acertou na mosca. Estava 
com tempo sobrando, a curiosidade, e curiosidade é 
algo que não me falta, então resolvi voltar ao teste e 
responder tudo diferente do que havia respondido 
antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas, que 
nada tinham a ver com a minha personalidade. Eu fui 
conferir o resultado que dizia o seguinte: “Os 
acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 
anos, depois disso você buscou conhecimento 
intelectual para seu amadurecimento”. 
 

MEDEIROS, M. Doidas e santas. Porto Alegre, 2008 (adaptado). 
 
Quanto às influências que a internet pode exercer 
sobre os usuários, a autora expressa uma reação 
irônica no trecho:   
 
a “Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada 

tinham a ver”. 
b “Os acontecimentos da sua infância a marcaram 

até os doze anos”. 
c “Dia desses resolvi fazer um teste proposto por 

um site da internet”. 
d “Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o 

seguinte”. 
e Fiquei radiante: eu havia realizado uma consulta 

paranormal com o pai da psicanálise”. 
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QUESTÃO 42 (ENEM 2010 - questão 103) 
 

Transtorno do comer compulsivo 
 
O transtorno do comer compulsivo vem sendo 
reconhecido, nos últimos anos, como uma síndrome 
caracterizada por episódios de ingestão exagerada e 
compulsiva de alimentos, porém, diferentemente da 
bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar 
ganho de peso com os métodos compensatórios. Os 
episódios vêm acompanhados de uma sensação de 
falta de controle sobre o ato de comer, sentimentos de 
culpa e de vergonha. 
Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, 
apresentando uma história de variação de peso, pois 
a comida é usada para lidar com problemas 
psicológicos. O transtorno do comer compulsivo é 
encontrado em cerca de 2% da população em geral, 
mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 
e 30 anos de idade. Pesquisa demonstra que 30% 
das pessoas que procuram tratamento para 
obesidade ou para perda de peso são portadoras de 
transtorno do comer compulsivo. 
 

Disponível em: http://www.abcdasaude.com.br. Acesso em: 1 maio 
2009 (adaptado). 

 
Considerando as ideais desenvolvidas pelo autor, 
conclui-se que o texto tem a finalidade de:  
 
a descrever e fornecer orientações sobre a 

síndrome da compulsão alimentícia. 
b narrar a vida das pessoas que têm o transtorno do 

comer compulsivo. 
c aconselhar as pessoas obesas a perder peso com 

métodos simples. 
d expor de forma geral o transtorno compulsivo por 

alimentação. 
e encaminhar as pessoas para a mudança de 

hábitos alimentícios. 
 
QUESTÃO 43 (ENEM 2011 – questão 101) 
 
TEXTO I 

 
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. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994 

(fragmento). 
 
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 de traços biográficos do 
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.  
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QUESTÃO 44 (ENEM 2011 – questão 97)  

 
 

COSTA, C. Superinteressante. Fev. 2011 (adaptado). 
 

Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que 
em outras áreas, a internet também inovou a forma 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.  
 
 

 

 
QUESTÃO 45 (ENEM 2011 – questão 106) 
 
O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes 
filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros 
sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador 
romano Cícero: A Arte do Envelhecimento. Cícero 
nota, primeiramente, que todas as idades têm seus 
encantos e suas dificuldades. E depois aponta para 
um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter 
uma vida longa, o que significa viver muitos anos. 
Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o 
feito, nos atiramos a um estado de melancolia e 
amargura. Ler as palavras de Cícero sobre 
envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a 
passagem do tempo. 

 
NOGUEIRA, P. Saúde & Bem-Estar Antienvelhecimento. _. 28 abr. 

2008. 
 
O autor discute problemas relacionados ao 
envelhecimento, apresentando argumentos que levam 
a inferir que seu objetivo é  
 
a esclarecer que a velhice é inevitável. 
b contar fatos sobre a arte de envelhecer. 
c defender a ideia de que a velhice é desagradável. 
d influenciar o leitor para que lute contra o 

envelhecimento.   
e mostrar às pessoas que é possível aceitar, sem 

angústia, o envelhecimento. 
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ARTE 
 
 
QUESTÃO 46 (ENEM  2009 – questão 7) 
 
Observe a obra “Objeto Cinético”, de Abraham 
Palatnik, 1966. 

 
Disponível em: http:/www.cronopios.com.br. Acesso em: 29 abr. 

2009. 
 
A arte cinética desenvolveu-se a partir de um 
interesse do artista plástico pela criação de objetos 
que se moviam por meio de motores ou outros 
recursos mecânicos. A obra “Objeto Cinético”, do 
artista plástico brasileiro Abraham Palatnik, pioneiro 
da arte cinética, 
 
a é uma arte do espaço e da luz. 
b muda com o tempo, pois produz movimento. 
c capta e dissemina a luz em suas ondulações. 
d é assim denominada, pois explora efeitos 

retinianos. 
e explora o quanto a luz pode ser usada para criar 

movimento. 
 
 
QUESTÃO 47 (ENEM 2010 - questão 106) 
 
O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança 
popular e folclórica é uma forma de representar a 
cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, 
trabalho e significados. Dançar a cultura de outras 
regiões é conhecê-la, é de alguma forma se apropriar 
dela, é enriquecer a própria cultura. 
 

BREGOLATO, R. A. Cultura corporal da dança. São Paulo: Ícone, 
2007. 

 

As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição 
cultural é obra de um povo que a cria, recria e a 

perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de identificar 
como dança folclórica brasileira 
 
a o Bumba-meu-boi, que é uma dança teatral onde 

personagens contam uma história envolvendo 
crítica social, morte e ressurreição. 

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

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

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

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

 
 
QUESTÃO 48 (ENEM 2010 - questão 123) 
 
”Todas as manhãs quando acordo, experimento um 
prazer supremo: o de ser Salvador Dalí.” 

NÉRET, G. Salvador Dalí. Taschen, 1996. 
 
Assim escreveu o pintor dos ”relógios moles” e das 
”girafas em chamas” em 1931. Esse artista excêntrico 
deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil 
Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do 
movimento surrealista por seu líder, André Breton. 
Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na 
interpretação dos sonhos e estudos de Sigmund 
Freud, denominado “método de interpretação 
paranoico”. Esse método era constituído por textos 
visuais que demonstram imagens 
 
a do fantástico, impregnado de civismo pelo 

governo espanhol, em que a busca pela emoção 
e pela dramaticidade desenvolveram um estilo 
incomparável. 

b do onírico, que misturava sonho com realidade e 
interagia refletindo a unidade entre o consciente e 
o inconsciente como um universo único ou 
pessoal. 

c da linha inflexível da razão, dando vazão a uma 
forma de produção despojada no traço, na 
temática e nas formas vinculadas ao real. 

d do reflexo que, apesar do termo ”paranoico”, 
possui sobriedade e elegância advindas de uma 
técnica de cores discretas e desenhos precisos. 

e da expressão e intensidade entre o consciente e a 
liberdade, declarando o amor pela forma de 
conduzir o enredo histórico dos personagens 
retratados. 
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QUESTÃO 49 (ENEM 2009 - questão 94) 
 
A música pode ser definida como a combinação de 
sons ao longo do tempo. Cada produto final oriundo 
da infinidade de combinações possíveis será diferente 
dependendo da escolha das notas, de suas durações, 
dos instrumentos utilizados do estilo de música, da 
nacionalidade do compositor e do período em que as 
obras foram compostas. 

 
 
Das figuras que representam os grupos musicais em 
ação, pode-se concluir que o(s) grupo(s) mostrado(s) 
na(s) figura(s) 
 
a 1 executa um gênero característico de música 

brasileira, conhecido como chorinho. 
b 2 executa um gênero característico de música 

clássica, cujo compositor mais conhecido é Tom 
Jobim. 

c 3 executa um gênero característico de música 
europeia, que tem como representantes 
Beethoven e Mozart. 

d 4 executa um tipo de música caracterizada por 
instrumentos acústicos, cuja intensidade e nível 
de ruído permanecem na faixa dos 30 aos 40 
decibéis. 

e 1 a 4 apresentam um produto final bastante 
semelhante, uma vez que as possibilidades de 
combinações sonoras ao longo do tempo são 
limitadas. 

 

QUESTÃO 50 (ENEM 2011 - questão 112) 
 
 

 
 
 

  
 
O grafite contemporâneo, considerado em alguns 
momentos como uma arte marginal, tem sido 
comparado às pinturas murais de várias épocas e às 
escritas pré-históricas. Observando as imagens 
apresentadas, é possível reconhecer elementos 
comuns entre os tipos de pinturas murais, tais como 
 
a a preferência por tintas naturais, em razão de seu 

efeito estético. 
b a inovação na técnica de pintura, rompendo com 

modelos estabelecidos. 
c o registro do pensamento e das crenças das 

sociedades em várias épocas. 
d a repetição dos temas e a restrição de uso pelas  

classes dominantes 
e o uso exclusivista da arte para atender aos 

interesses da elite. 
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MATEMÁTICA 

 
 
QUESTÃO 51 (ENEM 2009 - questão 162) 
 
Uma escola lançou uma campanha para seus alunos 
arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não 
perecíveis para doar a uma comunidade carente da 
região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos 
primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, 
arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados 
com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao 
grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos 
dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-
se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, 
a quantidade de alimentos arrecadados ao final do 
prazo estipulado seria de 
 
a 920 kg. 
b 800 kg. 
c 720 kg. 
d 600 kg. 
e 570 kg. 
 
QUESTÃO 52 (ENEM 2010 - questão 170) 
 
Uma fábrica produz velas de parafina em forma de 
pirâmide quadrangular regular com 19 cm de altura e 
6 cm de aresta da base. Essas velas são formadas 
por 4 blocos de mesma altura — 3 troncos de 
pirâmide de bases paralelas e 1 pirâmide na parte 
superior —, espaçados de 1 cm entre eles, sendo que 
a base superior de cada bloco é igual à base inferior 
do bloco sobreposto, com uma haste de ferro 
passando pelo centro de cada bloco, unido-os 
conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver 
diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte 
superior, que tem 1,5 cm de aresta na base, mas 
mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a 
gastar com parafina para fabricar uma vela? 
 

 
 

a 156 cm3.  
b 189 cm3.  
c 192 cm3.  
d 216 cm3.  
e 540 cm3. 

 
 

QUESTÃO 53 (ENEM 2010 - questão 180) 
 
 
Para conseguir chegar a um número recorde de 
produção de ovos de Páscoa, as empresas brasileiras 
começam a se planejar para esse período com um 
ano de antecedência. O gráfico a seguir mostra o 
número de ovos de Páscoa produzidos no Brasil no 
período de 2005 a 2009. 
 
 

 
Revista Veja. São Paulo: Abril, ed. 2107, nº14, ano 42. 

 
 
De acordo com o gráfico, o biênio que apresentou 
maior produção acumulada foi 
 
a 2004-2005. 
b 2005-2006. 
c 2006-2007. 
d 2007-2008. 
e 2008-2009  
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QUESTÃO 54 (ENEM 2011 - questão 178) 
 
Considere que uma pessoa decida investir uma 
determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 
três possibilidades de investimento, com 
rentabilidades líquidas garantidas pelo período de um 
ano, conforme descritas: 
 

Investimento A: 3% ao mês 
Investimento B: 36% ao ano 
Investimento C: 18% ao semestre 

 
As rentabilidades, para esses investimentos, incidem 
sobre o valor do período anterior. O quadro fornece 
algumas aproximações para a análise das 
rentabilidades: 
 

n 1,03n 
3 1,093 
6 1,194 
9 1,305 

12 1,426 
 
Para escolher o investimento com a maior 
rentabilidade anual, essa pessoa deverá 
 
a escolher qualquer um dos investimentos A, B ou 

C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 
36%. 

b escolher os investimentos A ou C, pois suas 
rentabilidades anuais são iguais a 39%. 

c escolher o investimento A, pois a sua 
rentabilidade anual é maior que as rentabilidades 
anuais dos investimentos B e C.  

d escolher o investimento B, pois sua rentabilidade 
de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do 
investimento A e de 18% do investimento C. 

e escolher o investimento C, pois sua rentabilidade 
de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 
36% ao ano dos investimentos A e B. 

 
QUESTÃO 55 (ENEM 2011 - questão 156) 
 
O saldo de contratações no mercado formal no setor 
varejista da região metropolitana de São Paulo 
registrou alta. Comparando as contratações deste 
setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste 
ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor, 
totalizando 880 605 trabalhadores com carteira 
assinada. 

Disponível em: http://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 26 abr. 
2010 (adaptado). 

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor 
varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros 
meses do ano.  
 
Considerando-se que y e x representam, 
respectivamente, as quantidades de trabalhadores no 
setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, 
fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão 
algébrica que relaciona essas quantidades nesses 
meses é 
 
a y = 4 300x 
b y = 884 905x 
c y = 872 005 + 4 300x  
d y = 876 305 + 4 300x 
e y = 880 605 + 4 300x 
 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: 
INGLÊS 

 

QUESTÃO 56 (ENEM 2010 – questão 92) 
 

THE WEATHER MAN 
 
They say that the British love talking about the 
weather. For other nationalities this can be a banal 
and boring subject of conversation, something that 
people talk about when they have nothing else to say 
to each other. And yet the weather is a very important 
part of our lives. That at least is the opinion of  Barry 
Gromett, press officer for The Met Office. This is 
located in Exeter, a pretty cathedral city in the 
southwest of England. Here employees- and 
computers- supply weather forecasts for much of the 
world. 
 

Fonte: Speak up. Ano XXIII, nº 275. 
 
Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto 
mostra: 
 
a o aborrecimento do cidadão britânico ao falar 

sobre banalidades. 
b a falta de ter o que falar em situações de 

avaliação de línguas. 
c a importância de se entender sobre a 

meteorologia para falar inglês. 
d as diferenças e as particularidades culturais no 

uso de uma língua. 
e o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se 

comunicar em inglês. 
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QUESTÃO 57 (ENEM 2010 – questão 95) 
 

MILLENIUM GOALS 

                                   Disponível em: http://www.chris-
alexander.co.uk/1191. Acesso em: 28 jul. 2010 (adaptado). 

 
Definidas pelos países membros da Organização das 
Nações Unidas e por organizações internacionais, as 
metas de desenvolvimento do milênio envolvem oito 
objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da 
diversidade cultural, esses objetivos, mostrados na 
imagem, são comuns ao mundo todo, sendo dois 
deles: 
 
a O combate à AIDS e a melhoria do ensino 

universitário. 
b A redução da mortalidade adulta e a criação de 

parcerias globais. 
c A promoção da igualdade de gêneros e a 

erradicação da pobreza. 
d A parceria global para o desenvolvimento e a 

valorização das crianças. 
e A garantia da sustentabilidade ambiental e o 

combate ao trabalho infantil. 
 
QUESTÃO 58 (ENEM 2011 – questão 91) 

"My report is about how important it is to save paper, 
electricity, and other resources. I'll send it to you 
telepathically,." 

http://www.cyc-net.org/humour/110225laugh.html 
 

Na fase escolar, é prática comum que os professores 
passem atividades extraclasse e marquem uma data 
para que as mesmas sejam entregues para correção. 
No caso da cena da charge, a professora ouve uma 
estudante apresentando argumentos para 
 
a discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já 

entregue. 
b Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. 
c sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. 
d reclamar do curto prazo para a entrega do 

trabalho. 
e convencer de que fez o relatório solicitado. 
 
QUESTÃO 59 (ENEM 2011 – questão 94) 
 

War 
 

Until the philosophy which hold one race 
Superior and another inferior is finally and 
permanently discredited and abandoned 

Everywhere is war, me say war. 
 

That until there are no longer first class 
and second class citizens af any nation 

Until the color of a man's skin 
is of no more significance than the color 

of his eyes 
Me say war.  [...] 

And until the ignoble and unhappy regimes 
that hold our brothers in Angola, in Mozambique, 

South Africa sub-human bondage 
have been toppled, utterly destroyed 
Well, everywhere is war, me say war. 

 
War in the east, war in the west 
war up north, war down south 

war, war, rumours of war. 
And until that day, the African continent 

will not know peace, we Africans will fight 
we find it necessary and we know we shall win 

as we are confident in the victory. [...] 
 

http://www.vagalume.com.br/bob-marley/war-
traducao.html#ixzz1tjLhtwZC 

 
Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs 
com suas canções. Ciente de sua influência social, na 
música War , o cantor se utiliza de sua arte para 
alertar sobre 
 
a a inércia do continente africano diante das 

injustiças sociais. 
b a persistência da guerra enquanto houver 

diferenças raciais e sociais. 
c as acentuadas diferenças culturais entre os 

países africanos. 
d as discrepâncias sociais entre moçambicanos e 

angolanos como causa de conflitos. 
e a fragilidade das diferenças raciais e sociais como 

justificativas para o início de uma guerra. 

http://www.cyc-net.org/humour/110225laugh.html
http://www.vagalume.com.br/bob-marley/war-traducao.html#ixzz1tjLhtwZC
http://www.vagalume.com.br/bob-marley/war-traducao.html#ixzz1tjLhtwZC
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QUESTÃO 60 (ENEM 2011 – questão 95) 
 
 
http://www3.universia.com.br/redirect.jsp?URL=http://www.oficinadoestudante.com.br/sistemaNews/uploads/imagens_correcoes/95_687.jpg  

 
 
A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de 
humor. A presença desse efeito no diálogo entre Jon e Garfield acontece porque 
 
a Jon pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. 
b Jodell é a única namorada maluca que Jon teve e Garfield acha isso estranho. 
c Garfield tem certeza de que a ex-namorada de Jon é sensata, o maluco é o amigo. 
d Garfield conhece as ex-namoradas de Jon e considera  mais de uma como maluca. 
e Jon caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. 
 
 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: 

ESPANHOL 
 
 
QUESTÃO 61 (ENEM 2011- questão 94)  
 

El tango 
 
 Ya sea como danza, música, poesía o cabal 
expresión de una filosofía de vida, el tango posee 
una larga y valiosa trayectoria, jalonada de 
encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida 
desde lo más hondo de la historia argentina.  
 El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo 
cultor la clase media porteña, que ameniza sus 
momentos de diversión con nuevas composiciones, 
sustituyendo el carácter malevo del tango primitivo 
por una nueva poesía más acorde con las 
concepciones estéticas provenientes de Londres y 
París.  
 Ya en la década del ‘20 el tango se anima 
incluso a traspasar las fronteras del país, recalando 
en lujosos salones parisinos donde es aclamado por 
públicos selectos que adhieren entusiastas a la 
sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de 

los bajos fondos porteños; ahora se escucha y se 
baila en salones elegantes, clubs y casas 
particulares . 
 El tango revive con juveniles fuerzas en 
ajironadas versiones de grupos rockeros, 
presentaciones en elegantes reductos de San Telmo, 
Barracas y La Boca y películas foráneas que lo 
divulgan por el mundo entero .    
 

Disponível em: http://www.elpolvorin.over-blog.es. Acesso em: 22 
jun. 2011 (adaptado). 

 

Sabendo-se que a produção cultural de um país 
pode influenciar, retratar ou, inclusive, ser reflexo de 
acontecimentos de sua história, o tango, dentro do 
contexto histórico argentino, é reconhecido por:  
 
a manter-se inalterado ao longo de sua história no 

país. 
b influenciar os subúrbios, sem chegar a outras 

regiões. 
c sobreviver e se difundir, ultrapassando as 

fronteiras do país.  
d manifestar seu valor primitivo nas diferentes 

camadas sociais.  
e ignorar a influência de países europeus, como 

Inglaterra e França.  

http://www3.universia.com.br/redirect.jsp?URL=http://www.oficinadoestudante.com.br/sistemaNews/uploads/imagens_correcoes/95_687.jpg
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QUESTÃO 62 (ENEM 2011 - questão 92) 
 

Bienvenido a Brasilia 
 
 El Gobierno de Brasil, por medio del Ministerio 
de la Cultura y del Instituto del Patrimonio Histórico y 
Artístico Nacional, (IPHAN) da la bienvenida a los 
participantes de la 34ª Sesion del Comité del 
Patrimonio Mundial, encuentro realizado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultuta (UNESCO).  
 Respaldado por la Convención del Patrimonio 
Mundial, de 1972, el Comité reúne en su 34ª sesión 
más de 180 delegaciones nacionales para deliberar 
sobre las nuevas candidaturas y el estado de 
conservación y de riesgo de los bienes ya declarados 
Patrimonio Mundial, con base en los análisis del 
Consejo Internacional de Monumentos Y Sitios 
(Icomos), del Centro Internacional para el Estudio de 
la Preservación y la Restauración del Patrimonio 
Cultural (ICCROM) y de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN). 
 
Disponível em: http://www.34whc.brasilia2010.org.br. Acesso em: 28 

jul. 2010 
 

O comitê do Patrimônio Mundial reúne-se 
regularmente para deliberar sobre ações que visem à 
conservação e à preservação do patrimônio mundial. 
Entre as tarefas atribuídas às delegações nacionais 
que participaram da 34ª Sessão do Comitê do 
Patrimônio Mundial, destaca-se a: 
 
a participação em reuniões do Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios. 
b realização da cerimônia de recepção da 

Convenção do Patrimônio Mundial. 
c organização das análises feitas pelo Ministério da 

Cultura Brasileiro. 
d discussão sobre o estado de conservação dos 

bens já declarados patrimônios mundiais. 
e estruturação da próxima reunião do Comitê do 

Patrimônio Mundial. 
 
QUESTÃO 63 (ENEM 2010 - questão 93) 
  

Los animales 
 

En la Unión Europea desde el 1º de octubre 
de 2004 el uso de un pasaporte es obligatorio para los 
animales que viajan con su dueño en cualquier 
compañía. 
 
AVISO ESPECIAL: en España los animales deben 
haber sido vacunados contra la rabia antes de su 
dueño solicitar la documentación. Consultar a un 
veterinario. 
 

Disponível em: http://www.agencedelattre.com. Acesso em: 2 maio 
2009 (adaptado). 

 

De acordo com as informações sobre aeroportos e 
estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que 
more na Espanha e queira viajar para a Alemanha 
com o seu cachorro deve: 
 
a consultar as autoridades para verificar a 

possibilidade de viagem 
b ter um certificado especial tirado em outubro de 

2004. 
c tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. 
d vacinar o animal contra todas as doenças. 
e vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. 
 
 
QUESTÃO 64 (ENEM 2010 - questão 94) 
 

 
O texto publicitário utiliza diversas estratégias para 
enfatizar as características do produto que pretende 
vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de 
outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção 
de 
 
a atrair a atenção do público alvo dessa 

propaganda. 
b popularizar a prática de exercícios esportivos. 
c agradar aos compradores ingleses desses tênis. 
d incentivar os espanhóis a falar em outras línguas. 
e enfatizar o conhecimento de mundo do autor do 

texto. 
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QUESTÃO 65 (ENEM 2011 - questão 95) 
 

Es posible reducir la basura 
 

 En México se producen más de 10 millones de m3 de basura mensualmente, depositados en más de 50 
mil tiraderos de basura legales y clandestinos, que afectan de manera directa nuestra calidad de vida, pues 
nuestros recursos naturales son utilizados desproporcionalmente, como materias primas que luego desechamos 
y tiramos  convirtiéndolos en materiales inútiles y focos de infección. 
 Todo aquello que compramos y consumimos tiene una relación directa con lo que tiramos.Consumiendo 
racionalmente, evitando el derroche y usando sólo lo indispensable, directamente colaboramos con el cuidado 
del ambiente. 
 Si la basura se compone de varios desperdicios y si como desperdicios no fueron basura, si los 
separamos adecuadamente, podremos controlarlos y evitar posteriores problemas. Reciclar se traduce en 
importantes ahorros de energía, ahorro de agua potable, ahorro de materias primas, menor impacto en los 
ecosistemas y sus recursos naturales y ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. 
 Es necesario saber para empezar a actuar... 
 

Disponível em: http://www.tododecarton.com. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 
 

A partir do que se afirma no último parágrafo: “Es necesario saber para empezar a actuar...”, pode-se constatar 
que o texto foi escrito com a intenção de: 
 
a informar o leitor a respeito da importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente. 
b indicar os cuidados que se deve ter para não consumir alimentos que podem ser focos de infecção. 
c denunciar o quanto o consumismo é nocivo, pois é o gerador dos dejetos produzidos no México. 
d ensinar como economizar tempo, dinheiro e esforço a partir dos 50 mil depósitos de lixo legalizados. 
e alertar a população mexicana para os perigos causados pelos consumidores de matéria-prima reciclável. 
 


