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Resolução: Alternativa B 

A relação dos vocábulos refere-se à criação de acesso a banhos 

gratuitos para moradores de rua. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

A crítica está no fato de a sociedade exigir que o jovem 

amadureça rapidamente, conforme na frase “I’ll be eligible for 

social security before I graduate from high school!”. 

 

 

Resolução: Alternativa D 

Nos versos a poeta apresenta sua relação com a língua inglesa 

ao mesmo tempo que demostra a consciência de sua identidade 

linguística. Como nos versos “...The language I speak...”/ “it 

is half English, half Indian..." 

 

 



 

Resolução: Alternativa E 

No Texto II apresenta-se uma crítica em relação à concepção 

de educação da Khan Academy 

 

 

Resolução: Alternativa C 

No trecho do romance 1984 fica claro que o Estado exerce 

controle nos registros (records) e nas memórias (memories). 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Da forma como ocorre no texto, augurio aciago  relaciona-se 

com destino trágico, uma vez que augurio significa presságio 

e aciago, má sorte. Dessa forma, Plácida não pode prever, por 

meio do sonho de seu filho, a morte dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resolução: Alternativa B 

A resposta encontra-se no trecho: “ese  último término, 

además, o utiliza tanto para referirse al polvo que se produce 

en a construcción como a los gruesos sobres que suelen 

circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y permisos 

varios.” 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

O trecho: “porque al marcarla haces que se destine un 0,7% de 

tus impuestos a programas sociales que realizan las ONG.” 

indica que a ação solidária ocorre quando parte desses 

impostos é destinada para o custeio desses programas. 

 

 



 

Resolução: Alternativa D 

O segundo parágrafo contém a resposta correta, visto que 

indica que a metologia promove a aprendizagem integrada de 

idiomas, já que “se trata de educar en y para la diversidad 

lingüística y cultura. 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Todas as frases proferidas nos protestos tem como objetivo das 

voz ao movimento popular, como o que ocorre, por exemplo, 

em “nos dijeron ‘¡a la puta calle!’, y aquí estamos.” 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

De acordo com a diretora-geral da ONU, Audrey Azoulay, a 

discussão do tema direitos humanos deve se iniciar o quanto 

antes, ou seja, desde o ensino básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resolução: Alternativa E 

A campanha utiliza-se da estratégia de usar registros da 

oralidade (“já está acostumado” e “está difícil de largar”) para 

atrair a atenção de seu público-alvo. 

 

 

Resolução: Alternativa C 

A metáfora “linguagem de em dia de semana” refere-se a uma 

linguagem do dia a dia, isto é, sem muito rebuscamento e 

consequentemente compreensível para a personagem. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Apesar de no início o texto resgatar a visão consagrada do 

brasileiro como “cordial”, em seguida é apresentado o 

resultado de uma pesquisa na qual se observa a postura 

predominantemente intolerante dos internautas brasileiros, 

refutando assim as ideias preconcebidas sobre o povo 

brasileiro. 

 

 



 

Resolução: Alternativa A 

No poema, o eu poemático direciona contra si próprio o 

discurso de seus opressores, tal discurso marcado pelo 

preconceito como se pode observar nos versos “às vezes sou o 

policial que me suspeito” e “às vezes sou o porteiro / não me 

deixando entrar em mim mesmo”. 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Ambos os textos, fotografia e texto técnico, referem-se ao 

significado da expressão body art, ou seja, arte corporal. 

Assim, esta produção utiliza-se do corpo como suporte de 

experimentações, por exemplo. 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

A função referencial predomina neste fragmento, pois o texto 

tem o intuito de descrever o aplicativo, informando seu 

histórico e funcionamento. Assim, o objetivo principal é 

informar sobre o programa Whatscine. 

 



 

 

 

Resolução: Alternativa B 

No texto I, o indivíduo é responsabilizado pela falta de tempo 

na prática de exercícios, o que ocasiona doenças. Em 

contrapartida, o texto II traz uma visão ampliada, posto que 

considera aspectos sociais que intervém na prática de 

exercícios, como os afazeres profissionais e domésticos. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Ao denunciar e apresentar dados de feminicídio, abuso sexual 

e estupro, a fala das misses tem sua função social subvertida, 

uma vez que apresenta o engajamento social por meio do 

discurso dessas candidatas, trazendo um novo formato ao 

concurso de beleza caracterizado por discursos fúteis. 

 



 

Resolução: Alternativa D 

O uso da anáfora na expressão: “é preciso” é responsável por 

repercutir a consciência da agonia antecipada”. No trecho “é 

preciso não dar de comer aos urubus” há a previsão da própria 

morte. 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

Depreende-se esta informação a partir da interpretação do 

último parágrafo do trecho, no qual há uma gradação que traz 

o processo de desertificação (“emudece”, “dessangra”, “se 

cristaliza” e “se mineraliza”), relacionando à solidão. 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

 Frases como “ele me abandonou” e “na primeira 

oportunidade, dão no pé” denotam certo drama no plano do 

conteúdo e, no da forma, encontram-se diretamente ligadas aos 



tópicos frasais do excerto, estruturas estas que, em teorias do 

texto, trazem o sentido do parágrafo. 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

As estratégias de argumentação neste texto se valem das ideias 

de oposição, marcadas em momentos pela utilização da 

conjunção “mas” (adversativa), assim como a do advérbio de 

negação “não”. Isto enfatiza a ideia de que nem tudo é um 

conto de fadas: precisamos estar prontos e prontas para as 

adversidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

A discussão proposta pela tirinha é a da capitalização dos posicionamentos ideológicos nos dias atuais, ou seja, como os indivíduos 

lidam com as demandas políticas. Hoje, segundo as mensagens, há um “profissionalismo” na tomada de decisões, visto isso também 



e principalmente nas escolhas lexicais (das palavras) dos quadros, cujo campo semântico concentra palavras e expressões 

monetárias. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

A fim de criar o efeito da tensão, a situação narrada se vale de descrições estendidas (“Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, 

fazendo a porcelana estalar (...)”; “(...) Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso (...)”), isto é, o recurso da descrição 

é utilizado para postergar a verdade da narrativa, além do fluxo de consciência do narrador, que faz uma pausa no tempo do enredo 

(2º parágrafo) para adentrar o tempo psicológico, ganhando assim mais tempo. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

O uso da norma-padrão na letra do Hino Nacional Brasileiro 

comunga de uma prática comum da poesia tradicional, que é a 

de unir forma ao conteúdo. Como se trata de um cântico que 

conta e representa a força de uma nação, sua estrutura não 

poderia ser feita de qualquer maneira, porque refletiria no 

conteúdo, isto é, na “essência” do país. Logo, Hinos, Cânticos, 

Poemas que falam de civilizações poderosas geralmente 

carregam em seu bojo essas peculiaridades artísticas. 

 

 



 

Resolução: Alternativa B 

A jogada de marketing do supermercado produziu efeitos 

externos no planejamento linguístico urbano, quando apostou 

na pluralidade. Neste caso em específico, a publicidade 

contribuiu significantemente para a globalização da zona 

fronteiriça de Foz do Iguaçu, embora os únicos países que 

fazem fronteira sejam Argentina e Paraguai. 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

A partir do trecho “(...) o mundo acabou de desvendar (...)”, as 

personagens femininas, anteriormente estereotipadas em 

funções mais simples e que demandavam pouca força física, 

insinuando uma suposta fragilidade do sexo, agora se 

transformam. O excerto, assim, mostra ao leitor um 

movimento de passagem da mulher alienada para a mulher 

“empoderada”, emancipada. 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

A função referencial preza pela impessoalidade e sobretudo 

objetividade na disposição sintática e no sentido das palavras. 



 

 

Resolução: Alternativa D 

Esta questão é relativamente uma das mais complexas do 

Exame. Aqui, mais uma vez, há a intenção de trabalhar com a 

forma e o conteúdo. Entende-se por diagramação a disposição 

estrutural do texto literário comumente visto nos livros. A 

partir, então, da inserção de imagens representativas do trecho 

em questão, a fim de trazer mais efeito à narrativa disforme, 

convida-se o leitor a uma experiência imagética quanto à 

literatura Roseana, fazendo-o presenciar, na composição do 

trecho como um todo, o fantástico e o surreal do Sertão. 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Como muito se afirma, grande parte das questões do ENEM 

envolve uma alta margem de interpretação de texto – e apenas 

isso. Sendo assim, a alternativa correta será aquela que melhor 

se encaixe aos elementos apresentados textualmente. Dadas as 

sete características mencionadas pelo texto de apoio, a única 

alternativa que as elabora, sem acréscimo de outras 

informações desnecessárias. 

 



 

 

Resolução: Alternativa C 

A resposta esperada a esta questão encontrava-se presente já 

nas linhas sete e oito do texto apresentado, quando a autora 

propõe que o fenômeno não se trata de uma explosão, mas de 

uma expansão. A alternativa que trabalha exatamente com os 

mesmos termos, sem alterá-los, é a alternativa C. 

 

 

Resolução: Alternativa A 

O enunciado da questão deixa claro que a resposta deve ser 

encontrada na utilização da linguagem não verbal. Todas as 

alternativas que encontram sua justificativa no texto de apoio 

estão, portanto, erradas, seguindo a lógica da própria questão. 

Sendo assim, atentando-se aos elementos gráficos, a 

alternativa correta será a alternativa A. 

 

 



 

 

Resolução: Alternativa C 

O candidato deveria valorizar na imagem aquilo que o texto de 

apoio chamou de uma incorporação ao modelo vanguardista 

pelo distanciamento da representação figurativa. Em nenhum 

momento as ideias de sombra e luz, acaso, abstração radical e 

formação humana e objetal entraram em pauta. Sobra, assim, 

a alternativa C. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Ao propor que nasceu velha e depois se tornou criança para 

continuar velha, a autora desconstrói por completo as 

referências temporais comumente esperadas, integrando-se ao 

que se afirma na alternativa E. 

 

 



Resolução: Alternativa D 

A única alternativa inteiramente justificável pelos elementos 

apresentados ao longo do texto é a alternativa D. Todas as 

demais deturpam algum dado anteriormente mencionado ou 

apresentam referências sequer cogitadas. 

 

 

 

Resolução: Alternativa B 

A integração entre diversas linguagem tornou-se um dos motes 

artísticos de criação ao longo dos séculos XIX e XX – impulso 

de elaboração que chega, inclusive, à arte contemporânea. O 

candidato precisaria apenas observar a imagem e, no alto, 

identificar práticas circenses, enquanto, em foco, apresenta-se 

um músico – justificativa esperada à alternativa B. 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

O teor descritivo apresentado na primeira frase do texto já 

elimina três alternativas. Assim, o candidato ficaria entre o 

resumo e a resenha. Todavia, a apreciação feita no último 

período do texto deixa claro que tudo se trata de uma resenha 

– alternativa E, portanto. 

 



 

 

 

Resolução: Alternativa B 

A alternativa B, correta neste caso, concretiza um dos grandes 

debates acerca da arte e sua necessidade de servir ou não a 

algum fim. O primeiro objeto claramente não possui qualquer 

finalidade, tendo apenas a técnica de composição e 

experimentação em foco. Todas as demais alternativas 

acrescentam elementos que não competem ou à discussão 

artística ou às imagens apresentadas. 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

Os poemas de Angélica Freitas possuem alto teor de denúncia 

e crítica social, apoiando-se em dados da realidade, 

naturalizados pelo senso comum. Ao integrá-los em seus 

registros de escrita, a poeta reinterpreta tais elementos, a partir 

daquilo que neles existe de intragável, o que confere à 

alternativa A seu grau de verdade. 

 



 

Resolução: Alternativa B 

O eu-lírico do texto havia atribuído um significado subjetivo 

de grande carga emocional ao experienciar a volta do rio em 

torno de sua casa, comparando-a a um vidro mole. Quando 

nomeado pelo termo “enseada”, essa carga subjetiva, da 

experiência individual, traduzida poeticamente, foi substituída 

pelo termo científico. A objetividade entrou no lugar da 

subjetividade. 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

Os dialetos passam a ganhar status de patrimônio linguístico a 

partir de sua identificação e descrição, consolidada em 

documentos, estudos, obras especializadas e teses. No caso do 

pajubá, esse registro formal se deu através do dicionário 

Aurélia, dicionária da língua afiada. 

 

 

Resolução: Alternativa B 

Na narrativa, os tempos verbais são utilizados exatamente para 

conferir distinção temporal dos variados episódios. O pretérito 

perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais-que-perfeito 

são alternados no trecho analisado para distinguir dois 

momentos: o da surra e o da reflexão sobre ela. 

 



 

Resolução: Alternativa E 

As variações nas reações explicitam a diferença, mencionada 

junto com as próprias reações, entre as formas de explicitação 

do conteúdo de glúten nos alimentos, conforme aparecem em 

seus rótulos. O público celíaco, que não pode consumir glúten, 

considera a clareza dessas informações de extrema 

importância. 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

O Twitter é uma rede social que tem como uma de suas 

características fundamentais o tamanho da mensagem a ser 

veiculada através dele: 140 caracteres. Assim, o concurso da 

ABL utilizou o mesmo critério - tamanho de caracteres - para 

estabelecer a forma do texto a ser submetido, aludindo ao 

formato do Twitter. 

 

 

 

Resolução: Alternativa E 

Como é típico de campanhas (publicitárias ou de 

conscientização), a mensagem se organiza a partir de um texto 

misto, verbal e não-verbal. O verbo no imperativo, dessa 

maneira, se combinam com as imagens das três mulheres 



negando-se a ouvir, ver e falar demonstram a necessidade de 

denunciarmos a violência contra a mulher. 

 

 

 

Resolução: Alternativa C 

No texto, vemos com clareza algumas menções irônicas - 

como a das prisões dos pobres e a do dinheiro que sobraria no 

final do mês - ajudam a construir uma visão ácida sobre a 

realidade, trabalhada junto com as metáforas, como a da bola 

para as crianças, para demonstrar o clima de ilusão com que o 

governo tentava controlar o povo durante a ditadura militar. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa A 

O principal argumento utilizado para impedir ou dificultar a 

inserção das mulheres na prática futebolística era o conjunto 

de características físicas delas, como a força e a aptidão para a 

complexidade do esporte. No entanto, como destaca o texto, 

isso não passava de um pretexto, que escondia as razões 

históricas e sociais da exclusão feminina. 

 



 

 

Resolução: Alternativa D 

O programa Farejador de Plágio funciona a partir da 

compreensão do texto como sequência de palavras, 

comparando esses padrões de construção, estruturais, com 

outros disponíveis na internet, a partir de sites de busca. Dessa 

forma, tende a encontrar um grande número de possibilidade 

de trechos compatíveis. 

 

 

Resolução: Alternativa A 

A inovação proposta pelo artista é utilizar uma ferramenta 

tecnológica, que é o rastreamento por GPS, para outro fim: 

gerar padrões de desenho para construir obras de arte. Dessa 

forma, o GPS é utilizado fora de sua função habitual, como 

ferramenta de localização, e vira uma ferramenta artística, 

como se fosse o pincel do artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 A proposta de redação traz um tema atual, que é manipulação da experiência e respostas dos usuários de internet por meio 

de conteúdos direcionados a eles, organizados a partir de algoritmos que estudam os interesses do usuário por meio de relações entre 

temas que ele procura, palavras que ele utiliza e conteúdos que ele já acessou. 



 Pode-se argumentar, na redação, em torno da ideia de privacidade no meio virtual, problematizando a quantidade de 

informações que as empresas recolhem dos usuários e armazenam para fins comerciais. Também é possível mencionar a (falta de) 

transparência no funcionamento das redes sociais: os usuários não têm ciência do uso que as plataformas digitais fazem a partir dos 

dados que eles geram ao interagir virtualmente. 

 Quanto à intervenção, é possível citar o Marco Civil da Internet, proposta de controle social e de maior transparência no 

uso que as empresas fazem dos dados dos usuários, bem como apontar a necessidade de uma educação digital efetiva para a 

população brasileira, a fim de saber lidar com o funcionamento das redes sociais de forma mais consciente e, consequentemente, 

mais segura. 

  



 

 
Resolução: Alternativa C 

A questão nos insere ao tema do Neocolonialismo, o processo 

de dominação econômica e política principalmente das nações 

da África, Ásia e Oceania pelos europeus. Nessa época, a 

Geografia era usada na Europa como ciência para adquirir 

melhor conhecimento do território inimigo e facilitar sua 

dominação. 

 

 

Resolução: Alternativa A 

Devido a posse muçulmana de Jerusalém, a Igreja Católica 

iniciou a convocação das Cruzadas, um movimento religioso 

armado para reconquista do território. Juntamente da Ordem 

dos Cavaleiros Teutônicos e a Ordem dos Templários, a 

Ordem dos Hospitalários a qual o texto se refere era formada 

por sacerdotes com deveres guerreiros e religiosos voltada, 

assim como as outras duas, à defesa da Terra Santa. 

 

 
Resolução: Alternativa C 

O texto se refere às comunidades tribais com ausência do 

Estado, afirmando que nelas o líder é escolhido pelo prestígio 

que possui em sua aldeia e chega a acordos através do diálogo 

enquanto nas sociedades que possuem um Estado liberal 

burguês, essa instituição tem ao seu dispor o uso da força e da 

repressão para as resoluções políticas. 

 



 
Resolução: Alternativa D 

Segundo o texto, a atividade do filósofo é construir um saber 

científico e preocupado com argumentos lógicos e coerentes, 

mas ao mesmo tempo ter ciência de que suas teses são 

refutáveis, que deve aceitar diferentes pontos de vista que se 

somam ao seu, não caindo no mito do conhecimento estático e 

absoluto. 

 

 

 

 
Resolução: Alternativa D 

A questão trata do movimento pelos direitos civis nos EUA no 

século XX, tendo Martin Luther King como um de seus 

principais líderes. Antes desse movimento, vigorava nos EUA 

uma série de leis segregacionistas que dividiam a sociedade 

pela cor da pele em ambientes públicos e privados. 

 

 

 
Resolução: Alternativa B 

O período medieval foi marcado por uma tentativa de conciliar 

o pensamento racional com a fé cristã. O filósofo Tomás de 

Aquino foi expoente do período da Escolástica medieval. 



 
Resolução: Alternativa D 

A questão demonstra a contraposição de Hobbes e Rousseau 

sobre o estado de natureza do homem. Apesar de cada um dos 

autores defenderem propostas distintas sobre a condição 

original do homem (Hobbes diz que o homem é mau por 

natureza, enquanto Rousseau vê o homem bom), concordam 

que seria um estado de liberdade, no momento em que não 

conviveriam sob o julgo de um Estado. 

 

 
Resolução: Alternativa D 

Uma característica globalização é a complexificação dos 

sistemas produtivos, hoje, um mesmo setor produtivo pode 

estar distribuído em diversos espaços urbanos, que articulados 

em redes, a capacidade de influência das cidades passa a 

superar adjacências hierarquicamente bem definidas.  

 

 
Resolução: Alternativa E 

Os cronistas relatam a expropriação das riquezas brasileiras 

feita por Portugal. Durante o período colonial o Brasil esteve 

sob o domínio português, deste modo a produção local visava 

o benefício da metrópole.  

 

 
Resolução: Alternativa C 



De acordo com o texto os países alinhados às potências hegemônicas 

da Guerra Fria (EUA e URSS) estavam subordinados aos comandos 

destes Estados, não havendo margem segura para contestação.  

 

 

 

 
Resolução: Alternativa C 

Questão sobre cartografia, suas linguagens e interpretação. 

Nessa questão é apresentado uma técnica de distorção 

cartográfica dos territórios de modo a ressaltar determinado 

elemento quantitativo, como é mostrado na alternativa C. Ou 

seja, a técnica utilizada é a Anamorfose, uma representação 

gráfica que utiliza mapa como referência para a exibição de 

informações e suas variações quantitativas. Neste tipo de 

representação, as áreas onde determinado fenômeno ocorre 

com maior intensidade são superdimensionadas; ao contrário, 

naquelas áreas nas quais o fenômeno apresenta-se em 

intensidade menor ocorre o subdimensionamento. 

 

 
Resolução: Alternativa E 

Segundo o texto, as senhoras utilizavam seu dinheiro para 

comprar “liberdades” e “convencer os donos de escravos a 

fazerem alforrias”. Estes termos nos permitem remeter a era 

da crise do Império no Brasil e o movimento abolicionista. 

 
Resolução: Alternativa D 



João Goulart, presidente no Brasil entre 1961-64, mobilizou 

setores da sociedade civil, sobretudo da classe trabalhadora, 

em prol da agenda das reformas de base (reformas bancária, 

fiscal, urbana, administrativa, agrária e universitária). O seu 

discurso no Comício da Central evidencia a radicalização 

política da conjuntura, que precedeu o golpe de 1964. Ao 

mesmo tempo que setores da população pressionam o governo 

pelas reformas, João Goulart passa a adotar a estratégia de 

estimular tais movimentos para pressionar o Congresso 

Nacional. 

 

 

Resolução: Alternativa E 

A rebelião luso-brasileira em Pernambuco pôs fim a 

dominação Holandesa no nordeste brasileiro. A revolta 

recebeu o apoio dos senhores de engenho interessados no 

“cancelamento” de suas dívidas com os Holandeses, 

contraídas sobretudo durante a administração de Maurício de 

Nassau. Embora haja uma fragilidade militar dos holandeses, 

o texto aponta claramente para a questão econômica dos 

senhores. 

 

Resolução: Alternativa E 

Fugindo de violento conflito armado em seu território, o povo 

sírio é obrigado a abandonar lugares de pertencimento e 

identidade, para buscar refúgio em vários outros países do 

mundo. Desde 2011, a Síria atravessa uma guerra civil, o caos 

humanitário e o caráter estratégico do território sírio para o 

tabuleiro geopolítico, fez com que o conflito atraísse a atenção 

da comunidade internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resolução: Alternativa E 

Os programas do PSD e da UDN convergem no sentido da 

captação de recursos estrangeiros no exterior. Eles divergem, 

no entanto, em relação às normas para tais investimentos e a 

restrição da remessa de lucros. Tal questão evidencia o grau 

de nacionalismo de cada partido. A UDN, mais liberal, propõe 

ampla liberdade para as empresas, enquanto o PSD sugere 

maior controle sobre a remessa de lucros. 

 

 
Resolução: Alternativa B 

A ideia da supremacia étnica numérica dos judeus israelenses, 

vislumbrada pra criação do Estado de Israel, foi questionada 

pela baixa taxa de natalidade desses mesmos judeus, em 

contrapartida com a elevada taxa de natalidade do povo 

palestino habitantes do território ocupado em 1967. Com o 

passar do tempo seria praticamente impossível para Israel 

manter o domínio sobre territórios dominados por uma 

numerosa população palestina, sujeitas a contínuos 

movimentos de revolta pela independência.  

 

 
Resolução: Alternativa B 



O processo formador de ciclones tropicais está relacionado 

com a diferença de pressão atmosférica entre o oceano e a 

superfície terrestre.  Nos continentes, a terra aquece mais 

rapidamente, transformando essas áreas em zonas de alta 

pressão atmosférica, já no oceano, o aquecimento das águas é 

mais lento, tornando essas áreas centros de alta pressão 

atmosférica. Isso fará com que as massas de ar de desloquem 

do oceano para o continente, nas faixas intertropicais.  

 

 
Resolução: Alternativa E 

As Bolsas de Mandinga, prática de histórico-cultural de matriz 

africana, visavam garantir um amparo físico e espiritual, tal 

qual expresso no texto, a fim de minimizar o sentimento de 

desamparo social de escravos e de homens brancos pobres. O 

Enem, mais uma vez, cobra a percepção dos candidatos em 

relação à vida, o cotidiano dos escravos. Não apenas o trabalho 

forçado ou a resistência. 

 

 

 
Resolução: Alternativa A. 

Com a crescente dinamização do comércio externo, devido a 

intensificação do processo de globalização, há um 

concomitante aumento dos meios de transporte para circulação 

de um grande volume de mercadorias por amplas extensões do 

globo. Dentre esses meios, destaca-se o marítimo, que tem alta 

eficiência devido à elevada capacidade de carga e o baixo 

gasto energético. Este transporte, via cargueiros, utiliza de 

contêineres para alocação das mercadorias, assim, com 

aumento do uso desse meio de transporte, há também a 

intensificação do uso de contêineres. 

 

 
Resolução: Alternativa E 

O texto trata sobre o Iluminismo, também chamado de 

Ilustração, a corrente de pensamento que dominou a Europa 

durante o século XVIII, conhecido como “Século das Luzes”.  

Esse movimento pregava ideais baseados no empirismo e na 



racionalidade, a liberdade de expressão, a tolerância religiosa 

e a separação entre a Igreja e o Estado, buscando combater os 

direitos feudais ainda mantidos nos governos absolutistas da 

época. Entre os principais pensadores iluministas estão Jean-

Jacques Rousseau, Adam Smith, Voltaire e Immanuel Kant. 

 

 
Resolução: Alternativa E. 

Por vazão entende-se o volume de água que passa por um 

determinado trecho do rio. No gráfico podemos observar que 

com a mesma quantidade de chuva, temos uma maior vazão 

dos rios nas áreas urbanizadas, representada pela linha 

contínua, em comparativo com a linha tracejada, que 

representa a vazão área não urbanizadas. Isso significa que nas 

áreas urbanizadas, o solo, revestido de asfalto e concreto, tem 

reduzida infiltração da água da chuva, o que favorece o 

escoamento superficial da água. Essa água que escoa, atinge 

mais rapidamente os rios, aumentando sua vazão. Já nas áreas 

não urbanizadas, seja ela agrícola ou de mata nativa, há maior 

infiltração de água no solo, reduzindo a quantidade de água 

que chega diretamente aos rios. 

 

 
Resolução: Alternativa C 

A tática de aproveitar as rivalidades internas dos próprios 

nativos foi muito utilizada pelos colonizadores europeus para 

suprir suas desvantagens numéricas. Uniram-se 

temporariamente a uma tribo para derrotar a tribo inimigo 

desta e depois de consumado, derrotaram também aqueles que 

haviam sido por hora seus aliados. 

 



 
Resolução: Alternativa B 

O termo distensão política significa, neste período, o projeto 

de redemocratização concebido por Geisel que previa a adoção 

de um conjunto de medidas políticas liberalizantes controladas 

pelo Executivo Federal. Henfil, ao ironizar que havia 

conseguido passaporte enquanto seus colegas de mesma 

orientação política não possuíam, critica o modelo de 

redemocratização adotado. 

 

 
Resolução: Alternativa B 

O autor ao afirmar a ascensão do parecer sobre o ter e o ser 

nos tempos atuais, pode ser entendido enquanto critico à 

exposição pessoal nos meios de comunicação. 

 

 

 
Resolução: Alternativa E 

O texto relata a Revolta da Chibata ocorrida em 1910 no Rio 

de Janeiro. Marinheiros negros protestavam contra os 

constantes maus tratos sofridos na Marinha brasileira, 

revelando a manutenção da mentalidade escravocrata mesmo 

após a queda do regime imperial. 

 

 
Resolução: Alternativa B 

Questão que aborda a relação Homem – Natureza. A 

constatação da especialista de que civilizações pré-

colombianas (aquelas que já habitavam o continente 



americano antes da chegada dos europeus) tiveram papel 

importante na disseminação de espécies vegetais, sobretudo 

aquelas úteis aos humanos em suas demandas cotidianas, 

rompe com a ideia prevalente até então de que a 

biodiversidade da floresta amazônica resultava apenas de 

processos ditos naturais, sem a presença da ação antrópica.  

 

 
Resolução: Alternativa E 

Questão traz dois textos bases que refletem a respeito do 

conhecimento do espaço geográfico. Nos dois excertos ficam 

evidentes que o conhecimento sobre os elementos espaciais é 

essencial para conhecer e transitar por regiões e articular-se a 

respeito destas. Também explicita a topografia como 

ferramenta de estratégia, seja para proteção, seja para o ataque. 

Portanto, é na relação entre topografia e conhecimento do 

território que aparecem as vantagens estratégicas. Sendo esta, 

a necessidade primordial que impulsionou a origem da ciência 

geográfica. 

 

 

 

 

Resolução: Alternativa D 

O Estado Novo (1937-1945) foi marcado por práticas de apelo 

carismático em busca de aprovação política. A partir de 1937 

o governo varguista permaneceria no poder por tempo 

indeterminado, sendo assim necessárias medidas que 

promovessem o líder perante a população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resolução: Alternativa E 

Questão sobre dinâmica populacional, na qual descreve o 

processo de diminuição do número de filhos por casal na 

Europa como o fator fundamental para a conclusão da 

transição demográfica do continente. Essa ação de limitação 

do número de nascimentos resultou na diminuição do 

percentual de jovens, o que acelerou o processo de transição 

demográfica, levando o continente europeu rapidamente à sua 

conclusão. As baixas taxas de natalidade somado à cada vez 

mais elevada expectativa de vida da população da Europa fez 

com que o percentual de idosos aumentasse de tal forma que 

abalou a estrutura de serviços assistenciais e previdenciários 

da maioria dos países do continente. 

 

 
Resolução: Alternativa E 

O século XIX foi marcado pela ascensão da ciência enquanto 

saber oficial. Os artigos 156 e 158 do Código Penal ao 

enquadrarem conhecimentos populares de cura enquanto 

crimes contra a saúde pública, demonstram o predomínio da 

ciência perante os demais saberes. 

 

 
Resolução: Alternativa D. 

A região descrita, pelas características do relevo: chapadas e 

chapadões, corresponde a região Centro-Oeste do Brasil, onde 

o clima predominante constitui o tropical típico ou continental, 

em que as chuvas ocorrem nos períodos da primavera e verão, 

com estiagem, ou reduzido volume de chuvas, no outono e 

inverno. 

 

 
Resolução: Alternativa E 

Apesar de manter a exclusão do analfabeto que só teve direito 

ao voto na história da República Brasileira em 1985 através de 

uma emenda, os movimentos sufragistas, feministas, europeus 

e norte-americanos influenciavam o país durante as décadas de 

1920 e 1930. 

 



 
 

Resolução: Alternativa C 

Acreditando que a busca pela moderação dos prazeres traria a 

tranquilidade ao ser humano, Epicuro, filósofo grego do 

Período Helenístico, adquiriu seguidores e constituiu o 

epicurismo, movimento filosófico onde a capacidade de obter 

controle sobre os próprios desejos, habilidade chamada de 

temperança, somada ao conhecimento sobre o mundo em que 

se está trariam a desejada felicidade. 

 

 

 

Resolução: Alternativa B. 

No texto, o conceito de pobreza adotado em Moçambique tem 

um significado distinto do qual utilizamos no Brasil, em que 

condicionamos à pobreza o indivíduo sem renda adequada ou 

bens materiais. Segundo o texto, no país localizado no sudeste 

africano, pobreza se refere à ausência de parentes, quando 

alguém vive sozinho, ou seja, o qual apresenta fragilização de 

suas redes de sociabilidade. 

 

Resolução: Alternativa E 

As afirmações expõem as contradições em torno do conceito 

de fronteira. O texto I apresenta tanto a possibilidade de 

articulação social, como a perspectiva do conflito em torno da 

fronteira e de seu caráter de separação e seletividade.  Já o 

texto II, contextualiza o conceito ao fenômeno da 

globalização, trazendo o contraponto que ao mesmo tempo em 

que as fronteiras são flexibilizadas para a livre circulação do 

capital, outras barreiras são construídas para segregar pessoas 

que em decorrência da mesma globalização são levadas a 

migrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Resolução: Alternativa B 

De acordo com as informações do enunciado, a causa natural para a seca de 2014 no Sudeste brasileiro foi à formação de um 

anticlone, ou seja, uma zona de alta pressão atmosférica dispersora de umidade, o que acabou comprometendo os níveis 

pluviométricos habituais para o verão tropical brasileiro. 

 

 
 

 

Resolução: Alternativa D 

Em sua filosofia, Agostinho dá significados diferentes para eternidade e 

temporalidade. Eternidade pertenceria à Deus, não teria limites, logo 

estaria fora da compreensão humana, enquanto a temporalidade seria o 

tempo humano, do nascimento à morte de um indivíduo, este sim passível 

de ser compreendido pelo conhecimento humano. 

 



 
Resolução: Alternativa C 

A primeira república foi a marcada pela restrição ao exercício 

de direito, verificada através da atuação dos coronéis nas 

práticas de manipulação do processo eleitoral (voto de 

cabresto, compra de voto, currais eleitorais…). A dificuldade 

da questão é caracterizada pelo fato das opções não 

colocarem claramente o nome do fenômeno (coronelismo), 

exigindo que o candidato perceba que a limitação do direito 

de voto é uma repressão ao exercício de direito. 

 

 
Resolução: Alternativa A 

O califa Al-Mansur ao mencionar os rios Tigre e Eufrates fez 

referência à possibilidade de rotas comerciais e territórios 

férteis para o estabelecimento do seu povo. 

 

 
Resolução: Alternativa A 

O poder público, quando decide subsidiar a agricultura 

orgânica, geralmente produzida pela agricultura familiar, 

pode proporcionar à essa atividade, geralmente menos 

competitiva que as demais, uma consolidação mais eficiente 

no mercado. Sendo uma contraposição ás prática de mercado 

que visam o lucro e possuem pouca ou nenhuma preocupação 

na preservação do meio ambiente.  

 

 



 
Resolução: Alternativa A 

O tônico "A Saúde da Mulher" promete regularizar "o 

funcionamento do delicado organismo feminino" devolvendo 

o encanto e a beleza capazes de tornar a mulher "adorável aos 

olhos masculinos". A propaganda relaciona fragilidade física 

e necessidade de aceitação masculina ao produto que pretende 

comercializar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resolução: Alternativa C 

A partir da análise do gráfico podemos observar um aumento da silvicultura em relação ao extrativismo vegetal. Essa transformação 

está diretamente relaciona ao aumento dos incentivos governamentais quanto ao uso de madeira de reflorestamento.  

 

 



Resolução: Alternativa D 

A questão apresenta a busca para a solução de uma problemática envolvendo a caça sustentável onde o conhecimento empírico 

(baseado em observações e experiências) superou a ideia original em função dos conhecimentos das áreas de refúgios não 

consideradas no estudo anterior. 

 

 
Resolução: Alternativa C 

Nesta questão, são usadas metáforas para descrever o papel dos indivíduos no sistema democrático. No trecho: “A cabine eleitoral 

é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da arca da aliança e cada 

um oficia do seu próprio altar”, é exposto que cada pessoa tem um papel fundamental na construção deste sistema político para a 

sociedade. Esse papel, contudo, se dá dentro de uma estrutura administrativa organizada, representada pela cabine eleitoral que 

formaliza esse papel democrático. 

 

 


