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Questão 01

Sob a influência do positivismo francês (“sem
documento, sem história”), durante os séculos XIX e
parte do século XX, limitou-se a concepção de
patrimônio cultural, aos legados arquitetônicos, da
pintura, da escultura, enfim, expressões sólidas e
palpáveis.
Nesta medida, o “Bumba-meu-boi”, o “Boi-demamão”, o “Boi Pintadinho”, são registros, dentre
outros da herança cultural nacional imaterial.
Questão 02

Letra C – Em sintonia com as novas
perspectivas e leituras sobre os fenômenos sócioculturais, as manifestações da identidade de uma
coletividade nacional, vão além do patrimônio cultural,
material, concreto.
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Letra E - Anita Malfatti havia passado um tempo na
Europa para aprimorar seus conhecimentos nas
técnicas de pintura vanguardista. Ao retornar fez uma
exposição de seus quadros em que as técnicas
expressionistas, cubistas e surrealistas foram
empregadas.
A exposição causou polêmica e Monteiro
Lobato ao se deparar com a obra da artista expôs sua
indignação diante do caráter dessacralizador da
vanguarda européia. Esse fato o levou a publicar o
artigo “Paranóia ou Mistificação?” em que criticava a
arte que não era nacional, o artista que se deixava
influenciar cegamente pela cultura européia.

Questão 03

Texto paras as questões 03 e 04

Letra D - A questão exige capacidade de
interpretação textual e conhecimento das escolas
literárias (no caso, a prosa da década de 30, segunda
geração modernista). As duas primeiras alternativas
estão corretas, pois o pobre, em especial o sertanejo,
é realmente o grande protagonista de grande parte
das produções em prosa da época, cujos autores
tentam se aproximar, captar e denunciar as vivências
sofridas (tentativa que, desde a primeira geração veio
se acirrando). Apesar do teor crítico e das denúncias
marcantes, não se pode afirmar que tal produção
tenha sido suficiente para modificar a posição do
sertanejo na realidade nacional.
A Literatura cumpriu com seu quinhão, mas
as esferas mais altas de poder esquivaram-se a um
comprometimento mais efetivo, passível de reverter
as condições precárias em vivências dignas.

Questão 04
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Letra A - O texto II, de Luís Bueno, é
ensaístico
e
utiliza
uma
linguagem
predominantemente formal – sem coloquialismos ou
regionalismos – para abordar a estrutura romanesca
de Graciliano Ramos, deixando claro como se
configura a relação entre autor e personagem ([...]
narrador e criaturas se tocam, mas não se
identificam.”).
Exige
do
candidato
capacidade
de
interpretação e de conhecimento dos gêneros
textuais.

Texto para as questões 06 e 07

Questão 05

Questão 06

Letra E - O único objeto que poderia ser
reproduzido é o octaedro da figura da letra E.

Letra E - O texto com a charge mostram uma
disparidade no setor agrário brasileiro, onde o avanço
termológico não foi acompanhado pela melhoria
social de muitos trabalhadores rurais.
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Questão 07

Questão 09

Letra D 1 tonelada ⇒ 100 litros ⇒ R$ 1,20 o litro
lavrador: recebe R$ 2,50 por tonelada
cortada
• 8 toneladas por dia ⇒ recebe 2,50 x 8 =
20,00 reais
• litros de álcool produzidos ⇒ 800 litros
• Valor de 800 litros de álcool = 800 x 1,20 =
960,00 reais
960 ÷ 20 = 48 dias
Questão 08
•
•

Letra E

P=

150
200

⇒ P=

3
4

⇒

P = 0,75

Letra A - A glicose é um monossacarídeo que,
após ser absorvido pelas microvilosidades intestinais,
estará disponível às células para metabolismo
enérgico.
Questão 10
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Letra E - A antítese é uma figura de linguagem que
consiste na aproximação de idéias opostas. Levando
em conta essa definição percebe-se que a doçura do
branco do açúcar encontra, no texto, o seu contrário,
na vida amarga dos homens que trabalham em
usinas escuras.
Questão 11

Letra D - Essa questão foi muito bem elaborada
e exigiu do aluno capacidade de interpretação de
texto e conhecimentos sobre a expansão marítima e
seu desdobramentos. A única alternativa correta foi
a “letra D” que ratificou o texto, afirmando que a
exploração do continente africano foi decorrente da
expansão marítima. Dessa forma, a “letra A” se
tornou equivocada, pois fala que os dois processos
foram simultâneos. “A letra B” também está incorreta
porque afirma que a África foi desenvolvida pelos
portugueses, processo que até a atualidade não é
observado. Em relação à “letra C”, foi o tráfico
negreiro que impulsionou a escravidão no Brasil.
Finalmente, a “letra E” também está incorreta, pois
inverte o afirmado na “letra D”.
Questão 13

Letra D - Todo processo de manufatura da
cana-de-açúcar necessita de trabalho humano.
Questão 12

Letra C – A questão 13 abordou uma
conjuntura histórica marcante, a Independência do
Brasil. Basicamente a resolução da questão se
sustentava em uma boa interpretação textual e na
convicção sobre a condição econômica brasileira
durante o século XIX. A maior parte das dúvidas
estavam ligadas a opção D, mas esta opção seria
facilmente eliminada com uma leitura atenta nas três
últimas linhas do texto da questão.
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Questão 14

Letra D – A questão 14 prestigiou a evolução do
processo abolicionista e centralizou a cobrança do
conteúdo no tema clássico da abolição da escravidão
pela Lei Áurea de 1888. No entanto, o candidato
também teria que provar seus conhecimentos sobre
as demais leis que envolvem a progressiva liberação
dos cativos africanos no Brasil, tais como as leis
Eusébio de Queirós, do Ventre Livre e dos
Sexagenários.
Questão 15

Letra C - Tanto o texto de Oswald quanto a pintura
de Antônio Rocco retratam as dificuldades dos
imigrantes na chegada ao Brasil. Na tela, não se
podem apontar elementos que revelem otimismo
quanto ao evento retratado. No texto de Oswald,
basta citarmos o trecho: “Faziam suas necessidades
nos trens dos animais onde iam” para termos idéia
das dificuldades pelas quais passaram os imigrantes.
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Questão 16

Letra A – A correspondência entre os
escritores Mário de Andrade e Carlos Drumonnd de
Andrade está inserida no contexto político das
eleições presidenciais para sucessão de Washington
Luís, quando o pacto oligárquico entre o PRP (Partido
Republicano Paulista) e o PRM (Partido Republicano
Mineiro) foi rompido, devido a indicação do paulista
Júlio Prestes como candidato do Presidente, que
também por apoiar a candidatura de Getúlio Vargas,
lançada pela Aliança Liberal, coalizão que contava
ainda com o apoio da oligarquia paraibana – a qual
pertencia João Pessoa, candidato a Vice-presidente
da chapa – e o Partido Democrático de SP.
Diante das palavras de Mário Andrade, fica
evidente que, embora visse na candidatura de Getúlio
Vargas a única que poderia apoiar como opção de
mudança do Sistema Oligárquico dominado pelo
PRP, o escritor estava desapontado com o amplo
leque de alianças políticas assumidas por Vargas, o
qual incluía setores das próprias oligarquias, o que
poderia limitar as possibilidades de renovação política
em caso de vitória.
Questão 17

Letra C – Trata-se de uma bela questão
comparativa entre as grandes revoluções liberais do
século XVIII, a norte-americana e a francesa. Ambas,
como o texto do enunciado já demonstrava, foram
inspiradas nos ideais iluministas. Assim, sendo,
lograram destituir os regimes políticos identificados
com o absolutismo.
Mas há um diferencial entre as referidas
revoluções. As treze colônias inglesas almejavam
eliminar as estruturas colonialistas, enquanto a
Revolução Francesa pelo menos na sua tendência
majoritária, esteve voltada para consagração do
liberalismo burguês metropolitano.
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Questão 18

Questão 19

Letra B - De acordo com a tabela, a variação
negativa absoluta dos índices do vetor entre o ano de
2001 e 2002 apresenta maior intensidade de acordo
com a alternativa B.
Questão 20

Letra B - A terceira guerra árabe-israelense,
denominada “Guerra dos 6 Dias”, em 1967, Israel
obteve uma rápida vitória proporcionada por maior
tecnologia e ajuda externa, serviço de informação,
apoio militar, espionagem etc.
Texto para as questões 19 e 20

Letra E 58604 — 100%
38962 — x
x = 66,48%
Redução de 33,52 %
38962 — 100%
Y — 66,48 %
Y = 25902 (aproximadamente)
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Questão 21

Questão 22

Letra A – A distinção entre os textos se dá por
conta da escolha de palavras (vocabulário).
Letra D
Texto para as questões 23 e 24
Quantidade X
De 12h às 13h ⇒ quantidade
De

13h

às

13h30min

3 x
3x
· ⇒
⇒ 0,375 x
4 2
8
37,5% Aproximadamente 35%

x
2

⇒

quantidade
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Questão 23

LETRA C - É correto o que se afirma no item C, pois
a abordagem romântica (texto I) é idealizada,
enquanto a abordagem modernista (texto II) é
irreverente, debochada.

Letra C - A sociedade, tanto governo quanto famílias,
têm que se mobilizar para combater esse crescimento
do consumo de álcool entre os jovens, isso porque a
medicina preventiva é menos dispendiosa do que a
curativa.

Questão 24
Questão 26

Letra C - No texto de Gonçalves Dias, a palavra
tacape e, no texto de Mário de Andrade, as palavras
Tapanhumas e Uraricoera são substantivos que
remetem à língua indígena.
Questão 25

Letra A - De acordo com as informações da
tabela, a região norte apresenta maiores percentuais
de amamentação e, portanto, as crianças dessas
regiões recebem mais anticorpos, estando mais
protegidas contra as doenças típicas da primeira
infância.
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Questão 27

Letra A - De acordo com a leitura dos mapas
acima, a única alternativa que mostra coerência na
variação de LTA ao longo do tempo é a alternativa A.
Questão 28

Letra B - A unidade que mais se aproxima do
fluxo migratório encontra-se a nível de mês.

Questão 29

Letra B - As características da divisão binária
estão de acordo com a alternativa B.
Questão 30

Letra D - P =

1
5
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Texto para questões 31 e 32

Letra A - Com a introdução de maquinário,
ocorreu o desemprego estrutural. Por outro lado,
houve aumento da produtividade.
Questão 33

Questão 31
Letra D - Partindo da 4ª etapa jogamos todo o
conteúdo da maior garrafa para a menor, que deixa
esta fazia para que os novecentos ml da lata a
preencha totalmente, deixando 100ml da lata.
Questão 34
Letra E - O aumento crescente do uso de
tecnologia de ponta fez aumentar consideravelmente
toda produtividade agrícola norte-americana.
Questão 32
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Questão 36

Letra E - O gráfico mostra claramente que a
China é o maior produtor de mel do mundo e o Brasil
ocupa o 15º lugar no ranking.
Questão 35

Letra E - De acordo com o texto e
conhecimentos básicos sobre o ciclo da água e
aquecimento global, todas as alternativas estão
corretas.
Questão 37

Letra C - Com o aquecimento global e
conseqüente avanço do mar além linha da preamar,
Bangladesh poderá perder até 50% das suas terras
emersas. Sendo assim os manguezais tem sua fauna
e flora comprometida, o que tem causado desemprego
para as pessoas envolvidas com essa atividade
econômica.

Letra B - A questão refere-se à possibilidade
da extinção de uma espécie por causa do
aquecimento global.
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Questão 38

Letra B - A cobertura de vidro permite que a energia
luminosa proveniente do sol atravesse a cobertura de
vidro; parte desta energia é retransmitida sob a forma
de radiação infra-vermelha que é refletida pela
cobertura de vidro.
Questão 40

Letra E - A questão não exige conhecimento
específico, sendo necessário para responder a
questão a interpretação do gráfico que mostra as
linhas I, II e III terminando o tempo pesquisado acima
de 0 no eixo de contribuição efetiva.

Questão 39
Letra D - A perturbação por raio X dura cerca
de 10 minutos; a perturbação por ondas de rádio dura
mais de 1 hora.
Obs.: No gráfico, o eixo do tempo não está em
escala.
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Texto para as questões 41 e 42

Letra E - De acordo com as informações
fornecidas pela tabela, o filtro solar, com fator de
proteção igual ou acima de 20, fornece proteção
muito alta sendo recomendada para pessoas de cor
branca, com olhos e cabelos claros.
Questão 43

Questão 41

Letra B - A tabela indica que alguns tipos de pele
exigem maior proteção do que outras, mas não isenta
nenhuma do uso de protetor solar.
Questão 42

Letra D - Como o próprio texto diz, “quanto
mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada um
de seus habitantes produz”. Assim sendo, é essencial
que esse lixo gerado seja tratado e depositado em
ambientes adequados, a fim de não gerar danos
ambientais. Então, a alternativa mais adequada é a
D, que trata dessas idéias sobre desenvolvimento
sustentável.
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Questão 45
Questão 44

Letra E - São inúmeros os problemas
ambientais quando não se tem lugares adequados
para colocar o lixo tóxico. Há contaminação do solo,
do lençol freático, da fauna e da flora das pessoas
que tem contato.

Letra A - A expectativa de vida do brasileiro
está em torno de 72 anos (59 anos em 1960) e taxa
de fecundidade é de 2,3 filhos/mulher (6,3
filhos/mulher em 1960). Sendo assim está alterando o
perfil da pirâmide etária brasileira.
A redução da taxa de fertilidade está
relacionado ao maior acesso aos métodos
anticonceptivos entre outros.
Ao alargamento do topo ou ápice da pirâmide
está relacionado com o aumento da expectativa de
vida proporcionando, sobretudo, pelo avanço da
medicina preventiva-curativa.
Questão 46

Texto para as questões 45 e 46

Letra D - A redução da taxa de fecundidade e
o aumento da expectativa de vida, farão com que em
2050 o número de brasileiros com mais de 40 anos
será maior do que em 2030. Tudo isso está
relacionado com os avanços das medicinas
preventiva e curativa.
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Questão 47

Letra B - Quanto maior a altura maior a base
de sustentação (passada).

Letra C
População Masculina
A = 80 x 400.000 +

Questão 49

(80 + 42).1.400.000
2

A = 40.000.000 + 85.400.000
A = 125.400.000

População Feminina
A = 46 x 1.800.000 +

(1.800.000 + 600.000) 34
2

A = 86.400.000 + 40.800.000
A = 127.200.000
Questão 48

Letra C - Os homens da pré-história brasileira,
assim como seus semelhantes espalhados pelo
planeta no mesmo período, manifestavam suas
leituras da realidade cotidiana, através de um “olhar
mágico”. Os pigmentos vegetais, minerais e o próprio
sangue de animais abatidos eram utilizados, de forma
casual ou ritualística, para retratar fenômenos
relacionados à sua existência.
Em muitas oportunidades, as cavernas
convertidas em residência, refúgio ou abrigo,
tornaram-se lugares privilegiados onde eram
executadas
pinturas
e
desenhos
abstratos,
zoomórficos e antropomórficos.
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Questão 50

Letra D - São indispensáveis à execução do
programa, um processo de metabolismo como:
respiração celular; auto-replicação, como: duplicação
do DNA e mutação, como: alterações na seqüência
de bases nitrogenadas do Código Genético.
Questão 53

Letra B - A fossilização de uma planta pode
demorar séculos para acorrer, enquanto que o
crescimento pode demorar anos, enquanto que a
germinação pode durar por semanas, dependendo da
espécie.
Questão 51

Letra B - Tanto em animais quanto em plantas,
o processo evolutivo ocorre com a sobrevivência de
indivíduos
com
determinadas
características
favoráveis a cada ambiente, em detrimento de outros
com características desfavoráveis.
Questão 52
Letra A - A energia potencial é transformada em
cinética (energia I) ao fazer girar o motor, que por
estar conectado ao gerador, permite a transformação
da energia cinética em elétrica (energia II).
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Texto para as questões 54 e 55

Letra C - O etanol oriundo da cana-de-açúcar e
menos poluente e emite menos gases de estufa do
que o etanol do milho.
Questão 56

Letra E - A energia eólica não libera poluentes
e nem gases de estufa. Portanto é uma fonte de
energia que promove desenvolvimento sustentável.
Entretanto, sua obtenção é ainda cara.
Questão 57

Questão 54

Letra A - Segundo a tabela o uso de cana-deaçúcar para a obtenção do etanol é mais eficiente do
que o milho, em relação a produtividade/há. Além
disso, o etanol de cana emite menos gases de estufa.
Em 1 hectare de cultivo de cana-de-açúcar
obtém-se 8 mil litros de etanol, enquanto o cultivo de
milho produz 3 mil litros.
Questão 55
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Questão 59

Letra D - A máquina que consome menos energia é a
III, que é a terceira em consumo de água.
Questão 58

Letra B - Segundo artigo 1º da Lei das Águas,
caso aconteça um longo período de estiagem a
irrigação feita a partir de um determinado rio terá ser
interrompida, pois os recursos hídricos pertencem a
UNIÃO e a mesma faz concessões para a sua
utilização sustentável.

Questão 60

Letra A - Toda água potável pode ser ingerida
pelo homem e como as 3 águas citadas são potáveis
a letra A é a única correta.
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Questão 62

Letra A – Considerando-se que a linguagem
não-verbal mostra um animal enjaulado de forma
ilegal (tráfico de animais), a opção correta é a “A”.
Questão 61

Letra A - Pelo princípio fundamental da
contagem
2

20

33

2 x 20 x 33 = 1320
Questão 63

Letra C

461 − 239
x − 461
=
2007 − 1983 2011 − 2007
222 x − 461
=
6
4
24
222 = 6x − 2766
x = 498
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contemporâneo em particular, a abordagem de temas
concernentes a América Latina (cultura, economia,
política, etc.), seria imprescindível para a completude
do instrumento.
Comentário de Língua Portuguesa
A prova de Língua Portuguesa cobrou
interpretação sem dificuldades e preteriu a cobrança
de aspectos gramaticais. Um candidato de 3° ano do
Ensino Médio e um leitor médio de qualquer idade
teriam um bom desempenho. Logo, estas questões
não possuem nenhum caráter seletivo.
Comentário Geral de Redação

Letra B - Quanto maior a variedade de
indivíduos, maior a facilidade de encontrarmos algum
indivíduo que se adapte ao meio.

Comentário de Biologia
Manteve o padrão dos anos anteriores
alternando questões que exigem algum conhecimento
prévio com questões de interpretação de dados,
gráficos e esquemas.
Os assuntos mais cobrados foram os
relacionados aos problemas ambientais e aos
problemas de saúde.
Comentário de Física
A prova não exigiu conhecimento profundo de
conceitos físicos; o candidato precisava fazer uma
interpretação de texto adequada para chegar à
resposta.
Em apenas 2 questões (39 e 53) foram
abordados conhecimentos específicos de Física.
Comentário de Geografia
A prova privilegiou temas geográficos atuais
como energia, população, geopolítica e questões
ambientais que representam 1/3 da prova.
As questões foram bem elaboradas, não
apresentando alternativas dúbias, e com muitos
gráficos e tabelas, exigindo dos alunos muita atenção
na leitura e interpretação.
Comentário de História
De uma maneira bastante genérica, a prova foi
boa.
Exigiu-se de um aluno do ensino médio
habilidades e competências, fundamentais para uma
formação sólida.
O aspecto interdisciplinar das questões
permitiu explorar a capacidade de interpretação de
textos e documentos iconográficos.
Quanto a distribuição dos conteúdos, fazemos
uma ressalva. Entendemos que no momento

O tema “O desafio de se conviver com a
diferença” comprova que a banca elaboradora do
ENEM preocupa-se com as questões mais
pertinentes da atualidade. Afinal, hoje, saber conviver
com a diferença é ação relevante para sustentar a
paz entre povos e entre as pessoas de uma mesma
nação.
Acertou também a banca quando usou, na
coletânea de textos, dois ícones do rock nacional
(Engenheiros do Hawaí e Titãs) para direcionar o
caminho argumentativo. É uma forma de trazer para
perto da juventude a reflexão social. Outro ponto
abordado na coletânea é a Declaração Universal
sobre a Diversidade Cultural. Com essas
informações, o aluno conseguiria construir uma
argumentação sólida e crítica.
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TEMA: O desafio de se conviver com a diferença

A diversidade
cultural é o
patrimônio comum
da humanidade.

A pluralidade
de identidades.

Contrapontos

Os conflitos
sociais gerados
por estas
mudanças.

Nem todos
conseguem
conviver com
as diferenças.

“Todos iguais
mas uns mais iguais
que os outros”.

1. Guerras
2. Intolerância religiosa
3. Preconceito social
4. Preconceito racial
5. Preconceito sexual

Abordagem
irônica:
observar que os
direitos representam
privilégios.

Conclusão reflexiva

“Os homens
são todos iguais
(...) brancos, pretos
e orientais todos
são filhos
de Deus.”

Necessidade
de construir a
harmonia entre
os povos.

O grande
desafio do século
XXI será conviver
com as diferenças.

Respeitar as
diferenças
individuais e
culturais.

Sugestão:
usar como exemplo
reflexivo o filme
“Crash: No Limite”

O exemplo:
a sociedade
preconceituosa
e corrupta.

