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Exame Nacional do Ensino Médio

Elaborado por: Dida Monteiro Bessana

O QUE É O ENEM
Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) objetivava avaliar 
as competências e as habilidades dos alunos que concluí‑
ram seus estudos. Em 2009, o Enem passou a ser o princi‑
pal meio de acesso às instituições de nível superior. 

Para saber o que é o Enem, comece visitando o site 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep): enem.inep.gov.br. É no Inep que são 
processadas todas as publicações oficiais relacionadas ao 
Enem. Quem começa a se preparar desde cedo terá mais 
facilidade do que aqueles candidatos que costumam deixar 
tudo para a última hora. Além de começar a estudar logo, 
é importante que você pratique o hábito da leitura, vi‑
sando a desenvolver a interpretação de textos, pois muitas 
questões exigem isso, além de servir como uma ferramenta 
essencial para a redação.

O tema da redação do Enem nas edições anteriores 
dá importância à reflexão, ao raciocínio e à análise crítica 
da pessoa diante de assuntos de ordem política, social ou 
cultural. Quanto mais conhecimento você tiver, maior a sua 
chance de alcançar seu objetivo. Mas, além de estar pre‑
parado, você precisa manter a calma e a concentração 
durante a prova. 

A partir de 2009, a prova passou a ser organizada em 
dois dias, com 180 questões objetivas e uma redação. Nes‑
sa reestruturação, você não faz provas por disciplinas, e, 
sim, por áreas de conhecimento. Essas áreas são quatro:

1. Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, engloban‑
do Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação 
Física e Artes.

2. Matemática e suas Tecnologias.
3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias, engloban‑

do Biologia, Física e Química.
4. Ciências Humanas e suas Tecnologias, englobando 

História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
Maior avaliação do gênero da América Latina e uma das 

maiores do mundo, o Enem avalia o desempenho dos estu‑
dantes que concluíram o Ensino Médio no ano da prova ou 
em anos anteriores. O número de participantes do exame 
aumenta gradativamente e, com isso, seu reconhecimento 
como importante ferramenta de avaliação das habilidades e 
competências dos estudantes.

A prova do Enem é contextualizada e interdisciplinar, 
exigindo do candidato menos memorização excessiva dos 
conteúdos e mais demonstração de sua capacidade de 
“como fazer”, colocando em prática os conhecimentos ad‑
quiridos nos anos de Ensino Médio. O conceito de interdis‑
ciplinaridade ou transdisciplinaridade consiste em formular 
questões que dependem do uso de duas ou mais discipli‑
nas aprendidas no Ensino Médio para obter sua resposta. 

Ao contrário da “decoreba” comum em alguns vestibu‑
lares, a prova do Enem faz o aluno pensar, raciocinar e for‑
mular respostas de acordo com o que aprendeu e vivenciou. 

R
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O Enem foi estruturado com base nos conceitos da 
Atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
que reformulou o ensino no País, tornando‑o etapa conclu‑
siva da educação básica e porta de entrada para a educa‑
ção superior. Outra vantagem do Enem é que mais de 600 
Instituições de Ensino Superior (IES) pelo Brasil usam seus 
resultados como complementação de seu processo seleti‑
vo (algumas até substituem o vestibular pelo Enem como 
processo seletivo, o que é um atrativo para os estudantes 
participarem do Enem).

Outro grande incentivo é o Programa Universidade para 
Todos (ProUni), um sistema de benefício aos estudantes de 
baixa renda que não têm condições de pagar uma faculda‑
de particular. 

O Enem também se diferencia pela adoção da Teoria 
de Resposta ao Item (TRI) na formulação da prova, o que 
permite que as notas obtidas em edições diferentes do exa‑
me sejam comparadas e até mesmo usadas para ingresso 
nas IES.

A nota do Enem pode ser usada para acesso ao en‑
sino superior em universidades brasileiras que aderiram 
ao exame como forma única ou parcial de seleção. Cada 
universidade tem autonomia para aderir ao Enem conforme 
julgar melhor. Nos mesmos moldes do ProUni, o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) é totalmente on‑line e permite ao 
estudante escolher os cursos e vagas entre as instituições 
de ensino superior participantes que usarão o Enem como 
única forma de ingresso. 

Hoje em Portugal, cinco universidades utilizam o Enem 
como processo seletivo.

Competências e habilidades 
O Enem é estruturado a partir de quatro competências 

– definidas como modalidades estruturais da inteligência, 
ações e operações que usamos para fazer relações com e 
entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que dese‑
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XII
Ficou Fácil Passar no EnEm

jamos conhecer – e 21 habilidades decorrentes das com‑
petências adquiridas e que se referem ao plano imediato do 
“saber fazer”.

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA 
O ENEM 2021
EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de 
conhecimento)

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da 
Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, 
artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar 
conceitos das várias áreas do conhecimento para a com‑
preensão de fenômenos naturais, de processos históri‑
co‑geográficos, da produção tecnológica e das manifesta‑
ções artísticas.

III. Enfrentar situações‑problema (SP): selecionar, 
organizar, relacionar, interpretar dados e informações re‑
presentados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações‑problema.

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informa‑
ções, representadas em diferentes formas, e conhecimen‑
tos disponíveis em situações concretas, para construir ar‑
gumentação consistente.

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimen‑
tos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas 
de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural.

Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias 

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da 
comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida.

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos 
expressivos como elementos de caracterização dos siste‑
mas de comunicação. 

H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens 
dos sistemas de comunicação e informação para resolver 
problemas sociais. 

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de 
comunicação e informação, considerando a função social 
desses sistemas. 

H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais 
que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunica‑
ção e informação. 

Competência de área 2 – Conhecer e usar língua(s) 
estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de acesso a 
informações e a outras culturas e grupos sociais.

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em 
LEM ao seu tema. 

H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus me‑
canismos como meio de ampliar as possibilidades de aces‑
so a informações, tecnologias e culturas. 

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguís‑
ticas, sua função e seu uso social. 

H8 – Reconhecer a importância da produção cultural 
em LEM como representação da diversidade cultural e lin‑
guística. 

H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movi‑
mento como originárias de necessidades cotidianas de um 
grupo social. 

H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de 
hábitos corporais em função das necessidades cinestésicas. 

H11 – Reconhecer a linguagem corporal como meio de 
interação social, considerando os limites de desempenho 
e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.

H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do traba‑
lho da produção dos artistas em seus meios culturais. 

H13 – Analisar as diversas produções artísticas como 
meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e 
preconceitos. 

H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das 
inter‑relações de elementos que se apresentam nas mani‑
festações de vários grupos sociais e étnicos. 

H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do contexto 
histórico, social e político. 

H16 – Relacionar informações sobre concepções artís‑
ticas e procedimentos de construção do texto literário. 

H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e hu‑
manos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário 
nacional. 

H18 – Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e estruturação 
de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 – Analisar a função da linguagem predominante 
nos textos em situações específicas de interlocução. 

H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguís‑
tico para a preservação da memória e da identidade nacio‑
nal. 

H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, re‑
cursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de 
criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, te‑
mas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público‑alvo, pela análise dos proce‑
dimentos argumentativos utilizados. 

H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas 
empregadas para o convencimento do público, tais como a 
intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísti‑
cas sociais, regionais e de registro. 

H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações 
específicas de uso social. 

H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

H28 – Reconhecer a função e o impacto social das dife‑
rentes tecnologias da comunicação e informação. 

H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as 
tecnologias da comunicação e informação. 

H30 – Relacionar as tecnologias de comunicação e in‑
formação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhe‑
cimento que elas produzem.
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1 Estudo do texto: as sequências 
discursivas e os gêneros textuais 
no sistema de comunicação e 
informação

1.1 Modos de organização da 
composição textual

1.1.1 Língua portuguesa
1.  ENEM 2019 

Blues da piedade 
Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade 
Pra essa gente careta e covarde 
Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade 
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

CAZUZA. Cazuza: o poeta não morreu. Rio de 
Janeiro: Universal Music, 2000 (fragmento). 

Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso 
em sociedade. A letra de canção identifica‑se com o gênero ladainha, es‑
sencialmente, pela utilização da sequência textual
(A) expositiva, por discorrer sobre um dado tema.
(B) narrativa, por apresentar uma cadeia de ações.
(C) injuntiva, por chamar o interlocutor à participação.
(D) descritiva, por enumerar características de um personagem.
(E) argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude.

COMENTÁRIO:
Na ladainha, o texto é injuntivo, ou seja, é constitutivo desse gênero o 
chamamento, a presença de vocativos. Na canção, essa característica 
fica evidente em “Senhor, piedade”.
Portanto, a alternativa correta é a C.

2.  ENEM 2019 

Disponível em: www.tecmundo.com.br. Acesso 
em: 10 dez. 2018 (adaptado)

O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito 
de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa 
apresentação subverte um gênero textual ao
(A) vincular áreas distintas do conhecimento.
(B) evidenciar a formação acadêmica do pesquisador.
(C) relacionar o universo lúdico a informações biográficas.
(D) especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador.
(E) destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto.

COMENTÁRIO: 
A biografia é um gênero textual que se organiza, sobretudo, a partir de se‑
quências narrativas, para contar de maneira organizada a história de vida 
de uma pessoa, contemplando informações, como data de nascimento e 
morte, principais contribuições em sua área de atuação, invenções, livros, 
obras artísticas, vida pessoal, casamento, filhos entre outras. O texto é 
narrado em terceira pessoa e, em geral, segue uma ordem cronológica 
dos fatos. Ao se apresentar a biografia de Marcelo Gleiser disposta numa 
carta de jogo de Super Trunfo, ocorre o fenômeno da intergenericidade, 
que nada mais é do que a hibridização de dois gêneros, tendo em vista 
o propósito de comunicação com o público‑alvo, isto é, com o leitor, em 
geral aproximando‑se dele ou chamando sua atenção. Nesse caso, por 
ser o jogo Super Trunfo do universo dos adolescentes, pode‑se inferir que 
a escolha foi feita tendo em vista apresentar um importante e premiado 
pesquisador brasileiro ao público jovem, relacionando o aspecto lúdico às 
informações biográficas de Marcelo Gleiser.
Portanto, a alternativa correta é a C.

3.  ENEM NOV/2017  
Romanos usavam redes sociais há dois mil anos, diz livro

Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um de seus vários amigos 
no Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em 
um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata 
uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão 
“enviar”’. Você talvez também reflita sobre como as gerações passa‑
das puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade 
de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com uma imen‑
sa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os 
seres humanos usam ferramentas de interação social há mais de 
dois mil anos. É o que afirma Tom Standage, autor do livro Writing on 
the Wall – Social Media, The first 2 000 Years (Escrevendo no mural – 
mídias sociais, os primeiros 2 mil anos, em tradução livre). 
Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, 
teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do 
uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo, 
que posteriormente tornou‑se seu escriba, para redigir mensagens 
em rolos de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de 
contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acres‑
centavam seus próprios comentários e repassavam adiante. “Hoje 
temos computadores e banda larga, mas os romanos tinham escra‑
vos e escribas que transmitiam suas mensagens”, disse Standage à 
BBC Brasil. “Membros da elite romana escreviam entre si constan‑
temente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e 
expressando opiniões.” 
Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos roma‑
nos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet 
moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os 
principais pontos da acta diurna, um “jornal” exposto diariamente no 
Fórum de Roma. Essa tábua, o “iPad da Roma Antiga”, era levada 
por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da 
mensagem. 

NIDECKER, F. Disponível em: www.bbc.co.uk. 
Acesso em: 7 nov. 2013 (adaptado).

Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de comunicação 
antigas e atuais. Quanto ao gênero mensagem, identifica‑se como carac‑
terística que perdura ao longo dos tempos o(a)
(A) imediatismo das respostas.
(B) compartilhamento de informações.
(C) interferência direta de outros no texto original.
(D) recorrência de seu uso entre membros da elite.
(E) perfil social dos envolvidos na troca comunicativa.
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O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as caracte‑
rísticas 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) atrair a atenção do público‑alvo dessa propaganda.
(B) popularizar a prática de exercícios esportivos.
(C) agradar aos compradores ingleses desse tênis.
(D) incentivar os espanhóis a falarem outras línguas.
(E) enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto.

COMENTÁRIO:
A finalidade de valer‑se de palavras estrangeiras para atrair o público 
sobre um produto é chamar atenção sobre aquilo que se quer vender.
Assim, A é a alternativa correta.

39.  ENEM 2010  Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, 
también. Esa es Ia conclusión a Ia que han lIegado investigadores de 
Ia 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”. EI estudio se ha publicado en Ia 
Revista Española de Cardiología.
“EI tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y por eso Ias 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 informa‑
ções a respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema 
que será tratado. Tomando como base o fragmento, qual proposição iden‑
tifica o tema central e poderia ser usada como título?
(A) Estilo de vida interfere no ganho de peso.
(B) Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes.
(C) Pessoas que fumam podem se tomar anoréxicas. 
(D) Fumantes engordam mais que não fumantes.
(E) Tabagismo como fator de emagrecimento.

COMENTÁRIO:
De acordo com o que se lê no texto, estudos provaram que ex‑fumantes 
tendem a engordar mais do que aqueles que permanecem no vício, mas 
estes tendem a engordar mais do que aqueles que nunca fumaram. Con‑
clui‑se que o tema central está relacionado aos fumantes que engordam 
mais que os não fumantes.
Assim, D é a alternativa correta.

1.2 Atividades de produção escrita e 
de leitura de textos gerados nas 
diferentes esferas sociais (públicas 
e privadas)

1.2.1 Língua portuguesa
40.  ENEM 2020 

Mulher tem coração clinicamente  
partido após morte de cachorro

Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente, 
chamada Joanie Simpson, tinha sinais de infarto, como dores no peito 
e pressão alta, e apresentava problemas nas artérias coronárias. Ao 
fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram o problema: 
cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração 
partido.
Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase 
pós‑menstrual e pode ser precedida por um evento muito estressante 
ou emotivo. Nesses casos, o coração apresenta um movimento dis‑

cinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com 
acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo 
médico brasileiro que relata um caso semelhante. Simpson foi enca‑
minhada para casa após dois dias e passou a tomar medicamentos 
regulares.
Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a 
perda do seu animal de estimação, um cão da raça yorkshire terrier. 
Recuperada após cerca de um ano, ela diz que não abrirá mão de ter 
um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor que 
os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos 
Estados Unidos.

Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017.

Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda 
de um animal de estimação, considera‑se que ele se enquadra no gênero
(A) conto, pois exibe a história de vida de Joanie Simpson.
(B) depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal.
(C) reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia.
(D) relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente.
(E) notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido.

COMENTÁRIO:
O texto extraído do site da revista Exame enquadra‑se no gênero notícia. 
Com um cunho informativo, o texto aborda a síndrome do coração partido 
a partir de um fato ocorrido. Sua linguagem é clara, sem expressar opi‑
nião e circula em meio de comunicação digital.
Portanto, a alternativa correta é a E.

41.  ENEM 2020 

TEXTO I
Poesia em cartaz

O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem 
repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto #Um‑
LambePorDia nasceu desta intenção: trazer mais cor e alegria para a 
cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe‑lambe. Quem 
teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. “Em 
meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da 
beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador 
da palavra”. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos 
lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também 
em nós mesmos.

TEXTO II

Disponível em: www.vidasimples.uol.com.
br. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Considerando‑se a função que os cartazes colados em postes normalmen‑
te exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia a
(A) disseminação da arte poética em um veículo não convencional.
(B) manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas.
(C) necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes.
(D) característica corriqueira do suporte lambe‑lambe, muito comum nas ruas.
(E) exposição da beleza escondida das esquinas da cidade de Belo Horizonte.
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COMENTÁRIO:
O texto “Poesia em cartaz” evidencia a disseminação da arte poética em 
um veículo não convencional para este gênero – o cartaz – a fim de 
chamar a atenção dos olhares já viciados para a beleza das paisagens e 
a força das palavras.
Portanto, a alternativa correta é a A.

42.  ENEM 2020 

Disponível em: www.acontecendoaqui.com.br. Acesso em: 15 jun. 2018.

Nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal 
unem‑se para reforçar a ideia de que
(A) a família que adota é mais feliz.
(B) a adoção tardia é muito positiva.
(C) as famílias preferem adotar bebês.
(D) a adoção de adolescentes é mais simples.
(E) os filhos adotivos são companheiros dos pais.

COMENTÁRIO:
Nesta campanha, a foto de uma família de pais jovens, com vários filhos 
já adolescentes, alguns em idades próximas, o que descobrimos lendo 
as legendas indicadas ao lado de cada um corrobora com a frase slogan, 
colocada ao pé da foto: “para encontrar a sua verdadeira família, não 
existe idade”.
Assim, essas duas linguagens, a visual representada pela a imagem de 
pessoas felizes, um casal com seus filhos, além da palavra adoção e o 
slogan (linguagem verbal), reforçam a ideia de que é possível adotar em 
qualquer idade para formar uma família, rompendo com a crença que a 
adoção bem‑sucedida é aquela que se faz de recém‑nascidos.
Portanto, a alternativa correta é a B.

43.  ENEM 2020 

Por que a indústria do empreendedorismo  
de palco irá destruir você

Se, antigamente, os livros, enormes e com suas setecentas páginas, 
cuspiam fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com 
o fluxo de caixa da sua empresa, hoje eles dizem: “Você irá chegar lá! 
Acredite, você irá vencer!”.
Mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, deal, 
business, deadline, salesman com perfil hunter… tudo isso faz parte 
do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico e as expe‑
riências são passadas da mesma forma: você está a um único centí‑
metro da vitória. Não pare!
Se desistir agora, será para sempre. Tome, leia a estratégia do ocea‑
no azul. Faça mais uma mentoria, participe de mais uma sessão de 
coaching. O problema é que o seu mindset não está ajustado. Você 
precisa ser mais proativo. Vamos fazer mais um powermind? Eu con‑
sigo um precinho bacana para você…

CARVALHO, Í. C. Disponível em: https://medium.com.

Acesso em: 17 ago. 2017 (adaptado).

De acordo com o texto, é possível identificar o “empreendedor de palco” 
por
(A) livros por ele indicados.
(B) suas habilidades em língua inglesa.
(C) experiências por ele compartilhadas.
(D) padrões de linguagem por ele utilizados.
(E) preços acessíveis de seus treinamentos.

COMENTÁRIO:
O texto apresenta um comportamento profissional, cada vez mais comum 
no mercado, em que é preciso se aproximar de uma atuação no palco, 
como uma representação teatral, e daí a expressão “empreendedor de 
palco”, em que é preciso saber de cor o texto para que possa representar 
de maneira convincente o seu papel. Essa aproximação contemporânea 
entre o encenar e o viver, que tem relação com os avanços tecnológicos 
e as realidades virtuais, formulam expressões como “a sociedade do es‑
petáculo” e, especificamente neste texto, “empreendedor de palco”. Para 
ser bem‑sucedido neste tipo de atuação profissional, fica claro que será 
necessário dominar padrões de linguagem, que no texto apresenta‑se, 
sobretudo, por um extenso vocabulário em inglês, como nos exemplos 
a seguir: “Mindset, empoderamento, millennials, networking, coworking, 
deal, business, deadline, salesman com perfil hunter… tudo isso faz parte 
do seu vocabulário. [...]; participe de mais uma sessão de coaching. O 
problema é que o seu mindset não está ajustado. Você precisa ser mais 
proativo. Vamos fazer mais um powermind [...]”.
Portanto, a alternativa correta é a D.

44.  ENEM 2020 

Disponível em: www.facebook.com/
ministeriodoesporte. Acesso em: 7 dez. 2017.

Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social re‑
corrente, ao
(A) promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em 

eventos esportivos.
(B) estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de 

gênero no esporte.
(C) divulgar para a população as novas regras complementares para as torci‑

das de futebol.
(D) informar ao público masculino as consequências de condutas ofensivas.
(E) regulamentar normas de boa convivência nos estádios.

COMENTÁRIO:
O anúncio publicitário mostra a questão da violência de gênero em even‑
tos esportivos já no seu título: “Respeita as torcedoras”, no qual também 
mimetiza a fala de torcedores/as, em relação ao uso do imperativo do ver‑
bo “respeitar”, em uma variante linguística, pois de acordo com a norma 
urbana de prestígio teríamos: respeite as torcedoras. Depois, nas frases 
que compõem uma espécie de enquete do que é permitido ou não fazer 
em relação às torcedoras, as ações não permitidas, registradas com um X 
tratam de situações que demostram o assédio e a violência física ao gê‑
nero feminino. Vale observar, ainda, a pergunta ao final dirigida ao público 
feminino: Se sentiu desrespeitada? O anúncio traz ainda a marca do mo‑
vimento feminino #respeitaasminas. Acrescente a essas evidências, na 
linguagem verbal, a imagem que serve de fundo ao anúncio, que mostra 
um grupo de moças, jovens, sorridentes e tranquilas, numa situação de 
torcida esportiva, numa arquibancada, provavelmente, em que há rapazes 
bem próximos a elas.
Portanto, a alternativa correta é a A.

45.  ENEM 2020  O conceito de saúde formulado na histórica VIII Con‑
ferência Nacional de Saúde, no ano de 1986, ficou conhecido como 
um “conceito ampliado” de saúde, conforme ilustrado na figura. Esse 
conceito foi fruto de intensa mobilização em diversos países da Amé‑
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COMENTÁRIO:
Dois dos itens mencionados nos quadrinhos sob os números 1 e 3, onde 
1 trata de erradicar a pobreza extrema e 3 trata de promover a igualdade 
de gênero.
Assim, C é a alternativa correta.

6 Estudo do texto argumentativo, 
seus gêneros e recursos 
linguísticos: argumentação 
(tipos, gêneros e usos em língua 
portuguesa)

6.1 Formas de apresentação de 
diferentes pontos de vista

6.1.1 Língua portuguesa
465.  ENEM 2019 

TEXTO I 
Estratos

Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, 
mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Pois um 
idioma retém em si mais memórias que os seus falantes e, como 
uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais anti‑
ga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a 
impressão das eras pelas quais passou. Se as “línguas são arquivos 
da história”, elas carecem de livros de registro e catálogos. Aquilo 
que contêm pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao 
pesquisador menos os elementos de uma biografia do que um es‑
tudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem 
começo ou sem fim definido. 

HELLER‑ROAZEN, D. Ecolalias: sobre o esquecimento 
das línguas. Campinas: Unicamp, 2010. 

TEXTO II 
Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe 
aparece pontualmente, e se reveste sobretudo de item bélico funda‑
mental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano 
por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma 
acusação de dessemelhança com o latim.

SOUZA, M. P. Linguística histórica. Campinas: Unicamp, 2006.

Relacionando‑se as ideias dos textos a respeito da história e memória das 
línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata‑se que
(A) a presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente 

avaliada como um índice de riqueza.
(B) o estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados 

por outras línguas na transformação da língua portuguesa.
(C) o português é o resultado da influência de outras línguas no passado e 

carrega marcas delas em suas múltiplas camadas.
(D) o árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes 

brasileiros.
(E) a influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao 

longo da história.

COMENTÁRIO: 
A resposta a essa questão remete a duas ideias que estão presentes, res‑
pectivamente, nos textos I e II: a primeira diz respeito à sedimentação das 
transformações que toda língua vai incorporando desde sempre, como 
camadas geológicas, “um idioma retém em si mais memórias que os seus 
falantes e, como uma chapa mineral marcada por camadas de uma histó‑
ria mais antiga do que aquela dos seres viventes,”; a segunda atesta que 
na formação da língua portuguesa há tanto a influência do latim quanto 
do árabe, o que comprova que nela também podemos encontrar “sedi‑
mentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido.” 
Portanto, a alternativa correta é a C.

466.  ENEM 2015 
Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de 
milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros das rodo‑
vias paulistas são 41,5 mil toneladas. O hábito de descartar embala‑
gens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e 
tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumula‑
do na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o 
escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incên‑
dios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos 
que o lixo representa para os motoristas, o material descartado po‑
deria ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está 
sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale 
para os plásticos inservíveis, que poderiam se transformar em sacos 
de lixo, baldes, cabides e até acessórios para os carros.

Disponível em: www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.

Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de 
texto, determinados pelo contexto em que são produzidos, pelo público a 
que eles se destinam, por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, 
reconhece‑se que sua função é
(A) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país.
(B) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis.
(C) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasi‑

leiras.
(D) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos 

últimos anos.
(E) conscientizar sobre a necessidade de preservação ambiental e de seguran‑

ça nas rodovias.

COMENTÁRIO: 
O texto trata da questão da quantidade de lixo descartada nas rodovias, 
alertando para a possibilidade de acidentes e de prejuízo ao meio am‑
biente. 
Assim, a alternativa correta é a E.

467.  ENEM 2015 
Por que as formigas não morrem quando postas em forno de micro‑ondas?

As micro‑ondas são ondas eletromagnéticas com frequência mui‑
to alta. Elas causam vibração nas moléculas de água, e é isso que 
aquece a comida. Se o prato estiver seco, sua temperatura não se 
altera. Da mesma maneira, se as formigas tiverem pouca água em 
seu corpo, podem sair incólumes. Já um ser humano não se sairia 
tão bem quanto esses insetos dentro de um forno de micro‑ondas 
superdimensionado: a água que compõe 70% do seu corpo aque‑
ceria. Micro‑ondas de baixa intensidade, porém, estão por toda a 
parte, oriundas da telefonia celular, mas não há comprovação de que 
causem problemas para a população humana.

OKUNO, E. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br.  
Acesso em: 11 dez. 2013.

Os textos constroem‑se com recursos linguísticos que materializam dife‑
rentes propósitos comunicativos. Ao responder à pergunta que dá título ao 
texto, o autor tem como objetivo principal
(A) defender o ponto de vista de que as ondas eletromagnéticas são inofensivas.
(B) divulgar resultados de recentes pesquisas científicas para a sociedade.
(C) apresentar informações acerca das ondas eletromagnéticas e de seu uso.
(D) alertar o leitor sobre os riscos de usar as micro‑ondas em seu dia a dia.
(E) apontar diferenças fisiológicas entre formigas e seres humanos.

COMENTÁRIO: 
O texto informa acerca das ondas eletromagnéticas. Além de apresentar 
uma definição para essas ondas, usa como exemplo prático o que ocorre 
com os homens e as formigas se expostos a elas. 
Assim, a alternativa correta é a C.

468.  ENEM 2014  A última edição deste periódico apresenta mais uma 
vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que 
produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do 
material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro 
ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem 
encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo: material ati‑
rado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, 
por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um des‑
tino correto, procuram dispensá‑lo em outras regiões. Uma situação 
no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra 
localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de edu‑
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“nhe‑nhe‑nhém” por aí? O termo, que normalmente tem significado 
de conversa interminável, monótona ou resmungo, tem origem no 
tupi‑guarani e “nhém” significa “falar”.

Disponível em: http://leiturasdahistoria.uol.

com.br. Acesso em: 13 dez. 2017.

A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com

(A) registros do inventário do português brasileiro.

(B) justificativas da variedade linguística do país.

(C) influências da fala do nordestino no uso da língua.

(D) explorações do falar de um grupo social específico.

(E) representações da mudança linguística do português.

COMENTÁRIO:

O texto apresenta contextos sociais e históricos para compreendermos a 
existência e o uso de algumas expressões idiomáticas que fazem parte do 
inventário do português brasileiro (pois vale a pena sempre lembrar que a 
língua portuguesa não é a mesma em todos os países por onde circula). 
No Brasil, a expressão “cabra da peste” bastante utilizada no Nordeste, 
remonta ao século XVI, relacionando‑se ao modo como navegadores por‑
tugueses se referiam aos indígenas: “cabras”. E peste, significando algo 
alusivo à resistência e superação, às vezes associado ao diabo, tendo 
em vista a importância da igreja católica. Outra expressão citada é ficar 
de “inhe‑inhe‑nhém”, que está relacionada à língua Tupi em que “nhém” 
significa “falar”. Interessante notar que nem sempre as expressões idio‑
máticas são aleatórias ou inventadas por anônimos. O inventário de uma 
língua está carregado da história do lugar em que ela circula e assim 
ocorre com o português brasileiro.
Portanto, a alternativa correta é a A.

558.  ENEM 2020 

O ouro do século 21

Cério, gadolínio, lutécio, promécio e érbio; sumário, térbio e disprósio; 
hólmio, túlio e itérbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhe‑
cidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria 
no banco de reservas lantânio, neodímio, praseodímio, európio, es‑
cândio e ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras‑raras, fazem 
parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por 
muitos de “ouro do século 21”, “elementos do futuro” ou “vitaminas 
da indústria”, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâm‑
padas, telas de computadores, tablets e celulares, motores de carros 
elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, 
o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, 
parou de extraí‑los e usá‑los em 2002. Agora, volta a pensar em re‑
tomar sua exploração.

SILVEIRA, E. Disponível em: www.revistaplaneta.com.br.

Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente 
pelo autor do texto para

(A) imprimir um tom irônico à reportagem.

(B) incorporar citações de especialistas à reportagem.

(C) atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem.

(D) esclarecer termos científicos empregados na reportagem.

(E) marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem.

COMENTÁRIO:

No texto, as aspas cumprem um papel significativo na construção do sen‑
tido do texto na medida em que ressaltam as formulações que buscam 
dar um maior valor aos metais em discussão.
Portanto, a alternativa correta é a C.

559.  ENEM 2020 

Disponível em: www.globofilmes.globo.com. 
Acesso em: 13 dez. 2017 (adaptado).

A frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na 
fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza‑se pelo(a)
(A) uso de uma marcação temporal.
(B) imprecisão do referente de pessoa.
(C) organização interrogativa da frase.
(D) utilização de um verbo de ação.
(E) apagamento de uma preposição.

COMENTÁRIO:
No título “Que horas ela volta?” do filme de Anna Muylaert, estrelado por 
Regina Casé, há o apagamento de uma preposição, revelando o uso de 
uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros que 
não seguem, como nesse caso, a regência do verbo voltar, como está 
na gramática normativa: quem volta, volta “a” determinada hora. Então 
seguindo a gramática, que rege a variação urbana de prestígio, teríamos 
o título “A que horas ela volta”? No caso, esse uso seria até estranho e 
nada esperado, pois essa frase é a fala, repetida várias vezes no filme, do 
menino à sua babá, pelo fato de sua mãe demorar para voltar para casa e 
de ele estar sempre com a babá (interpretação magistral de Regina Casé) 
ansioso à espera da mãe.
Portanto, a alternativa correta é a E.

560.  ENEM 2020 

DECRETO N. 28 314, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007
Demite o Gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito 
Federal, DECRETA:
Art. 1o Fica demitido o Gerúndio de todos os órgãos do Governo do 
Distrito Federal.
Art. 2o Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para des‑
culpa de INEFICIÊNCIA.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam‑se as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 2007. 119o da República e 48o de Brasília

Disponível em: www.dodf.gov.br. Acesso em: 11 dez. 2017.

Esse decreto pauta‑se na ideia de que o uso do gerúndio, como “desculpa 
de ineficiência”, indica
(A) conclusão de uma ação.
(B) realização de um evento.
(C) repetição de uma prática.

(D) continuidade de um processo.
(E) transferência de responsabilidade.

COMENTÁRIO:
O gerúndio, uma das formas nominais do verbo, que tem como termina‑
ção a marcando – antes de se tornar um dos jargões do marketing direto, 
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numa tradução equivocada do inglês como em “vou estar lhe transfe‑
rindo”, confere realmente à ação verbal a ideia de processo, de conti‑
nuidade. No caso, do decreto, a proibição do uso do gerúndio em todos 
os Órgão do Governo Federal faz alusão a uma continuidade sem fim, a 
processos intermináveis, que deveriam gerar providências e que ficam 
sem uma solução, por isso seu uso está relacionado a uma desculpa de 
ineficiência.
Portanto, a alternativa correta é a D.

561.  ENEM 2018 

“ Acuenda o Pajubá”: conheça o “dialeto secreto” utilizado por gays e travestis
Com origem no iorubá, linguagem foi adotada por travestis e 

ganhou a comunidade
“Nhaí, amapô! Não faça a loka e pague meu acué, deixe de equê se 
não eu puxo teu picumã!” Entendeu as palavras dessa frase? Se sim, 
é porque você manja alguma coisa de pajubá, o “dialeto secreto” dos 
gays e travestis.
Adepto do uso das expressões, mesmo nos ambientes mais formais, 
um advogado afirma: “É claro que eu não vou falar durante uma au‑
diência ou numa reunião, mas na firma, com meus colegas de traba‑
lho, eu falo de ‘acué’ o tempo inteiro”, brinca. “A gente tem que ter 
cuidado de falar outras palavras porque hoje o pessoal já entende, 
né? Tá na internet, tem até dicionário...”, comenta.
O dicionário a que ele se refere é o Aurélia, a dicionária da língua afia‑
da, lançado no ano de 2006 e escrito pelo jornalista Angelo Vip e por 
Fred Libi. Na obra, há mais de 1.300 verbetes revelando o significado 
das palavras do pajubá.
Não se sabe ao certo quando essa linguagem surgiu, mas sabe‑se 
que há claramente uma relação entre o pajubá e a cultura africana, 
numa costura iniciada ainda na época do Brasil colonial.

Disponível em: http://midiamax.com.br. Acesso 
em: 4 abr. 2017 (adaptado).

Da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto, caracterizan‑
do‑se como elemento de patrimônio linguístico, especialmente por
(A) ter mais de mil palavras conhecidas.
(B) ter palavras diferentes de uma linguagem secreta.
(C) ser consolidado por objetos formais de registro.
(D) ser utilizado por advogados em situações formais.
(E) ser comum em conversas no ambiente de trabalho.

COMENTÁRIO:
O pajubá ganha status de dialeto não só por ser usado amplamente por 
gays e travestis, e por ter seu uso incorporado por usuários mesmo em 
ambientes mais formais, como o contexto da advocacia, mas, sobretudo, 
por estar registrado tanto nas redes sociais ao circular na internet quanto 
por um dicionário que reúne 1.300 verbetes revelando o significado das 
palavras do pajubá. Além disso, estudos mostram as relações entre o 
pajubá e a cultura africana desde o Brasil Colônia.
Assim, C é a alternativa correta.

562.  ENEM 2018 

A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo
Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a representação 
da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens 
de produtos de beleza presentes em comércios do nordeste goia‑
no. Evidencia‑se que a presença de estereótipos negativos nessas 
imagens dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma 
de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a in‑
feriorização sofrida pelos(as) negros(as) na sociedade brasileira. A 
análise do material imagético aponta a desvalorização estética do 
negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e 
do branqueamento a serem alcançados por meio do uso dos produ‑
tos apresentados. O discurso midiático‑publicitário dos produtos de 
beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída 
e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere‑se que o 
trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere 
o uso de estratégias para uma “descolonização estética” que em‑
podere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e 
protagonismo na construção de uma ética da diversidade.

Palavras‑chave Estética, racismo, mídia, educação, diversidade.
SANT’ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza 

e a estética do racismo. Dossiê: trabalho e educação básica. Margens 
Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, n. 16, jun. 2017. (adaptado).

O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca carac‑
terística do gênero resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, 
essa função é estabelecida pela
(A) impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como em 

“Este artigo tem por finalidade” e “Evidencia‑se”
(B) seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em “imaginá‑

rio racista” e “estética do negro”.
(C) metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas ex‑

pressões “ descolonização estética” e “discurso midiático‑publicitário”. 
(D) nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação 

de palavras, como “inferiorização” e “desvalorização”.
(E) adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em 

“ética da diversidade” e “descolonização estética”. 

COMENTÁRIO:
O discurso acadêmico‑científico tem como característica buscar a obje‑
tividade e a impessoalidade, tendo em vista que pretende ser imparcial 
na análise dos fatos e busca apresentar os resultados de pesquisas e de 
estudos sem a marca da individualização ou da explicitação de valoração 
ou ideologias. O gênero resumo de artigo acadêmico insere‑se, pois é 
representativo desse discurso, e uma das estratégias e marcas de im‑
pessoalidade e objetividade é o apagamento do locutor/produtor do texto 
por meio do uso de verbos na terceira pessoa do singular, algumas vezes 
seguidos da partícula “‑se”, que explicita a indeterminação do sujeito.
Assim, A é a alternativa correta.

563.  ENEM 2018 

Disponível em: www.facebook.com/minsaude. Acesso em: 14 fev. 2018 (adaptado).

A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas edu‑
cativas tem a função de atingir o público‑alvo de forma mais direta e efi‑
caz. No caso desse texto, identifica‑se essa estratégia pelo(a)
(A) discurso formal da língua portuguesa.
(B) registro padrão próprio da língua escrita.
(C) seleção lexical restrita à esfera da medicina.
(D) fidelidade ao jargão da linguagem publicitária.
(E) uso de marcas linguísticas típicas da oralidade.

COMENTÁRIO:
Tendo em vista o objetivo de atingir o público‑alvo de forma mais direta 
e eficaz, as campanhas educativas precisam falar a mesma língua da 
população, de sua camada mais letrada a menos letrada, o que leva a lan‑
çarem mão de algumas estratégias como a aproximação da modalidade 
escrita à oral, por meio de recursos como a pergunta direta, interpelando 
o interlocutor como num diálogo; a não observação de algumas regras 
da gramática normativa em relação à regência, eliminando a preposição 
no caso do adjetivo difícil, que pede a preposição de “difícil de largar”, 
além do uso do gerúndio somado à colocação do pronome “se”, “ir se 
acostumando”.
Assim, E é a alternativa correta.
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1 Conhecimentos numéricos
1.1 Operações em conjuntos numéricos 

(naturais, inteiros, racionais e 
reais), desigualdades, divisibilidade, 
fatoração, razões e proporções, 
porcentagem e juros, relações 
de dependência entre grandezas, 
sequências e progressões, 
princípios de contagem

1.  ENEM 2020  Para chegar à universidade, um estudante utiliza um 
metrô e, depois, tem duas opções:
• seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;
•  alugar uma bicicleta, ao lado da estação do metrô, seguindo 3,0 km 

pela ciclovia.
O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta, em 
km/h, no trajeto metrô‑universidade.

Dia da semana
Velocidade média

Ônibus (km/h) Bicicleta (km/h)
Segunda‑feira 9 15

Terça‑feira 20 22
Quarta‑feira 15 24
Quinta‑feira 12 15
Sexta‑feira 10 18

Sábado 30 16

A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais 
dias o aluno deve seguir pela ciclovia?
(A) Às segundas, quintas e sextas‑feiras.
(B) Às terças e quintas‑feiras e aos sábados.
(C) Às segundas, quartas e sextas‑feiras.
(D) Às terças, quartas e sextas‑feiras.
(E) Às terças e quartas‑feiras e aos sábados.

COMENTÁRIO:
Esta questão envolve a noção de razão entre grandezas de espécies 
diferentes e velocidade média. Sabemos que a velocidade média é 
dada pela razão:

Vamos obter, então, o tempo decorrido para fazer o trajeto metrô‑univer‑
sidade no caso do ônibus, que percorre 2 km, e no caso da bicicleta, que 
percorre 3 km, para cada dia da semana.
Note que, para o ônibus, a expressão da velocidade média é:

Enquanto para a bicicleta, a expressão da velocidade média é:

Vamos montar um quadro com os tempos com base no quadro da velo‑
cidade média

Dia da semana
Tempo (h) gasto 

pelo ônibus
Tempo (h) gasto 

pela bicicleta
Mais rápido 

(menor tempo)

Segunda‑feira bicicleta

Terça‑feira ônibus

Quarta‑feira bicicleta

Dia da semana
Tempo (h) gasto 

pelo ônibus
Tempo (h) gasto 

pela bicicleta
Mais rápido 

(menor tempo)

Quinta‑feira ônibus

Sexta‑feira bicicleta

Sábado ônibus

Assim, o estudante deve ir de bicicleta às segundas‑feiras, quartas‑feiras 
e sextas‑feiras.
Portanto, a alternativa correta é a C.

2.  ENEM 2020  Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, 
na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de 
alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de 
laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produ‑
to final da impressão é uma escultura microscópica de três dimen‑
sões, como visto na imagem ampliada.

A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, 
com 100 micrometros de comprimento. Um micrometro é a milioné‑
sima parte de um metro.

Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa 
miniatura, em metro?
(A) 1,0 × 10–1

(B) 1,0 × 10–3

(C) 1,0 × 10–4

(D) 1,0 × 10–6

(E) 1,0 × 10–7

COMENTÁRIO:
Esta questão envolve conversão de unidades de medida de compri‑
mento, operações com potências de 10 e notação científica. O com‑
primento dado é 100 micrometros, ou seja: 100 mm. Como 1 micrometro 
é a milésima parte do metro, temos que: 1 mm = 0,000001 m, que em 
notação científica fica expresso assim:
1 mm = 1,0 × 10–6 m
Então:
100 mm = 100 × 1,0 × 10–6 m = 102 × 1,0 × 10–6 m = 1,0 ⋅ 10–4 m
Portanto, a alternativa correta é a C.

3.  ENEM 2020  Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas 
de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, 
diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor mais escura, dos 
assentos ainda disponíveis. A empresa monitora, permanentemente, 
o número de assentos já vendidos e compara‑o com o número total 
de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de 
veículos extras.
Na imagem tem‑se a informação dos assentos já vendidos e dos ain‑
da disponíveis em um determinado instante.

A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos 
desse ônibus, no instante considerado na imagem, é
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(A) (C) (E)

(B) (D)

COMENTÁRIO:
Esta questão explora o conceito de razão entre grandezas de mesma 
espécie. Pela imagem, temos 16 assentos na cor mais escura de um 
total de 42 assentos, isto é, já foram vendidos 16 assentos em 42. Então, 
a razão entre o número de assentos vendidos e o total de assentos é:

Portanto, A é a alternativa correta.

4.  ENEM 2020  Nos livros Harry Potter, um anagrama do nome do per‑
sonagem “TOM MARVOLO RIDDLE” gerou a frase “I AM LORD VOLDE‑
MORT”.
Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase “I 
AM POTTER”, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem 
sempre intercaladas, e sem considerar o espaçamento entre as le‑
tras.

Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por
(A) 9!

(B) 4!5!

(C) 2 × 4!5!

(D) 

(E) 

COMENTÁRIO:
Esta questão explora contagem e análise combinatória. Na frase te‑
mos 4 vogais (v) e 5 consoantes (c). Assim, devemos começar e terminar 
com consoantes e as vogais intercaladas: cvcvcvcvc. Há 4! maneiras de 

distribuir as vogais e, como há 2 consoantes repetidas (T), temos  

maneiras de distribuir as consoantes. Logo, ao todo há  maneiras 

de se obter os anagramas solicitados, ou seja, há  anagramas desse tipo.

Portanto, a alternativa correta é a E.

5.  ENEM 2020  Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte 
rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial 
do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel 
por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado, e a área de uma 
folha de A4 é 0,062 metro quadrado.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. 
Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé 
de eucalipto?
(A) 4 301
(B) 1 500
(C) 930
(D) 267
(E) 93

COMENTÁRIO:
Esta questão explora os conceitos de razão e de densidade superficial 
e a conversão de unidades de medida de massa. Com os dados do 
enunciado, podemos montar a seguinte razão que define a densidade 
superficial do papel A4, dada em g/m2:

massa de 1 folha = (75 ⋅ 0,062) g
massa de 1 folha = 4,65 g
Como 1 pé de eucalipto rende 20 mil folhas de papel, temos que 1 pé de 
eucalipto rende uma massa de 93000 g de papel (20 000 ⋅ 4,65 g), o que 
corresponde a 93 kg.
Portanto, a alternativa correta é a E.

6.  ENEM 2020  Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um 
condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a lo‑
calização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras 
de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C 
estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectiva‑
mente.

A

C

B

André deseja deslocar‑se da sua casa até a casa de Bernardo, sem 
passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomí‑
nio, fazendo sempre deslocamentos para a direita (→) ou para cima 
(↑), segundo o esquema da figura.

O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o 
deslocamento nas condições propostas é
(A) 4.
(B) 14.

(C) 17.
(D) 35.

(E) 48.

COMENTÁRIO:
Esta questão envolve localização, movimentação, contagem e análise 
combinatória. Vamos indicar um movimento para cima por c e um mo‑
vimento para a direita por d. Observando o quadriculado, e considerando 
o vértice O, oposto ao ponto A, do quadradinho da malha, localizado à 
esquerda na última linha de cima para baixo, como origem (0, 0) de um 
sistema de coordenadas associado ao quadriculado, podemos identificar 
as coordenadas dos pontos marcados e que representam as casas:
A(1, 1), C(3, 3) e B(5, 4)
Podemos verificar que para André deslocar‑se da casa dele, em A, para 
a casa de Bernardo, em B, ele necessita fazer 4 deslocamentos para a 
direita (4 d) e 3 para cima (3 c). Calculando todas as permutações desses 
7 deslocamentos em que temos 4 repetições d e 3 repetições c obtemos 
o número de caminhos diferentes para ir da casa de André até a casa de 
Bernardo (passando ou não pela casa de Carlos):

 = 35 (número de caminhos de A até B)

Podemos verificar também que para André ir da casa dele, em A, para a 
de Carlos, em C, ele necessita fazer 2 deslocamentos para a direita (2 d) e 
2 para cima (2 c). Calculando todas as permutações de 4 deslocamentos 
com 2 repetições d e 2 repetições c obtemos o número de caminhos 
diferentes para ir de A até C:

 = 6 (número de caminhos de A até C)

De modo análogo, para ir da casa de Carlos, em C, até a casa de Ber‑
nardo, em B, fazemos 2 deslocamentos para a direita e 1 para cima. 
Assim, devemos calcular todas as permutações de 3 deslocamentos com 
2 repetições d para obter o número de caminhos diferentes de C até B:

 (número de caminhos de C até B)

Desse modo, para André ir da casa dele até a de Bernardo passando pela 
casa de Carlos há (3 ⋅ 6) caminhos, ou seja, 18 caminhos diferentes.
Então, para André ir da casa dele até a casa de Bernardo não passando 
pela casa de Carlos há (35 – 18) caminhos, isto é, 17 caminhos diferen‑
tes.
Portanto, a alternativa correta é a C.

7.  ENEM 2020  Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para 
uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em cinco depósi‑
tos que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para 
entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. 
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COMENTÁRIO:
Com base no enunciado e na tabela, temos:

Ordenação
No de 

votantes
No de pontos de

A B C

A B C 10 30 20 10

A C B 04 12 04 08

B A C 02 04 06 02

B C A 07 07 21 14

C A B 03 06 03 09

C B A 07 07 14 21

TOTAL 33 66 68 64

Portanto, o candidato B é eleito com 68 pontos.
C é a resposta correta.

215.  ENEM 1998  Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os 
níveis de audiência de alguns canais de televisão, entre 20h e 21h, 
durante uma determinada noite.
Os resultados obtidos estão representados no gráfico de barras a 
seguir:
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A percentagem de entrevistados que declararam estar assistindo à TvB é 
aproximadamente igual a:
(A) 15%
(B) 20%

(C) 22%
(D) 27%

(E) 30%

COMENTÁRIO:
O gráfico nos informa que, do total de 200 de residências, aproximada‑
mente 30 assistem ao canal TvB. Então,
200 — 100%
30 — X
X = 3000/200  X = 15%
Desse modo, a resposta correta é A.

2 Conhecimentos geométricos
2.1 Características das figuras 

geométricas planas e espaciais
216.  ENEM 2020  Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno é o Tem‑

plo de Kukulkán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. 
Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco 
reto de pirâmide de base quadrada.

As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de 
pirâmide são
(A) 2 quadrados e 4 retângulos.
(B) 1 retângulo e 4 triângulos isósceles.
(C) 2 quadrados e 4 trapézios isósceles.
(D) 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios retângulos.
(E) 2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos.

COMENTÁRIO:
Esta questão explora o reconhecimento de características de sólidos 
geométricos, no caso um tronco de pirâmide de base quadrada. Esse 

tipo de tronco de pirâmide tem 4 faces laterais em forma de trapézios 
isósceles, e 2 faces quadradas (diferentes entre si) que são as bases do 
tronco de pirâmide. Logo, as partes planas que formam esse tronco são 2 
quadrados e 4 trapézios isósceles.
Portanto, a alternativa correta é a C.

217.  ENEM 2020  A fabricação da Bandeira Nacional deve obedecer ao 
descrito na Lei n. 5.700, de 1o de setembro de 1971, que trata dos 
Símbolos Nacionais. No artigo que se refere às dimensões da Ban‑
deira, observa‑se:
“Para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, di‑
vidindo‑a em 14 (quatorze) partes iguais, sendo que cada uma das 
partes será considerada uma medida ou módulo (M). Os demais re‑
quisitos dimensionais seguem o critério abaixo:
I. Comprimento será de vinte módulos (20 M);
II. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo 

será de um módulo e sete décimos (1,7 M);
III. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de três 

módulos e meio (3,5 M).”
BRASIL. Lei n. 5.700, de 1o de setembro de 1971. Disponível 

em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 15 set. 2015.

A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro 
externo a que se refere a Lei n. 5.700.

Comprimento do quadro externo
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Um torcedor, preparando‑se para a Copa do Mundo e dispondo de 
cortes de tecidos verde (180 cm × 150 cm) e amarelo (o quanto bas‑
te), deseja confeccionar a maior Bandeira Nacional possível a partir 
das medidas do tecido verde.

Qual a medida, em centímetro, do lado do menor quadrado de tecido azul 
que deverá ser comprado para confecção do círculo da bandeira deseja‑
da?
(A) 27
(B) 32
(C) 53

(D) 63
(E) 90

COMENTÁRIO:
Esta questão explora medidas e tópicos de geometria plana. Segundo 
as informações do enunciado, para um retângulo verde de comprimento 
de 20 módulos (20 M), o raio do círculo azul é de 3,5 módulos (3,5 M). 
Para que o quadrado seja o menor possível, devemos ter o círculo inscrito 
nesse quadrado, conforme mostra a figura a seguir. Desse modo, o diâ‑
metro do círculo corresponde ao lado do quadrado.

l = 7 M (diâmetro)

r = 3,5 M

Como o tecido verde é retangular de comprimento 180 cm, devemos ter:
20 módulos = 180 cm
1 módulo = 180 cm : 20 = 9 cm (1 M = 9 cm)
Assim, o lado do quadrado mede:
l = 7 M = 7 ⋅ 9 cm = 63 cm
Logo, o lado do menor quadrado mede 63 cm.
Portanto, a alternativa correta é a D.
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Física

1 Conhecimentos básicos e 
fundamentais

1.1 Metodologia de investigação: a 
procura de regularidades e de 
sinais na interpretação física do 
mundo

1.  ENEM 2018  Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor 
de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu 
automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, o que cor‑
responde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu.

Duas consequências provocadas por essa troca de aro são:
(A) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando‑o mais instável 

e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocí‑
metro.

(B) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando‑o mais ins‑
tável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no 
velocímetro.

(C) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando‑o mais estável 
e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocí‑
metro. 

(D) Abaixar a posição do centro de massa do veículo tornando‑o mais es‑
tável e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no 
velocímetro.

(E) Elevar a posição do centro de massa do veículo tornando‑o mais estável 
e diminuir a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocí‑
metro.

COMENTÁRIO
Ao trocar o pneu por outro de raio maior, o centro de massa do carro 
será elevado, fazendo com que fique mais instável. O velocímetro mede a 
velocidade angular do carro que, multiplicada pelo raio do pneu, fornece a 
velocidade linear do veículo (V = ωR ). Com um pneu de raio maior, a ve‑
locidade real do carro será maior do que aquela indicada pelo velocímetro.
Portanto, a alternativa correta é a A.

2.  ENEM 1999  
(...) Depois de longas investigações, convenci‑me por fim de que 
o Sol é uma estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta 
dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas 
principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como 
satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do 
Sol. (...) Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opi‑
nião, se quiserem dar‑se ao trabalho de tomar conhecimento, não 
superficialmente mas duma maneira aprofundada, das demonstra‑
ções que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes 
quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos 
da Escritura (sagrada), a que torçam o sentido, desprezarei os seus 
ataques: as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão 
por matemáticos.

(COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium.)

Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o nave‑
gador que embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre 
a prática deve fundamentar‑se em boa teoria. Antes de fazer de um 
caso uma regra geral, experimente‑o duas ou três vezes e verifique 
se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investi‑
gação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa 
por demonstrações matemáticas.

(VINCI, Leonardo da. Carnets.)

O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racio‑
nalismo moderno é:
(A) a fé como guia das descobertas.
(B) o senso crítico para se chegar a Deus.

(C) a limitação da ciência pelos princípios bíblicos.
(D) a importância da experiência e da observação.
(E) o princípio da autoridade e da tradição.

COMENTÁRIO: 
Ambos os textos enfatizam a importância da experiência e da observa‑
ção e abordam um dos principais avanços do Renascimento Cultural: o 
desenvolvimento do método científico, que parte da observação para es‑
tabelecer as teses a serem comprovadas pela experimentação. Se as ex‑
periências confirmam as teses, estas se transformam em teorias aceitas 
pela comunidade científica.
Assim, D é a resposta correta.

1.2 Observações e mensurações: 
representação de grandezas 
físicas como grandezas 
mensuráveis

3.  ENEM 1999  O diagrama a seguir representa a energia solar que 
atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia 
solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movi‑
mentação do ar, e pelo ciclo do carbono que ocorre através da fo‑
tossíntese dos vegetais, da decomposição e da respiração dos seres 
vivos, além da formação de combustíveis fósseis.

Proveniente do Sol
200 bilhões de MW

Aquecem o solo Aquecem o arEvaporam a água Absorvidos pelas  
plantas

Energia Potencial 
(chuvas)

Usinas hidroelétricas
100 000 MW

Usinas termoelétricas
400 000 MW

Eletricidade
500 000 MW

Petróleo, gás e carvão

De acordo com o diagrama, uma das modalidades de produção de energia 
elétrica envolve combustíveis fósseis. A modalidade de produção, o com‑
bustível e a escala de tempo típica associada à formação desse combus‑
tível são, respectivamente,
(A) hidroelétricas ‑ chuvas ‑ um dia
(B) hidroelétricas ‑ aquecimento do solo ‑ um mês
(C) termoelétricas ‑ petróleo ‑ 200 anos
(D) termoelétricas ‑ aquecimento do solo ‑ 1 milhão de anos
(E) termoelétricas ‑ petróleo ‑ 500 milhões de anos

COMENTÁRIO:
As termoelétricas utilizam combustíveis fósseis tais como o petróleo, o 
carvão e o gás, cuja queima libera calor. Especificamente no caso do 
petróleo, trata‑se de um combustível não renovável, cuja formação pela 
natureza demora milhões de anos para ocorrer. 
Assim, E é a alternativa correta.

1.3 Ferramentas básicas: gráficos e 
vetores

4.  ENEM 2002  O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de 
um atleta profissional em corridas de longa distância como a mara‑
tona (42,2 km), a meia‑maratona (21,1 km) ou uma prova de 10 km. 
Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido 
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para completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atle‑
tas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico:

Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 63 kg 
e com altura igual a 1,59 m, que tenha corrido uma meia‑maratona, pode 
estimar que, em condições de peso ideal, teria melhorado seu tempo na 
prova em:
(A) 0,32 minuto.
(B) 0,67 minuto.

(C) 1,60 minuto.
(D) 2,68 minutos.

(E) 3,35 minutos.

COMENTÁRIO:
Utilizando os dados da 1a tabela, temos que o atleta com 1,59 m de 
altura deveria pesar 58 kg. Por pesar 63 kg, ele está 5 kg acima do seu 
peso ideal. De acordo com o gráfico, o atraso gerado no tempo de prova 
é de 0,67 min para cada 1 kg a mais. Então, 5 kg a mais correspondem 
a: 5 x 0,67 = 3,35 minutos. Se o atleta estivesse com o peso ideal, teria 
melhorado seu tempo em 3,35 min. 
Assim, E é a alternativa correta.

2 O movimento, o equilíbrio e a 
descoberta de leis físicas

2.1 Grandezas fundamentais da 
mecânica: tempo, espaço, 
velocidade e aceleração

5.  ENEM 2012  Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega 
de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de 
logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela 
verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes 
e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a 
velocidade máxima permitida é de 80 km/h e a distância a ser percor‑
rida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a 
velocidade máxima permitida é 120 km/h.
Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o 
veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima per‑
mitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da 
entrega?

(A) 0,7
(B) 1,4

(C) 1,5
(D) 2,0

(E) 3,0

COMENTÁRIO:

= + = + =V
S

V
S

V
80
80

60
120

1,5h1
1

1

2

2

Assim, C é a alternativa correta.

6.  ENEM 2011  Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode‑se 
realizar a seguinte experiência:

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa verticalmente, se‑
gurando‑a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja 
situado na extremidade inferior.

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de pinça, próximos 
do zero da régua, sem tocá‑la.

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá‑la. A 
outra pessoa deve procurar segurá‑la o mais rapidamente possível e obser‑
var a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela 
percorre durante a queda.

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram 
segurar a régua e os respectivos tempos de reação

Distância percorrida pela régua 
durante a queda (metro)

Tempo de reação 
(segundo)

0,30 0,24
0,15 0,17
0,10 0,14

Disponível em: http://br.geocities.com. Acesso em: 1 fev. 2009.

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo 
de reação porque a:
(A) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido.
(B) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade.
(C) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado.
(D) força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acele‑

rado.
(E) velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de 

tempo.

COMENTÁRIO:
A queda da régua se dá em função da ação da gravidade. A força peso 
da régua tem valor constante, caracterizando o movimento acelerado uni‑
forme e constante.
Assim, D é a alternativa correta.

7.  ENEM 2009  A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é 
uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. 
Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom, 
emitido pelo aparelho colocado em contato com a pele, atravessa a 
superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem 
ser captados de volta pelo aparelho. Para a observação de detalhes 
no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências al‑
tíssimas, de até 30MHz, ou seja, 30 milhões de oscilações a cada 
segundo.

A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano feita com 
esse aparelho fundamenta‑se em duas variáveis imprescindíveis:
(A) a intensidade do som produzido pelo aparelho e a frequência desses sons.
(B) a quantidade de luz usada para gerar as imagens no aparelho e a velocida‑

de do som nos tecidos.
(C) a quantidade de pulsos emitidos pelo aparelho a cada segundo e a frequên‑

cia dos sons emitidos pelo aparelho.
(D) a velocidade do som no interior dos tecidos e o tempo entre os ecos produ‑

zidos pelas superfícies dos órgãos.
(E) o tempo entre os ecos produzidos pelos órgãos e a quantidade de pulsos 

emitidos a cada segundo pelo aparelho.

COMENTÁRIO:
Quando um pulso de ultrassom é emitido pelo transdutor de um apare‑
lho de ultrassonografia, uma parte dele é refletida pela superfície de um 
órgão A e outra prossegue até atingir a superfície de um órgão B, sendo 
também refletida. Esses dois ecos são captados pelo transdutor em dois 
instantes distintos, tA e tB,  e correspondem aos tempos de ida e volta do 
som. A determinação da distância entre dois órgãos é feita por meio do 
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qual foi erguida uma pressão Ptorre O modelo construído pelo arquiteto 
terá uma massa Mmodelo e exercerá uma pressão Pmodelo.

Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exer‑
cida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões (Ptorre)/
(Pmodelo) ?

(A) 100

(B) 101

(C) 102

(D) 104

(E) 106

COMENTÁRIO:
A pressão exercida tanto pela torre quanto pelo modelo é igual a . 

O peso é proporcional ao volume que, por sua vez, é proporcional ao cubo 
da dimensão linear. Já a área é proporcional ao quadrado da dimensão 
linear. Assim, a pressão é proporcional à dimensão linear e a razão entre 
as pressões também o é. Logo, a razão entre as pressões pedidas é igual 
à razão da escala entre torre e modelo, ou seja, 100 = 10².
Portanto, a alternativa correta é a C.

53.  ENEM 2020  As moedas despertam o interesse de colecionadores, 
numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% 
cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante va‑
liosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que 
validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua 
composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima 
de 9 g cm−3, um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro 
moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e mas‑
sas 26 g, 27 g, 10 g e 36 g, respectivamente. Com o objetivo de testar 
a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas 
foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 mL de 
água, conforme esquematizado.

Proveta Proveta Proveta Proveta Proveta

2 A A A A

B

D

4

6

8

10

12

14

16

Vo
lu

m
e 

de
 á

gu
a 

(m
L)

B B

C C

Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas
(A) A e B
(B) A e C

(C) B e C
(D) B e D

(E) C e D

COMENTÁRIO:
O cálculo da densidade é feito dividindo‑se a massa de cada moeda pelo 
volume de líquido deslocado por cada uma. Assim, as densidades das 

moedas são, respectivamente: , , 

 e .

Portanto, a alternativa correta é a D.

54.  ENEM 2005  Observe o fenômeno indicado na tirinha abaixo.

A força que atua sobre o peso e produz o deslocamento vertical da garrafa 
é a força:
(A) de inércia.
(B) gravitacional.

(C) de empuxo.
(D) centrípeta.

(E) elástica.

COMENTÁRIO:
A força aplicada pelo fio atua no peso e o conduz a uma trajetória curva. 
Caso não se leve em conta a ação da gravidade, a força é a centrípeta. 
Isso significa que D é a alternativa correta.  

2.11 Empuxo
55.  ENEM 2012  Um consumidor desconfia que a balança do supermer‑

cado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao che‑
gar a casa resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para 
isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1,0 
litro d’água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro 
do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro e tam‑

bém que a porção não ficara totalmente submersa, com 
1
3

 de seu 

volume fora d’água. Para concluir o teste, o consumidor, com ajuda da 
internet, verifica que a densidade dos legumes, em questão, é a me‑
tade da densidade da água, onde, ρ == 11   gg

ccmmáágguuaa 33
. No supermercado 

a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,500  kg 
(meio quilograma).
Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumi‑
dor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registra‑
do a massa da porção de legumes igual a:

(A) 0,073 kg.
(B) 0,167 kg

(C) 0,250 kg.
(D) 0,375 kg.

(E) 0,750 kg.

COMENTÁRIO:
Se os legumes estiverem apoiados no fundo do recipiente, teremos: o 
volume deslocado de água é de 0,5 litro.
O volume deslocado é igual ao volume dos legumes imersos, que é de 2/3 
de seu volume total.
2/3 V = 0,5  V = 0,75 L.
Densidade obtida pelos dados da internet:

=

= = → =

=

d
m
v

d 0,5 g / cm 0,5
kg
L

0,5
m

0,75
m 0,375 kg.

3

Assim, D é a alternativa correta.
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Ciências Humanas e suas Tecnologias

1 Diversidade cultural, conflitos e 
vida em sociedade

1.1 Cultura material e imaterial; 
patrimônio e diversidade cultural  
no Brasil

1.  ENEM 2020  Um dos resquícios franceses na dança são os coman‑
dos proferidos pelo marcador da quadrilha. Seu papel é anunciar os 
próximos passos da coreografia. O abrasileiramento de termos fran‑
ceses deu origem, por exemplo, ao saruê (soirée – reunião social no‑
turna, ordem para todos se juntarem no centro do salão), anarriê (en 
arrière – para trás) e anavã (en avant – para frente).

Disponível em: www.ebc.com.br. Acesso em: 6 jul. 2015.

A característica apresentada dessa manifestação popular resulta do se‑
guinte processo sócio‑histórico:

(A) Massificação da arte erudita.

(B) Rejeição de hábitos elitistas.

(C) Laicização dos rituais religiosos.

(D) Restauração dos costumes antigos.

(E) Apropriação de práticas estrangeiras.

COMENTÁRIO:

O texto apresenta os resquícios da cultura francesa na dança quadrilha. 
Os marcadores desta dança possuem termos da língua francesa, indi‑
cando, assim, a presença de práticas estrangeiras em uma manifestação 
cultural brasileira.
Portanto, a alternativa correta é a E.

2.  ENEM 2019  A maior parte das agressões e manifestações discrimi‑
natórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais 
públicos (57%). É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 
2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de cul‑
to dessas religiões. O transporte público também é apontado como 
um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são 
discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por 
conta dos preceitos religiosos.

REGO, L. F.; FONSECA, D. P. R.; GIACOMINI, S. M. Cartografia social 

de terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PUC‑Rio, 2014.

As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma 
sociedade laica e democrática porque

(A) asseguram as expressões multiculturais.

(B) promovem a diversidade de etnias.

(C) falseiam os dogmas teológicos.

(D) estimulam os rituais sincréticos.

(E) restringem a liberdade de credo.

COMENTÁRIO:

Na Constituição Brasileira de 1988, no art. 5o, VI, temos: “VI –  é inviolável 
a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias;”. 

Fonte: <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/
CON1988_05.10.1988/art_5_.asp>. Acesso em: 26 nov. 2019. 

Assim, esses atos de desrespeito e hostilidade às matrizes de origem 
africana ferem diretamente a CF/1988 e os direitos de todos os cidadãos 
e cidadãs brasileiras em sua liberdade religiosa.
Portanto, a alternativa correta é a E.

3.  ENEM 2018 

Tônico para a saúde da mulher. Disponível em: www.
propagandashistoricas.com.br. Acesso em: 28 nov. 2017.

O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereóti‑
pos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina:
(A) Pudor inato e instinto maternal.
(B) Fragilidade física e necessidade de aceitação.
(C) Isolamento social e procura de autoconhecimento.
(D) Dependência econômica e desejo de ostentação.
(E) Mentalidade fútil e conduta hedonista.

COMENTÁRIO
A construção da imagem da mulher como sexo frágil é social. O anúncio 
de um determinado produto que regularia a fragilidade presente no orga‑
nismo feminino caracteriza ainda mais esse pensamento comum à época. 
Portanto, a alternativa correta é a B.

4.  ENEM NOV/2016 

TEXTO I

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br. Acesso em: 6 abr. 2016.

TEXTO II
A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conce‑
ber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que 
diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de 
especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do 
que querem guardar e definir como próprio e identitário.

ABREU, M.; SOIHET, R.; GONTIJO, R. (Org.). Cultura 
política e leituras do passado: historiografia e ensino de 

história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
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O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, 
como aquele apresentado na imagem, se identificam como:
(A) Artefatos sagrados.
(B) Heranças materiais.
(C) Objetos arqueológicos.

(D) Peças comercializáveis.
(E) Conhecimentos tradicionais.

COMENTÁRIO:
A questão está relacionada com os novos objetos de preservação do pa‑
trimônio histórico e cultural brasileiro. Não devem ser preservados apenas 
aqueles objetos relacionados aos artefatos da cultura material, mas tam‑
bém as práticas e os saberes culturais do povo brasileiro. Entre eles, a 
dança, o artesanato, as festividades e os costumes. Dessa forma, a cultu‑
ra imaterial deve ser preservada por meio de uma legislação patrimonial, 
pois tem uma função igualmente importante no processo de constituição 
identitária do povo brasileiro.
Portanto, a alternativa correta é a E.

5.  ENEM DEZ/2016  Simples, saborosa e, acima de tudo, exótica. Se a 
culinária brasileira tem o tempero do estranhamento, esta verdade 
decorre de dois elementos: a dimensão do território e a infinidade 
de ingredientes. Percebe‑se que o segredo da cozinha brasileira é 
a mistura com ingredientes e técnicas indígenas. É esse o elemento 
que a torna autêntica.

POMBO, N. Cardápio Brasil. Nossa História, n. 29, mar. 2006 (adaptado).

O processo de formação identitária descrito no texto está associado à
(A) imposição de rituais sagrados.
(B) assimilação de tradições culturais.
(C) tipificação de hábitos comunitários.
(D) hierarquização de conhecimentos tribais.
(E) superação de diferenças etnorraciais.

COMENTÁRIO:
Talvez em nenhum outro lugar do planeta tenha havido um processo de 
miscigenação étnica tão intenso, dinâmico e com tão largas proporções 
como no Brasil. Ocupado inicialmente pelos nativos (também chamados 
de povos pré‑cabralinos e também indígenas), essas culturas, já bem di‑
versas, se miscigenaram inicialmente com os portugueses e, mais tarde, 
com toda sorte de europeus e asiáticos. Ao longo desse processo, as 
culturas (das quais a culinária é uma das tradições) se interlaçaram, for‑
mando a identidade mestiça de nosso país, de nosso povo e de nossa 
culinária.
Portanto, a alternativa correta é a B.

6.  ENEM DEZ/2016  Ações de educação patrimonial são realizadas em 
diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados sur‑
preendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em al‑
guns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções 
inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural 
para muitas populações.

PELEGRINI, S. C. A.; PINHEIRO, A. P. (Orgs.). Tempo, 
memória e patrimônio cultural. Piauí: Edupi, 2010.

A valorização dos bens mencionados encontra‑se correlacionada a ações 
educativas que promovem a(s)
(A) evolução de atividades artesanais herdadas do passado.
(B) representações sociais formadoras de identidades coletivas.
(C) mobilizações políticas criadoras de tradições culturais urbanas.
(D) hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos locais.
(E) formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades.

COMENTÁRIO:
A identidade de um grupo social é dada por suas características socioes‑
paciais e socioculturais. Isso quer dizer que as identidades coletivas são 
construídas a partir de variáveis construídas ao longo do tempo e do es‑
paço, incorporando individualidades que, ao longo do tempo, se tornam 
coletividades e são materializadas no espaço. Portanto, a educação que 
visa à compreensão do patrimônio cultural tem viabilizado ações comuni‑
tárias de valorização coletivas, comumente relacionadas a grupos excluí‑
dos. Como um bom exemplo dessa prática, podemos destacar o turismo 
sustentável para o desenvolvimento.
Portanto, a alternativa correta é a B.

7.  ENEM 2015  A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria 
de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU 
considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um 
processo de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área 
reconhecida como um dos berços da civilização.

Unesco e especialistas condenam destruição de  
cidade assíria pelo Estado Islâmico.

Disponível em: http://oglobo.globo.com.  
Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado).

O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as po‑
pulações de países como o Iraque a desestruturação do(a)
(A) homogeneidade cultural.
(B) patrimônio histórico.
(C) controle ocidental.

(D) unidade étnica.
(E) religião oficial.

COMENTÁRIO:
Sendo a memória um espaço de disputa, para o Estado Islâmico a imposi‑
ção do islamismo pressupõe a destruição de símbolos que remetam a um 
passado pré‑maometano de culto a “falsos deuses”. Por outro lado, tal 
fúria iconoclasta resulta na perda de um patrimônio histórico valioso para 
o conhecimento das antigas civilizações mesopotâmicas.
Assim, a alternativa correta é a B.

8.  ENEM 2014 

Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro
O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi regis‑
trado nesta quinta‑feira (15) como patrimônio cultural imaterial brasi‑
leiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em reunião do conse‑
lho realizada no Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte. O pre‑
sidente do Iphan e do conselho ressaltou que a técnica de fabricação 
artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é ser mineiro”.

Folha de S. Paulo, 15 maio 2008.

Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mes‑
ma categoria citada no texto está representado em:

(A) 

Mosteiro de São Bento (RJ)

(B) 

Tiradentes esquartejado (1893), de Pedro Américo
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

• 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:

• desrespeitar os direitos humanos.

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

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

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

 ENEM 2020 

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

A maior parte das pessoas, quando ouve falar em “saúde mental”, pensa em “doença mental”. Mas 

a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis 

compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para to‑

dos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e 

frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sa‑

bem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições 

importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como 

ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e 

emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida

Disponível em: http://www.saude.pr.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2020 (adaptado).

TEXTO II

A origem da palavra “estigma” aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, 

em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em 

brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade “correta” e “hon‑

rada”. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar 

da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que 

sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves.

Achar que a manifestação de um transtorno mental é “frescura” está relacionado a um ideal de fe‑

licidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos 

sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. 

É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de 

validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângu‑

lo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram‑se mais presentes do que se 

imagina.

http://www.abrata.org.br. Acesso em: 27 jul. 2020 (adaptado)
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TEXTO III

TEXTO IV 

O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado: quase 3 300 salas em 1975, uma para 

cada 30 000 habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões 

de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em 

infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre 

outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1 000 salas. Com 

a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou, 

até chegar às atuais 2 200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente (o Brasil é apenas o 

60o país na relação habitantes por sala), ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas 

de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou 

continuam mal atendidas: o Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do 

interior. 

Disponível em: https://cinemapertodevoce.ancine.gov.br. Acesso em: 13 jun. 2019 (fragmento).

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 

texto dissertativo‑argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Democratização do 
acesso ao cinema no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

COMENTÁRIO:
A proposta de redação do ENEM 2019 teve como tema “Democratização do acesso ao cinema no Brasil” e deveria ser desenvolvida em forma de texto 
dissertativo‑argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa. O candidato deveria apresentar também uma intervenção que respeitasse 
os direitos humanos e dialogasse com os quatro textos motivadores fornecidos na prova, revelando os conhecimentos científico‑humanísticos adquiridos 
sobre o assunto ao longo da formação/vivência estudantil. Os textos motivadores – extraídos de diferentes fontes e acesso de circulação – versam sobre o 
cinema e sua expansão na sociedade brasileira. O texto I é um fragmento da obra O que é Jornalismo, O que é Editora, O que é Cinema e, nele, faz‑se 
um recuo temporal, para 1895, em Paris, demonstrando que, em sua época de invenção, o “Cinematógrapho” não foi visto como um instrumento promissor 
ao espetáculo, o que nos faz pensar como essa máquina criada para a pesquisa do movimento se transformou em entretenimento para grandes públicos, 
renovando‑se de geração em geração. No texto II, trecho adaptado da revista E‑Compós – publicação científica em formato eletrônico da Associação Na‑
cional dos Programas de Pós‑graduação em Comunicação – aborda‑se a natureza do cinema, retomando‑se a definição de Edgar Morin que considera o 
cinema como uma máquina que registra a existência, transpondo para a tela o universo pessoal. Já no texto III, os números indicados no infográfico tratam 
da relação entre assistir filmes na TV e a ida ao cinema. Por mais que um dos dados destacados no infográfico conduza à ideia do crescimento da ida ao 
cinema nos hábitos culturais do brasileiro – “cinema cresceu 43% entre os brasileiros” –, uma leitura mais atenta revela o quanto o cinema não é acessível 
a grande maioria da população: “17% da população frequenta o cinema” e dos 88% que assistem filmes na TV regularmente, apenas 19% deles vão ao 
cinema. Os dados demonstram que, na sociedade brasileira, os filmes ainda são assistidos na TV, isto é, na telinha e não nas telonas. E, por último, no 
texto IV, um fragmento extraído da página da Ancine – Agência Nacional do Cinema pontua‑se a centralização da geografia do cinema no país, privilegiando 
os grandes centros urbanos e de maior concentração de renda, excluindo populações inteiras ou deixando‑as mal atendidas, principalmente “o Norte e o 
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(...) Esquina da Avenida Desembargador Santos Neves com Rua José Teixeira, na Praia do Canto, 

área nobre de Vitória. A.J., 13 anos, morador de Cariacica, tenta ganhar algum trocado vendendo balas 

para os motoristas. (...)

“Venho para a rua desde os 12 anos. Não gosto de trabalhar aqui, mas não tem outro jeito. Quero 

ser mecânico.”

A Gazeta, Vitória (ES), 9 de junho de 2000.

“Entender a infância marginal significa entender porque um menino vai para a rua e não à escola. Essa 

é, em essência, a diferença entre o garoto que está dentro do carro, de vidros fechados, e aquele que se 

aproxima do carro para vender chiclete ou pedir esmola. E essa é a diferença entre um país desenvolvido 

e um país de Terceiro Mundo.”

Gilberto Dimenstein. O cidadão de papel. São Paulo. Ática, 2000. 19a. edição. 

Com base na leitura da charge, do artigo da Constituição, do depoimento de A.J. e do trecho do livro O cidadão de 

papel, redija um texto em prosa, do tipo dissertativo‑argumentativo, sobre o tema:

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: COMO ENFRENTAR ESSE DESAFIO NACIONAL?

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua 

formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender o seu ponto de vista, elaborando 

propostas para a solução do problema discutido em seu texto.

INSTRUÇÕES:

•  Lembre‑se de que a situação de produção de seu texto requer o uso da modalidade escrita culta da língua.

•  Espera‑se que o seu texto tenha mais do que 15 (quinze) linhas.

•  A redação deverá ser apresentada a tinta na cor preta e desenvolvida na folha própria.

COMENTÁRIO:

O quadrinho do cartunista Angeli, assim como o artigo 227 da Constituição (garantia dos direitos da criança e do adolescente), o trecho da matéria do jornal A 

Gazeta, de Vitória‑ES, e o fragmento do livro de Gilberto Dimenstein foram ponto de partida para o tema da redação do Enem de 2000. 

O exame pedia uma reflexão do(a) candidato(a) sobre o enfrentamento da situação dos meninos e meninas de rua. Nos quadrinhos de Angeli, mostra‑se a 

desilusão desses meninos em relação à possibilidade de ter o carinho e o afeto de uma mãe e de uma família que são vistas como algo tão irreal quanto os 

personagens do imaginário infantil (Papai Noel e Coelho da Páscoa, sempre relacionados à alegria pueril). 

Na sequência, o trecho da Carta Magna assegura garantias fundamentais à criança e ao adolescente, como o direito à família, à saúde, à alimentação, à 

dignidade e ao respeito, além de salvaguardá‑los da negligência, da discriminação, da exploração e da opressão. Ou seja, o documento responsabiliza Estado, 

família e sociedade pela garantia dos direitos constitucionais de crianças e adolescentes.

A matéria do jornal A Gazeta mostra a difícil realidade de um menino de rua que, mesmo não gostando do trabalho imposto pela falta de opção (venda de balas 

nos semáforos), ainda assim almeja a possibilidade de um futuro melhor (“Quero ser mecânico”), sem, no entanto, deixar de perceber a distância entre sonho 

e realidade. 

Por sua vez, o trecho do livro do jornalista Gilberto Dimenstein mostra a necessidade de se entender o que leva uma criança às ruas e não à escola. De forma 

simples e didática, Dimenstein mostra como o não enfrentamento desse entrave social, visto de modo escancarado nos grandes centros urbanos, torna o Brasil 

um país eternamente em vias de desenvolvimento (“É essa a diferença entre um país desenvolvido e um país de Terceiro Mundo”).

Como nos anos anteriores, o Enem solicitou que o(a) candidato(a) usasse seus conhecimentos, bem como suas próprias reflexões acerca do tema, a fim de 

organizar e defender um ponto de vista e propor uma solução para o problema exposto. Outro aspecto a ser observado era o uso da norma culta da Língua 

Portuguesa.

Em 2000, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completava dez anos de sua criação, o que dava mais argumentos para a construção de um texto 

bem fundamentado. Ou seja, um(a) candidato(a) atento aos problemas sociais de seu país e crítico a essas questões não teria dificuldade para dissertar sobre 

um tema que sempre é lembrado nas campanhas políticas, mas que, na maioria das vezes, é posto à sombra dos interesses dos parlamentares quando se 

encerram as eleições.
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 ENEM 1999 

PROPOSTA DE REDAÇÃO

O encontro “Vem ser cidadão” reuniu 380 jovens de 13 Estados, em Faxinal do Céu (PR). Eles foram 

trocar experiências sobre o chamado protagonismo juvenil.

O termo pode até parecer feio, mas essas duas palavras significam que o jovem não precisa de adulto 

para encontrar o seu lugar e a sua forma de intervir na sociedade. Ele pode ser protagonista.

([Adaptado de] “Para quem se revolta e quer agir”, Folha de S.Paulo, 16/11/1998)

Depoimentos de jovens participantes do encontro:
• Eu não sinto vergonha de ser brasileiro. Eu sinto muito orgulho. Mas eu sinto vergonha por existirem muitas pessoas 

acomodadas. A realidade está nua e crua. (...) Tem de parar com o comodismo. Não dá para passar e ver uma 
criança na rua e achar que não é problema seu. (E.M.O.S., 18 anos, Minas Gerais)

• A maior dica é querer fazer. Se você é acomodado, fica esperando cair no colo, não vai acontecer nada. Existe muita 
coisa para fazer. Mas primeiro você precisa se interessar. (C.S.Jr., 16 anos, Paraná)

• Ser cidadão não é só conhecer os seus direitos. É participar, ser dinâmico na sua escola, no seu bairro. (H.A., 
19 anos, Amazonas)

(Depoimentos extraídos de “Para quem se revolta e quer agir”, Folha de S.Paulo, 16/11/1998)

Com base na leitura dos quadrinhos e depoimentos, redija um texto em prosa, do tipo dissertativo‑argumentativo, 
sobre o tema:

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Depois de 

selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões apresentados em defesa de seu ponto de vista, elabore 
uma proposta de ação social.

A redação deverá ser apresentada a tinta na cor azul ou preta e desenvolvida na folha grampeada ao Cartão‑Resposta.

COMENTÁRIO:
O tema da redação do Enem de 1999 foi “Cidadania e participação social”. Por meio da relação entre os quadrinhos do cartunista Henfil, textos de jornal e 
depoimentos de jovens participantes de um encontro que discutiu o protagonismo juvenil, o(a) candidato(a) teria de desenvolver um texto dissertativo‑argumen‑
tativo que oferecesse uma proposta de ação social. Essa modalidade de texto exige, além dos parâmetros básicos de uma redação — introdução, desenvolvi‑
mento e conclusão —, a análise de causas e consequências do tema proposto (aspectos políticos, sociais, culturais ou científicos).

 Ficou Facil ENEM-9ª ed.indb   806 Ficou Facil ENEM-9ª ed.indb   806 30/07/2021   10:5130/07/2021   10:51



807
Redação

A coerência textual, ou seja, a relação lógica entre as ideias, estabelecendo sentidos entre as partes do texto, e a sugestão de soluções são aspectos próprios 
do tipo de texto em questão. Importante ressaltar que todo o desenvolvimento textual é predominantemente realizado em terceira pessoa, sempre em confor‑
midade com a norma culta da língua portuguesa.
Como de costume, o(a) estudante teria de usar os conhecimentos/experiências obtidos ao longo de sua formação, selecionando, organizando e relacionando 
argumentos, fatos e opiniões para defender um ponto de vista. O tema, bastante amplo, permitia ao(à) candidato(a) várias discussões possíveis.
Uma das possibilidades é apresentada na matéria de jornal sobre o encontro de jovens, a qual vai ao encontro de uma acusação cada vez mais difundida na 
sociedade atual: a crescente despolitização dos jovens. O quadrinho da graúna também refuta essa ideia (“Você é da geração das graúnas que já nasceu sem 
asas”, em contraposição a “A juventude é uma caixinha de segredos...”).
A ausência do exercício da cidadania, ou seja, o não cumprimento de direitos e deveres, e o consequente conformismo da sociedade brasileira também 
constituíam importantes pontos a serem discutidos ao final do desenvolvimento do texto. Já no campo da ação social, e para a conclusão da dissertação, o(a) 
candidato(a) poderia propor uma re(ação) de cidadania, uma vez que somos personagens e protagonistas das mudanças que tanto afligem o país.
Assim, ao final, esperava‑se do(a) candidato(a) uma proposta que cumprisse com o tema sugerido, lembrando que a redação deveria receber um título e tam‑
bém adequar‑se às seguintes competências: domínio da norma culta, clareza de ideias, emprego de várias áreas do conhecimento, interpretação de informa‑
ções (e estabelecimento de relações entre elas) e proposta de solução para situações‑problema, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural. De forma sintética, essas competências resumem os principais aspectos que habilitariam o(a) jovem para o enfrentamento de responsabilidades 
e desafios sociais.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
O QUE É O QUE É

(...)

Viver

E não ter a vergonha de ser feliz

Cantar e cantar e cantar

A beleza de ser um eterno aprendiz...

Eu sei,

Que a vida devia ser bem melhor

e será

Mas isso não impede que eu repita

É bonita, é bonita e é bonita...

(...)

Luiz Gonzaga Jr. (Gonzaguinha)

Redija um texto dissertativo, sobre o tema “Viver e Aprender”, no qual você exponha suas ideias de forma clara, coe‑
rente e em conformidade com a norma culta da língua, sem se remeter a nenhuma expressão do texto motivador “O Que 
É O Que É”.

Dê um título à sua redação, que deverá ser apresentada à tinta.
COMENTÁRIO:
Em 1998, ano de realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o tema da redação foi “Viver e Aprender”. A partir de um trecho da 
música “O Que É O Que É”, do cantor e compositor Gonzaguinha, o(a) candidato(a) foi incitado(a) a fazer um texto dissertativo sobre o valor da vida, valor este 
defendido no trecho “é bonita, é bonita e é bonita...”. Segundo o Enem, as propostas das redações sempre pedem uma reflexão escrita sobre temas atualizados, 
de ordem política, social, cultural ou científica, por meio de uma situação‑problema destacada nos subsídios oferecidos.
O tema proposto para este ano pedia uma reflexão do(a) candidato(a) sobre os ensinamentos obtidos nas situações difíceis da vida, o amadurecimento do ser 
humano ao enfrentá‑las e que fosse feita uma análise a partir de uma perspectiva crítica, acerca do sentido da vida. O otimismo do aprendizado a partir dos 
obstáculos e das dificuldades da existência humana é visto em fragmentos da canção, como em “a vida devia ser bem melhor/e será” e em “a beleza de ser 
um eterno aprendiz”. Caso o(a) candidato(a) tivesse uma visão menos otimista, poderia referir‑se a outros aspectos que considerasse mais próximos de sua 
realidade, tomando por base limitações ou desafios que tenha superado e que serviram de estímulo ou lição para sua vida.
Independentemente do ponto de vista frente à vida e às dificuldades, o importante aqui era que se destacasse que todo obstáculo impõe um aprendizado. 
Diante desse primeiro procedimento, esperava‑se que o(a) candidato(a) desenvolvesse habilidades escritas para alcançar a nota máxima.
Assim, seguindo princípios como coesão (ligação entre as partes do texto), coerência (interpretação do texto como um todo, atribuindo a ele um sentido) e 
adequação à norma culta, o candidato deveria abranger todos os critérios/competências (conforme explicados na introdução) para que conseguisse uma boa 
avaliação na parte escrita da prova.
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