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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


 
 

 
 

 
Transcreva a sua redação para a Folha de Redação 
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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. 



 
 

 
 

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. 
 
 


