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ENEM/2014 – 3

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  RREEDDAAÇÇÃÃOO

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores, bem como nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma culta escrita da Língua Portuguesa sobre o tema
Consumo sustentável, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.                                                                                            (Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil)

O conceito de consumo sustentável passou a ser construído a partir do termo desenvolvimento sustentável, divulgado
com a Agenda 21, documento produzido durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992.                                                                           

Você já pensou na quantidade de água que utiliza para escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, a roupa ou o
carro? Ao deixar um cômodo você apaga a luz? Você se preocupa em casa, na escola, no trabalho em reciclar o papel
que não tem mais utilidade ou o joga diretamente no lixo? Quando vai fazer compras, você adquire realmente o que
necessita, ou, por atos compulsivos ou sugestões de publicidades, vai adquirindo produtos supérfluos? Você prepara
comida suficiente apenas para o consumo ou faz a mais para depois jogar fora? Você se dá conta de que, se não começar
a pensar nessas questões, além de consumir os recursos naturais do Planeta, que vão comprometer a vida das gerações
futuras, esse consumismo desenfreado tem também impacto no seu bolso?

(www.terrazul.m2014.net/spip.php?article151)

De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 m³/pessoa/mês (cerca de 110 litros
de água por dia para atender às necessidades de consumo e higiene). No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode
chegar a mais de 200 litros/dia. Gastar mais de 120 litros de água por dia é jogar dinheiro fora e desperdiçar nossos
recursos naturais.

(Disponível  em:

http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=2&temp2=3&proj=sabesp&pub=T&nome=Uso_Racional_Agua_Generico&db=&

docid=770FADA5ED26E6C68325711B0050F916)

Hoje a sociedade brasileira se depara com um momento crítico de escolhas: como fomentar a economia sem
estimular o consumo desenfreado, que traz sérias consequências tanto para as próprias pessoas como para o meio
ambiente? (www.greenpeace.org)

O grande risco é nos encaixarmos exemplarmente no discurso do ecologicamente correto, ou seja, isso ser um traço
comum em todos os segmentos sociais e não termos a mesma competência para praticar. Ou seja, é necessário
disseminar uma postura que é muito sofisticada no discurso e hipócrita na prática.

(André Trigueiro, jornalista e escritor, www2.editorapositivo.com.br/imagesnewsletterspe/.../6958313552.pdf)
INSTRUÇÕES:

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de
linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.

• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
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Texto para as questões 1 e 2.

Histórica e sociologicamente, os jogos em geral têm um papel muito importante: são elementos essencialmente

reveladores de características civilizatórias, isto é, através da história do jogo podemos conhecer muito da sociedade

em que é praticado. O filósofo Platão foi um dos primeiros a reconhecer plenamente o valor formativo e disciplinador

dos jogos. Ele observa que só se pode admitir a mudança de regras para crianças de até seis anos. A partir daí, as

regras deveriam permanecer fixas, inalteradas, pois caso se habituassem às mudanças nas leis do jogo, os jovens

desejariam experimentar alterações também nas leis da cidade, o que, segundo Platão, seria muito perigoso para a

democracia.
(Fátima Cabral)

(MACKENZIE) – Depreende-se corretamente do texto que
a) Platão estabelece uma relação entre o jogo e as regras sociais, já que encontra no primeiro uma forma de educação

do cidadão.
b) as regras são importantes para o jogo social, já que garantem o caráter fictício das relações, como nos jogos.
c) Platão cria um paralelo entre os jogos e as relações sociais para destacar o importante valor dos primeiros na formação

das mudanças sociais.
d) Platão propõe uma aprendizagem exclusivamente realizada por meio de jogos, pois neles as regras permanecem

inalteradas.
e) o processo de formação dos cidadãos deve dar-se até a idade dos seis anos, pois após esse período as regras são

fixas e inalteradas.

Resolução
O texto informa que “o filósofo Platão foi um dos primeiros a reconhecer plenamente o valor formativo e disciplinador dos

jogos”. Do que vem em seguida, entende-se que Platão via na estabilidade das regras dos jogos uma forma de educação para

o respeito das leis da pólis.

Resposta: A

(MACKENZIE) – Assinale a alternativa correta.
a) O que estabelece coesão textual ao se referir antecipadamente ao trecho “seria muito perigoso para a democracia”.
b) Os dois-pontos podem ser substituídos, sem prejuízo do sentido original do texto, pela conjunção contudo.
c) Isto é introduz frase que retifica afirmação feita na oração imediatamente anterior.
d) O uso de só indica que mudanças de regras são permitidas apenas nos jogos.
e) A partir daí relaciona-se com o período imediatamente anterior, expressando sentido equivalente a “desse ponto em

diante”.
Resolução
“A partir daí” expressa circunstância de tempo, significa desse momento em diante e se refere ao trecho anterior, “crianças

de até seis anos”.

Resposta: E

1

2

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45
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O texto I contém as duas estrofes finais da letra da canção “Arranha-céu”, de Orestes Barbosa e Sílvio Caldas. O texto
II apresenta uma tradução de um poema de Catulo, poeta romano do séc. I a.C. Compare os dois textos e responda às
questões de 3 a 5.

Texto I

(...)

Cansei de olhar as reclames
E disse ao peito: Não ames,
Que esta mulher não te quer.
Descansa. Fecha a vidraça.
Esquece aquela desgraça,
Esquece aquela mulher.

Deitei-me então sobre o peito,
Vieste em sonho ao meu leito
E eu acordei – que aflição!
Pensando que te abraçava,
Alucinado, apertava
Eu mesmo meu coração.

(Chão de estrelas, J. Ozon Editor, s/d.)

Texto II

Odeio e amo. Talvez tu me perguntes por que procedo assim.

Não sei, mas sinto isto dentro de mim e me angustio.

(Tradução de Lauro Mistura)

(FGV) – Assinale a única alternativa que não pode caracterizar ambos os textos.
a) Impessoalidade e contenção lírica.
b) Ascendência da emoção sobre a razão.
c) Linguagem espontânea.
d) Sentimentos heterogêneos e contraditórios.
e) Lirismo fundado na revelação do eu.
Resolução
Impessoalidade e contenção lírica não caracterizaram nenhum dos dois textos, pois em ambos há lirismo confessional

transbordante, marcado pela função emotiva da linguagem, que se caracteriza pela expressão do eu.

Resposta: A

(FGV-MODIFICADO) – As características dos textos I e II permitem aproximá-los de textos
a) futuristas. 
b) simbolistas. 
c) naturalistas.
d) românticos. 
e) modernistas.

3

4

ENEM/2014 – 5
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Resolução
Os textos I e II apresentam o tema amoroso tratado passionalmente, exprimindo a tensão emocional e o desequilíbrio do

eu, frequentes no Romantismo.

Resposta: D

(FGV-MODIFICADO) – Na primeira estrofe do texto I, a partir do segundo verso, ao lado da função poética da
linguagem, predomina a chamada função

a) emotiva. 
b) fática. 
c) conativa.
d) metalinguística. 
e) referencial.
Resolução
Na estrofe em referência, predomina, ao lado da função poética, a função conativa ou apelativa da linguagem, pela presença

repetida de verbos no modo imperativo. A função conativa é voltada para o receptor, visando a afetar o seu comportamento.

Resposta: C

Texto para a questão 6.

PRECE

Senhor, a noite veio e a alma é vil.
Tanta foi a tormenta e a vontade!
Restam-nos hoje, no silêncio hostil,
O mar universal e a saudade.

Mas a chama, que a vida em nós criou,
Se ainda há vida ainda não é finda.
O frio morto em cinzas a ocultou:
A mão do vento pode erguê-la ainda.

Dá o sopro, a aragem – ou desgraça ou ânsia –,
Com que a chama do esforço se remoça,
E outra vez conquistaremos a Distância –
Do mar ou outra, mas que seja nossa!

(Fernando Pessoa)

(UNIFESP) – Extraído de Mensagem, o poema pode ser considerado nacionalista, na medida em que o eu
lírico

a) apresenta Portugal como uma nação decadente, que não faz jus ao seu passado de heroísmo e glórias.
b) inspira-se no passado de heroísmo do povo português que, no presente, já não acredita na sua história.
c) busca reviver o sonho de uma nação grandiosa, cantando um Portugal almejado por seus feitos gloriosos.
d) reconhece o desejo de o povo português glorificar seus heróis, o que não foi possível até o seu presente.
e) descreve o Portugal de seu tempo como uma nação gloriosa e marcada por histórias de heroísmo.
Resolução
É nítido o caráter nacionalista do poema “Prece”, de Fernando Pessoa, em que o eu poemático faz um apelo pungente para

que Portugal ultrapasse a noite tormentosa, o momento de decadência por que passava no início do século XX, e ressurja

glorioso como no passado das grandes navegações.

Resposta: C

5

6
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Texto para as questões de 7 a 12.

O GROUCHISMO

O nosso tempo está cheio de credos novos. Entre os seus inumeráveis pregadores, entretanto, poucos têm a
profundidade e a inspiração de Groucho Marx*. Por isto é que o grouchismo aí está, a conquistar adeptos dia a dia, numa
evidente demonstração de vitalidade. A força do seu criador vem menos das prédicas que da ação. Groucho não tem
um corpo de doutrina organizado, nem tampouco o gosto da parábola. É agindo que dá o exemplo e arrasta os adeptos.
Só usa da palavra como acompanhamento obediente das atitudes, porque, segundo ele, a ação é o princípio e o fim de
tudo. Relegando, pois, o verbo para um plano secundário, Groucho desvenda a atividade em toda a sua plenitude, e é
esta riqueza de realizações que dá um cunho tão convincente ao seu credo. É que ele compreendeu, melhor do que
ninguém, que a crítica ao preconceito, assim como o estabelecimento de uma nova base para a conduta, não podem
estar presos à justificação doutrinária – retórica, maçante e ineficiente. Compreendeu, além disto, que não pode haver
fases distintas na transformação; que não se deve destruir para construir em seguida. O mesmo ritmo deve
compreender no seu embalo a destruição e a reconstrução. Quando o tabu é derrubado, já deve estar nascendo de suas
cinzas o novo tabuzinho, pronto e reluzente. É esta a sua profunda originalidade e a sua profunda divergência com os
outros heróis deste século.

(Antonio Candido, Serrote, julho de 2009, p.167. Adaptado.)

*Groucho Marx (1890-1977): ator e produtor norte-americano de filmes, foi um dos mestres do humor.

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – De acordo com o texto, a originalidade de Groucho Marx decorre,
principalmente,

a) da condição de pregador incontestável de uma nova espécie de credo – o “grouchismo”.
b) do argumento de que vale sempre a pena reconstruir, mesmo que seja a partir da destruição.
c) do ideal de acabar com preconceitos e tabus, edificando uma base sólida para a conduta.
d) da convicção de que vale mais agir do que adotar um discurso destinado a propagar uma doutrina.
e) da adoção de um comportamento baseado no exemplo, ideal para conquistar novos adeptos.
Resolução
É o que se depreende de “A força do seu criador vem menos das prédicas que da ação”.

Resposta: D

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Além de intenção crítica, expressa também ironia a seguinte frase do texto:
a) “poucos têm a profundidade e a inspiração de Groucho Marx”. 
b) “A força do seu criador vem menos das prédicas que da ação”. 
c) “Groucho não tem um corpo de doutrina organizado”. 
d) “Só usa da palavra como acompanhamento obediente”. 
e) “já deve estar nascendo de suas cinzas o novo tabuzinho”. 
Resolução
O diminutivo de tabu foi utilizado em sentido crítico e irônico.

Resposta: E

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Das seguintes palavras do texto, a que exprime uma das principais
características do “grouchismo” é

a) prédicas.
b) atitudes.
c) parábola.
d) verbo.
e) doutrina.

7

8

9
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Resolução
Segundo o texto, o “grouchismo” tem como base a ação, ou seja, as atitudes.

Resposta: B

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Observe os seguintes trechos do texto:

I. “Por isto é que o grouchismo aí está...”. 

II. “Relegando, pois, o verbo para um plano secundário”. 

As relações lógicas que os conectivos destacados estabelecem nos trechos acima são, respectivamente, de
a) causa e conclusão.
b) finalidade e condição.
c) conclusão e concessão.
d) consequência e causa.
e) condição e finalidade.
Resolução

Por isto relaciona-se a “Entre os seus inumeráveis pregadores, entretanto, poucos têm a profundidade e a inspiração de

Groucho Marx” e pode ser substituído por por essa razão, por esse motivo, assim. Pois, no caso, pode ser substituído por

por conseguinte, portanto, e indica uma conclusão.

Resposta: A

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – A expressão que substitui de forma mais adequada o trecho destacado em
“nem tampouco o gosto da parábola” é

a) exceto.
b) conquanto.
c) muito menos.
d) e razoavelmente.
e) e minimamente.
Resolução

A expressão foi usada para reforçar uma negação.

Resposta: C

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Uma das marcas linguísticas presentes no texto e próprias do gênero
ensaístico é

a) a preferência pela linguagem figurada.
b) o emprego de verbos predominantemente no presente.
c) a frequente anteposição do adjetivo.
d) o uso de substantivos concretos mais do que de abstratos.
e) a ausência da subordinação na organização das frases.
Resolução

A maior parte dos verbos está no presente do indicativo, tempo que se presta à expressão de verdades gerais, sem limitação

temporal, como é próprio em textos ensaísticos (dissertativos). 

Resposta: B

10

11

12
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Texto para as questões de 13 a 19.

SABER E EXPERIÊNCIA

Na sua próxima visita a um museu de arte, esqueça-se das obras e considere apenas os visitantes.
Um bom número, talvez a maioria, não para diante de uma tela sem antes ter lido a pequena placa com nome do

artista, título e data. Bom, eles querem se cultivar, saber quem pintou, quando e o quê. Mas, dessa forma, muitos
acabam, sobretudo, limitando sua experiência: ao constatar que o autor lhes é desconhecido, eles mal olham para a tela
e passam à obra seguinte, ao passo que, se o pintor for uma celebridade, contemplam com dedicação.

Os mais divertidos são os que adotam estratégias bizarras para dar uma espiada na placa sem que o amigo que os
acompanha se dê conta e logo exclamam em voz alta, como se tivessem reconhecido a obra sem auxílio algum: “Aqui
está o quadro de...”.

De fato, o saber pode aprimorar nossa experiência estética; por exemplo, é bom apreciar uma tela de El Greco tendo
conhecimento do fato de que ele pintou no século 16, pois talvez, sem isso, sua incrível ousadia expressionista nos
comova menos.

Inversamente, se privilegiarmos demais o saber, tenderemos a nunca sair de caminhos trilhados e, pior, a forçar
nossa experiência no molde do pouco que sabemos.

A primeira vez que visitei o Museu do Prado, em Madri, aos 14 anos, eu só queria ver a pequena sala onde estavam
os quadros de Hieronymus Bosch.

Ao entrar, fui hipnotizado pelo azul estranho e intenso do céu numa paisagem de Joachim Patinir, um pintor flamengo
da mesma época, que eu desconhecia. Não li a placa, “atribuí” a Bosch o quadro de Patinir e saí feliz de ter descoberto
“meu Bosch preferido”.

Se tivesse lido a placa, provavelmente eu teria me sentido na obrigação de esquecer o céu de Patinir e destinar
minha atenção só aos quadros de Bosch; em obséquio ao meu saber, que era modesto e trivial, eu teria renunciado a
uma experiência cuja lembrança ainda me encanta.

Pergunta: o que aconteceria em nós, visitantes, se os museus escondessem toda informação sobre as obras
expostas?

Moral da história: o debate entre saber e experiência, por mais que seja um clássico do pensamento pedagógico, é
sem solução. A falta de saber compromete e empobrece a experiência, mas, sem a liberdade da experiência imediata,
o saber se torna chato, estupidamente repetitivo e, no fundo, frívolo.

(Contardo Calligaris, Folha de S. Paulo, 27/8/2009. Adaptado.)

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Segundo o autor, as pessoas que visitam museus, em sua maior parte, estão
condicionadas

a) pela necessidade de viver uma experiência estética única.
b) pelas informações que recebem sobre as obras expostas e seus respectivos autores.
c) pelo caráter expressionista típico de certos pintores.
d) pelo desejo de tentar adivinhar o nome dos pintores e o título de seus quadros.
e) pela busca do que consideram ser original em determinada época.
Resolução

Segundo o autor, as pessoas que visitam museus, em geral, “querem se cultivar, saber quem pintou, quando e o quê”.

Resposta: B

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Tendo em vista o sentido que assumem, os substantivos que dão título ao
texto exprimem conceitos que devem ser entendidos como

a) sinônimos.
b) complementares.
c) opostos.
d) excludentes.
e) desconexos.
Resolução

É o que se depreende do último parágrafo. Para o autor, é necessário que haja um equilíbrio entre saber e experiência.

Resposta: B

13

14
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(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – As reticências usadas no trecho “Aqui está o quadro de...” devem ser
interpretadas como 

a) um subentendido.
b) hesitação.
c) desconhecimento.
d) ironia.
e) uma pausa.
Resolução

No caso, o nome do autor está pressuposto.

Resposta: A

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Em sua primeira visita ao Museu do Prado, o autor passou por uma experiência
a) infeliz e, de certo modo, obrigatória.
b) equivocada, porém gratificante.
c) desagradável, mas inevitável.
d) dissimulada e corriqueira.
e) tão frívola quanto antipedagógica.
Resolução

É o que se depreende do 8.o parágrafo.

Resposta: B

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Os pronomes podem substituir apenas uma palavra, como em “que o autor
lhes é desconhecido”, ou toda uma frase, como em  

a) “limitando sua experiência”. 
b) “que os acompanha”. 
c) “pois talvez, sem isso”. 
d) “uma experiência cuja lembrança”. 
e) “se os museus escondessem toda informação”. 
Resolução

Isso, no caso, se refere a “é bom apreciar uma tela de El Greco tendo conhecimento do fato de que ele pintou no século 16”.

Resposta: C

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Considere as seguintes construções, tendo em vista o trecho “é bom apreciar
uma tela de El Greco tendo conhecimento do fato de que ele pintou no século 16, pois talvez, sem isso, sua 

incrível ousadia expressionista nos comova menos”.  

I. É bom apreciar uma tela de El Greco tendo conhecimento do fato de que ele pintou no século 16, pois talvez, sem
isso, sua incrível ousadia expressionista não nos comova tanto.

II. É bom apreciar uma tela de El Greco sem ter conhecimento do fato de que ele pintou no século 16, pois talvez, sem
isso, sua incrível ousadia expressionista nos comova mais.

III.Não é bom apreciar uma tela de El Greco tendo conhecimento do fato de que ele pintou no século 16, pois talvez,
com isso, sua incrível ousadia expressionista nos comoverá menos.

Manteve-se o sentido original em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

15

16

17
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Resolução

O sentido em II e III é contrário, oposto ao que se afirma no enunciado.

Resposta: A

Não li a placa, “atribuí” a Bosch o quadro de Patinir e saí feliz de ter descoberto “meu Bosch preferido”.
As aspas foram usadas em atribuí para

a) evidenciar uma transcrição.
b) indicar a impropriedade do termo no contexto.
c) pôr em relevo o sentido figurado da expressão.
d) marcar a distância que o enunciador mantém em relação à denominação comumente utilizada.
e) destacar um termo tomado metalinguisticamente, ou seja, que é objeto de esclarecimento ou comentário.
Resolução

A atribuição de uma pintura a um pintor é tarefa para entendedores, peritos em história da arte e técnica pictórica; a

“atribuição” mencionada no texto, porém, foi baseada exclusivamente em ignorância, daí a impropriedade com que a palavra

foi usada e daí as aspas.

Resposta: B

Texto para as questões de 20 a 23.

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Na primeira fala da personagem, a locução verbal, precedida de jamais,
expressa

a) consequência de uma ação não premeditada.
b) impossibilidade de realização de uma hipótese.
c) condição para a ocorrência de um fato improvável.
d) incerteza sobre uma tomada de posição recente.
e) conjectura sobre algo irrealizável num futuro próximo.
Resolução

A locução verbal poderia ter, precedida pelo advérbio jamais, indica a impossibilidade de a personagem feminina ter um

romance com Wolfgang.

Resposta: B

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Sobre o emprego das palavras alegoria e metáforas, é correto afirmar que
a) a primeira deveria estar também no plural, já que, no contexto, é sinônima da segunda.
b) a intenção do autor, colocando-as em dois quadrinhos seguidos, foi construir uma antítese.
c) a primeira não envolve o nível semântico da linguagem, ao contrário do que ocorre com a segunda.
d) alegoria está no singular, porque deve ser entendida como uma sequência de metáforas.
e) alegoria refere-se à linguagem visual; metáforas, à linguagem verbal.

19

VOCÊ NÃO PASSA DE
UMA TRISTE ALEGORIA
SOBRE A INCAPACIDADE
DE SER PROTAGONISTA

DE SUA PRÓPRIA E
ODIOSA VIDA.

E PRA PIORAR,
METÁFORAS

CAUSAM
INFLAMAÇÃO
NAS MINHAS
GLÂNDULAS
MAMÁRIAS!

WOLFGANG, EU
JAMAIS PODERIA
TER UM CASO COM

VOCÊ!
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Resolução

Segundo o dicionário Houaiss, um dos sentidos de alegoria é “sequência logicamente ordenada de metáforas que exprimem

ideias diferentes das enunciadas”.

Resposta: D

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – O verbo passar adquire, no segundo quadrinho, o mesmo sentido com que foi
empregado em:

a) Passava de um assunto a outro sem aviso.
b) Há pouco tempo, passou de capitão a major.
c) É bem provável que não passe de hoje.
d) Não passaria de novo por esse vexame.
e) Se agir assim, não passará de um canalha.
Resolução

A expressão não passar de significa “não ser mais do que; ser somente”.

Resposta: E

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Entre a primeira e a segunda fala da garota, estabelece-se uma relação 
lógica de

a) contraposição.
b) condição.
c) causa.
d) concessão.
e) conformidade.
Resolução

A segunda fala da garota explicita o porquê de ela se recusar a ter “um caso” com Wolfgang.

Resposta: C

Texto para as questões de 24 a 29.

ROMANCE DA MOÇA

Pensei que fosse por coincidência. Sempre que descia à garagem, ela estava por ali, aparentemente à espera de
alguém. Com o tempo, passei a cumprimentá-la.

Num dia de chuva, ofereci carona. Ela recusou. Um amigo viria buscá-la. Em sinal de gratidão, avisou-me que um dos
pneus do meu carro estava baixo. Aí fui eu que agradeci.

Não sei se na mesma semana, ou na seguinte, ela entrou na minha sala. Anunciou-se à secretária de forma
estranha:“É a moça da garagem.” Sim, era ela, com uma pequena pasta à mostra.

Resumindo: fizera um romance. Não conhecia ninguém na área editorial ou literária. Perguntou se podia deixar os
originais, não tinha pressa, queria uma opinião.

Com pequenas variantes, isso já aconteceu outras vezes e acontece com todos nós, que de alguma forma fazemos
parte da tribo que se dedica a esse tipo de ofício.

Ofereci-lhe um café e abri o original. Não havia indicação de autor ou autora. O título era uma charada: “S. O. S.” Havia
uma epígrafe de São João da Cruz, falando da escura noite da alma, e uma estrofe de Bandeira: “Mas para quê / tanto
sofrimento / se lá fora há o lento / deslizar da noite”.

Elogiei as epígrafes e abri a primeira página. Começava assim: “Salve a minha alma!” Levei um susto. Como início
de romance, era péssimo. Mesmo assim, senti alguma coisa de íntimo naquele grito ou naquele desespero. Fora esse
o início de um romance que não cheguei a terminar.

Ia perguntar onde ela encontrara aquele original tão perdido que nunca mais me lembrara dele. Não foi preciso. Ela
se identificou: “Sou filha de Martha. Você deixou este original com ela. Antes de morrer, pediu-me que o entregasse.”
Naquele dia, a moça aceitou a carona.

(Carlos Heitor Cony, O harém das bananeiras)
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(FATEC-MODIFICADO) – No trecho “Num dia de chuva, ofereci carona. Ela recusou. Um amigo viria buscá-la”,
a oração destacada indica

a) conclusão.
b) adição.
c) contraste.
d) explicação.
e) consequência.
Resolução

A oração funciona como explicação do período anterior. O emprego do futuro do pretérito justifica-se por tratar-se de discurso

indireto livre.

Resposta: D

(FATEC) – Considerando que discurso indireto livre seja uma aproximação muito estreita das “falas do narrador
e da personagem”, indique a alternativa em que tal discurso ocorre.

a) Pensei que fosse por coincidência.
b) Num dia de chuva, ofereci carona.
c) Avisou-me que um dos pneus do meu carro estava baixo.
d) “É a moça da garagem.”
e) Perguntou-me se podia deixar os originais, não tinha pressa, queria uma opinião.
Resolução

No período apresentado na alternativa e, a primeira oração corresponde a discurso indireto, introduzido pelo verbo

declarativo perguntar; as duas outras orações, porém, não podem depender do mesmo verbo, pois elas postulam o introdutor

dizer, ausente. Trata-se, pois, de discurso indireto livre em “não tinha pressa, queria uma opinião”, correspondendo, em

discurso direto, a “não tenho pressa, quero uma opinião”.

Resposta: E

(FATEC) – Até mesmo por força do gênero do texto, o uso da língua é informal, coloquial, como bem demonstra
a alternativa

a) “Com o tempo, passei a cumprimentá-la”.
b) “Anunciou-se à secretária de forma estranha”.
c) “[...] com todos nós, que de alguma forma fazemos parte da tribo [...]”.
d) “Ofereci-lhe um café e abri o original”.
e) “[...] senti alguma coisa de íntimo naquele grito [...]”.
Resolução

Na frase da alternativa c, o elemento coloquial está no emprego de tribo no sentido corrente, popular de “grupo”,

“comunidade”.

Resposta: C

(FATEC) – Em “isso já aconteceu outras vezes”, o termo destacado refere-se ao fato de a moça
a) avisar que um dos pneus estava baixo.
b) não conhecer ninguém na área editorial ou literária.
c) ter produzido um romance.
d) querer uma opinião sobre os originais do romance.
e) ter recusado uma carona.
Resolução

O anafórico isso se refere à situação descrita no período anterior, cujo elemento central vem adequadamente resumido na

alternativa d.

Resposta: D
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(FATEC) – Em “[...] encontrara aquele original tão perdido que nunca mais me lembrara dele”, as expressões
destacadas indicam, respectivamente, ideia de

a) intensidade e igualdade.
b) igualdade e comparação.
c) intensidade e comparação.
d) igualdade e consequência.
e) intensidade e consequência.
Resolução

A oração adverbial (“que nunca mais me lembrara dele”) enuncia a consequência do fato expresso com o intensificador tão

na oração anterior (“tão perdido”).

Resposta: E

Em “É a moça da garagem” e “Sou filha de Martha”, os verbos estão no presente porque
a) exprimem uma ação frequentativa.
b) indicam o momento da fala.
c) enunciam verdades universais.
d) indicam ações que ocorrerão no futuro.
e) exprimem ações habituais.
Resolução

Trata-se de discurso direto.

Resposta: B

Texto para as questões 30 e 31.

Se os primeiros colonos da América Inglesa vinham movidos pelo afã de construir, vencendo o rigor do deserto e
selva, uma comunidade abençoada, isenta das opressões religiosas e civis por eles padecidas em sua terra de origem,
e onde enfim se realizaria o puro ideal evangélico, os da América Latina se deixavam atrair pela esperança de achar em
suas conquistas um paraíso feito de riqueza mundanal e beatitude celeste, que a eles se ofereceria sem reclamar labor
maior, mas sim como dom gratuito. Não há, neste último caso, contradição necessária entre o gosto da pecúnia e a
devoção cristã. Um e outra, em verdade, se irmanam frequentemente e se confundem: já Cristóvão Colombo exprimira
isto ao dizer que com o ouro tudo se pode fazer neste mundo, e ainda se mandam almas ao Céu.

(Sérgio Buarque de Holanda, Visão do paraíso)

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Segundo o texto, ao dizer que “com o ouro tudo se pode fazer neste mundo,
e ainda se mandam almas ao Céu”, Cristóvão Colombo referia-se

a) à relação entre o ideal evangélico dos colonizadores da América Inglesa e a esperança dos da América Latina de
encontrar um paraíso.

b) à expectativa dos conquistadores da América Inglesa de obter riquezas, vencendo os rigores geográficos e as
opressões religiosas.

c) ao desejo dos colonos da América Latina de conquistar, apesar do esforço, um paraíso de riquezas e também a
beatitude celeste.

d) à conciliação entre o gosto da pecúnia e a devoção cristã que, àquela época, já caracterizava o ideal dos colonos da
América Latina.

e) ao propósito dos colonos da América Inglesa de construir uma comunidade sem opressão com base no puro ideal
evangélico.

Resolução

O autor afirma que o “gosto da pecúnia e a devoção cristã (...) se irmanam frequentemente e se confundem”.

Resposta: D
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(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – No trecho “e onde enfim se realizaria o puro ideal evangélico”, o termo se
tem a função de apassivar a forma verbal realizaria. Essa mesma função ocorre no trecho

a) “Se os primeiros colonos [...] vinham”.
b) “os da América Latina se deixavam atrair”.
c) “Um e outra, em verdade, se irmanam”.
d) “Um e outra [...] se confundem”.
e) “e ainda se mandam almas ao céu”.
Resolução

Só verbos transitivos diretos – como mandar – admitem a voz passiva. Em a, se é conjunção subordinativa condicional (o

sentido da construção é “se, por um lado, é verdade que os colonos..., por outro lado é verdade que...”); em b, é pronome

pessoal de terceira pessoa, oblíquo, reflexivo; em c e d, é pronome reflexivo recíproco.

Resposta: E

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Das substituições propostas para as expressões destacadas nos trechos
seguintes, a única que altera o sentido do texto é

a) “pelo afã de construir” = empenho.
b) “sem reclamar labor maior” = muito trabalho.
c) “como dom gratuito” = bem.
d) “gosto da pecúnia” = do dinheiro.
e) “um e outra [...] se confundem” = se atrapalham.
Resolução

No texto, confundir-se tem o sentido de “baralhar-se”, “tomar-se um pelo outro”.

Resposta: E

Texto para as questões de 33 a 37.

O NOSSO MACUNAÍMA EM VENEZA

“Eu sou Macunaíma”, afirma Ismael Ivo, 55 anos, em uma referência ao personagem de Mário de Andrade, capaz
de absorver o que existe de melhor do estrangeiro e devolver tudo a sua maneira. O bailarino e coreógrafo é nome de
ponta da dança moderna. Mas jamais esquece o primeiro palco: a bacia de lata, no quintal de casa. Ali, sua mãe fazia
movimentos circulares na cabeça de Ismael para lavar os cabelos do menino. Depois, veio a vontade de girar sobre si
mesmo até perder o equilíbrio, cair no chão e completar o que chamava de “viagem”. Filho de classe média baixa,
Ismael fez o destino dançar no compasso de uma veia artística admirável. Católico de formação, mas praticante de
rituais afro-brasileiros por opção – com os quais afiou os sentidos para a magia e a intuição –, Ismael Ivo abraçou a
dança com fé, como tábua de salvação e de expressão corporal e espiritual. Ganhou concursos de melhor bailarino em
1979, 1981 e 1982, em São Paulo. No ano seguinte, o grande salto. De passagem pelo Brasil, o coreógrafo americano
Alvin Ayle encantou-se com um solo de Ismael e convidou-o para integrar sua companhia, em Nova York. Em 1985,
Ismael aceitou o convite para viver na Alemanha. Em Berlim, dirigiu o Setor de Dança do Teatro Nacional Alemão de
Weimar, em 1996/97, e colaborou com outras instituições. O sucesso lhe valeu o convite para assumir o cargo de
diretor da Bienal de Dança de Veneza. Das ruas do bairro paulistano do Bexiga – onde dançava na calçada – à cidade do
explorador Marco Polo, Ismael Ivo segue experimentando novas linguagens.

(Guilherme Aquino, Brasileiros, março de 2010. Adaptado.)

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Infere-se do texto que Ismael Ivo se autodenomina Macunaíma por
a) simular, desde criança, giros, saltos e diferentes movimentos que lhe renderam um futuro brilhante.
b) tornar-se um nome de ponta da dança na Europa, apesar de ter saído de um bairro simples de São Paulo.
c) ser católico de formação, mas, por opção, render-se à magia e à intuição dos rituais afro-brasileiros.
d) assimilar valores das mais diferentes culturas e pôr constantemente em prática novas linguagens.
e) dedicar-se obsessivamente à dança, com a qual já conquistou prêmios e a direção da Bienal de Veneza.
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Resolução

A característica imprecisamente atribuída, no texto e na alternativa d, ao protagonista de Macunaíma, de Mário de Andrade,

é, na verdade, o ponto central do programa da Antropofagia, movimento modernista liderado por Oswald de Andrade. Mário

não pertenceu a essa tendência do Modernismo, mas Macunaíma foi associado a ela, seja por suas características, seja por

ter sido publicado no mesmo ano do Manifesto Antropófago de Oswald (1928).

Resposta: D

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – Das seguintes expressões, a única que apresenta sentido denotativo no texto é
a) “primeiro palco”. 
b) “movimentos circulares”. 
c) “compasso de uma veia artística”.
d) “tábua de salvação”. 
e) “grande salto”. 
Resolução

Em “sua mãe fazia movimentos circulares na cabeça de Ismael para lavar os cabelos do menino”, a expressão movimentos

circulares foi utilizada em sentido próprio, para indicar movimentos em forma de círculo.

Resposta: B

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – A acepção (cada um dos vários sentidos que uma palavra pode apresentar, de
acordo com o contexto) que o verbo valer assume no trecho “O sucesso lhe valeu o convite” é a mesma que 

se verifica na seguinte frase:
a) Uma imagem vale mais do que mil palavras.
b) Em certos momentos, é bom ter alguém que nos possa valer.
c) Nos tribunais, só vale o testemunho sob juramento.
d) Sempre se valia de uma arma, quando saía à noite.
e) A aplicação aos estudos valerá a ela a aprovação no vestibular.
Resolução

Em e, como no enunciado, valer significa “acarretar”, “trazer”.

Resposta: E

(FUVEST-TRANSFERÊNCIA-MODIFICADO) – Considere as seguintes afirmações referentes ao texto:

I. Justifica-se, pelo mesmo motivo, o emprego das aspas em “Eu sou Macunaíma” e em “viagem”.

II. O travessão duplo, utilizado no trecho “Das ruas do bairro paulistano do Bexiga – onde dançava na calçada –”, pode
ser substituído por parênteses ou por vírgulas.

III.Em “No ano seguinte, o grande salto”, a vírgula isola um termo circunstancial de tempo.

Está correto o que se afirma em
a) I, somente.
b) II, somente.
c) III, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.

Resolução
Em I, “Eu sou Macunaíma” tem aspas por ser citação e “viagem”, por ser palavra empregada não em seu sentido próprio,

mas no sentido figurado da gíria corrente: “experiência intensa ou alucinante provocada pelo consumo de uma droga, uma

substância alucinógena” (dicionário Houaiss). É fato que “viagem” também corresponde a uma citação, mas as aspas têm

um motivo anterior, que é o de sinalizar o sentido em que se deve entender a palavra.

Resposta: D
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(FUVEST-TRANSFERÊNCIA) – O pronome destacado em “O nosso Macunaíma em Veneza” (título) expressa
a) intimidade.
b) malícia.
c) indefinição.
d) amizade.
e) cerimônia.
Resolução
O pronome, no caso, não indica posse, mas intimidade, proximidade.

Resposta: A

Texto para as questões de 38 a 40.

EDUCAÇÃO É FEITA POR MEIO DE PUNIÇÃO

No seminário da Volvo OHL sobre a década mundial de ações de segurança de trânsito, realizado este mês em
Brasília, o diretor-geral de tráfego da Espanha, Pere Navarro, afirmou que, em 2003, o país europeu decidiu reduzir em
50% as mortes no trânsito. Lá, a punição de quem desrespeita as regras é tida como um meio de educar. Uma das
primeiras medidas foi contratar mais 1,5 mil policiais rodoviários, além de promover campanhas publicitárias de impacto
e ampliar o número de radares fixos.

O resultado espanhol foi melhor do que o esperado. O país de 40 milhões de habitantes conseguiu reduzir em 57%
a mortalidade, que era de 3.993 em 2003 para 1.717 em 2010.

Em Santa Catarina, o número de mortes foi a metade, 850. A diferença é que a população é seis vezes menor. No
Brasil, o total é de 38 mil mortes.

– Nosso país tornou o tema uma prioridade de governo e mobilizamos a sociedade. Só que é preciso fazer a lei ser
cumprida. Se alguém está com a carteira suspensa e continua dirigindo, é preso em nosso país (o mesmo não acontece
no Brasil) – explica Navarro.

O consultor de trânsito do Banco Mundial (Bird), o australiano Eric Howard, também participou do seminário em
Brasília, e comentou a mortalidade no trânsito catarinense, com base na estatística de 2007 do Ministério da Saúde.

O número de mortos foi de 33,1 por grupo de 100 mil habitantes, superior ao índice brasileiro (18,9). Howard afirmou
que essa realidade pode ser mudada com um programa de segurança que integre todas as instâncias envolvidas no
trânsito.

Em 1970, o Estado de Victoria, na Austrália, tinha um índice alto, 30 mortes por 100 mil habitantes, muito parecido
com o de Santa Catarina. Após uma forte ação do governo para reduzir a mortalidade, o índice diminuiu para 5,2 por 100
mil habitantes.

– O incrível é que o sistema viário daqui é uma verdadeira tragédia e poucas ações são feitas – lamenta o especialista
australiano.

(Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/de

fault.jsp?uf=2&local=18&section=Geral&newsID=a3366569.xml.

Acesso em: 15 out. 2011. Adaptado.)

(ACAFE) – Em relação ao texto, é correto afirmar:
a) No seminário sobre a década mundial de ações de segurança de trânsito, realizado em Florianópolis, dois especialistas

estrangeiros afirmaram que, no Brasil, o trânsito é caótico.
b) Em 2003, o índice de mortos no trânsito do Brasil era semelhante ao índice da Austrália.
c) A Espanha conseguiu reduzir em 50% o índice de mortos no trânsito, em 2003.
d) De acordo com dados estatísticos de 2007 do Ministério da Saúde, o índice de mortos no trânsito em Santa Catarina

é superior ao índice nacional.
e) O Brasil tomou o tema da segurança no trânsito como prioridade, a ponto de prender quem está com a carteira

suspensa e continua a dirigir.
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Resolução
É o que se depreende dos 5.o e 6 .o parágrafos.

Resposta: D

(ACAFE) – De acordo com o texto, é correto o que se afirma em:
a) O diretor-geral de trânsito da Espanha afirmou que a punição é um meio de educar quem desrespeita as regras de

trânsito.
b) Em Santa Catarina, o índice de mortes no trânsito, em 2010, é proporcionalmente menor do que o índice de mortos

na Espanha.
c) No Brasil, as leis de trânsito são adequadas, no entanto não são cumpridas.
d) Para reduzir a violência no trânsito no Brasil, a primeira medida necessária é contratar pelo menos 1,5 mil policias

rodoviários.
e) O resultado brasileiro foi melhor do que o esperado. O país reduziu em 57% a mortalidade que era de 3.993 em 2003

para 1717 em 2010.
Resolução
Segundo o texto, “a punição de quem desrespeita as regras é tida como um meio de educar”.

Resposta: A

(ACAFE) – O texto permite inferir que
a) se não houver ações integradas de educação, a punição dos infratores, por si só, não será medida suficiente para

mudar o comportamento dos brasileiros no trânsito.
b) a principal causa de mortes no trânsito, não só no Brasil, mas também em outros países como a Espanha e a Austrália,

é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
c) no Brasil os órgãos de segurança e a justiça são excessivamente tolerantes com os infratores de trânsito.
d) o Brasil decidiu mudar as ações e políticas de combate às transgressões de trânsito com vistas à redução das mortes

em 50%.
e) o especialista australiano afirmou que o sistema viário do Brasil reduziu o índice de mortes em 5,2 por 100 mil

habitantes.
Resolução
É o que se depreende do discurso de Navarro no 4.º parágrafo e do especialista australiano no último parágrafo.

Resposta: C

Questões de 41 a 45 (opção inglês)

Blue jeans are casual pants noted far their strength and comfort. Blue jeans in the form we know them today
didn't come about until the middle of the nineteenth century. Levi Strauss, an enterprising immigrant who 

happened to have a few bolts of blue denim cloth on hand, recognized a need for strong work pants in the mining
communities of California. He first designed and marketed “Levi’s” in 1850 and there have been only minor alterations
to the original design since then. Blue jeans started becoming popular among young people in the 1950s. In the year
1957, 150 million pairs were sold worldwide. This growing trend continued until 1981. Although blue jeans have
remained basically the same since they were first designed, they have always been versatile enough to meet market
demands.

A partir da leitura do texto acima concluímos que
a) 150 milhõers de jeans já foram vendidos no mundo todo desde sua criação.
b) os jeans sempre foram muito mais populares do que outros tipos de calças.
c) os jeans atuais são bem diferentes daqueles criados por Levi Strauss.
d) os jeans têm como uma de suas principais características a durabilidade.
e) os jeans tornaram-se muito populares entre os jovens desde que a marca “Levi’s” foi criada por Levi Strauss em

1950.
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Resolução
A partir da leitura do texto concluímos que os jeans têm como uma de suas principais características a

durabilidade.

Lê-se no texto:

“Blue Jeans are casual pants noted for their strength and comfort.”

Resposta: D

Opera refers to a dramatic art form, originating in Europe, in which the emotional content is conveyed to the
audience as much through music, both vocal and instrumental, as it is through the lyrics. By contrast, in musical 

theater an actor's dramatic performance is primary, and the music plays a lesser role. The drama in opera is presented
using the primary elements of theater such as scenery, costumes, and acting. However, the words of the opera, or
libretto, are sung rather than spoken. The singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small
instrumental ensemble to a full symphonic orchestra.

De acordo com o texto,
a) uma ópera exige uma grande orquestra bem como um grande coro.
b) as orquestras nas óperas podem variar consideravelmente de tamanho.
c) uma ópera é geralmente uma produção de baixo orçamento.
d) a ópera não tem nenhuma relação com o teatro musical.
e) o drama em uma ópera é mais importante do que a música.

Resolução
De acordo com o texto, as orquestras nas óperas podem variar consideravelmente de tamanho.

Lê-se no texto:

“The singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full

symphonic orchestra.”

Resposta: B

Evolutionary biologist Jim McGuire of the University of California, Berkeley, and his collaborators have found
that although some hummingbird groups have saturated the available space in their environments, others are 

still developing into new species at an extraordinary rate. By comparing their rates of speciation and extinction, McGuire’s
team calculated that the number of hummingbird species could double before reaching an equilibrium in the next several
milllion years.

(Disponível em: <http://www.scientificamerican.com>)

Segundo o texto, é correto afirmar que o beija-flor
a) está a caminho da extinção em uma velocidade extraordinária.
b) sofre influência das mudanças climáticas e ambientais.
c) mantém sua taxa de extinção e de evolução em equilíbrio.
d) é uma ave extraordinária.
e) continua evoluindo em novas espécies em ritmo acelerado.

Resolução
O beija-flor continua evoluindo em novas espécies em ritmo acelerado.

Lê-se no texto:

“..., others are still developing into new species at an extraordinary rate.”

Resposta: E
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MOVIE: HIJRAS – THE THIRD GENDER

Director: Devika Urvashi Bhisé
Duration: 29 minutes

Hijras are the outcastes of Indian society and live on its fringes. These eunuchs (originally only castrated males) were
once employed by sultans and maharajas to guard the women in their harems. Now shunned by society, they are treated
with less respect than the Dalits, or untouchables. Considered neither men nor women, Hijras have no constitutional
rights. Currently, there is an ongoing debate in India regarding whether or not they should be granted the status of a
third gender.

Most hijras are genetically born as men, but believe they are women within. The rest are hermaphrodites with some
abnormality in genitalia. For those born men, becoming a hijra is a painful process that involves removing the entire
genitalia in a secret ceremony that is often undergone without any anesthetic.

Currently, most hijras have only three ways in which they can make a living: prostitution, begging, and as performing
shamans removing bad luck and/or spells from suspicious Indian households. Sex work is one of the only options for
hijras because there are few employment opportunities available to them. Hijras are most commonly seen knocking on
car windows, begging for money at stoplights. Although hijras are feared for their dissimilarities, they are also revered
for their alleged mystical abilities. Most Indian families seek their blessings during any auspicious ceremony such as a
birth, a wedding, or the building of a new house.

As pariahs of society, they are subjected to prejudice that is often translated into verbal abuse, humiliation, extreme
discrimination, and violence in public as well as private venues. I have documented a short film to create awareness of
the plight of this segment of society and allow their voices to be heard. I was privileged to share this community’s inner
life and have tried to capture its stark reality as a friend rather than a voyeur. The filming took place from June 2008 to
September 2008 in various cities and locations in India.

(Disponível em: www.engendered.org).

O filme Hijras – The Third Gender tem como objetivo chamar atenção para a situação vivida por um segmento da
sociedade indiana, os hijras. De acordo com o que se captura dessas vozes no filme e do que se lê no texto, esse
segmento reivindica
a) os mesmos direitos dos dalits, ou intocáveis.
b) o direito constitucional de sair da marginalidade.
c) um processo mais humano de mudança de sexo.
d) a regulamentação de suas atuais funções sociais.
e) o reconhecimento de suas habilidades místicas.
Resolução
De acordo com o que se captura das vozes no filme e do que se lê no texto, os hijras reivindicam o direito

constitucional de sair da marginalidade.

Resposta: B

The bald eagle, America’s national bird, is the only eagle unique to North America. Abouto half of the world’s
70.000 bald eagles live in Alaska, making the northwest coast of North America by far their greatest stronghold 

for bald eagles. They flourist here in part because of the salmon. Dead or dying fish are an important food source for all
bald eagles. Eagles are a member of the Accipitridae family, which also includes hawks, kites, and old-world vultures.
Scientists loosely divide eagles into four groups based on their physical characteristics and behavior. The bald eagle is
a sea or fish eagle. Bald eagles were officially declared an endangered species en 1967 in all areas of the United States.
Through still protected in the U.S., the bald eagle is no longer considered an endangered species today.
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Baseando-se na leitura do trecho anterior, identifique a alternativa correta
a) a águia calva ainda corre o risco de extinção, apesar das recentes medidas de proteção tomadas pelo governo

americano.
b) a águia calva alimenta-se exclusivamente do salmão encontrao no Alasca.
c) a água calva é considerada, desde 1967, a ave nacional dos Estados Unidos.
d) calcula-se que haja aproximadamente 70.000 águias calvas vivendo no Alasca.
e) a águia calva é uma ave nativa da América do Norte, da mesma família do falcão e do papagaio.

Resolução
De acordo com o texto, a águia calva é uma ave nativa da América do Norte (“...is the only eagle unique to North

America”), da mesma família do falcão e do papagaio (“Eagles are a member of the Accipitridae family, which

also include hawks, kites...”)

Resposta: E

Questões de 41 a 45 (opção espanhol)

CABRA SOLA

Hay quien dice que soy como la cabra;
Lo dicen, lo repiten, ya lo creo;
Pero soy una cabra muy extraña
Que lleva una medalla y siete cuernos.
¡Cabra! En vez de mala leche, yo doy llanto.
¡Cabra! Por lo más peligroso me paseo.
¡Cabra! Me llevo bien con alimañas todas,
¡Cabra! Y escribo en los tebeos.
Vivo sola, cabra sola,
— que no quise cabrito en compañía —
cuando subo a lo alto de este valle
siempre encuentro un lirio de alegría.
Y vivo por mi cuenta, cabra sola;
Que yo a ningún rebaño pertenezco.
Si sufrir es estar como una cabra,
Entonces, sí, lo estoy, no dudar de ello.

(G. Fuertes, Poeta de guardia. Barcelona; Lumen, 1990.)

No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão “mala leche” para se autorrepresentar
como uma pessoa
a) influenciável pela opinião das demais.
b) consciente de sua diferença perante as outras.
c) conformada por não pertencer a nenhum grupo.
d) capaz de transformar mau humor em pranto.
e) corajosa diante de situações arriscadas.

Resolução
No poema, o eu lírico se compara “a uma cabra” e no quinto verso utiliza a expressão “mala leche” para se autorrepresentar

como uma pessoa “capaz de trans for mar mau humor em pranto”. “Mala leche” remete a uma pessoa de mau humor no

mundo hispânico. No 5.o verso, lemos: “¡Cabra! En vez de mala leche, yo doy llanto.”

Resposta: D
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Pero un dia le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto: un obsequio de veinte esclavas llegó hasta el
campamento español y, entre ellas, Cortés escogió a una.

Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Días del Castillo, como mujer de “buen parecer y entremetida y
desenvuelta”, el nombre indígena de esta mujer era Malintzin, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda
y desventura. Sus padres la vendieron como esclava; los españoles la llamaron doña Marina, pero su pueblo la llamó la
Malinche, la mujer del conquistador, la traidora a los indios. Pero, con cualquiera de estos nombres, la mujer conoció
un extraordinario destino. Se convirtió en “mi lengua”, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría
de guiarle a lo largo y alto del Imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Montezuma, que en
efecto existía gran descontento y que el Imperio tenía pies de barro.

(C. Fuentes, El espejo enterrado. Ciudad de México: FCE, 1992. Fragmento.)

Malinche, ou Malintzin, foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América, ao atuar como
a) escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da Coroa.
b) intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do Império.
c) amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica.
d) voz de seu povo, defendendo os interesses políticos do Império asteca.
e) maldição dos astecas, infundindo a corrupção no governo de Montezuma.

Resolução
Malinche, ou Malintzin, foi uma figura-chave na história da conquista espanhola da América, ao atuar como intérprete do

conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império.

Confirma-se essa resposta na parte em que lemos: “...Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle

a lo largo y alto del Imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino...”

Resposta: B

PENSAR LA LENGUA DEL SIGLO XXI

Aceptada la dicotomía entre “español general” académico y “español periférico” americano, la capacidad financiera
de la Real Academia, apoyada por la corona y las grandes empresas transnacionales españolas, no promueve la
conservación de la unidad, sino la unificación del español, dirigida e impuesta desde España (la Fundación Español
Urgente: Fundeu). Unidad y unificación no son lo mismo: la unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la lengua,
riqueza suprema de nuestras culturas nacionales; la unificación lleva a la pérdida de las diferencias culturales, que nutren
al ser humano y son tan importantes como la diversidad biológica de la Tierra.

Culturas nacionales: desde que nacieron los primeros criollos, mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano,
las diferencias de colonización, las improntas que dejaron en las nacientes sociedades americanas los pueblos
aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales fueron creando culturas propias,
diferentes entre sí, aunque con el fondo común de la tradición española. Después de las independencias, cuando se
instituyeron nuestras naciones, bajo diferentes influencias, ya francesas, ya inglesas; cuando los inmigrantes italianos,
sobre todo, dieron su pauta a Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se consolidaron y con ellas su
español, pues la lengua es, ante todo, constituyente. Así, el español actual de España no es sino una más de las lenguas
nacionales del mundo hispánico. El español actual es el conjunto de veintidós españoles nacionales, que tienen sus
propias características; ninguno vale más que otro. La lengua del siglo XXI es, por eso, una lengua pluricéntrica.

(L. F. Lara, Disponível em: <www.revistaenie.clarin.com>. Acesso em: 25 fev. 2013.)

O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que
a) as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica.
b) a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes.
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c) a unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica.
d) a consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial.
e) as variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural.

Resolução
O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar que as variedades do espanhol têm

igual relevância linguística e cultural.

Podemos concluir isso no trecho: ...“El español actual es el conjunto de veintidós españoles nacionales, que tienen sus

propias características; ninguno vale más que otro.”

Resposta: E

(Tute. Tutelandia. Disponível em: <www.gocomics.com>. Acesso em: 20 fev. 2012.)

A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside no(a)
a) aceitação imediata da provocação.
b) sugestão de armas não convencionais para um duelo.
c) descaracterização do convite a um desafio.
d) deslocamento temporal do comentário lateral.
e) posicionamento relaxado dos personagens.

Resolução
A charge evoca uma situação de disputa. Seu efeito humorístico reside na sugestão de armas não convencionais para um

duelo, para uma disputa baseada no conhecimento e na tecnologia. Isso está presente na fala: “Está bien, pardo. Pero yo con

el joystick y usté con las teclas.”

Resposta: B
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DUERME NEGRITO

Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo, 
negrito...

Te va a traer
codornices para ti.

Te va a traer
carne de cerdo para ti.

Te va a traer
muchas cosas para ti [...]

Duerme, duerme, negrito,
que tu mamá está en el campo,
negrito...

Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí.

Trabajando y no le pagan,
trabajando sí.

(Disponível em: <http://letras.mus.br>.  Acesso em: 26 jun. 2012. Fragmento.)

Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social, ao
a) destacar o orgulho da mulher como provedora do lar.
b) evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho.
c) exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho.
d) ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural.
e) retratar a precariedade das relações do trabalho no campo.

Resolução
Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Destaca a

precariedade do trabalho rural pela falta de pagamento.

Justifica-se a resposta na parte do texto que fala: “Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí. Trabajando y no le

pagan. Trabajando sí.”

Resposta: E
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Matemática e suas Tecnologias
Questões de 46 a 90

Na imagem da etiqueta, informa-se o valor a ser pago por 0,256 kg de peito de peru.

O valor, em reais, de um quilograma desse produto é igual a:
a) 25,60 b) 32,76 c) 40,00 d) 50,00 e) 60,00

Resolução
Massa (kg) Preço (reais)

0,256 12,80

1 x

= ⇔ x = = 50

Resposta: D

Um torneio de tênis será disputado entre 12 jogadores. Os jogadores disputarão partidas entre si, definidas de
modo aleatório, ou seja, dois jogadores podem jogar entre si mais de uma vez ou podem nem se encontrar.

Cada partida é disputada por dois jogadores e sempre terá um vencedor. O jogador que perder três partidas no torneio
é eliminado. O vencedor do torneio será o único jogador a não ser eliminado, logo, o número máximo de partidas que
serão disputadas nesse torneio será
a) 38. b) 35. c) 33. d) 41 e) 44

Resolução
O número máximo de partidas que serão disputadas é 3 . 11 + 2 . 1 = 35

Resposta: B

Adaptado de leceblog.blogspot.com.
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0,256
––––––

1

12,80
––––––

x

12,80
––––––
0,256
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Na situação apresentada nos quadrinhos, as distâncias, em quilômetros, dAB, dBC e dCD formam, nesta ordem, uma
progressão aritmética.

O vigésimo termo dessa progressão corresponde a:
a) – 50 b) – 40 c) – 30 d) – 20 e) – 10

Resolução

1) x + (x – 10) + (x – 20) = 390 ⇔ 3x = 420 ⇔ x = 140

2) A progressão aritmética é (140, 130, 120,...)

3) O vigésimo termo dessa progressão é 140 + (20 – 1) . (– 10) = 140 – 190 = – 50

Resposta: A

Em uma área circular de raio 2 km, estima-se haver 100 casos da doença X. Admitindo-se uma área circular
concêntrica à primeira, mas com o dobro do raio, os casos da doença X passam para 160. Se os casos da

doença X estão uniformemente distribuídos ao longo da coroa circular, pode-se estimar a densidade de casos dessa
doença que estão no círculo maior, mas que não estão no círculo menor, em

a) 6π casos/km2. b) 5π casos/km2. c) casos/km2.

d) casos/km2. e) casos/km2.

Resolução

1) A área da coroa círcular é: π . (42 – 2) = 12π

2) A densidade de casos dessa doença que estão na coroa círcular é = .

Resposta: E

Cada uma das figuras está dividida em 16 partes iguais. Em qual delas a parte cinza corresponde a da área

total?
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8
–––
π

6
–––
π

5
–––
π

5
–––
π

60
–––––
12π

5
––
850
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Resolução 
a) 8 partes cinza em 16.

b) 8 partes cinza em 16.

c) 7 partes cinza em 16.

d) 10 partes cinza em 16.

e) 5 partes cinza em 16.

Assim sendo, = e a resposta é d.

Resposta: D

Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pin tores brasileiros e Leonardo da Vinci foi um notável artista
italiano. Pedro Américo nasceu em 1843. Já Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos 

antes de Portinari. 

Em que ano Portinari nasceu?
a) 1903 b) 1904 c) 1905 d) 1906 e) 1907

Resolução 

Portinari nasceu em (1843 – 391) + 451 = 1903

Resposta: A

Um museu recebeu 325 euros pela venda de bilhetes, durante um dia. Nesse dia, o número de bilhetes
vendidos para adultos foi o triplo do número de bilhetes vendidos para crianças. Os bilhetes de adulto custavam 

2 euros e os bilhetes de criança, 50 centavos de euro. Considere que a designa o número de bilhetes vendidos para
 adultos e c, o número de bilhetes vendidos para crian ças. O valor de a – c é:
a) 50 b) 100 c) 150 d) 180 e) 20

Resolução 

⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇒ a – c = 100

Resposta: B

10
––
16

5
––
8
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52

a = 150

c = 50�a = 3c

c = 50�a = 3c

6,5c = 325�a = 3c

6c + 0,5c = 325 �a = 3c

2a + 0,5c = 325�
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Veja na tabela o resultado da pesquisa feita em um bairro de uma grande cidade sobre os modos de ir ao
trabalho.

Com base nessa tabela, qual é a alternativa correta?
a) Metade dos entrevistados vai a pé ao trabalho.
b) O meio de transporte mais utilizado pelos entrevis tados para ir ao trabalho é a bicicleta.
c) 50% dos entrevistados vão ao trabalho de ônibus.
d) A maioria dos entrevistados vai ao trabalho de carro ou de ônibus.
e) 15% dos entrevistados vão ao trabalho de carro.
Resolução 

15% de 10 000 = 0,15 . 10 000 = 1 500

Resposta: E

Lucinda manchou com tinta dois algarismos em uma conta que ela tinha feito, como mostra a figura. 

Qual foi o menor dos algarismos manchados?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
Resolução
1)

⇒ a = 8, pois a é algarismo.

2) a = 8 ⇒

3) O menor dos algarismos manchados é 5.

Resposta: B

Ônibus 5 . 500 =   2 500

Carro 3 . 500 =

A pé 8 . 500 =   4 000

Bicicleta 4 . 500 =   2 000

Total 10 000

1 500
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53

25 a

1 3,12b

25

10   3,12

20

40

0

5

8
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Por ocasião da inscrição para um concurso, todos os candidatos tinham necessariamente que optar por apenas
uma das 3 cidades (A, B e C) com vagas disponíveis, conforme indicado no quadro:

Sabendo-se que havia, em média, 20 candidatos por vaga, pode-se concluir que o número total de vagas oferecidas
nesse concurso era igual a
a) 16. b) 18. c) 20. d) 22. e) 24.

Resolução
1) Na cidade B existem 25% das vagas disponíveis.

2) Se, em médias, havia 20 candidatos por vaga, os 120 inscritos em B disputaram = 6 vagas.

3) Se x for o número total de vagas disponíveis, então 25% de x = 6 ⇔ 0,25x = 6 ⇔ x = 24

Resposta: E

Um importante conceito usado em economia para ana lisar o quanto uma variação do preço unitário p > 0 in -
fluencia na variação da receita é o da elasticidade da demanda, denotado por E(p), uma vez que a elas ticidade E 

é dada em função de p. Se E(p) > 1, então se diz que a demanda é elástica, o que quer dizer que um pequeno aumento
do preço unitário resulta em uma diminuição da receita, ao passo que um pequeno decréscimo do preço unitário irá causar

um aumento da receita. Admitindo a elasticidade da demanda dada por E(p) = e sabendo que p < 2, então, 

a demanda será elástica se, e somente se, p pertencer ao intervalo:

a) 0; b) ; 1 c) ; d) ; 2 e) ; 2 

RESOLUÇÃO:

Conforme o enunciado, a demanda será elástica quando 

E(p) > 1. Assim:

> 1 ⇔ – 1 > 0 ⇔ > 0 ⇔ 2p – 1 > 0 ⇔ p > ⇔ < p < 2 pois p < 2

Resposta: D

Em seu livro de ficção científica Encontro com Rama, Arthur Clarke imaginou uma enorme nave com formato
cilíndrico, de nome Rama, cujas dimensões internas seriam 50 km de comprimento e 16 km de diâmetro.

(www.fisrstshowing.net)

55
Cidades Número de Inscritos % do Total

A ......... 40%

B 120 .........

C ......... 35%

120
––––
20
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p2 + 2p – 1
–––––––––––

2p – 1

�3
–––
4��1

–––
2��3

–––
2

1
–––
2��1

–––
2��1

–––
2�

1
–––
2 

1
–––
2 

p2

––––––––
2p – 1 

p2 + 2p – 1
––––––––––––

2p – 1 

p2 + 2p – 1
––––––––––––

2p – 1 
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O Sistema Cantareira de captação e tratamento de água é considerado um dos maiores do mundo e sua capacidade de
armazenamento é próxima de 992 milhões de m3.

(http://redesustentabilidade.org.br)

Considerando essas informações e π � 3,1, a razão entre a capacidade de armazenamento do Sistema Cantareira e o
volume do interior da nave Rama, nessa ordem, é igual a
a) 1. b) 10– 2. c) 10– 4. d) 104. e) 102.
Resolução
1) O volume no interior da nave Rama é (π . 82 . 50) km3 = (3,1 . 64 . 50) km3 = 9920 km3 = (9920 . 109) m3 = 992 . 1010 m3

2) A razão entre a capacidade de armazenamento do sistema cantareira e o volume no interior da nave Rama é

= 10–4

Resposta: C

As posições ocupadas por 24 alunos em uma sala de aula podem ser representadas pelos elementos de uma
matriz com 6 linhas e 4 colunas. Os alunos sentam-se de acordo com seu número de chamada, de maneira 

que o aluno de número 1 senta-se na primeira coluna da primeira linha, o aluno de número 2 na segunda coluna da
primeira linha e assim por diante, de acordo com a figura. 

O número do aluno pode ser calculado em função da linha i e da coluna j em que está sentado pela fórmula 
a) 4i + j. b) 4i + 6j. c) 4(i – 1) + 6(j – 1). d) 4(i – 1) + j. e) 6i + 4j. 
Resolução

Resposta: D

992 . 106 m3

––––––––––––––
992 . 1010 m3

58

Linha 1

Linha 2

Linha 3

�

Linha i

Col 1

4 . 0 + 1

4 . 1 + 1

4 . 2 + 1

�

4 . (i – 1) + 1

Col 2      … Col j

4 . 0 + 2 … 4 . 0 + j

4 . 1 + 2 … 4 . 1 + j

4 . 2 + 2 … 4 . 2 + j

� �

4 . (i – 1) + 2 … 4 . (i – 1) + j
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Se reduzirmos em 5 cm a medida de cada aresta de um determinado cubo C1, obteremos um novo cubo, C2,
cuja área de cada face é igual a 25 cm2. O volume do cubo C1 é:

a) 100 cm3. b) 240 cm3. c) 500 cm3. d) 750 cm3. e) 1 000 cm3. 

Resolução
1) Se a área da face do cubo C2 vale 25 cm2 então a aresta correspondente mede 5 cm.

2) A aresta do cubo C1 mede (5 + 5) cm = 10 cm.

3) O volume do cubo C1 vale (10 cm)3 = 1000 cm3.

Resposta: E

Um quadrado tem área igual a 1 m2 e é decomposto em polígonos regulares, conforme a figura a seguir. O
centro do quadrado é o ponto O, M e N são pontos médios de dois lados do quadrado, OQMP é um quadrado, 

e o segmento QR é paralelo ao lado DC. O perímetro (em m) do triângulo APM e a área (em m2) do trapézio MPRQ são,

respectivamente,

a) 1 + e b) + ���2 e  c) 1 + ���2 e  

d) e  e) e  

Resolução

1) AC = ���2, AO = OD = , AP = PO = OQ = OR = MP = MQ = 

2) O perímetro do triângulo APM, em metro, é + + = + = 

3) A área do trapézio MPRQ é . OQ = . = . =

Resposta: E

59

60

3
––––
16

3
––––
16

1
–––
2

3
––––
16

���2
––––

2

3
––––
16

1 + ���2
––––––––

2

1
––––
16

1 + ���2
––––––––

2

���2
––––

4

���2
––––

2

���2 + 1
––––––––

2

1
–––
2

2���2
––––––

4

1
–––
2

���2
––––

4

���2
––––

4

3
–––
16

���2
––––

4

3���2
––––––

8

���2
––––

4

���2      ���2
–––– + ––––

4         2
––––––––––––

2

PR + MQ
––––––––––

2
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ENEM/201432 –

Uma pesquisa sobre orçamentos familiares, realizada recentemente pelo IBGE, mostra alguns itens de despesa
na distribuição de gastos de dois grupos de famílias com rendas mensais bem diferentes.

Considere duas famílias com rendas de R$ 400,00 e R$ 6.000,00, respectivamente, cujas despesas variam de acordo
com os valores das faixas apresentadas. Nesse caso, o valor, em R$, gasto com ali mentação pela família de maior renda,
em relação ao da família de menor renda, é, aproximadamente,
a) dez vezes maior. b) quatro vezes maior. c) equivalente.
d) três vezes menor. e) nove vezes menor.
Resolução

1) 9% de 6000 = . 6000 = 540

2) 33% de 400 = . 400 = 132

3) R$ 540,00 � 4 . R$ 132,00

Resposta: B

Utilizando as informações a seguir, resolva a questão 62.

A fração geratriz de uma dízima periódica, compreendida entre 0 e 1, tem o numerador igual à parte periódica e o
denominador é um número formado por tantos noves quantos forem os algarismos do período. 

Observe os exemplos:

I) 0,313131 ... =

II) 0,2222 ... =

III)0,417417417 ... =

IV)2,343434 ... = 2 + 0,343434... = 2 + = 

Se a e b forem algarismos entre 0 e 9 tais que a,ababab… – 0,aaa... = 1,010101..., então o valor de será: 

a) b) 2 c) 3 d) 0,333... e) 0,666...

Resolução

a,ababab... – 0,aaa... = 1,010101... ⇔ a + 0,ababab... – 0,aaa... = 1 + 0,010101... ⇔ 

⇔ a + – = 1 + ⇔ 99a + 10a + b – 11a = 99 + 1 ⇔ 98a + b = 100 ⇔ a = 1 e b = 2 ⇒ = 

Resposta: A

61
TIPO DE

DESPESA

RENDA ATÉ

R$ 400,00

RENDA MAIOR OU IGUAL A 

R$ 6.000,00

Habitação 37% 23%

Alimentação 33% 9%

Transporte 8% 17%

Saúde 4% 6%

Educação 0,3% 5%

Outros 17,7% 40%

9
–––
100

33
–––
100

31
––––
99

2
–––
9

417
–––––
999

232
–––––

99
34
–––
99

a
–––
b62

1
–––
2

1
–––
2

a
–––
b

1
–––
99

a
–––
9

10a + b
–––––––

99
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Pretende-se construir um parque eólico, como o repre sentado na Figura 1.

Figura 1

A Figura 2 é o mapa da zona onde serão colocadas as colunas aerogeradoras.

Os pontos A, B e C representam a localização de três colunas. A localização da quarta coluna, D, deve obede cer às
seguintes condições:

• a coluna deve ficar dentro da zona delimitada pelo traço grosso;

• a coluna deve estar à mesma distância das colunas B e C;

• a coluna deve ficar a 9 km da coluna A.

63
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A construção geométrica rigorosa que representa, no mapa, o ponto D correspondente à localização da quarta coluna é

Resolução
Por equidistar de B e C o ponto D deverá estar  na mediatriz de 

–––
BC. 

Por distar 9km de A o ponto D deverá estar na circun ferência de centro A e raio de 9km.

Resposta: C
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Na parede retangular da sala de aula de Astrobaldozinho, a qual tem 4 m de altura e 6 m de largura, será pintado
um painel, conforme a figura apresentada. 

O valor de x para que a área hachurada (ou escurecida) seja máxima é:

a) b) c) 1 d) e) 4

Resolução

Se S(x) for a área da região hachurada, em função de x, então:

S(x) = 6 . 4 – ⇔ S(x) = 24 – [2x2 + 6 – 4x] ⇔ S(x) = – 2x2 + 4x + 18

O gráfico da função é do tipo

A abscissa do vértice V dessa parábola é xv = – = 1

Resposta: C

Numa caixa-d’água há duas torneiras, a primeira consegue enchê-la em 6 horas e a segunda em 9 horas. No
entanto, essa caixa possui um sifão que a esvazia em 18 horas. Se os três funcionarem simultaneamente 

estando a caixa vazia, em quanto tempo a caixa estará cheia?
a) 3 horas 36 minutos. b) 4 horas 30 minutos. c) 4 horas 50 minutos.
d) 5 horas 24 minutos. e) 5 horas 30 minutos.

64

2�	3
–––––

5
1
––
2

1
––
4

x . 4x       2 (6 – 4x)�––––––– + ––––––––––�2                  2

4
–––––––
2 (–2)
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Resolução
1) Se t for o tempo pedido, então:

2)
= + – ⇔ = ⇔ = ⇔ t = = 4,5

3) 4,5h = 4h 30 min

Resposta: B

Uma circunferência de raio R é tangente externamente a duas circunferências de raio r, com r < R. As três
circunferências são tangentes a uma mesma reta, como ilustrado a seguir. Qual a distância entre os centros 

das circunferências de raio r?

a) 4�����Rr b) 3�����Rr c) 2�����Rr d) �����Rr e) �����Rr / 2

Resolução
Se d for a distância entre os dois centros de circunferência de raio r, então:

(R + r)2 =

2

+ (R – r)2 ⇔ R2 + r2 + 2rR = + R2 + r2 – 2rR ⇔ = 4rR ⇔ = 2����rR ⇔ d = 4����rR

Resposta: A

T1 T2 Sifão T1 + T1 – Sifão

Tempo (em h) 6 9 18 t

Capacidade de 

enchimento em 1 hora

1
––
6

1
––
9

1
–––
18

1
––
t

18
–––
4

4
–––
18

1
–––
t

3 + 2 – 1
–––––––––

18

1
–––
t

1
––––
18

1
–––
9

1
–––
6

1
–––
t
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d
–––
2

d2

––––
4

d2

––––
4
d

––––
2�

ENEM/201436 –

PROVA2_ENEM_28_9_ALICE  25/08/14  09:18  Página 36



Paulo avalia que, daqui a 2 anos, o preço de um certo tipo de carro seja R$ 92 400,00. Para poder comprar
esse carro à vista, daqui a 2 anos, ele deposita hoje x reais em um fundo de investimentos e depositará no 

mesmo fundo, mas x reais daqui a um ano. O fundo citado rende 10% ao ano a juros compostos. Supondo que ele não
faça nenhum outra aplicação e nenhum saque, calcule o valor de x para que ele tenha, daqui a dois anos, o valor exato
para adquirir o carro citado.
a) 42 000 b) 32 000 c) 36 000 d) 40 000 e) 45 000

Resolução
1) Valor atualizado, após um ano, em reais: 1,1x

2) Após o segundo depósito o saldo em reais, será 1,1x + x = 2,1x

3) Após dois anos, o valor atualizando será 1,1 . (2,1x) = 2,31x.

4) 2,31x = 92 400 ⇔ x = 40 000

Resposta: D

A base média de um trapézio o divide em dois trapézios menores tais que a razão entre suas áreas é 5/2. Qual
a razão entre a base maior e a menor do trapézio dado?

a) 11 b) 12 c) 13 d) 14 e) 15

Resolução

1) A base média do trapézio ao lado, representada pelo segmento 
—
RS, mede 

2) A área do trapézio RSNM vale . h = . h

3) A área do trapézio RSQP vale . h = . h

4) Pelo enunciado, temos: = ⇔ = ⇔ 6B + 2b = 5B + 15b ⇔ B = 13b ⇔ = 13

Resposta: C

67

68

B + b
––––––

2

3B + b
–––––––

4

B + b
B + ––––––

2
––––––––––––

2

B + 3b
–––––––

4

B + b
–––––– + b

2
––––––––––––

2

B
–––
b

5
–––
2

3B + b
–––––––
B + 3b

5
–––
2

3B + b
––––––– . h

4
––––––––––––

B + 3b
––––––– . h

4
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O enunciado a seguir refere-se às questões de números 69 e 70.

Uma firma tem sede no Rio e escritórios em São Paulo e em Brasília. 40% dos empregados da firma trabalham no Rio
e 40%, em Brasília. São homens 40% dos empre gados da firma, 20% dos que trabalham no Rio e 70% dos que
trabalham em São Paulo.

A porcentagem de empregados dessa firma que são mulheres e trabalham em São Paulo é de:
a) 4% b) 6% c) 8% d) 10% e) 12%

Resolução
Para um grupo de 100 pessoas que trabalham nessa firma, termos:

Dos 100 empregados, 6 são mulheres e trabalham em São Paulo. A porcentagem é = 6%

Resposta: B

Entre as mulheres que trabalham nessa firma, a porcentagem das que trabalham em São Paulo é de:
a) 2% b) 4% c) 6% d) 8% e) 10%

Resolução

Das 60 mulheres dessa firma, 6 trabalham em São Paulo. A porcentagem é = = = 10%

Resposta: E

Pergunta: quantos dias faltam para terminar o ano? Informações:

I. hoje é 13 de junho.

II. este ano não é bissexto.

Nesta questão, há uma pergunta e duas informações. É correto afirmar que:
a) a primeira informação, sozinha, é suficiente para que se responda corretamente à pergunta e a segunda, insuficiente.
b) a segunda informação, sozinha, é suficiente para que se responda corretamente à pergunta e a primeira, insuficiente.
c) as duas informações, em conjunto, são suficientes para que se responda corretamente à pergunta e cada uma delas,

sozinha, é insuficiente.
d) as duas informações, em conjunto, são insuficientes para que se responda corretamente à pergunta.
e) cada umas das informações, sozinha, é suficiente para que se responda corretamente à pergunta.

Resolução
O número de dias que “faltam para terminar o ano”, se hoje e 13 de junho, está determinado, independentemente de saber

se o ano é bissexto ou não, pois se o ano não for bissexto, 13 de junho, é o 164o. dia do ano e faltarão 365 – 164 = 201 dias.

Caso o ano seja bissexto, o dia 13 de junho será o 165° dia do ano e faltarão 366 – 165 = 201 dias. Portanto, independente de

ser ou não bissexto o número de dias faltantes será o mesmo.

Resposta: A

69

6
––––
100

70

10
––––
100

1
–––
10

6
–––
60

71
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Escher, um grande artista holandês, nasceu em 1898 e faleceu em 1970, deixando uma obra original e
extraordinária. Os conceitos da matemática aliados à sua mente artística aparecem em seus desenhos de 

ilusões espaciais, de construções impossíveis, nos quais a geometria se transforma em arte, ou a arte em geometria.
Escher dedicou grande parte de seu tempo ao estudo das pavimentações do plano e trabalhou com a divisão regular do
plano em figuras geométricas que se transfiguram, repetem-se e refletem, rotacionam-se. Fundamentalmente, trabalhou
com isometrias, as transformações no plano que preservam distâncias. No preenchimento de superfícies, Escher usava
figuras concretas, perceptíveis e existentes na natureza, como pássaros, peixes, pessoas, répteis etc.

Observe o passo a passo de uma de suas gravuras em que utiliza peixes:

Na construção desta gravura, o artista recorreu principalmente à:
a) translação. b) simetria axial. c) simetria em relação a um ponto.
d) rotação. e) reflexão.

Resolução
O artista recorreu principalmente à rotação.

Resposta: D 

Um engenheiro verifica se a altura do poste ficou como planejado. O esquema abaixo mostra um triângulo
retân gulo formado pelo ponto de observação do engenheiro (P), a base (B) e o topo (T) do poste.

72

73
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Com o uso do teodolito, instrumento empregado para me dir ângulos, o engenheiro determinou o ângulo TP
^

B = β.

Além disso, ele sabe que a distância entre B e P é igual a d. A medida TB, correspondente à altura do poste, é calculada
pela expressão

a) d . sen(β) b) . sen(β) c) d . cos(β) d) . tg(β) e) d . tg(β)

Resolução

tg β = ⇔ TB = d . tg β

Resposta: E

Um grupo de 12 amigos encomendou um jantar a um buffet. No dia do jantar, quatro deles não puderam
comparecer. Com isso, para que o pagamento do jantar fosse efetuado, cada um dos participantes precisou 

desembolsar R$ 35,40 a mais. Qual era, em reais, o valor total desse jantar?
a) 566,40 b) 789,40 c) 849,60 d) 928,60 e) 1274,40

Resolução
Se x for o valor total do jantar, em reais, então:

– = 35,40 ⇔ 3x – 2x = 35,40 . 24 ⇔ x = 849,60

Resposta: C

A densidade de um material é a razão entre sua massa e seu volume. A tabela a seguir fornece a densidade
de alguns materiais.

Leite do Canto, Eduardo. Ciências Naturais 
Aprendendo com o Cotidiano – Ed. Moderna.

Em um recipiente graduado, colocam-se 860 mililitros de água, a 25 ºC. A seguir, mergulha-se nesse recipiente um
objeto maciço de 705 gramas e verifica-se que o volume de água atingiu a marcação de 1 litro e meio.
Usando a tabela, podemos afirmar que o objeto utilizado no experimento descrito pode ter sido feito de:
a) Borracha. b) Osso. c) Couro seco. d) Bambu. e) Porcelana.

Resolução
Se V for o volume do objeto em questão então 

V = 1500 m� – 860 m� = 640 m� = 640 cm3

A densidade desse objeto, em g/cm3, é � 1,1

O objeto pode ter sido feito, pois, de borracha

Resposta: A

1––
d

1––
d

TB
––––

d

74

x
–––
12

x
–––
8

75
Material Densidade (g/cm3) a 25°C

Bambu 0,31 a 0,4

Couro seco 0,86

Borracha 0,91 a 1,19

Osso 1,7 a 2

Giz 1,9 a 2,8

Porcelana 2,3 a 2,5

Bola de gude 2,6 a 2,84

Granito 2,64 a 2,76

705
–––––
640
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Foi realizada uma manifestação para chamar a atenção das pessoas para o problema do aquecimento global,
em uma praça retangular de 250 metros de comprimento por 50 metros de largura. Segundo os organizadores, 

havia, em média, sete pessoas para cada 2 metros quadrados. Pode-se afirmar que o número aproximado de pessoas
presentes na manifestação foi de:
a) 25.610. b) 38.950. c) 43.750. d) 47.630. e) 51.940.
Resolução 
1) A área da praça é 50 m . 250 m = 12500 m2.

2) Havia, em média, 3,5 pessoas por metro quadrado.

3) O número de pessoas presentes na manifestação foi de 3,5 . 12500 = 43750.

Resposta: C

Em uma cidade do interior do Brasil, duas doenças apresentaram grande incidência entre a população local no
ano de 2008: a dengue e a febre amarela. Foram registrados 1.410 casos de dengue, o que corresponde a 23,5 

casos a cada grupo de 10 mil habitantes. Em relação à febre amarela, foram 34 casos para cada grupo de 25 mil
habitantes. Nessas condições, o total de casos de febre amarela registrados nessa cidade no ano de 2008 chegou a:
a) 996. b) 982. c) 850. d) 816. e) 728.

Resolução
Se P for a população dessa cidade então:

1) Para a dengue

⇒ P = = 600000

2) Para a febre amarela

⇒ x = = 816

Resposta: D

As retas r e s contêm, respectivamente, os lados AB e CD do pentágono regular ABCDE representado abaixo.

Sendo P o ponto de interseção das retas r e s, a soma das medidas dos ângulos internos do polígono APDE é
a) 180° b) 360° c) 540° d) 720° e) 900°
Resolução

76

77

1410 . 10000
–––––––––––

23,5

10000 hab.

P 

23,5 casos

1410 casos

34 . 600000
–––––––––––

25000

25000 hab.

600000 hab.

34 casos

x casos
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A soma das medidas dos ângulos internos do quadrilátero APDE, como a de qualquer quadrilátero convexo, é 

180° . (4 – 2) = 360°

Resposta: B

Na figura estão representados um cubo de aresta a e, em destaque, suas diagonais AB e CD. A área da região plana
colorida na figura, limitada pelas diagonais em destaque, é dada por

a) b) c) a2 ���2 d) a2 e) 

Resolução

1) AC = BD = a

2) A diagonal da face AD
––

mede a���2

3) A altura do triângulo PAC, relativa ao lado AC
––

é a metade de AD
––

e vale 

4) A área da região hachurada é 2 . = 

Resposta: B

A Petrobras possui 102 plataformas de produção, sendo algumas fixas e outras, flutuantes. Se o número de
plataformas flutuantes corresponde ao dobro do número de plataformas fixas, menos 123 unidades, quantas 

são as plataformas fixas?
a) 20 b) 27 c) 36 d) 48 e) 75

Resolução
Se x for o número de plataformas flutuantes então 102 – x será o número de plataformas fixas. Pelo enunciado

x = 2 . (102 – x) – 123 ⇔ x = 27   e  102 – x = 102 – 27 = 75

Resposta: E

79

a2
–––
2

a2 ���2–––––––
2

a2 ���2–––––––
4

a���2
––––

2

a2���2
–––––

2

a���2
a . –––––

2
–––––––––

2
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Uma piscina de 192 m3 estava completamente vazia quando uma torneira, cuja vazão era de 4.000 litros por
hora, foi aberta. Se, após 20 horas, a torneira foi fechada, quantos litros de água faltavam para que essa piscina 

ficasse completamente cheia?
a) 1.120 b) 1.520 c) 13.200 d) 16.200 e) 112.000

Resolução
1) (4000 �/h) . 20h = 80000�

2) 192 m3 = 192000 dm3 = 192000�

3) 192000� – 80000� = 112000�

Resposta: E

O enunciado a seguir refere-se às questões de números 82 e 83.

A prefeitura vai reformar uma praça quadrada de 16 metros de lado e foi aprovado o seguinte projeto:

O construtor que ganhou a licitação faz apenas a parte da calçada e seu orçamento foi de R$ 53,00 o metro quadrado.
O jardim será feito por funcionários da própria prefeitura, e esse custo para a Secretaria de Parques e Jardins será de
R$ 25,00 o metro quadrado.

Faça π = 3,1. 

A despesa com a construção da calçada será de:
a) R$ 7.420,00 b) R$ 7.940,20 c) R$ 8.114,20 d) R$ 8.310,40 e) R$ 9.241,20

Resolução
A área da calçada, em metros quadrados é: + 162 – = 99,2 + 256 – 198,4 = 156,8

O gasto com a construção dessa calçada será: 156,8 . R$ 53,00 = R$ 8.310,40

Resposta: D

A Secretaria de Parques e Jardins gastará com o jardim:
a) R$ 3.820,00 b) R$ 2.480,00 c) R$ 2.120,40 d) R$ 1.470,00 e) R$ 1.690,00

Resolução

A área destinada ao jardim, em metros quadrados, é: – = 198,4 – 99,2 = 99,2

O gasto com a construção do jardim será 99,2 . R$ 25,00 = R$ 2.480,00

Resposta: B

81

82

π . 162

–––––––
4

π . 82

––––––
2

83

π . 82

–––––––
2

π . 162

–––––––
4
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Uma máquina consegue produzir diariamente até 300 peças de um certo produto. Após minuciosa análise, foi
determinado que produzindo x peças diariamente, o valor de revenda de cada uma seria 350 – x. Para maximizar 

a receita obtida com a revenda, o número de peças produzidas diariamente deverá ser 

a) 175. b) 200. c) 225. d) 250. e) 150.

Resolução
Se R(x) for a receita obtida com a produção e vendas de x, peças por dia, então:

R(x) = x . (350 – x)

O gráfico dessa função é do tipo

O número de peças produzidas diariamente, para maximizar a receita, é = 175

Resposta: A

Um prédio residencial de 10 andares possui 4 apartamentos por andar, e em cada apartamento existe apenas
uma porta de entrada. No primeiro andar, os números dos apartamentos são 11, 12, 13 e 14. Nos andares 

seguintes, o número de cada apartamento tem 10 unidades a mais do que o número do apartamento que se encontra
logo abaixo dele. Para identificar a porta de entrada de cada apartamento, serão comprados os algarismos que formem
seu número. A quantidade de algarismos 1 que deverá ser comprada é igual a
a) 36. b) 44. c) 40. d) 18. e) 62.

Resolução

A quantidade de algarismos iguais a 1 que deverá ser comprada é: 4 + 10 + 4 = 18.

Resposta: D

84

0

Rmáx

R(x)

x
175               300    350175               300    350

0 + 350
–––––––

2

85

11 12 13 14

21 22 23 24

31
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71

81

91
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A médias das alturas de 51 alunos de uma turma de ensino fundamental é 122 cm. Sendo a mediana das
alturas igual a 117 cm, a média das alturas dos 25 maiores alunos da turma é, no mínimo, igual a

a) 124,0 cm. b) 127,2 cm. c) 124,8 d) 125,6 cm. e) 126,4 cm.

Resolução
A média das alturas dos 25 maiores alunos da turma será mínima se os outros 26 alunos tiverem altura igual a 117 cm.

O rol das alturas deve ser:

117, 117, …, 117, h27, h28, …, h51
14424431442443

26 25

Se h for a média dos valores h27, h28, …, h51, então:

= 122 ⇔ 3042 + 25h = 6222 ⇔ 25h = 3180 ⇔ h = 127,2

Resposta: B

O sistema de numeração de base 2 utiliza os algarismos  0 e 1 e  a representação posicional com as mesmas
características do sistema decimal.

Exemplo: (11011)2 = 1 . 24 + 1 . 23 + 0 . 22 + 1 .  21 + 1 . 20 = = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27

O sistema de numeração de base b, com b ∈ � e b > 1, utiliza os b algarismos do conjunto {0, 1, 2, 3, ..., b – 1} e a
representação posicional com as mesmas carac terísticas do sistema decimal. 

Exemplo: (2 3 5)6 = 2 . 62 + 3 . 61 + 5 . 60 = 72 + 18 + 5 = 95

Se (132)x = (111000)2 e x ∈ {4, 5, 6, 7, 8, 9}, então o resto da divisão do número natural “1XX13” por x é
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

Resolução

1) (132)x = (111000)2 ⇒ 1 . x2 + 3 . x1 + 2 . x0 = 1 . 25 + 1 . 24 + 1 . 23 + 0 . 22 + 0 . 2 + 0 . 20 ⇔

⇔ x2 + 3x + 2 = 32 + 16 + 8 ⇔ x2 + 3x – 54 = 0 ⇔ x = ⇔ x = 6 ou x = – 9 ⇔ x = 6, pois x ∈ {4, 5, 6, 7, 8, 9}

2) “1XX13” = 16613

3)

Resposta: E

Um fazendeiro perguntou ao seu filho: Quantos pés eu posso contar quando eu estou tirando leite de uma vaca?

O menino respondeu: São 6, sendo 4 da vaca e 2 seus. O pai então disse: Na verdade são 9, por que você se
esqueceu de contar os 3 do banquinho em que eu fico sentado. A seguir, o pai propôs outro problema ao seu filho: Num
curral, há algumas pessoas, vacas e banquinhos, pelo menos um de cada categoria. O número total de pés é 22 e o de
cabeças é 5. Quantas vacas há no curral? O menino resolveu o problema corretamente. 

Qual foi sua resposta?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

86

26 . 117 + 25 . h
–––––––––––––––––

51

87

– 3 ± 15
–––––––––

2

16613 6

5 2768

88
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Resolução
Se v, p e b forem, respectivamente, o número de vacas, de pessoas e de banquinhos, então:

� 2v + 3b = 12 ⇔ b = ⇔ b = 4 –

Como b ∈ �* e v ∈ �*, então: 

� ⇒ � ⇒ v = 3

Desta forma: v = 3, p = 2, b = 2.

Resposta: C

Uma esfera de raio R está no chão e encostada na parede vertical. Deseja-se passar outra esfera pelo vão
entre a parede, o chão e a esfera original, sem desencostá-la da parede, tal como mostra a figura a seguir.

Qual o raio máximo dessa outra esfera?

a) b) (�	2 – 1)2 . R c) d) e) R �	2 

Resolução
De acordo com a figura, temos:

r �	2 + r + R = R�	2

r (�	2 + 1) = R  (�	2 – 1) 

r = R .

2v
–––
3

12 – 2v
––––––

3

4v + 2p + 3b = 22
⇒ 4v + 2 (5 – v) + 3b = 22 ⇔

v + p = 5 ⇔ p = 5 – v

v é múltiplo de 3

e

0 < v < 6

v é múltiplo de 3

e

2v
––– < 4
3

89

R
–––
2

(�	2 – 1) R
––––––––––

2

R
–––––
�	2

�	2 – 1
–––––––––

�	2 + 1
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r = R . = R . = R . ( �	2 – 1)2 

Resposta: B

Uma empresa que fabrica apenas mesas, vende-as ao preço de R$ 80,00 a unidade. Sabendo-se que o custo
total para a produção de n mesas por dia em reais, é C(n) = 0,4n2 + 40n + 30 e que a capacidade máxima de 

produção diária dessa empresa é de 60 mesas, analise as seguintes afirmações:
I. Se a empresa fabricar e vender apenas uma mesa por dia, ela já terá lucro;
II. O dono da empresa não aumentaria o lucro se, nos dias em que a empresa vendesse toda a sua produção diária, a

capacidade máxima de produção de sua empresa fosse expandida de 60 para 72 mesas;
III. Quando a empresa vende em um dia toda a sua produção diária, o lucro máximo que ela pode obter é de R$ 970,00.

Dentre as afirmações acima.

a) apenas I e II são verdadeiras.

b) apenas II e III são verdadeiras.

c) apenas I e III são verdadeiras.

d) todas são falsas.

e) todas são verdadeiras.

Resolução
1) O custo, em reais, para produzir, num dia, n mesas é C(n) = 0,4n2 + 40n + 30 e o dinheiro arrecadado na venda dessas n

mesas é (80 . n) reais.

2) O lucro diário, em reais, dessa empresa com a produção e venda de n mesas é:

L(n) = 80n – [0,4 . n2 + 40n + 30] ⇔ L(n) = – 0,4n2 + 40n – 30

3) A abscissa do vértice dessa parábola é

nv = – = 50   e   L(50) = – 0,4 . 502 + 40 . 50 – 30 = 970

4) O vértice da parábola é (50; 970) e o gráfico é do tipo

5) A frase (I) é verdadeira, pois, h(1) = – 0,4 . 1 + 40 . 1 – 30 = 9,6

6) A frase (II) é verdadeira, pois, conforme gráfico, para n > 50 a função é decrescente e quanto maior a produção menor

será o lucro.

7) A frase (III) é verdadeira, pois, o vértice da parábola é (50; 970).

Resposta: E

( �	2 – 1)2

–––––––––––
2 – 1

( �	2 – 1) ( �	2 – 1) 
–––––––––––––––––––

( �	2 + 1) ( �	2 – 1) 

90

40
–––––
– 0,8
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