SIMULADO ENEM
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS
1.

Não pode ser considerado como fator gerador do
renascimento comercial que ocorre na Europa, a
partir do século XI:

(A) a crise do modo de produção feudal provocada pela
superexploração da mão-de-obra servil, através das
relações servis do feudalismo.
(B) a disponibilidade de mão-de-obra provocada, entre
outros fatores, pelo crescimento demográfico a partir
do aumento da produção agrícola.
(C) a predominância ideológica da Igreja, com a
valorização da vida extraterrena, a condenação à
usura e a defesa do "justo preço" das mercadorias.
(D) o surgimento dos burgos, que fortalecia o nascente
grupo comerciante da burguesia.
(E) o movimento cruzadista que abriu o mar
mediterrâneo para o comércio.

2.

A consolidação do regime democrático no
Brasil contra os extremismos da esquerda e
da direita exige ação enérgica e permanente
no sentido do aprimoramento das instituições
políticas e da realização de reformas corajosas
no terreno econômico, financeiro e social.
Mensagem programática da União Democrática
Nacional (UDN) – 1957.

Os trabalhadores deverão exigir a constituição
de um governo nacionalista e democrático, com
participação dos trabalhadores para a realização
das seguintes medidas: a) Reforma bancária
progressista; b) Reforma agrária que extinga o
latifúndio; c) Regulamentação da Lei de Remessas
de Lucros.
Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores
(CGT) – 1962.
BONAVIDES, P; AMARAL, R. Textos políticos da
história do Brasil.
Brasília: Senado Federal, 2002.
Nos anos 1960 eram comuns as disputas pelo
significado de termos usados no debate político,
como democracia e reforma. Se, para os setores
aglutinados em torno da UDN, as reformas
deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles
organizados no CGT, elas deveriam resultar em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

fim da intervenção estatal na economia.
crescimento do setor de bens de consumo.
controle do desenvolvimento industrial.
atração de investimentos estrangeiros.
limitação da propriedade privada.

3.

Acompanhando a intenção da burguesia
renascentista de ampliar seu domínio sobre a
natureza e sobre o espaço geográfico, através
da pesquisa científica e da invenção
tecnológica, os cientistas também iriam se
atirar nessa aventura, tentando conquistar a
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forma, o movimento, o espaço, a
luz, a cor e mesmo a expressão e o
sentimento.
SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas:
Unicamp, 1984.
O texto apresenta um espírito de época que
afetou também a produção artística, marcada pela
constante relação entre
(A) fé e misticismo.
(B) ciência e arte.
(C) cultura e comércio.
(D) política e economia.
(E) astronomia e religião.

4.

O principal fator que gerou e impulsionou o
mercantilismo no século XV foi:

(A) a utilização do Oceano Atlântico, pois o comércio das
especiarias orientais pelo mar mediterrâneo estava
bloqueado.
(B) a utilização dos nativos como mão-de-obra barata na
fabricação de mercadorias.
(C) o enfraquecimento do absolutismo, das monarquias
nacionais e dos Estados modernos.
(D) o enfraquecimento político da Igreja Católica que
condenava a prática do comércio e do “lucro fácil”.
(E) A liberdade de pensamento e de religião, bem como
a igualdade de todos perante a lei.

5.

Em meio às turbulências vividas na primeira
metade dos anos 1960, tinha-se a impressão de que
as tendências de esquerda estavam se fortalecendo
na área cultural. O Centro Popular de Cultura (CPC)
da União Nacional dos Estudantes (UNE) encenava
peças de teatro que faziam agitação e propaganda
em favor da luta pelas reformas de base e
satirizavam
o “imperialismo” e seus “aliados
internos”.
KONDER, L. História das Ideias Socialistas no Brasil. São
Paulo: Expressão Popular, 2003.

No início da década de 1960, enquanto vários
setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC
da UNE era uma importante forma de conscientização
das classes trabalhadoras, os setores conservadores e
de direita (políticos vinculados à União Democrática
Nacional - UDN -, Igreja Católica, grandes empresários
etc.) entendiam que esta organização
(A) constituía mais uma ameaça para a democracia
brasileira, ao difundir a ideologia comunista.
(B) contribuía com a valorização da genuína cultura
nacional, ao encenar peças de cunho popular.
(C) realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do
Estado, ao pretender educar o povo por meio da
cultura.
(D) prestava um serviço importante à sociedade
brasileira, ao incentivar a participação política dos
mais pobres.
(E) diminuía a força dos operários urbanos, ao substituir
os sindicatos como instituição de pressão política
sobre o governo.
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6.

Considere os mapas e as características do
espaço geográfico brasileiro.
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8.

(INATEL)

(Graça Maria Lemos Ferreira. Atlas Geográfico Espaço Mundial.)

I.

Novas áreas que se incorporam ao processo
produtivo.
II. Área de economia mais dinâmica.
III. Áreas com manchas de modernização e
expansão da agropecuária modernizada.
Assinale a alternativa que apresenta a correta
correspondência entre o espaço geográfico e sua
respectiva localização no território brasileiro.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1-III, 2-II, 3-I.
1-II, 2-III, 3-I.
1-II, 2-I, 3-III.
1-III, 2-I, 3-II.
1-I, 2-III, 3-II.

7.

(UERJ) O mapa acima mostra a distribuição
espacial de conflitos em torno da propriedade da
terra no Brasil.

Observando a diferenciação por estados e regiões
e traçando um paralelo com as características da
agricultura brasileira, é possível afirmar que os
conflitos ocorrem principalmente em:
(A) áreas em processo de modernização agrícola e
expansão da agroindústria
(B) estados administrados pela oposição ao
governo federal e em crise econômica
(C) regiões de maior densidade demográfica e
crescimento populacional acelerado
(D) periferias das grandes metrópoles e áreas
urbanas em processo de rápida expansão
(E) áreas de fronteira entre latifúndios e reservas
indígenas.
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Nos últimos anos, o Brasil vem se destacando
como um grande exportador de produtos
agrícolas,
resultado
do
excepcional
desenvolvimento do agro-negócio em nosso país.
Contudo, as imagens reproduzidas na charge
tornam-se cada dia mais presentes em nossa
realidade socioeconômica, pois:
(A) os grandes lucros obtidos pela maior parte da
população camponesa com as exportações de
gêneros
agrícolas
vêm
produzindo
o
enriquecimento
dessa
população
e,
conseqüentemente, uma fuga do meio rural;
(B) o inchaço demográfico e a falta de emprego
nas
grandes
cidades,
associados
às
extraordinárias rendas obtidas através da
agricultura familiar, estão produzindo um
crescente processo de êxodo urbano em
nosso país;
(C) tanto no campo quanto nas cidades, a crise
econômica das últimas duas décadas vem
provocando a paralisação das atividades
produtivas
industriais,
agrícolas
e,
conseqüentemente, o desemprego;
(D) embora o agro-negócio gere grande produção
e rentabilidade, é caracterizado pelo latifúndio
e pela mecanização da agricultura, o que
resulta em desemprego no campo e êxodo
rural;
(E) ao contrário das grandes cidades, as áreas
rurais vêm se tornando cada vez mais
dinâmicas e atrativas aos investimentos
externos, principalmente àqueles direcionados
às atividades industriais e financeiras.
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9.

(UFGD) Leia o texto a seguir.
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10. (Pucrs) Responder à questão com base no
desenho a seguir, referente ao meio ambiente.

OCDE: EMERGENTES TERÃO 60% DO PIB MUNDIAL
ATÉ 2030
Relatório da organização mostra uma transformação da
riqueza global que vem acontecendo nos últimos 20
anos.
Paris - Em 2030, quase 60% do Produto Interno Bruto
(PIB) do mundo estará concentrado nos países em
desenvolvimento,
como
resultado
de
uma
"transformação estrutural de importância histórica" na
economia mundial, afirmou a Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em
um relatório divulgado nesta quarta-feira. Em 2000, os
países que não integram a OCDE (atualmente formada
por 34 países) representavam 40% da produção
mundial, mas em 2030 concentrarão 57%, segundo o
estudo, intitulado "Perspectivas sobre o desenvolvimento
mundial 2010: riqueza em transformação".
O informe assinala que "o rápido crescimento das
economias emergentes levou a uma reacomodação do
poder econômico" e deu lugar a uma "nova geografia do
crescimento mundial" e indica que "a crise financeira e
econômica acelerou esta transformação estrutura da
economia". "As previsões sugerem que os países em
desenvolvimento e os emergentes representarão quase
60% do PIB mundial em 2030", afirma a primeira edição
deste informe anual.
Exemplo dessa "transformação estrutural" que foi
acontecendo nos últimos 20 anos é o caso da China,
enfatiza a OCDE, país que, em 2009, se converteu no
principal sócio comercial do Brasil, Índia e África do Sul.
"O centro de gravidade econômico do planeta se
deslocou para o Oriente e o Sul; de membros da OCDE a
economias emergentes", afirma o documento, que
classifica o fenômeno de "riqueza em transformação".
Disponível em www. portalexame.abril.com.br/economia

Considerando as informações trazidas pelo texto e
as transformações ocorridas nos últimos anos no
quadro da economia mundial, assinale a
alternativa correta.
(A) Os dados dos últimos 20 anos mostram que há
uma tendência à manutenção da hegemonia
do poder econômico nos países centrais que
comandam a OCDE.
(B) A economia mundial está passando por um
conjunto de transformações que não alterarão
a composição do cenário mundial, que
continuará sob a hegemonia dos países
centrais.
(C) O conjunto de mudanças ocorridas na
economia mundial aponta transformações em
relação ao papel e à importância dos países
em desenvolvimento e emergentes neste
cenário para os próximos anos.
(D) O poder econômico mundial está centralizado
nos países do norte, e isso tem impedido a
ascensão dos países em desenvolvimento e
emergentes no quadro da economia mundial.
(E) As previsões da OCDE mostram que a
ascensão dos países emergentes na economia
mundial
propiciará
a
eliminação
das
desigualdades sociais nos países do Oriente e
Sul do globo terrestre.

O desenho refere-se
(A) ao efeito tampão, que causa aumento
exagerado de temperatura em cidades
litorâneas durante os invernos.
(B) ao efeito estufa, aumento de calor em função
da agressão à camada de ozônio.
(C) à formação de chuva ácida, que ocorre
somente em áreas urbanas, em função da
industrialização.
(D) à
inversão
térmica,
ocasionada
pelo
movimento do ar das zonas rurais para as
zonas urbanas, aumentando as temperaturas
nas cidades.
(E) à formação de ilha de calor, aumentando a
temperatura à medida que nos aproximamos
dos centros urbanos.

Você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização
e lê a seguinte passagem, em um livro:

A SOCIEDADE GLOBAL
As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se
comunicam, se divertem, por meio de bens e serviços
mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo
capitalismo mundial, globalizado.
Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big
Mac e tomar Coca-Cola no Mc Donald’s.
Em seguida, assiste a um filme de Steven Spielberg e
volta para casa num ônibus de marca Mercedes.
Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para
ver o videoclip de Michael Jackson e, em seguida, deve
ouvir um CD do grupo Simply Red, gravado pela BMG
Ariola Discos em seu equipamento AIWA.
Veja quantas empresas transnacionais estiveram
presentes nesse seu curto programa de algumas horas.
Adap. Praxedes et alli, 1997. O MERCOSUL. SP, Ed. Ática, 1997.

11. Com base no texto e em seus conhecimentos de
Geografia e História, marque a resposta correta.
(A) O capitalismo globalizado está eliminando as
particularidades culturais dos povos da terra.
(B) A cultura, transmitida por empresas transnacionais,
tornou-se um fenômeno criador das novas nações.
(C) A globalização do capitalismo neutralizou o
surgimento de movimentos nacionalistas de forte
cunho cultural e divisionista.
(D) O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e
a América do Norte.
(E) Empresas transnacionais pertencem a países de
uma mesma cultura.
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12. A leitura do texto ajuda você a compreender
que:
I.
a globalização é um processo ideal para
garantir o acesso a bens e serviços para toda a
população.
II. a globalização é um fenômeno econômico e,
ao mesmo tempo, cultural.
III. a globalização favorece a manutenção da
diversidade de costumes.
IV. filmes, programas de TV e música são
mercadorias como quaisquer outras.
V. as sedes das empresas transnacionais
mencionadas são os EUA, Europa Ocidental e
Japão.
Destas afirmativas estão corretas:
(A) I, II e IV, apenas.
(B) II, IV e V, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) III, IV e V, apenas.
Depois de estudar as migrações, no Brasil, você lê o
seguinte texto:

O Brasil, por suas características de crescimento
econômico, e apesar da crise e do retrocesso das
últimas décadas, é classificado como um país
moderno. Tal conceito pode ser, na verdade,
questionado se levarmos em conta os indicadores
sociais: o grande número de desempregados, o
índice de analfabetismo, o déficit de moradia, o
sucateamento da saúde, enfim, a avalanche de
brasileiros envolvidos e tragados num processo de
repetidas migrações(...)
(adap.Valin,1996, pág.50 Migrações: da perda de terra à exclusão social.SP. Atuali,
1996).

13. Analisando os indicadores citados no texto,
você pode afirmar que:
(A) o grande número de desempregados no Brasil
está exclusivamente ligado ao grande aumento
da população.
(B) existe uma “exclusão social” que é resultado da
grande concorrência existente entre a mão-deobra qualificada.
(C) o déficit da moradia está intimamente ligado à
falta de espaços nas cidades grandes.
(D) os trabalhadores brasileiros não qualificados
engrossam as fileiras dos “excluídos”.
(E) por conta do crescimento econômico do país,
os trabalhadores pertencem à categoria de
mão-de-obra qualificada.
Aqui você é o nosso Rei!!!

mesmo longe da Bahia!!!!
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14. Um dos fenômenos mais discutidos
e polêmicos da atualidade é a “Globalização”, a
qual impacta de forma negativa:
(A) na mão-de-obra desqualificada, desacelerando
o fluxo migratório.
(B) nos países subdesenvolvidos, aumentando o
crescimento populacional.
(C) no desenvolvimento econômico dos países
industrializados desenvolvidos.
(D) nos países subdesenvolvidos, provocando o
fenômeno da “exclusão social”.
(E) na mão-de-obra qualificada, proporcionando o
crescimento de ofertas de emprego e fazendo os
salários caírem vertiginosamente.
A figura de Getúlio Vargas, como personagem histórica, é
bastante polêmica, devido à complexidade e à magnitude
de suas ações como presidente do Brasil durante um
longo período de quinze anos (1930-1945). Foram anos
de grandes e importantes mudanças para o país e para o
mundo. Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio
Vargas pelo simples fato de este período ser conhecido
no Brasil como a "Era Vargas".
Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por
todos. Se muitos o consideram como um fervoroso
nacionalista, um progressista ativo e o "Pai dos Pobres",
existem outros tantos que o definem como ditador
oportunista, um intervencionista e amigo das elites.

Considerando as colocações acima, responda à
questão seguinte, assinalando a alternativa correta:

15. Provavelmente você percebeu que as duas
opiniões sobre Vargas são opostas, defendendo
valores praticamente antagônicos. As diferentes
interpretações do papel de uma personalidade
histórica podem ser explicadas, conforme uma das
opções abaixo. Assinale-a.
(A) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez
que a permanência no poder depende de idéias
coerentes e de uma política contínua.
(B) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está
totalmente errado. Ele nunca teve uma
orientação ideológica favorável aos regimes
politicamente fechados e só tomou medidas
duras forçado pelas circunstâncias.
(C) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra
Vargas da forma que serve melhor aos seus
interesses, pois ele foi um governante apático e
fraco - um verdadeiro marionete nas mãos das
elites da época.
(D) O grupo que defende Vargas como um
autêntico
nacionalista
está
totalmente
enganado. Poucas medidas nacionalizantes
foram tomadas para iludir os brasileiros, devido
à política populista do varguismo, e ele fazia
tudo para agradar aos grupos estrangeiros.
(E) Os dois grupos estão errados, por assumirem
características
parciais
e,
às
vezes
conjunturais, como sendo posturas definitivas e
absolutas.

SIMULADO ENEM
CIÊNCIAS DA NATUREZA E
SUAS TECNOLOGIAS
O gráfico abaixo representa uma projeção da influência
do gás carbônico na atmosfera ao longo do tempo em
função do pH das águas do Oceano Pacífico.
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18. O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao
solo quando esses materiais são descartados de maneira
irregular no meio ambiente ou quando são incinerados.
Diferentemente da forma metálica, os íons Cd2+ são
extremamente perigosos para o organismo, pois eles
podem substituir íons Ca2+, ocasionando uma doença
degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e
causando dores intensas nas articulações. Podem ainda
inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn2+, que são
extremamente importantes para o funcionamento dos
rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais
e seus respectivos cátions.

FIGURA 1: Raios atômicos e iônicos de alguns metais.
ATKINS P. JONES L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio
ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2001 (adaptado).

“Oceanos Ameaçados”, Revista Sciam, set. 2010, nº 100

16. (Ativação-PC) De acordo com o gráfico acima,
podemos concluir que o aumento de gás carbônico está
diminuindo o pH do Oceano Pacífico devido o mesmo
(A) Ser um óxido ácido aumentando a acidez das águas.
(B) Ser um óxido básico aumentando a acidez das
águas.
(C) Ser um óxido anfótero.
(D) Ser um óxido ácido diminuindo a acidez das águas.
(E) Ser um óxiácido diminuindo a alcalinidade das
águas.

Com base no texto, a toxidade do cádmio em sua forma
iônica é consequência de esse elemento

(A) A apresentar baixa energia de ionização, o que
(B)
(C)
(D)
(E)

17.

Aminoácidos são moléculas orgânicas que
possuem um grupo amina e um grupo carboxila. Por este
motivo, são moléculas anfóteras, ou seja, comportam-se
como ácido ou base em uma reação. Os aminoácidos são
classificados como essenciais ou não-essenciais. Estes
últimos são aqueles que o corpo humano pode sintetizar.
Abaixo são apresentadas as estruturas dos aminoácidos
Alanina e Glicina:

favorece a formação do íon e facilita sua ligação a
outros compostos.
possuir tendência de atuar em processos biológicos
mediados por cátions metálicos com cargas que
variam de +1 a +3.
Possuir raio e carga relativamente próximos aos de
íons metálicos que atuam nos processos biológicos,
causando interferência nesses processos.
apresentar raio iônico grande, permitindo que ele
cause interferência nos processos biológicos em que,
normalmente, íons menores participam.
apresentar carga +2, o que permite que ele cause
interferência nos processos biológicos em que,
normalmente, íons com cargas menores participam.

Assinale a única alternativa INCORRETA:
(A) As fórmulas moleculares da Glicina e da Alanina são,
respectivamente, C3H7NO2 e C2H5NO2.
(B) Ambas as moléculas possuem carbono assimétrico.
(C) A Alanina também pode ser chamada de ácido 2aminopropanóico.
(D) Glicina e Alanina são sintetizadas pelo corpo
humano, sendo classificadas como aminoácidos nãoessenciais.
(E) Aminoácidos como a Glicina, Alanina e outros,
unem-se através de ligações covalentes C-N,
chamadas ligações peptídicas.

7

SIMULADO ENEM

SIMATI 2012-4

A figura a seguir é referente às questões 19 e 20:

21.
tirinha

(ENEM). Observe a situação descrita na
abaixo.

Em um laboratório de química, um estudante possui três
frascos, devidamente identificados. Após realizar uma
série de experimentos, anotou os dados em seu caderno.

19. Abaixo são apresentadas afirmações a respeito de
algumas experiências feitas pelo estudante:
I–

Ao misturar os líquidos dos frascos 1 e 2, são
visualizadas duas fases distintas, sendo que o
líquido do frasco 1 encontra-se na superfície;
II – A mesma quantidade, em volume, dos líquidos dos
frascos 1 e 2 irá acusar uma massa igual, quando
medidos na balança;
III – Misturando os líquidos 1 e 3, duas fases distintas
são visualizadas, sendo que o líquido 3 encontra-se
na superfície;
IV – Os líquidos 1 e 3, após misturados, podem ser
separados por destilação.
Estão corretas:
(A) Apenas I
(B) Apenas I e II
(C) Apenas III
(D) Apenas I e IV
(E) Apenas IV

20. Considere a equação, não balanceada, proposta
pelo estudante:
C2H5OH

+

O2



CO2

+

H2O

Ao queimar o etanol, com suficiente oxigênio, o
estudante mediu um volume de gás carbônico produzido
de 11,2L.
Qual a quantidade (em mols) de etanol consumido?
Considerando que o estudante disponibiliza para a
combustão 67,2L de oxigênio e 0,5 mol de etanol, qual o
volume de gás carbônico produzido e qual o reagente
limitante?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,25 mol de etanol / 22,4L de CO2 / etanol
0,5 mol de etanol / 44,8L de CO2 / etanol
0,5 mol de etanol / 22,4L de CO2 / oxigênio
0,25 mol de etanol / 2,24L de CO2 / etanol
0,25 mol de etanol / 44,8L de CO2 / oxigênio

Assim que o menino lança a flecha, há transformação de
um tipo de energia em outra. A transformação, nesse
caso, é de energia

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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potencial elástica em energia gravitacional.
gravitacional em energia potencial.
potencial elástica em energia cinética.
cinética em energia potencial elástica.
gravitacional em energia cinética.
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22. (ENEM)- Quando se dá uma pedalada na bicicleta
ao lado (isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá
uma volta completa), qual é a distância aproximada
percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento
de um círculo de raio R é igual a 2πR, onde π ≈ 3?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,2 m
2,4 m
7,2 m
14,4 m
48,0 m

23. (ENEM). A gasolina é vendida por litro, mas em
sua utilização como combustível, a massa é o que
importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva
a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os
efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de
gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem
subterrâneos:
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25. (ENEM)-Considere a seguinte situação hipotética
ao preparar o palco para apresentação de uma peça de
teatro, o iluminador deveria colocar três atores sob luzes
que tinham igual brilho e os demais, sob luzes de menor
brilho. O iluminador deveria determinou então aos
técnicos, que instalasse no palco oito lâmpadas
incandescentes com a mesma especificação (L1 a L8),
interligadas em circuito com uma bateria, conforme
mostra a figura

Nessa situação, quais são as três lâmpadas que acendem
com mesmo brilho por apresentarem igual valor de
corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar
os três atores.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

L1,
L2,
L3,
L4,
L4,

L2
L3
L5
L5
L7

e
e
e
e
e

L3
L4
L7
L6
L8

II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você
estaria comprando mais massa de combustível para
cada litro.

26. Confirmada pelos cientistas e já sentida pela
população mundial, a mudança climática global é hoje o
principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela
humanidade. Mudança climática é o nome que se dá ao
conjunto de alterações nas condições do clima da Terra
pelo acúmulo de seis tipos de gases na atmosfera –
sendo os principais o dióxido de carbono (CO2) e o
metano (CH4) – emitidos em quantidade excessiva
através da queima de combustíveis (petróleo e carvão) e
do uso inadequado do solo.
SANTILLI, M. Mudança climática global. Almanaque Brasil
Socioambiental 2008. São Paulo, 2007 (adaptado).

III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por
litro, o problema comercial decorrente da dilatação
da gasolina estaria resolvido.

Qual a alternativa que relaciona corretamente os
desequilíbrios dos ciclos biogeoquímicos que influenciam
o aquecimento global?

Destas considerações, somente

(A) O metano é um potente gás estufa liberado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) O N2O é outro gás estufa, que é liberado em excesso

I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora
mais quente do dia, pois estaria comprando mais
massa por litro de combustível.

principalmente pela queima de combustíveis fósseis.
I é correta.
II é correta.
III é correta.
I e II são corretas.
II e III são corretas.

24. (ENEM)-Se, por economia, abaixarmos o fogo sob
uma panela de pressão logo que se inicia a saída de
vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a
fervura, o tempo de cozimento
(A) será maior porque a panela “esfria”.
(B) será menor, pois diminui a perda de água.
(C) será maior, pois a pressão diminui.
(D) será maior, pois a evaporação diminui.
(E) não será alterado, pois a temperatura não varia.

devido à fixação do nitrogênio.

(C) O intemperismo libera fósforo na atmosfera, o que
(D)

(E)

também contribui para intensificação do efeito
estufa.
Apesar do metano ser um gás estufa mais potente,
a maioria das emissões de gases que intensificam o
efeito estufa são de CO2, a partir da queima de
combustíveis fósseis.
O plantio de árvores não influencia na captação de
carbono, pois as plantas tem uma taxa respiratória
maior do que sua taxa fotossintética quando estão
crescendo.
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27.

Recentemente,
um
estudo
realizado
na
universidade de Caen, na França, demonstrou que
ratos de laboratório alimentados com milho
transgênico desenvolveram tumores após um ano
de exposição ao produto. Os ratos alimentados com
essa variedade de milho morriam mais cedo e
sofriam de câncer com uma frequência de duas a
três vezes maior do que outros animais.

Qual a alternativa acerca dos transgênicos e seus
possíveis efeitos nos seres humanos.

(A) Todo alimento transgênico é seguro para a saúde
(B)
(C)

(D)
(E)

humana.
As faltas de uma legislação que exija testem dos
possíveis efeitos dos transgênicos em animais é uma
grande ameaça à saúde humana.
Os vegetais transgênicos são ecologicamente
seguros, pois são modificados de um modo que suas
sementes
são
inférteis,
inviabilizando
sua
capacidade de invadir ambientes naturais.
Os transgenes não são inseridos no genoma da
planta, o que garante que não haverá produção de
substâncias potencialmente tóxicas ao ser humano.
Os resultados do experimento não indicam risco à
população humana, pois a fisiologia de ratos é muito
diferente da humana, não sendo um bom indicativo
de risco.
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29. A água é um dos componentes mais importantes
nas células. A tabela a seguir mostra como a quantidade
de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de
célula. Em média, a água corresponde a 70% da
composição química de um indivíduo normal.
Tipo de Tecido
Tecido Nervoso –
Cinzenta
Tecido Nervoso –
Branca
Medula Óssea
Tecido Conjuntivo
Tecido adiposo
Hemácias
Ossos sem medula

Substância

Quantidade
água
85%

Substância

70%

de

75%
60%
15%
65%
20%

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de tecido
para análise em laboratório. Enquanto intacta essa
amostra pesava 200 mg. Após secagem em estufa,
quando se retirou toda água do tecido, a amostra passou
a pesar 80 mg. Baseado na tabela, pode-se afirmar que
essa é uma amostra de:

(A) Tecido nervoso – Substância Cinzenta
(B) Tecido nervoso – Substância Branca
(C) Hemácias

28.

Charles Darwin é um dos mais célebres
naturalistas reconhecidos pela ciência por ter
proposto a teoria da seleção natural, que explica os
mecanismos que conduzem os seres vivos à
adaptação. Entretanto, a obra de Darwin foi muito
além. Darwin propôs que todas as espécies
apresentam algum grau de parentesco evolutivo.
Mais ainda, incluiu a espécie humana como apenas
mais um dos resultados do processo evolutivo.

A alternativa que contém a explicação correta acerca da
posição do ser humano com relação às outras espécies
é:

(D) Tecido Conjuntivo
(E) Tecido Adiposo

30.

Atualmente, o câncer é considerado, entre as
doenças mais frequentes segunda causa de morte.
Analise esta figura em que os estágios,numerados de I a
IV, representam o desenvolvimento de um tumor, ao
longo do tempo, numa mesma área:

(A) a
(B)
(C)
(D)
(E)

espécie
atualmente
viva
que
apresenta
ancestralidade comum mais próxima com os seres
humanos é o chimpanzé.
o chimpanzé corresponde ao elo perdido entre os
hominídeos e demais primatas.
as semelhanças entre os hominídeos e demais
primatas são resultado de convergência adaptativa.
o seres humanos não são a única espécie de
hominídeos
que
atualmente
apresenta
representantes vivos.
a origem da espécie humana ocorreu na Europa,
onde também surgiu o homem de Neandertal.

Acerte no alvo !

O câncer é uma alteração celular onde células tendem a
se multiplicar não respeitando o espaço destinado a
outras células. Sabendo que uma célula cancerígena
tende a originar células também cancerígenas, então a
divisão celular que ocorre nestas células é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estamos sempre com você!!!
Pode contar com essa força!!
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Mitose
Seilose
Meiose
Fagocitose
Pinocitose
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Com base na leitura dos textos motivadores e nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto dissertativo-argumentativo em norma
culta escrita da língua portuguesa sobre o tema O
indivíduo frente à ética nacional, apresentando
proposta de ação social, que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

LINGUAGENS E CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
31.
MOSTRE QUE A SUA MEMÓRIA É MELHOR QUE A
DE COMPUTADOR E GUARDE ESTA CONDIÇÃO:
12 X SEM JUROS.
Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Revista Época, n° 424,
03 jul. 2006.

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como
práticas de linguagem, assumindo configurações
específicas, formais e de conteúdo. Considerando o
contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo
básico é:

(A) influenciar o comportamento do leitor, por meio de
apelos que visam à adesão do consumo.

(B) Definir regras de comportamento social pautadas no
combate ao consumismo exagerado.
a importância do conhecimento de
informática pela população de baixo poder
aquisitivo.
Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas
classes sociais economicamente desfavorecidas.
Questionar o fato de o homem ser mais inteligente
que a máquina, mesmo a mais moderna.

(C) Defender
Millôr Fernandes
Andamos
demais
acomodados,
todo
mundo
reclamando em voz baixa como se fosse errado indignarse.
Sem ufanismo, porque dele estou cansada, sem dizer
que este é um país rico, de gente boa e cordata, com
natureza (a que sobrou) belíssima e generosa, sem
fantasiar nem botar óculos cor de rosa, que o momento
não permite, eu me pergunto o que anda acontecendo
com a gente.
Tenho medo disso que nos tornamos ou que estamos
nos transformando, achando bonita a ignorância
eloquente,
engraçado
o
cinismo
bem-vestido,
interessante o banditismo arrojado, normal o abismo em
cuja beira nos equilibramos – não malabaristas, mas
palhaços.
LUFT,L. Ponto de Vista. Veja. Ed. 1988, 27 dez. 2006 (adaptado)

As denúncias que assolam nosso cotidiano podem dar
lugar a uma vontade de transformar o mundo só se
nossa indignação não afetar o mundo inteiro. “Eles são
TODOS corruptos” é um pensamento que serve apenas
para “confirmar” a “integridade” de quem se indigna.
O lugar-comum sobre a corrupção generalizada não é
uma armadilha para os corruptos: eles continuam iguais
e livres, enquanto, fechados em casa, festejamos nossa
esplendorosa retidão.
O dito lugar-comum é uma armadilha que amarra e
imobiliza os mesmos que denunciam a imperfeição do
mundo inteiro.
CALLIGARIS,C. A armadilha da corrupção. Disponível em:
http://www.folha.uol.com.br
(adaptado)

(D)
(E)

32.
Carnavália
Repique tocou
O surdo escutou
E o meu corasamborim
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por
mim?
(...)
ANTUNES,A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002. (fragmento)

No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a
junção coração + samba + tamborim, refere-se, ao
mesmo tempo, a elementos que compõem uma escola
de samba e à situação emocional em que se encontra o
autor da mensagem, com o coração no ritmo da
percussão.
Essa palavra corresponde a um(a):

(A) estrangeirismo,
(B)
(C)

Instruções:
•
•

(D)
Texto com até sete (07) linhas escritas
será considerado texto em branco.

(E)

uso de elementos lingüísticos
originados em outras línguas e representativos de
outras culturas.
Neologismo, criação de novos itens lingüísticos,
pelos mecanismos que o sistema da língua
disponibiliza.
Gíria, que compõe uma linguagem originada em
determinado grupo social e que pode vir a se
disseminar em uma comunidade mais ampla.
Regionalismo, por ser palavra característica de
determinada área geográfica.
Termo técnico, dado que designa elemento de área
específica de atividade.

O texto deve ter, no máximo, 30 linhas.
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Texto para as questões 33 e 34:
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35.

INFLUENZA A (Gripe Suína):

A partida

Se você esteve ou manteve contato com pessoas da
área de risco e apresenta os seguintes sintomas:

Acordei pela madrugada. A princípio com tranquilidade,
e logo com obstinação, quis novamente dormir. Inútil, o
sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo:
passava das três. Restava-me, portanto, menos de duas
horas, pois o trem chegaria às cinco. Veio-me então o
desejo de não passar mais nem uma hora naquela casa.
Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas
cadeias de disciplina e de amor.
Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o
rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto,
vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à
beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria
fugir ou falar com ela?
Ora, algumas palavras... Que me custava acordá-la,
dizer-lhe adeus?

•
•
•
•
•

febre alta
tosse
dor de cabeça
dores musculares e nas articulações
dificuldade respiratória.

Entre em contato imediatamente com o Disque
Epidemiologia: 0800-283-2255.
Evite a contaminação:
•

Quando tossir ou espirrar, cubra sua boca e
nariz com lenço descartável. Caso não o
tenha, utilize o antebraço.

•

Se utilizar as mãos, lave-as rapidamente
com água e sabão.

•

O uso de máscaras é indicado para prevenir
contaminações.

LINS, O. A partida. Melhores contos. Seleção e prefácio de Sandra Nitrini.
São Paulo: Global, 2003.

No texto, o personagem narrador, na iminência da
partida, descreve a sua hesitação em separar-se da avó.
Esse sentimento contraditório fica claramente expresso
no trecho:

(A) “A
BRASIL. Ministério da Saúde, 2009. (adaptado)

(B)

33.

Os
principais
recursos
utilizados
para
envolvimento e adesão do leitor à campanha institucional
incluem:

(A) o emprego de enumeração de itens e apresentação
de títulos expressivos.

(B) O uso de orações subordinadas condicionais e

(C)
(D)
(E)

temporais.

princípio com tranquilidade, e logo com
obstinação, quis novamente dormir”
“Restava-me, portanto, menos de duas horas, pois o
trem chegaria às cinco”
“Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da
cama”
“Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas
cadeias de disciplina e amor”
“Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas
palavras...”

(C) O emprego de pronomes como “você” e “sua” e o
uso do imperativo.

(D) A construção de figuras metafóricas e o uso de
repetição.

(E) O fornecimento de número de telefone gratuito para
contato.

34.

O texto tem o objetivo de solucionar um problema

social,

(A) descrevendo a situação do país em relação à gripe
suína.

(B) Alertando a população para o risco de morte pela
Influenza A

(C) Informando a população sobre a iminência de uma
pandemia de Influenza A.

(D) Orientando a população sobre os sintomas da gripe
suína e procedimentos para evitar a contaminação.

(E) Convocando toda a população para se submeter a
exames de detecção da gripe suína.

36. Como se sabe, existe uma velhinha em Taubaté que
é a última pessoa no Brasil que acredita. Ela acredita em
anúncio, acredita em nota de esclarecimento, acredita até
nos ministros da área econômica. Depois que foi localizada,
a velhinha de Taubaté, coitada, não teve mais sossego.
Todos os dias batem à sua porta querendo saber que canal
ela está olhando, que produto ela está usando e se a
explicação do governo sobre o último escândalo foi
convincente. Ela sempre diz que foi. (...) Muitas entidades
públicas e privadas mantêm a velhinha sob constante
observação. Fala-se mesmo que existe em Taubaté uma
unidade médica em prontidão permanente, exclusivamente
para atender a velhinha em caso de mal súbito ou
escorregão. Há uma convicção generalizada de que, quando
a velhinha se for, tudo desmoronará. A boa saúde da
velhinha interessa tanto ao governo quanto à oposição
responsável. Se ela morrer - ou deixar de acreditar -, teremos
o caos, que não convém ao projeto político de nenhum dos
lados. Quando o Tancredo e o Figueiredo se encontrarem e
um perguntar como vai a saúde, não estará se referindo nem
ao outro, nem ao Aureliano. Estará falando da velhinha de
Taubaté. Só a velhinha de Taubaté nos separa das trevas.
(Luis Fernando Veríssimo. O grampo da velhinha.)

Pode-se dizer que o fragmento faz parte do seguinte tipo
de texto:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12

Relato histórico
Poema
Crônica
Drama
Soneto
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37.
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(ENEM)

"Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir."
Com a chegada do inverno, muitas pessoas perdem o
sono. São milhões de necessitados que lutam contra a
fome e o frio. Para vencer esta batalha, eles precisam de
você. Deposite qualquer quantia. Você ajuda milhares de
pessoas a terem uma boa noite e dorme com a
consciência tranquila.

39. Há temas universais que percorrem épocas
distintas, tratados segundo o espírito de escolas literárias
diferentes. Assinale a alternativa que reconhece o tema
universal comum aos três fragmentos poéticos a seguir e
as escolas literárias a que pertencem.
Fragmento 1
Goza, goza da flor da mocidade,
Que o tempo trota a toda ligeireza,
E imprime em toda flor sua pisada.

(Veja, Setembro, 2009/ADAPTADO)

O produtor de anúncios publicitários utiliza-se de
estratégias
persuasivas
para
influenciar
o
comportamento de seu leitor. Entre os recursos
argumentativos mobilizados pelo autor para obter a
adesão do público à campanha, destaca-se nesse texto

(A) a oposição entre individual e coletivo, trazendo um
ideário populista para o anúncio.

(B) a utilização de tratamento informal com o leitor, o
que suaviza a seriedade do problema.

(C) o emprego da linguagem figurada, o que desvia a
atenção da população do apelo financeiro.

(D) o uso dos numerais "milhares" e "milhões",
(E)

responsável pela supervalorização das condições dos
necessitados.
o jogo de palavras entre "acordar" e "dormir", o que
relativiza o problema do leitor em relação ao dos
necessitados.

38.

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso), após
analisar as afirmações que se seguem sobre o
Quinhentismo:

( )

A literatura de informação ressalta a importância do
trabalho com o estilo, com a forma.
A atitude de Caminha em frente à terra recémdescoberta é de decepção e de repulsa pelo índio.
A produção informativa do Quinhentismo frente à
terra tem maior valor histórico-documental que
literário.
A exaltação ufanista das virtudes da terra prestavase, também, ao incentivo à imigração e aos
investimentos da Europa na Colônia.
Autores românticos e modernistas valeram-se de
sugestões temáticas e formais das crônicas de
viagem.
A literatura dos viajantes é ocorrência exclusiva
brasileira, não tendo nenhum similar em nenhuma
outra parte do mundo.
A poesia de Anchieta está presa aos modelos
renascentistas e reflete, em seus sonetos, uma
transparente influência de Camões.

( )
( )

( )

( )

( )

( )

Oh! não aguardes que a madura idade
Te converta essa flor, essa beleza,
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
Fragmento 2
Com os anos, Marília, o gosto falta,
E se entorpece o corpo já cansado;
Triste o velho cordeiro está deitado,
E o leve filho sempre alegre salta.
A mesma formosura
É dote que só goza a mocidade:
Rugam-se as faces, o cabelo alveja,
Mal chega a longa idade.
Que havemos de esperar, Marília bela?
Que vão passando os florescentes dias?
As glórias que vêm tarde, já vêm frias;
E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela.
Ah! não, minha Marília,
Aproveite-se o tempo, antes que faça
O estrago de roubar ao corpo as forças,
E ao semblante a graça!
Fragmento 3
Quero que todos os dias do ano
Todos os dias da vida
De meia em meia hora
De 5 em 5 minutos
Me digas: Eu te amo.
(...)
Quero que me repitas até a exaustão
Que me amas que me amas que me amas.
Do contrário evapora-se a amação
Pois ao dizer: Eu te amo,
Desmentes
Apagas
Teu amor por mim.

(A) Os três fragmentos poéticos focalizam o tema universal

(B)
(C)

A sequência CORRETA é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F, F, V, V, V, F, F
F, F, F, V, V, V, F
F, F, F, F, F, V, V
V, V, V, V, V, V, V
V, V, V, V, V, F, F

(D)

(E)

conhecido pela expressão latina “carpe diem”. O
primeiro é tipicamente Barroco, o segundo pertence ao
Arcadismo e o terceiro representa o Modernismo.
O tema universal presente nos três fragmentos é o da
morte. O primeiro pertence ao Arcadismo, o segundo é
do Barroco e o terceiro é típico do Parnasianismo.
Os temas universais contidos nos três fragmentos são
o do amor platônico e o da morte. Enquanto o primeiro
fragmento é típico do Parnasianismo, o segundo é
nitidamente representante do Barroco, mas o terceiro,
embora pertença à segunda geração do Modernismo,
mais parece um texto neoclássico do século XVIII.
O único tema universal presente nos três fragmentos é
o da inevitabilidade do fim do amor, que se esgota e
desaparece com a passagem do tempo. O fragmento 1
pertence ao Romantismo, enquanto o 2 e o 3
apresentam características que os identificam com o
Arcadismo.
Os temas universais comuns aos três textos são o da
fugacidade da vida e do “carpe diem”. O primeiro
fragmento pertence ao Classicismo; o segundo, ao
Barroco; o terceiro, ao Simbolismo.
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40.

Leia o poema O apanhador de desperdícios, de
Manoel de Barros.

Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
BARROS, Manoel de. O apanhador de desperdícios. In. PINTO, Manuel da
Costa. Antologia comentada da poesia brasileira do século 21. São Paulo:
Publifolha, 2006. p. 73-74.

É próprio da poesia de Manoel de Barros valorizar seres e
coisas considerados, em geral, de menor importância no
mundo moderno. No poema de Manoel de Barros, essa
valorização é expressa por meio da linguagem

(A) denotativa, para evidenciar a oposição entre
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Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto
anunciado, tem-se acesso a duas palavras que Bill Gates
não quer que o leitor conheça e que se referem

(A) aos responsáveis pela divulgação desta informação
na internet.

(B) às marcas mais importantes de microcomputadores
do mercado.

(C) aos nomes dos americanos que inventaram a
suposta tecnologia.

(D) aos sites da internet pelos quais o produto já pode
ser conhecido.

(E) às empresas que levam vantagem para serem suas
concorrentes.

42.
Viva la Vida
I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning and I sleep alone
Sweep the streets I used to own
I used to roll the dice
Feel the fear in my enemy’s eyes
Listen as the crowd would sing
“Now the old king is dead! Long live the king!”
One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castles stand
Upon pillars of salt and pillars of sand
[…]
MARTIN, C. Viva la vida, Coldplay. In: Viva la vida or Death and all his
friends. Parlophone, 2008.

elementos da natureza e da modernidade.

(B) rebuscada de neologismos que depreciam elementos
(C)
(D)
(E)

próprios do mundo moderno.
hiperbólica, para elevar o mundo dos seres
insignificantes.
simples, porém expressiva no uso de metáforas para
definir o fazer poético do eu-lírico poeta.
referencial, para criticar o instrumentalismo técnico
e o pragmatismo da era da informação digital.

Letras de músicas abordam temas que, de certa
forma,podem ser reforçados pela repetição de trechos ou
palavras. O fragmento da canção Viva la vida, por
exemplo, permite conhecer o relato de alguém que

(A) costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente,
se viu sem nada.

(B) almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado
inúmeros inimigos.

(C) causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha
Questões de 41 a 45 (opção Inglês)

seu povo.

41.
THE DEATH OF THE PC
The days of paying for costly software upgrades are
numbered. The PC will soon be obsolete. And
BusinessWeek reports 70% of Americans are already
using the technology that will replace it. Merrill Lynch
calls it “a $160 billion tsunami.” Computing giants
including IBM, Yahoo!, and Amazon are racing to the first
to cash in on this PC-killing revolution.
Yet, two little-known companies have a huge head start.
Get their names in a free report from The Motley Fool
called, “The Two Words Bill Gates Doesn´t Want You to
Hear...”
Click here for instant access to this FREE report!
BROUGHT TO YOU BY THE MOTLEY FOOL
Disponível em: http://www.fool.com. Acesso em: 21 jul. 2010.
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muito poder.

(D) limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de
(E) tinha a chave para todos os castelos nos quais
desejava morar.

43.
THE WEATHER MAN
They say that the British love talking about the weather.
For other nationalities this can be a banal and boring
subject of conversation, something that people talk
about when they have nothing else to say to each other.
And yet the weather is a very important part of our lives.
That at least is the opinion of Barry Gromett, press
officer for The Met Office. This is located in Exeter, a
pretty cathedral city in the southwest of England. Here
employees – and computers – supply weather forecasts
for much of the world.
Speak Up. Ano XXIII, nº 275.

Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra

SIMULADO ENEM
(A) o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre
banalidades.

SIMATI 2012-4
II – Para o autor, o livro trata de uma autobiografia de

(B) a falta de ter o que falar em situações de avaliação
(C)
(D)
(E)

de línguas.
a importância de se entender sobre meteorologia
para falar inglês.
as diferenças e as particularidades culturais no uso
de uma língua.
O conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se
comunicar em inglês.

Elvis mostrando seus amores na época do rockand-roll.
III- Para o autor, o livro é um arquivo de memórias
comprovado com documentos autênticos.
IV-

Ao pensar nas experiências vivenciadas com Elvis, o
autor pondera com maturidade os acontecimentos
do passado e analisa-os como poderiam ter sido
diferentes.

44. (Unemat)

V-

05

10

15

20

25

30

35

40

45

I wouldn’t want to speak for Elvis Presley and
tell you that I was his best friend. But I can tell
you this: He was my best friend.
I met Elvis when I was just a boy and he was a
teenager. I met him on one of the last weekends
before he became “Elvis,” when he was simply a
truck driver who did some singing on the side.
I knew him for twenty-three years, and in those
years I grew up with him, lived with him, worked
for him, learned from him, laughed with him, and
shared one amazing experience after another with
him.
Elvis was the first rock-and-roll superstar; I knew
him as a friend. In writing this book my hope has
been to present Elvis not as the larger-than-life
figure known around the globe, but as, simply, a
very real and quite remarkable human. That’s
important to me because as Elvis has become an
icon and a figure of legend, I think an
appreciation of his humanity has been lost.
Viewing Elvis as some kind of rock-and-roll
superhero doesn’t do justice to his very human
struggle, his talent, his life, or his legacy.
He was my friend, and this book is, above all, a
story of friendship. The book is also a personal
history, and, as such, it’s a work of memory.
Sifting through six decades’ worth of memories
has been no easy task, but wherever possible,
efforts have been made to ensure that the
“history” part of the personal history is accurate.
My life’s history is very much interwoven with
Elvis’s, and much of his life has been extensively
documented. So, if it was possible to look up or
double-check a who, what, when, or where, I’ve
done it.
Documents don’t often capture the more personal
moments of life though, and that’s where
memories must be sorted out. In thinking back
on my life and experiences, I’ve tried to balance
the way I remember things now with the way I
might have experienced them at the time. I’ve
tried to be as honest as possible about how and
why things happened, and have tried to resist the
temptation to describe a past I might wish for
rather than the one I experienced.
http://www.msnbc.msn.com/id/14375930/#story

autor

tentou

ser

honesto

ao

descrever

minuciosamente os acontecimentos da vida de

ELVIS PRESLEY: AN INTIMATE LOOK AT ‘THE KING’
01

O

Elvis, resistindo mostrar um passado que ele
gostaria

que

tivesse

acontecido

e

não

as

experiências reais que ele presenciou.
Assinale a alternativa CORRETA.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

45.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I, II e V são verdadeiras.
Somente IV e V são verdadeiras.
Somente I, III e IV são verdadeiras.
Somente II, III e V são verdadeiras.
Somente III, IV e V são verdadeiras.

UFG

use of metaphors.
pessimistic tone.
rhyming scheme.
allusion to solitude.

narrative characteristics.

Analise as alternativas abaixo: (L 24-45).
I–

Para o autor, o livro trata de uma história de amor
e amizade.
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Questões de 41 a 45 (opção Espanhol)

(C) A língua guarani encontrou uma funcionalidade real

41.
Los animales
En la Unión Europea desde el 1º de octubre de 2004 el
uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que
viajan con su dueño en cualquier compañía.
AVISO ESPECIAL: en España los animales deben haber
sido vacunados contra la rabia antes de su dueño
solicitar la documentación. Consultar a un veterinario.

(D)
(E)

que assegura sua reprodução e continuidade, mas
só isso não basta.
A introdução do guarani nas escolas potencializou a
difusão da língua, mas é necessário que haja uma
postura ética em seu ensino.
O bilinguismo na maneira de ensinar o guarani tem
causado estragos contra a língua, a cultura e a
lealdade dos paraguaios ao guarani.

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

43.
De acordo com as informações sobre aeroportos e
estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que more
na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu
cachorro deve

Em alguns países bilíngues, o uso de uma língua
pode se sobrepor à outra, gerando uma mobilização
social em prol da valorização da menos
proeminente. De acordo com o texto, no caso do
Paraguai, esse processo se deu pelo (a)

(A) consultar

(A) falta de continuidade do ensino do guarani nos

(B)

(B) preconceito

contra

(C)

reforma educativa da

(C)
(D)
(E)

as
autoridades
para
verificar
a
possibilidade de viagem.
ter um certificado especial tirado em outubro de
2004.
tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo.
vacinar o animal contra todas as doenças.
vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele.

(D)
(E)

Texto para as questões 42 e 43
Bilingüismo en la Educación Media
Continuidad, no continuísmo

44.

Aun sin escuela e incluso a pesar de la escuela,
paraguayos y paraguayas se están comunicando en
guaraní. La comunidad paraguaya ha encontrado en la
lengua guarani una funcionalidad real que asegura su
reproducción y continuidad. Esto, sin embargo, no basta.
La inclusión de la lengua guaraní en el proceso de
educación escolar fue sin duda un avance de la Reforma
Educativa.
Gracias precisamente a los programas escolares, aun en
contextos urbanos, el bilingüismo ha sido potenciado.
Los guaraníhablantes se han acercado con mayor fuerza
a
la
adquisición
del
castellano,
y
algunos
castellanohablantes perdieron el miedo al guaraní y
superaron los prejuicios en contra de él. Dejar fuera de
la Educación Media al guaraní sería echar por la borda
tanto trabajo realizado, tanta esperanza acumulada.
Cualquier intento de marginación del guaraní en la
educación paraguaya merece la más viva y decidida
protesta, pero esta postura ética no puede encubrir el
continuismo de una forma de enseñanza del guarani que
ya ha causado demasiados estragos contra la lengua,
contra la cultura y aun contra la lealtad que las
paraguayas y paraguayos sienten por su querida lengua.
El guaraní, lengua de comunicación sí y mil veces sí;
lengua de imposición, no.
MELIÀ, B. Disponível em: http://www.staff.uni-mainz.de. Acesso em: 27
abr. 2010 (adaptado).

42.

No último parágrafo do fragmento sobre o
bilingüismo no Paraguai, o autor afirma que a língua
guarani, nas escolas, deve ser tratada como língua
de comunicação e não de imposição. Qual dos
argumentos abaixo foi usado pelo autor para
defender essa ideia?

(A) O guarani continua sendo usado pelos paraguaios,
mesmo sem a escola e apesar dela.

(B) O ensino médio no Paraguai, sem o guarani,
desmereceria todo o trabalho
esperanças acumuladas.
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realizado

e

as

programas escolares.
existente
principalmente nas escolas.
esperança acumulada na
educação média.
inclusão e permanência do
escolas.
continuísmo do ensino do
urbanos.

o

guarani

ensino do guarani nas
castelhano nos centros

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo,
también. Esa es la conclusión a la que han llegado
investigadores de la Universidad de Navarra que
han hecho un seguimiento de 7.565 personas
durante 50 meses. Los datos “se han ajustado por
edad, sexo, índice de masa corporal inicial y estilo
de vida”, ha explicado el director del ensayo, Javier
Basterra-Gortari, por lo que “el único factor que
queda es el tabaquismo”. El estudio se ha publicado
en la Revista Española de Cardiología.

“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y por eso
las personas que dejan de fumar engordan”, añade
Basterra-Gortari. Eso hace mucho más relevante el
hallazgo del estudio. Puesto en orden, los que más peso
ganan son los que dejan de fumar, luego, los que siguen
haciéndolo, y, por último, los que nunca han fumado,
indica el investigador. “Por eso lo mejor para mantener
una vida saludable es no fumar nunca”, añade.
BENITO, E. Disponível em: http://www.elpais.com/articulo/sociedad. Acesso
em: 23 abr. 2010 (fragmento).

O texto jornalístico caracteriza-se basicamente por
apresentar informações a respeito dos mais variados
assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado.
Tomando como base o fragmento, qual proposição
identifica o tema central e poderia ser usada como título?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estilo de vida interfere no ganho de peso.
Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes.
Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas.
Fumantes engordam mais que não fumantes.
Tabagismo como fator de emagrecimento.

SIMULADO ENEM
45.

SIMATI 2012-4

47.

(UNESP) O altímetro dos aviões é um instrumento
que mede a pressão atmosférica e transforma esse
resultado em altitude. Suponha que a altitude h
acima do nível do mar, em quilômetros, detectada
pelo altímetro de um avião seja dada, em função da
pressão atmosférica p, em atm, por

1
h( p ) = 20 ⋅ log10  
 p

¡BRINCANDO!
KangaROOS llega a México
con diseños atléticos, pero
muy fashion. Tienen un toque
vintage con diferentes formas
y combinaciones de colores.
Lo más cool de estos tenis es
que tienen bolsas para guardar
llaves o dinero. Son ideales
para hacer ejercicio y con unos
jeans obtendrás un look urbano.
www.kangaroos.com

Num determinado instante, a pressão atmosférica
medida pelo altímetro era 0,4 atm. Considerando a
aproximação log 2 = 0,3, a altitude h do avião nesse
instante, em quilômetros, era de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
8
9
11
12

48.

(UNESP) Um produto A apresenta, para uma
porção de 40 gramas, a seguinte tabela nutricional:

Revista Glamour Latinoamérica. México, mar. 2010.

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

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

atrair a atenção do público alvo dessa propaganda.
popularizar a prática de exercícios esportivos.
agradar aos compradores ingleses desse tênis.
incentivar os espanhóis a falarem outras línguas.
enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto.

MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS
46.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(MACK-SP) Na representação em escala, os
quadrados são iguais e cada centímetro representa
100 km. Um avião sai da cidade A, faz escala na
cidade C, chegando à cidade B, conforme a figura.
Das alternativas dadas, assinale o valor mais
próximo da distância percorrida pelo avião, de A até
B, passando por C.

1000 km
950 km
1150 km
1400 km
1250 km

Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Gorduras totais
Fibras alimentares

96 kcal
15 g
4g
1g
17 g

4% do VD
5% do VD
5% do VD
2% do VD
68% do VD

Outro produto similar B tem, eum uma porção de 30 g,
10 g de carboidratos. Quantos gramas deve-se comer do
produto B para se obter 5% do VD (valor diário de
referência) em carboidratos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37
40
45
52,5
55

49.

(UERJ) Paulo realizou uma viagem de 480 km
num carro cujo consumo médio de combustível é de
12 km por litro. A capacidade do tanque deste carro
é de 55 litros. Então, o número de litros de
combustível restante no tanque, após essa viagem,
é de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
10
15
20
25
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50.

(ENEM) A diversidade de formas geométricas
espaciais criadas pelo homem, ao mesmo tempo em
que traz benefícios, causa dificuldades em algumas
situações. Suponha, por exemplo, que um
cozinheiro precise utilizar exatamente 100 mL de
azeite de uma lata que contenha 1.200 mL e queira
guardar o restante do azeite em duas garrafas, com
capacidade para 500 mL e 800 mL cada, deixando
cheia a garrafa maior. Considere que ele não
disponha de instrumento de medida e decida
resolver o problema utilizando apenas a lata e as
duas garrafas. As etapas do procedimento utilizado
por ele estão ilustradas nas figuras a seguir, tendo
sido omitida a 5ª etapa.

SIMATI 2012-4

51.

O medidor de energia elétrica de uma residência,
conhecido por “relógio de luz”, é constituído de
quatro pequenos relógios, cujos sentidos de rotação
estão indicados conforme a figura:

Disponível em: http://www.enersul.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010.

A medida é expressa em kWh. O número obtido na
leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do
número é formada pelo último algarismo ultrapassado
pelo ponteiro. O número obtido pela leitura em kWh, na
imagem, é
(A) 2 614
(B) 3 624
(C) 2 715
Qual das situações ilustradas a seguir corresponde à 5ª
etapa do procedimento?
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

18

(D) 3 725
(E) 4 162

52.

Um bairro de uma cidade foi planejado em uma
região plana, com ruas paralelas e perpendiculares,
delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano
de coordenadas cartesianas ao lado, esse bairro
localiza-se no segundo quadrante, e as distâncias
nos eixos são dadas em quilômetros. A reta de
equação y=x+4 representa o planejamento do
percurso da linha do metrô subterrâneo que
atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No
ponto P=(–5,5), localiza-se um hospital público. A
comunidade solicitou ao comitê de planejamento
que fosse prevista uma estação do metrô de modo
que sua distância ao hospital, medida em linha reta,
não fosse maior que 5 km.

SIMULADO ENEM
Atendendo

ao

argumentou

pedido
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da

comunidade,

corretamente

que

o

isso

comitê
seria

(A) 5,8 mil
(B) 13,9 mil

automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a
construção de uma estação no ponto

(C) 22,5 mil

(A) (–5, 0)

(D) 51,5 mil

(B) (–3, 1)

(E) 94,4 mil

(C) (–2, 1)
(D) (0, 4)

55.

(E) (2, 6)

53.

Existe uma cartilagem entre os ossos que vai
crescendo e se calcificando desde a infância até a
idade adulta. No fim da puberdade, os hormônios
sexuais (testosterona e estrógeno) fazem com que
essas extremidades ósseas (epífises) se fechem e o
crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior
a área calcificada entre os ossos, mais a criança
poderá crescer ainda. A expectativa é que durante
os quatro ou cinco anos da puberdade, um garoto
ganhe de 27 a 30 centímetros.

Região

2005 2006 2007 2008 2009

Norte

2%

2%

1%

2%

1%

Nordeste

18%

19%

21%

15%

19%

Centro-Oeste

5%

6%

7%

8%

9%

Sudeste

55%

61%

58%

66%

60%

Sul

21%

12%

13%

9%

11%

Revista Cláudia. Abr. 2010 (adaptado).

De acordo com essas informações, um garoto que inicia
a puberdade com 1,45 m de altura poderá chegar ao
final dessa fase com uma altura

A participação dos estudantes na Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) aumenta a cada ano. O quadro indica o
percentual de medalhistas de ouro, por região, nas
edições da OBMEP de 2005 a 2009:

Disponível em: http://www.obmep.org.br. Acesso em: abr. 2010
(adaptado).

Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual
o percentual médio de medalhistas de ouro da região

(A) mínima de 1,458 m.

Nordeste?

(B) mínima de 1,477 m.

(A) 14,6%

(C) máxima de 1,480 m.

(B) 18,2%

(D) máxima de 1,720 m.

(C) 18,4%

(E) máxima de 1,750 m.

(D) 19,0%
(E) 21,0%

54.

Em março de 2010, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
reajustou os valores de bolsas de estudo concedidas
a alunos de iniciação científica, que passaram a
receber RS 360,00 mensais, um aumento de 20%
com relação ao que era pago até então. O órgão
concedia 29 mil bolsas de iniciação científica até
2009, e esse número aumentou em 48% em 2010.

56.

O controle de qualidade de uma empresa
fabricante de telefones celulares aponta que a
probabilidade de um aparelho de determinado
modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%.
Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse
modelo para um cliente, qual é a probabilidade de
esse cliente sair da loja com exatamente dois
aparelhos defeituosos?

O Globo. 11 mar. 2010

Caso o CNPq decidisse não aumentar o valor dos
pagamentos

aos

bolsistas,

utilizando

o

montante

(A) 2 × (0,2%)4.

destinado a tal aumento para incrementar ainda mais o

(B) 4 × (0,2%)2.

número de bolsas de iniciação científica no país, quantas

(C) 6 × (0,2%)2 × (99,8%)2.

bolsas

a

mais

que

em

2009,

poderiam ser oferecidas em 2010?

aproximadamente,

(D) 4 × (0,2%).
(E) 6 × (0,2%) × (99,8%).
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O saldo de contratações no mercado formal no
setor varejista da região metropolitana de São Paulo
registrou alta. Comparando as contratações deste
setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste
ano, houve incremento de 4 300 vagas no setor,
totalizando 880 605 trabalhadores com carteira
assinada.

59.

(adaptado).

Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial
para organizar uma festa, que seria dividido entre
elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para
arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510,00, e
que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo.
No acerto foi decidido que a despesa total seria
dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem
não havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e
cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria
contribuir com mais R$ 7,00.

Suponha que o incremento de trabalhadores no setor

De acordo com essas informações, qual foi o valor da

varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses

cota calculada no acerto final para cada uma das 55

do ano.

pessoas?

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

representam,

(A) R$ 14,00.

respectivamente, as quantidades de trabalhadores no

(B) R$ 17,00.

Considerando-se

que

y

e

x

setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro,
fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão
algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses
é

(C) R$ 22,00.
(D) R$ 32,00.
(E) R$ 57,00.

(A) y=4300x
(B) y=884905x
(C) y=872005+4300x
(D) y=876305+4300x

60.

(E) y=880605+4300x

Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia
de uma forma que possa queimar mais calorias do
que as gastas normalmente, conforme a relação
seguinte:

– Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos:
100 calorias gastas em 20 minutos.

58.

Um
médico
está
estudando
um
novo
medicamento que combate um tipo de câncer em
estágios avançados. Porém, devido ao forte efeito
dos seus componentes, a cada dose administrada
há uma chance de 10% de que o paciente sofra
algum dos efeitos colaterais observados no estudo,
tais como dores de cabeça, vômitos ou mesmo
agravamento dos sintomas da doença. O médico
oferece tratamentos compostos por 3, 4, 6, 8 ou 10
doses do medicamento, de acordo com o risco que o
paciente pretende assumir.

Se um paciente considera aceitável um risco de até 35%
de chances de que ocorra algum dos efeitos colaterais
durante o tratamento, qual é o maior número admissível

– Meia hora de supermercado: 100 calorias.
– Cuidar do jardim por 30 minutos: 200 calorias.
– Passear com o cachorro: 200 calorias em 30 minutos.
– Tirar o pó dos móveis: 150 calorias em 30 minutos.
– Lavar roupas por 30 minutos: 200 calorias.
Disponível em: http://cyberdiet.terra.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010
(adaptado).

Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém,
ajustando o tempo para que, em cada uma, gaste
igualmente 200 calorias.

de doses para esse paciente?
A
(A) 3 doses.
(B) 4 doses.
(C) 6 doses.
(D) 8 doses.
(E) 10 doses.

partir

dos

ajustes, quanto

a mais

necessário para realizar todas as atividades?
(A) 50 minutos.
(B) 60 minutos.
(C) 80 minutos.
(D) 120 minutos.
(E) 170 minutos.

20

tempo

será

