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ENEM
PARCEIROS
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Revisão
Durante essa jornada, passamos pelas quatro áreas do conhecimento, abordando as 30 competências e 120 habilidades
correspondentes a cada uma delas, através de cerca de 280 questões elaboradas por nossos professores, conforme os
critérios estabelecidos pelo INEP.
Apresentamos também algumas dicas para um melhor aproveitamento do tempo de estudos e lazer durante a preparação
para o ENEM.
Esperamos, mais uma vez, ter contribuído significativamente para o aprendizado no que diz respeito aos preceitos e padrões definidos pela Matriz de Referência do ENEM.
Até mais.

ENEM chegando

Fique atento(a) a algumas dicas de como se preparar melhor para enfrentar esse desafio!

Na semana do ENEM
•
•

Confira a documentação exigida. Separe o que deverá levar para a realização de seu exame;

•
•

Fique atento às últimas explicações dos professores e busque assistir às videoaulas do projeto ENEM.

•
•
•
•

Certifique-se do endereço e do local de suas provas. Se possível, vá até o lugar definido para conhecer o trajeto e familiarizar-se com
o ambiente.
Mantenha sua concentração e seu foco nas provas. Procure estabelecer uma rotina com atividades relacionadas aos estudos, mas intercale-as com momentos de relaxamento. Na semana da prova, nada de cobranças e culpas. Mantenha-se confiante.
Respeite seus limites. Lembre-se: os dias anteriores à prova são para ajustes finais. Não cometa exageros, não estimule o cansaço físico,
mental, nem emocional. Utilize o bom senso antes de programar sua agenda. Não se sobrecarregue.
Durma o suficiente para recuperar as energias.
Alimente-se de forma saudável.
Alivie a ansiedade. Normalmente, ficamos ansiosos diante de uma avaliação. Essa ansiedade é protetora, nos organiza e nos fortalece
para enfrentar o desafio. Porém, caso esteja em excesso, busque se distrair: curtir a família, conversar com amigos, ouvir músicas, assistir a filmes, caminhar, passear etc. Descubra o que lhe dá prazer e faça com moderação.

Na véspera do ENEM
•
•
•
•
•
•

Confira todo o material necessário para a realização das provas.
Mantenha sua rotina, sem extravagâncias.
Se tiver vontade, faça leituras leves.
Procure desfrutar da companhia de pessoas de que você goste.
Alimente-se adequadamente.
Tente não dormir tarde.

No dia do ENEM
•
•
•

Chegue ao local de prova com uma hora de antecedência. Lembre-se do horário de verão. O ENEM segue o horário de Brasília.

•
•
•

A cada 1 hora de prova, alongue-se. Sente-se de maneira adequada. Esses cuidados podem evitar dores e aliviar o cansaço.

Ao receber seu caderno de provas, examine-o, certifique-se de que está completo e leia as instruções.
Leia atentamente as questões. Você não deve, necessariamente, respondê-las na ordem em que se apresentam. Procure começar pelas
mais fáceis. Controle o tempo.
Leve água e lanches rápidos para a prova, como barra de cereal, sanduíche integral, suco ou achocolatado.
Ao final da prova, verifique se tudo foi respondido. Reserve um tempo para a marcação do cartão-resposta (gabarito).

Boa prova!
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
C: 1

Texto II
Se alguém disse que o livre-arbítrio do homem está perdido
e extinto depois do pecado de Adão, ou ele é um simples nome
sem objeto, ou ele é uma ficção introduzida pelo demônio na
Igreja, seja excomungado.

H: 3

Questão 1

Iphan entrega títulos de Patrimônio Cultural
a grupos de Bumba meu boi no Maranhão

A titulação do Bumba meu boi, promovida pelo Ministério da
Cultura, por meio do IPHAN, juntamente com o Governo do
Estado do Maranhão, será realizada como parte do “II Fórum
Bumba meu boi do Maranhão — Patrimônio Cultural do Brasil”.
O evento está sendo esperado pelos grupos de Bumba meu boi
desde o ano passado, quando a mais conhecida manifestação
da cultura popular maranhense recebeu o título de Patrimônio
Cultural do Brasil em reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada no dia 30 de agosto, em Brasília. (...)
Profundamente enraizado no cristianismo e, em especial,
no catolicismo popular, a manifestação envolve a devoção aos
santos juninos São João, São Pedro e São Marçal. O Bumba
meu boi do Maranhão é uma celebração múltipla que congrega diversos bens culturais associados, como as performances
dramáticas, musicais e coreográficas, associadas aos bordados do boi e à confecção de instrumentos musicais artesanais,
entre outros. De um modo geral, o auto do Bumba meu boi é
apresentado como a morte e a ressurreição de um boi especial.
As apresentações cômicas são feitas com grande participação
do público e são entremeadas por toadas curtas contando a
história sobre um boi precioso e querido pelo seu amo e pelos
vaqueiros.

Decisões do Concílio de Trento. Apud ARTOLA, M.
Textos fundamentais para la Historia. Madri: Alianza, 1995.

Considerando o contexto da Reforma Protestante e da Contrarreforma Católica, os autores dos textos se posicionam acerca
de doutrinas religiosas. Comparando esses pontos de vista, pode-se assinalar que
a) a doutrina da predestinação foi originalmente formulada
pelo teólogo João Calvino e, mais tarde, apropriada por outros pensadores religiosos.
b) a cúpula da Igreja Católica, reunida no Concílio de Trento,
confirmou a doutrina calvinista da predestinação.
c) a crença no livre-arbítrio do homem, defendida pelo clero católico, transformou-se na principal causa da Reforma
Protestante.
d) ao confirmar o livre-arbítrio do homem, o Concílio de Trento
rejeitou formalmente a doutrina da predestinação defendida por Calvino.
e) a predestinação calvinista não contradiz o princípio do livre-arbítrio, razão pela qual a Igreja Católica não a rejeitou
enquanto dogma.
C: 2

H: 8

Questão 3

Disponível em: http://tinyurl.com/mvkglwz. Acesso em: 20 out. 2012.

A respeito do complexo cultural do Bumba meu boi no Maranhão, pode-se inferir que
a) se trata de uma sobrevivência cultural tipicamente indígeno-cabocla e livre de raízes europeias.
b) a importância do artesanato nas celebrações caracteriza-o
como patrimônio histórico material.
c) seu caráter lúdico, concentrado nos aspectos festivos, se
contrapunha a influências religiosas.
d) se vincula ao processo de formação histórica da região,
possuindo forte dimensão social e estética.
e) se relaciona com as experiências sociais das camadas ricas, daí seu reconhecimento pelo Governo.
C: 1

H: 4

Questão 2

Ele não cria a todos em uma mesma condição e estado; mas
ordena uns a vida eterna e a outros a perpétua condenação.
Portanto, segundo o fim a que o homem é criado, dizemos que
está predestinado ou à vida ou à morte.
CALVINO, J. Instituições da religião cristã. Apud ARTOLA, M.
Textos fundamentais para la Historia. Madri: Alianza, 1995.
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Governo do Acre.

O governo do Acre decretou, ontem, situação de emergência
social nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, na fronteira
com a Bolívia, devido a um novo boom de imigrantes ilegais
entrando no Brasil por aquela região.
A novidade é que o fluxo de haitianos fugindo da pobreza,
agravada pelo terremoto que devastou o país em 2010, somou-se a pessoas oriundas de países como Senegal, Nigéria, Bangladesh e República Dominicana.
Folha de S. Paulo, 10 abr. 2013.

Sobre as migrações no século XXI, pode-se entender que
a) há a manutenção dos fluxos migratórios com direção Sul-Norte, onde há uma procura cada vez maior por mercados
de trabalho.
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b)
c)

d)

e)

a região de entrada dos imigrantes ilegais no Brasil constitui uma área de crescimento econômico-industrial que abre
frentes pioneiras de trabalho.
o mapa retrata um fluxo migratório fortalecido pela fragilidade da fronteira em questão e pelas disparidades socioeconômicas entre os países envolvidos, em que o Brasil passa
a ser parte de uma rota atrativa de mão de obra menos
qualificada.
há uma tendência de entrada, no Brasil, de mão de obra
qualificada para atender a demanda de construções estruturais para a Copa do Mundo de 2014, conforme mostra o
mapa da questão.
no Brasil, não existe controle de entrada para imigrantes,
o que favorece a “invasão” no momento em que o país demonstra crescimento econômico e, portanto, consolida-se
como mercado, demograficamente, anecúmeno.

C: 3

H: 12

Questão 4

Se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do
primeiro deverá ser arrancado.
Se um homem quebrar o osso de outro homem, o primeiro
terá também seu osso quebrado.
Se ele arrancar o olho de um homem livre, ou quebrar o osso
de um homem livre, ele deverá pagar uma mina em ouro.
Se ele arrancar o olho do escravo de outrem, ou quebrar o
osso do escravo de outrem, ele deve pagar metade do valor do
escravo.
Se um homem quebrar o dente de um seu igual, o dente deste homem também deverá ser quebrado.
Se ele quebrar o dente de um homem livre, ele deverá pagar
1/3 de uma mina em ouro.
Se alguém bater no corpo de um homem de posição superior,
então este alguém deve receber 60 chicotadas em público.
Se um homem que nasceu livre bater no corpo de outro homem seu igual, ele deverá pagar uma mina em ouro.
Se um homem livre bater no corpo de outro homem livre, ele
deverá pagar 10 shekels em dinheiro.
Se o escravo de um homem livre bater no corpo de outro homem livre, o escravo deverá ter sua orelha arrancada.
The Eleventh Edition of the Encyclopaedia Britannica, 1910.

O fragmento é parte do Código de Hamurábi, um dos mais antigos códigos de leis escritas de que se tem notícia. Essa legislação, que regulava as relações na civilização amorita, evidencia
a) o espetacular avanço nas relações sociais, uma vez que
estabelecia o princípio da igualdade jurídica.
b) a aplicação de penas de acordo com a posição social das
pessoas que cometessem delitos.
c) a inspiração do Direito romano na elaboração das leis que
regeram as civilizações do Crescente Fértil.
d) o desprezo pelo princípio denominado “pena de Talião”, tão
comum aos povos mesopotâmicos.
e) a consolidação e supremacia do direito consuetudinário na
evolução histórica da antiga civilização amorita.
C: 5

a)
b)
c)
d)
e)

a imprensa deveria se manter associada ao Governo para
garantir a ordem e o desenvolvimento.
a imprensa, por ter papel de denunciar, garante ao cidadão
condições de identificar abusos do Estado e garantir sua
liberdade.
a liberdade somente poderia existir com a imprensa, não
sendo possível o Estado garanti-la.
o Estado, quando sofre a fiscalização da imprensa, gera
democracia e garante a punição dos indivíduos contrários
ao sistema.
a liberdade do indivíduo deve ser plena, não limitada pelo
Estado nem por qualquer regra, ficando a imprensa responsável por isso.

C: 5

Questão 6

O Brasil, foi desde seus primórdios, um país muito doente.
Nem poderia ser de outra maneira: as grandes navegações favoreceram a disseminação de agentes infecciosos, que encontraram em populações com baixo nível de imunidade um terreno
propício. (...) As pestilências se sucediam; em 1563, ocorreu a
primeira epidemia de varíola; em 1685, a primeira de febre amarela. Essas doenças eram assunto preferencial dos primeiros
escritores médicos no país.
Sciliar, M. [et al.] Saúde pública: histórias, políticas e revolta. São Paulo, Scipione. p. 47.

O Sistema Único de Saúde, criado no Brasil em 1988, com
a promulgação da nova Constituição Federal, tornou o acesso
gratuito à saúde direito de todo cidadão. (...)
Com a implantação do sistema, o número de beneficiados
passou de 30 milhões de pessoas para 190 milhões. Atualmente, 80% desse total dependem exclusivamente do SUS para ter
acesso aos serviços de saúde.
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento/sus. Acesso em: 11 ago. 2013.

Com base nos textos e na conjuntura histórica brasileira, afirma-se que
a) a saúde pública brasileira, como visto nos textos, em nada
melhorou; as epidemias ainda assolam e matam uma grande parte do povo.
b) a Constituição Federal garante aos trabalhadores brasileiros inscritos no INSS o livre acesso à saúde, ficando os
demais a cargo dos institutos privados.
c) o sistema de saúde no Brasil ampliou sua inclusão social
ao longo do tempo, sendo o SUS a referência desta estratégia constitucional do Estado.
d) as doenças brasileiras são todas veiculadas ao clima tropical, historicamente herdadas do período colonial e, hoje,
amplamente tratadas pelo SUS.
e) os dados mostram que quase a metade da população brasileira já tem cobertura do SUS, e quase 80% fazem uso de
um sistema privado de saúde.
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
C: 1

H: 21

H: 25

H: 4

Questão 7

Questão 5

“Nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e ela
não pode ser limitada sem ser perdida.”
Thomas Jefferson

O autor do pensamento viveu entre 1743 e 1826, quando os
princípios de liberdade do Estado e pessoais estavam se confrontando. Daí, pode-se concluir que

Passeio monitorado

Novo sistema avalia e previne impacto ambiental em parques
Uma equipe de pesquisadores paulistas criou um novo método para avaliar, prevenir e gerir os impactos causados pela
visitação às unidades de conservação, como os parques estaduais, a partir de um tipo de monitoramento mais simples e de
implementação gradual.

3

O modelo inclui sete itens básicos, que devem ser observados
ao longo das trilhas em que as pessoas caminham para ir de
um lugar a outro. Entre os itens, está a largura da própria trilha.
Caso as medidas desse percurso se alarguem no decorrer do
tempo, pode ser sinal de que há visitantes demais passando ali,
por exemplo. O aparecimento de trilhas secundárias (não planejadas) também é sinal de impacto. Além desses, integram a lista
a ocorrência de danos à vegetação, rochas ou construções; o
simples aparecimento de lixo; a existência de plantas especiais;
o nível de satisfação dos visitantes; e acidentes envolvendo pessoas e animais.(...)
Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br.

O texto dá ênfase a um novo método de monitoramento em
passeios existentes em parques e unidades de conservação de
modo a evitar a deterioração do meio ambiente. Portanto, é correto afirmar que
a) quanto maior o número de visitantes no parque, melhor para
a fauna e a flora da região, visto que é de suma importância
para os seres vivos a interação com o homem.
b) o alargamento das trilhas pode estar associado ao aumento
significativo de visitantes no parque, e isso pode gerar impactos negativos na fauna e flora da região.
c) a emissão de lixo no parque pode contribuir para o desenvolvimento da vegetação nativa, já que o lixo orgânico liberado
pelos visitantes é de suma importância para os vegetais se
desenvolverem adequadamente.
d) o aparecimento de plantas especiais, que podem ter sido
trazidas pelos visitantes do parque, gera um aumento na
biodiversidade da vegetação, principalmente aquelas consideradas ervas daninhas.
e) a grafia em rocha do nome dos visitantes é algo que engrandece a beleza do parque estadual, e, como é algo considerado cultural, deve ser seguido por todos os que comparecem ao local.
C: 3

H: 9

Questão 8

As águas e o ar

Por muito tempo se acreditou que a Floresta Amazônica fosse
o pulmão do mundo e um imenso sumidouro de gás carbônico,
associado ao aumento da temperatura do planeta. Estudos recentes, porém, indicam que a vegetação amazônica consome,
sim, mais carbono do que emite, mas não na proporção que se
imaginava. Pesquisas do Experimento de Grande Escala da
Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA) demonstraram que ela
absorve por ano apenas duas toneladas de carbono por hectare
a mais do que libera para o ar. E esse valor pode ser ainda menor – ou até mesmo zero. É que nele não está computado o gás
carbônico liberado pelos rios da Amazônia, que concentram 20%
das reservas de água doce do mundo.
Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br.

A floresta amazônica é de suma importância quando se pensa
em vários aspectos, inclusive na sua biodiversidade e análise
dos ciclos do carbono, água, oxigênio etc. Sobre os ciclos biogeoquímicos e a florestas,
a) seria racional pensar que ela floresta é o pulmão do mundo
já que seus vegetais apenas absorvem o oxigênio na fotossíntese e liberam o gás carbônico no processo respiratório.
b) é relevante observar a importância do fluxo de carbono ao
longo da matéria dando ênfase aos vegetais, já que eles são
os únicos responsáveis pela captação e liberação do carbono na forma de CO2.
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c)

d)

e)

deve-se ressaltar a importância não só dos vegetais na captação do CO2 mas, principalmente, das algas marinhas e
dulcícolas de rios e lagos, que são os principais responsáveis pela fixação do carbono na matéria viva.
deve-se destacar que a taxa fotossintética é muito superior
à taxa respiratória nos vegetais de grande porte de uma comunidade clímax e é por isso que muitos acreditavam que a
floresta amazônica era o verdadeiro pulmão do mundo.
pode-se enfatizar a importância das grandes raízes dos vegetais florestais que acabam por fixar uma grande quantidade de CO2 diretamente do meio ambiente, transformando-o
em moléculas orgânicas, como a glicose.

C: 4

H: 14

Questão 9

Um grupo de cientistas identificou um mecanismo biológico
que transforma gordura branca em marrom. A novidade publicada na edição de setembro da revista Cell Metabolism poderá
auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias para tratar a
obesidade.
O novo estudo, feito em modelo animal por cientistas do Centro
Médico da Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos,
demonstrou que a transformação da gordura ruim em boa é possível devido à ativação de uma enervação e de um caminho bioquímico que começa no hipotálamo (área cerebral envolvida no
balanço energético) e que termina nas células adiposas brancas.
A transformação das gorduras foi observada quando os animais foram colocados em um ambiente mais rico, com maior variedade de características e desafios físicos e sociais.
Disponível em: http://agencia.fapesp.br/14453.

Os lipídios, glicídios e proteínas são substâncias orgânicas extremamente abundantes na matéria viva, desempenhado diversas
funções nos organismos. Um dos papéis dos lipídios está associado à retenção de energia, que pode se tornar um problema em
casos de obesidade. Dessa maneira, a transformação da gordura branca em marrom pode se tornar uma solução, pois
a) a gordura branca é mais saudável que a gordura marrom,
podendo se acumular no corpo sem restrição e favorecendo
o acúmulo de energia.
b) a gordura branca está associada à obesidade e à falta de
exercícios, sendo uma gordura indesejada por muitos que
querem se livrar do excesso dela.
c) a gordura branca está ligada diretamente à regulação térmica e é encontrada somente no recém-nascido, tornando-se
extremamente viável o seu acúmulo.
d) a gordura branca, ao ser transformada em marrom, acumula-se no interior dos neurônios estimulando o raciocínio lógico.
e) a gordura branca transforma-se em glicídios, aumentando, assim, o metabolismo energético e estimulando o
emagrecimento.
C: 5

H: 17

Questão 10

Com base nos dados da tabela seguinte e nos conhecimentos
sobre propriedades da matéria, pode-se afirmar que
Sistema

Cor

Água
incolor
Ácido sulfúrico incolor
Benzeno
incolor
Cloreto de
branco
sódio
Naftaleno
branco

Solubilidade a 20 °C
(em g/100 g de H2O)
—
infinita
0,07

Estado físico
(20 °C)
líquido
líquido
líquido

Densidade
(g/cm3)
1,000
1,834
0,879

36,00

sólido

2,100

desprezível

sólido

1,025
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a)
b)
c)
d)
e)

o cloreto de sódio flutua no benzeno.
o benzeno é miscível com água em qualquer proporção.
naftaleno e água formam mistura homogênea.
água, cloreto de sódio e benzeno, em qualquer proporção,
formam mistura bifásica.
um litro de água pode dissolver 0,36 kg de cloreto de sódio,
a 20 °C.

Os processadores eletrônicos funcionam com base em circuitos que ora deixam a corrente passar – um estado ligado, ou “1”
– e ora impedem-na de fluir – um estado desligado, ou “0”. Isso
é feito por um componente bem conhecido, chamado transístor.
Mas o grafeno é tão bom condutor que é muito difícil convencer
um transístor construído com ele a ficar no estado desligado – os
elétrons insistem em fluir, e o 0 vira 1 quase instantaneamente.
Field-Effect Tunneling Transistor Based on Vertical Graphene Heterostructures.

C: 5

H: 17

Questão 11

Símbolos podem codificar informações importantes. Os losangos (rótulos de risco) são utilizados em caminhões e em outros
veículos que transportam produtos químicos. Tais losangos devem ter as seguintes informações:

tento como suporte o texto, o grafeno
a) é a forma isotópica mais estável do carbono.
b) apresenta em sua estrutura somente carbonos com ligações
simples, o que justifica a capacidade de conduzir eletricidade.
c) consegue conduzir eletricidade devido à presença de duplas-ligações em sua estrutura.
d) é um dos isótopos do diamante.
e) é repleto átomos de hidrogênio para suprir a tetravalência
do carbono.
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Por exemplo, um caminhão que transporta o lixo de hospitais,
clínicas, consultórios e laboratórios deve exibir o seguinte losango:

C: 1

H: 1

Questão 13

Resenha do livro As meninas, de Lygia Fagundes Telles.

Com base nessas informações, pode-se concluir que um caminhão que exiba o losango

Pode estar transportando
a) cal hidratada.
b) velas de parafina.
c) querosene de aviação.
d) caldo de cana.
e) bicarbonato de sódio.
C: 5

H: 18

No livro de Lygia Fagundes Telles, As meninas, a autora traça
o perfil e conta a história de três moças: Lorena Vaz Leme, Lia
de Melo Schultz e Ana Clara. As três garotas, que são discussão
central do livro, vivem no pensionato “Nossa Senhora de Fátima” e, apesar das diferenças, são boas amigas. Lorena é uma
moça rica e sonhadora, conhecedora de bons livros, música e
arte. É sempre muito solícita com as amigas e passa toda a
narrativa a sonhar com um telefonema do doutor Marcus Nemesius, homem mais velho e casado, porém esse telefonema
nunca acontece. Lia, conhecida também como “Lião”, é o oposto
de Lorena. Ela é forte e determinada, possui ideias revolucionárias e almeja dias melhores para seu país (Brasil). Já Ana Clara
é uma moça com menos condições que as outras amigas; filha
de pai desconhecido e mãe prostituta, sempre sofreu muito na
vida. Está noiva de um médico rico, no qual enxerga a solução
de seus problemas em relação a dinheiro, mas, paralelamente
a esse noivado, Ana mantém um romance secreto com Max, o
homem que ela realmente ama e por causa dele acaba se envolvendo com drogas e se torna uma dependente. Ana estuda
Psicologia e sonha em ter seu próprio consultório para atender
à burguesia da cidade.
Marques, F. Disponível em: http://tinyurl.com/o8hul57. Acesso em: 25 nov. 2012.

Questão 12

Condutor bom demais
Como as camadas são muito finas, os elétrons podem
fluir através delas por um fenômeno conhecido como
tunelamento quântico.
A equipe que ganhou o Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos pioneiros com o grafeno, uma das formas alotrópicas do
carbono, acredita ter achado um jeito de usá-lo na prática para
acelerar os computadores.
Diversas equipes já construíram transistores de grafeno ultrarrápidos, de até 300 GHz, mas em escala de laboratório.
Acontece que a capacidade excepcional de conduzir eletricidade que o grafeno tem torna-se um entrave no mundo da eletrônica, onde o mais valioso é ser um “semicondutor”.

Buscando-se identificar as diferentes linguagens e seus recursos
expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de
comunicação, percebe-se que a resenha apresenta a seguinte
preocupação:
a) elaborar um resumo criativo que supere as qualidades estilísticas do autor do texto literário.
b) erigir uma visão abrangente da obra, por meio de um relato
carregado de traços de pessoalidade do leitor.
c) Construir um texto crítico capaz de salientar os aspectos
simbólicos negativos da obra de arte literária.
d) Nortear o julgamento de valor da obra de arte literária, estabelecendo novos parâmetros para sua leitura.
e) edificar uma visão geral da obra de arte literária, procurando
se desvencilhar dos traços de pessoalidade.
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H: 10

a)

Questão 14

b)
c)

C: 3

Usando maçãs, professora
explica a alunos o que é bullying
Como explicar o que é bullying de uma forma prática e simples
às crianças? A professora Rosie Dutton teve uma ideia genial.
Usando duas maçãs, ela deu um belo exemplo de como uma
atitude que pode ser aparentemente inofensiva é capaz de machucar e ferir os outros.
Em uma das maçãs, a professora e seus alunos proferiram
elogios. Já com a outra fruta, eles gritaram ofensas, machucaram e derrubaram no chão. De forma lúdica, a profissional soube
mostrar como atos de violência física ou psicológica causam dor
e angústia na pessoa atingida

Disponível em: https://t.co/8owyhhDu1n. Acesso em: 30 jun. 2016.

Segundo o texto, a prática do bullying no ambiente escolar pode
ser reduzida através
a) da aplicação de castigos psicológicos aos alunos adeptos
desse tipo de ação.
b) da conscientização das crianças sobre seus malefícios.
c) do impedimento de acesso das vítimas à sala de aula.
d) do uso de alimentos saudáveis na merenda escolar dos estudantes.
e) da utilização de ferramentas jurídicas que possam punir os
agressores.
C: 4

H: 12

Questão 15

Os Gêmeos criam instalação com um
Fusca para a Semana de Arte de Miami

d)
e)

abdicaram da crítica à indústria automobilística na América
Latina.
resgataram peculiaridades do impressionismo francês.
articularam diferentes linguagens e materiais na composição de sua obra.
menosprezaram as discussões sobre identidade, desterritorialização e espaço na arte.
contribuíram para limitar e estereotipar a visão do espectador de arte.

C: 5

H: 17

Questão 16

A viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe,
através dos galhos pelados da caatinga rala.
Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais
novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano
sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O
menino mais velho e a cachorra Baleia iam atrás.
Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.
— Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de
ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse, Como isso não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.(...)
Sinhá Vitória estirou o beiço indicando vagamente uma direção e
afirmou com alguns sons guturais que estavam perto.
Disponível em: http://tinyurl.com/ptbrva4. Acesso em: 10 ago. 2016.

Ao descrever o cotidiano dos retirantes, o narrador de Vidas secas revela que os sentimentos das personagens
a) harmonizam-se com o ambiente inóspito e abrasador da caatinga.
b) reforçam a ideia de que o comportamento de Fabiano o denuncia como vilão da trama.
c) confirmam que Fabiano experimenta em suas ações um
processo de antropomorfização.
d) apontam para uma cosmovisão desprovida de diálogo com
o universo dos afetos.
e) ratificam a formação de uma atmosfera introspectiva e aristocrática.
C: 5

H: 17

Questão 17

Triste Bahia, ó quão dessemelhante...

Disponível em: http://tinyurl.com/jffrjp3. Acesso em: 3 jul. 2016.

A contemporaneidade identificada na instalação dos Gêmeos encontra-se principalmente na maneira como eles
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Triste Bahia! ó quão dessemelhante
Estás e estou do nosso antigo estado!
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante.
A ti tocou-te a máquina mercante,
Que em tua larga barra tem entrado,
A mim foi-me trocando, e tem trocado,
Tanto negócio e tanto negociante.
Deste em dar tanto açúcar excelente
Pelas drogas inúteis, que abelhuda
Simples aceitas do sagaz brichote.
Oh se quisera Deus que de repente
Um dia amanheceras tão sisuda
Que fora de algodão o teu capote!
Gregório de Matos

FASCÍCULO 17

Através do soneto barroco de Gregório de Matos Guerra, pode-se reconhecer a presença, no patrimônio literário nacional,
a) de um viés crítico-reflexivo sobre as práticas comerciais brasileiras.
b) de um olhar despreocupado com a problemática nacional
brasileira.
c) de um filamento temático preocupado com a apicultura
brasileira.
d) de uma cosmovisão racional e desprovida de diálogos com
o universo teológico.
e) de uma reflexão sobre a ausência da desigualdade social no
Estado brasileiro.
C: 6

d)
e)

2w + 1 ⋅ 3z + 1 ⋅ 5y + 1 ⋅ 7x + 1.
2w ⋅ 3z ⋅ 5y ⋅ 7x.

C: 1

H: 2

Questão 20

Em um supermercado, o encarregado pelo setor de enlatados
empilhou várias latas de ervilha, como mostra a figura.

H: 19

Questão 18

O número de latas que ficaram empilhadas nas fileiras 35 e 36
excede o número de latas empilhadas nas fileiras 19 e 20 em
a) 71 latas.
b) 39 latas.
c) 32 latas.
d) 16 latas.
e) 12 latas.
C: 1

H: 3

Questão 21

Capricho, nov. 1995.

Em um texto publicitário, predomina a função conativa ou apelativa da linguagem. Valendo-se de inúmeros recursos persuasivos,
os anúncios visam à sedução e ao convencimento dos receptores das mais diferentes mensagens. Entre os elementos do cartaz que se enquadram nesse comentário, destaca-se
a) a valorização do padrão formal da linguagem, por ser um
texto de largo alcance.
b) a utilização recorrente de marcadores de oralidade, por ser
um texto técnico.
c) a caracterização do produto a partir dos ingredientes do qual
ele é constituído.
d) o uso de exclamações para destacar as qualidades do produto e da interrogação para um contato sutil com o interlocutor.
e) o enfoque dado ao produto propriamente dito, sem muitas
preocupações com a linguagem, que até se reduziu a onomatopeias.
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
C: 1

H: 1

Questão 19

Um número natural possui 2, 3, 5 e 7 como fatores primos, em
que há x fatores 2, y fatores 3, z fatores 5 e w fatores 7. Como
esse número pode ser escrito?
a) 2x + 1 ⋅ 3y + 1 ⋅ 5z + 1 ⋅ 7w + 1.
b) 2x ⋅ 3y ⋅ 5z ⋅ 7w.
c) 2x – 1 ⋅ 3y – 1 ⋅ 5z – 1 ⋅ 7w – 1.

As corridas de táxi convencionais iniciam com a cobrança de
um valor inicial denominado bandeira.
• Bandeira I: cobrada de segunda-feira a sexta-feira, das 6 às
18 horas, e no sábado, das 6 às 12 horas;
• Bandeira II: cobrada de segunda-feira a sexta-feira, das 18
às 6 horas, e no sábado, das 12 às 24 horas. Aos domingos e
feriados, é cobrada o dia todo.
As figuras mostram os valores cobrados nas respectivas bandeiras.

Suponha que cada quilômetro rodado pelo veículo custe R$
0,90 e que, quando o táxi fica parado durante uma hora completa
à espera do cliente, há a cobrança de R$ 43,00, pois o taxímetro
não para de funcionar.
Samuel pegou um táxi às 10 horas de uma segunda-feira, de
sua casa até o banco, onde possui conta para fazer uma retirada
de dinheiro. A distância de sua casa até o banco é de 10 km.
Ao chegar ao banco, o taxista ficou esperando o cliente do lado
de fora da agência e, como a fila estava muito grande, Samuel
demorou 60 minutos para realizar a operação financeira. Logo
após, voltou ao táxi e foi para seu trabalho, que dista do banco
12 km.
Quanto ele pagou pela corrida completa?
a) R$ 66,30
b) R$ 62,80
c) R$ 57,30
d) R$ 55,50
e) R$ 23,30
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C: 1

Atividade
Lavar roupa
Tomar banho de 15 minutos
Lavar carro com mangueira

H: 3

Questão 22

A partir do anúncio mostrado de uma loja na Internet, o desconto
real e máximo para compras realizadas no site e pagas no boleto
será de
a) 12%.
b) 38%.
c) 50%.
d) 56%.
e) 68%.
C: 1

H: 3

Questão 23

Sabesp tirou mais água do Cantareira
do que deveria, diz Ministério Público
Com o aval dos órgãos gestores do sistema Cantareira, a Sabesp retirou de forma indiscriminada mais água do que seria prudente durante toda a crise hídrica, segundo os Ministérios Públicos federal e estadual de São Paulo.
Uma ação contra os gestores ANA (Agência Federal de Águas),
Daee (Departamento Estadual de Água e Energia Elétrica) e o
operador do Cantareira (Sabesp) pede à Justiça que obrigue a
Sabesp a limitar a retirada de água do sistema e vete o uso da
segunda etapa do “volume morto” (reserva abaixo do ponto de
captação que precisa ser retirado por bombas). Somando a primeira cota do “volume morto” e o volume útil, o Cantareira operava com 5,5% (menos de 60 milhões de litros de água).
Disponível em: http://tinyurl.com/jaqjre8. Acesso em: 11 out. 2014 (adaptado).

Baseado na informação do texto, o volume do Cantareira, levando em conta a primeira cota do “volume morto” e o volume útil,
pode chegar, no máximo, até cerca de
a) 1 090,9 ⋅ 106 L.
b) 1 090,9 ⋅ 109 L.
c) 3,3 ⋅ 106 L.
d) 3,3 ⋅ 109 L.
e) 1 093,9 ⋅ 1012 L.
C: 3

H: 12

Questão 24

De acordo com relatório das Nações Unidas, mais de 1 bilhão
de pessoas vivem sem água potável em condições apropriadas
e 2,6 bilhões não têm acesso ao saneamento básico. Dessa forma, mostra-se fundamental utilizar água sem desperdício e, ao
mesmo tempo, diminuir as cargas de poluição. Ao analisar essas
informações, Amanda apresentou uma tabela mostrando a quantidade que gastava em algumas de suas atividades domésticas:
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Consumo
120 litros por lavagem
90 litros por banho
120 litros por lavagem

Utilização
1 vez ao dia
1 vez ao dia
1 vez por semana

Estudando uma forma de economizar água, ela se propôs a
reduzir a lavagem de roupa a 3 vezes por semana, o banho diário
a 5 minutos e a lavagem semanal do carro a apenas um balde
de 10 litros.
Considerando que o consumo de água por minuto, no banho,
é constante, a quantidade de água que ela passou a economizar
por semana, em litros, foi de
a) 2,7 ⋅ 100 L.
b) 5,8 ⋅ 100 L.
c) 10,1 ⋅ 100 L.
d) 1,59 ⋅ 100 L.
e) 1,78 ⋅ 100 L.

FASCÍCULO 17

Gabarito
1. D

2. D

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. C

9. B

10. E

11. C

12. C

13. E		

14. B

15. C

16. A

17. A

18. D

19. B		

20. C

21. A

22. D

23. A

24. C

Resoluções
01 D

O histórico da tradição atesta a vinculação desta à história local, bem como sua dimensão lúdica e estética.
02 D

A doutrina da predestinação, apesar de não ter sido originalmente formulada pelo teólogo João Calvino, acabou se transformando na coluna do pensamento calvinista. No Concílio de
Trento, a Igreja Católica formalmente rejeitou a ideia da predestinação ao proclamar que aqueles que dizem que o livre-arbítrio não existe devem ser excomungados.
03 C

A questão trata sobre as migrações e os papéis atrativo, repulsivo e de controle realizados pelo Estado. No século XXI, o
Brasil aparece como potencial emergente e, com isso, passa
a atrair grupos de outros países, como haitianos, africanos e
outros do sul da Ásia.
04 B

O Código de Hamurábi pertence à antiga civilização amorita,
que floresceu na Mesopotâmia nos tempos antigos. O referido código apresenta mais de duzentos artigos que versam
sobre diversos aspectos das relações pessoais. Entretanto,
fica bem claro que diversas punições fixadas por essa legislação apresentam diferenças dependendo da condição social
do contraventor.
05 B

O momento histórico buscava a adequação relacional entre
Estado, liberdade e indivíduo, os ventos do pensamento iluminista ainda sopravam com muita força, especialmente na
América. O pensamento de Thomas Jefferson reforça o papel
da imprensa de investigar, denunciar e promover a busca da
verdade, servindo como um “quarto poder” da contemporaneidade. Assim sendo, o indivíduo poderia identificar os abusos do Estado após as denúncias e fiscalizações da imprensa
e garantir de forma mais saudável os seus limites e liberdades no meio social.

como a mortalidade de alguns vegetais e animais que podem
ser endêmicos da região, aumento na produção de lixo produzido e liberado ao meio, degradação do solo onde ocorre a
formação das trilhas etc.
08 C

A floresta amazônica, por ser considerada uma comunidade clímax, apresenta uma alta taxa fotossintética, mas também uma
alta taxa respiratória; portanto boa parte do CO2 que acaba sendo captado, fixado e transformado em moléculas orgânicas é
devolvido ao meio ambiente com a quebra dessas substâncias
orgânicas no momento do fornecimento de energia. Já as algas
apresentam uma pequena biomassa e alta reprodutividade, favorecendo o aumento da fotossíntese em relação à respiração;
logo, tem-se mais gás carbônico captado que emitido.
09 B

O organismo tem dois tipos de gordura: a branca e a marrom.
A primeira acumula energia no corpo devido ao excesso de comida e à falta de exercício físico. Já a marrom, “gordura boa”,
é importante para a termogênese. Auxilia na queima de calorias, gerando calor corporal para nos aquecer, o que estimula
o emagrecimento. No homem, a gordura marrom tem grande
importância nos primeiros meses de vida – por isso, nesse período, esse tecido se apresenta em quantidade abundante –,
sendo responsável pela produção de calor, protegendo o recém-nascido do frio excessivo.
10 E

Falso. A densidade do NaC é maior que do benzeno; assim,
o sal fica no fundo do recipiente.
Falso. A solubilidade do benzeno em água limita-se a uma
quantidade muito pequena de 0,07 g de benzeno em 100 g de
água.
Falso. O naftaleno praticamente não se solubiliza em água,
produzindo uma mistura heterogênea.
Falso. Colocando-se uma quantidade de NaC acima da solubilidade, há um sistema trifásico.
Verdadeiro. 100 g de água solubiliza 36 g de NaC . Mantendo-se a proporção, 1 000 g de água (1 L) solubiliza 360 g (0,36
kg) de sal.
11 C

O material indicado é um líquido inflamável. Dos compostos
apresentados, o único líquido inflamável é o querosene de
aviação.

06 C

O sistema de saúde brasileiro tem como elemento primordial a
plena cobertura do povo brasileiro, indiscriminadamente, sendo responsável pelos mais diversos tipos de doenças e traumas. A saúde pública no Brasil tem elementos ímpares herdados da nossa colonização, que não impedem a formatação
política social da implementação constitucional empreendida
pelo SUS.
07 B

O alargamento das trilhas pode estar associado a um aumento
do número de visitantes ao parque, e isso pode gerar impactos

12 C

O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, possuindo duplas conjugadas e ressonantes, que permitem a capacidade
em conduzir eletricidade.
13 E

A resenha é um texto que se limita a resumir o conteúdo de
um livro, um capítulo, um filme, uma peça de teatro etc., sem
qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto
informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor e não
deixar transparecer julgamentos de cunho pessoal.
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14 B

23 A

Segundo Rosie Dutton, a conscientização das crianças sobre
os malefícios do bullying na vida de outras crianças é uma
das principais ferramentas para se atacar esse problema tão
comum ao ambiente escolar contemporâneo. Na sua ação, a
maçã é apenas uma fruta que materializa e metaforiza a situação das crianças vitimadas pelo bullying.
15 C

A contemporaneidade dos Gêmeos reside principalmente na
forma como eles articularam materiais e linguagens para gerar importantes debates sobre identidade e territorialidade no
espaço da arte, contribuindo, dessa maneira, para desfazer visões limitadas e estereotipadas dos espectadores.
16 A

O narrador de Vidas secas descreve de forma sintética as agruras enfrentadas pelos retirantes, abdicando, na formação de
sua narrativa introspectiva, de uma visão de mundo aristocrática. Seus personagens harmonizam-se com o ambiente abrasador da caatinga e experimentam um processo de zoomorfização imposto pelas condições precárias de sobrevivência.
17 A

A primeira cota do “volume morto” e o volume útil correspondem a 5,5%, ou seja, aproximadamente 60 milhões de litros de
água. Desse modo, no máximo, esse volume chega até x L. O
valor de x pode ser calculado assim:

24 C
Atividade

Consumo (inicial)

Utilização

Utilização
semanal

Consumo
semanal

Lavar roupa

120 litros por lavagem

1 vez ao dia

7 vezes

7 ⋅ 120 = 840 L

Banho (15
min)

90 litros por banho

1 vez ao dia

7 vezes

7 ⋅ 90 = 630 L

Lavar carro

120 litros por lavagem

1 vez por semana

1 vez

120 L

Utilização

Utilização
semanal

Consumo
semanal

3 vezes

3 ⋅ 120 = 360 L

7 vezes

7 ⋅ 30 = 210 L

1 vez

10 L

Consumo
(após redução)
120 litros por lavaLavar roupa
gem
Banho (5 min) 30 litros por banho
Atividade

Lavar carro

10 litros por lavagem
Atividade

Através do poema de Gregório de Matos, percebe-se quão desastrosas para a colônia eram as relações comerciais praticadas com a metrópole. Por meio da construção de um olhar crítico, o poeta seiscentista traz à luz importantes reflexões sobre
as mudanças nas paisagens sociais e humanas do território
brasileiro que muito contribuíram para enriquecer o papel da
literatura na construção do patrimônio cultural nacional.
18 D

O texto apresentado é de natureza publicitária, no qual predomina a função conativa ou apelativa da linguagem. O uso
de exclamações chama a atenção para o sabor apreciável do
produto apresentado, enquanto a pergunta ao final do texto
tem por propósito buscar uma aproximação com o leitor/receptor da mensagem. Tais traços são típicos em textos em que
predomina a função conativa.
19 B

Todo número natural pode ser decomposto como produto
de fatores primos. No caso do problema posto, o número é
2x ⋅ 3y ⋅ 5z ⋅ 7w.
20 C

A quantidade de latas das fileiras 35 e 36 é 35 + 36 = 71, e a
quantidade de latas das fileiras 19 e 20 é 19 + 20 = 39. Portanto, o excesso é 71 – 39 = 32 latas.
21 A

Ele vai pagar por bandeira 1. Desse modo, o valor total pago
por Samuel foi 3,5 + 10 ⋅ 0,90 + 43 + 12 ⋅ 0,90 = 66,30.
22 D

Deve-se inicialmente tirar 50% do valor principal (desconto
máximo) e só após os 12%. Portanto, o valor real pago em
porcentagem é 50% ⋅ 88% = 44%, e o desconto máximo é
100% – 44% = 56%.
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Lavar roupa
Banho (5 min)
Lavar carro

3 vezes por
semana
1 vez ao dia
1 vez por semana

Economia semanal
840 – 360 = 480 L
630 – 210 = 420 L
120 – 10 = 110 L

Economia total = 480 + 420 = 110 = 1 010 L
1 010

101,0 ⋅ 10

10,1 ⋅ 100 L

