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3

Enem
O Enem — Exame Nacional do Ensino Médio — 

foi instituído em 1998 como forma de avaliar o de-
senvolvimento de competências por parte dos egres-
sos do ensino médio e, consequentemente, nortear 
a criação de políticas públicas que pudessem resultar 
em melhores desempenhos. A partir de 2009, pas-
sou a funcionar como instrumento de admissão aos 
cursos de destacadas universidades brasileiras. Como 
reflexo de sua importância, o Enem vem sendo rea-
lizado por número crescente de alunos ao longo des-
ses 15 anos, como demonstra o gráfico a seguir.

1998
157.076

2001
1.627.949

2005
2.998.083

2009
4.147.527

2012
6.497.466

Número de alunos inscritos em edições marcantes do Enem

Primeira aplicação do Enem
Alunos egressos da escola pública �cam isentos do pagamento de 
taxa de inscrição
O resultado do Enem passa a ser usado como critério de distribuição 
de bolsas pelo ProUni
Primeira aplicação do novo modelo de prova, cujo resultado é
usado para o ingresso direto em diversas universidades
A mais recente edição do Enem, com adesão recorde de quase cem
instituições federais de ensino

Fonte: Inep/MEC.

O sucesso no Enem necessariamente passa 
pelo conhecimento das características do exame, 
que não é mais fácil nem mais difícil do que a 
maioria dos vestibulares tradicionais e avaliações 
comuns no ensino médio, mas certamente tem di-
ferenças em relação a eles.

Dica:

Até a época da realização da prova, consulte 
regularmente o portal do Enem (www.enem.
inep.gov.br) e leia todas as informações dis-
poníveis.

Os objetivos
Atualmente, os educadores concordam que 

uma sólida formação geral — adquirida na edu-
cação básica — é absolutamente necessária para 
a continuidade dos estudos e para a inserção do 
indivíduo no mundo do trabalho, cada vez mais 
exigente e competitivo. A formação não inclui 
apenas os conteúdos tradicionais das diversas 
áreas do saber científico, mas também o desen-
volvimento de estratégias cognitivas que permi-
tam enfrentar problemas e tomar decisões em 
situações cotidianas. 

A velocidade com que a moderna arquitetura 
social se modifica e altera a nossa vida exige que 
a educação básica — educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio — desenvolva com-
petências com as quais os cidadãos busquem e 
assimilem novas informações, interpretem códi-
gos e linguagens e empreguem os conhecimen-
tos adquiridos, tomando decisões autônomas e 
socialmente relevantes. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB/1996) já propunha profundas trans-
formações no ensino médio, para que, ao concluí-lo, 
o aluno fosse capaz de:

I.  dominar os princípios científicos e tecnoló-
gicos que regem o atual mundo do traba-
lho e da produção;

II.  reconhecer e decodificar as diversas for-
mas contemporâneas de linguagem;

III.  dominar conhecimentos de filosofia e de 
sociologia necessários ao exercício da cida-
dania.

Foi diante dessa perspectiva que o MEC im-
plementou o Enem para todos os alunos con-
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cluintes do ensino médio. É importante, todavia, 
perceber que algumas diretrizes dessa avaliação 
sofreram alterações durante os últimos anos. Nos 
documentos que nortearam a primeira versão do 
Enem (1998), o objetivo fundamental era “ava-
liar o desempenho do aluno ao término da esco-
laridade básica, para aferir o desenvolvimento 
de competências fundamentais ao exercício ple-
no da cidadania”. 

Tal meta permanece válida, em conjunto com 
as que foram anunciadas na remodelação do exa-
me, em 2009:

 · servir de referência para que cada cidadão 
possa proceder à autoavaliação com vistas a 
suas escolhas futuras, tanto em relação ao 
mundo do trabalho quanto no que se refere à 
continuidade de estudos;

 · funcionar como modalidade alternativa ou 
complementar aos processos de seleção nos 
diferentes setores do mundo do trabalho;

 · servir como modalidade alternativa ou com-
plementar aos exames de acesso aos cursos 
profissionalizantes pós-médios e à educação 
superior;

 · possibilitar a participação e criar condições de 
acesso a programas governamentais, como o 
ProUni;

 · promover a certificação de jovens e adultos no 
nível de conclusão do ensino médio;

 · promover a avaliação do desempenho aca-
dêmico das escolas de ensino médio, de for-
ma que cada unidade escolar receba o resul-
tado global;

 · promover a avaliação do desempenho acadê-
mico dos estudantes ingressantes nas institui-
ções de educação superior.

ProUni e Enem
O ProUni — Programa Universidade para 

Todos — foi criado pelo Ministério da Educação, 
em 2004, e oferece bolsa de estudo integral ou 
parcial em instituições privadas de educação supe-
rior a estudantes de baixa renda e que ainda não 
possuam diploma de nível superior. As bolsas do 

ProUni são destinadas a estudantes que cursaram 
todo o ensino médio em escola pública e aos que 
cursaram escola particular com bolsa integral. Em 
ambos os casos, os alunos devem ser provenientes 
de famílias de baixa renda.

O resultado do Enem é o critério utilizado para 
a distribuição das bolsas, concedidas conforme as 
notas. Os estudantes com as melhores notas no 
Enem terão maiores chances de escolher o curso e 
a instituição em que desejam estudar.

Caso o estudante obtenha acesso a uma bolsa 
de 50% do valor da anuidade e não possa pagar os 
restantes 50%, o MEC pode financiar o valor res-
tante por meio do Financiamento Estudantil (Fies). 
Informações atualizadas a respeito do ProUni 
podem ser obtidas pela internet, no endereço 
eletrônico http://portal.mec.gov.br/prouni. Nessa 
página, além de outros dados, encontra-se a rela-
ção de todas as instituições de ensino participantes 
do programa. 

A página da Caixa Econômica Federal na inter-
net (www.caixa.gov.br) traz mais detalhes a res-
peito do programa de Financiamento Estudantil.

Atenção!

Há bolsas de estudo do ProUni reservadas 
para cidadãos portadores de deficiência e 
para os que se autodeclaram negros, pardos 
ou índios. Entretanto, o candidato a essas 
bolsas deve também se enquadrar nos de-
mais critérios de seleção do programa, como 
renda familiar e desempenho no Enem.

O Enem e as universidades
A partir de 1998, quando foi criado, o Enem 

passou a ser usado por diversas instituições de 
ensino superior do país como forma de acesso 
aos cursos. 

Em 2008, já eram mais de 500 as instituições 
que consideravam a pontuação obtida pelos can-
didatos no Enem — isoladamente ou acoplada a 
outras formas de avaliação — como critério de 
acesso. Algumas instituições reservam vagas aos 
participantes que obtêm média igual ou superior 
a determinado escore; outras acrescentam pontos 
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à nota obtida pelos candidatos na primeira ou na 
segunda fase de seus vestibulares tradicionais; al-
gumas, por sua vez, aboliram seus próprios vesti-
bulares, usando como critério de seleção, única e 
exclusivamente, a nota média obtida pelos concor-
rentes na prova do Enem.

São pelo menos quatro as formas previstas de 
utilização do Enem pelas universidades. As insti-
tuições podem optar por empregar a pontuação 
obtida no Enem:

• como critério único de seleção, em substi-
tuição do vestibular tradicional;

• como primeira fase do processo seletivo, 
mantendo a segunda fase elaborada pela 
instituição;

• com a concessão de um acréscimo à pon-
tuação do candidato no processo seletivo 
elaborado pela instituição, dependendo da 
pontuação obtida no Enem;

• como critério de preenchimento de vagas 
remanescentes.

O Inep vem apontando, como vantagem do 
Enem e de seu uso pelas instituições de ensino 
superior, a promoção da mobilidade dos alunos 
pelo país. Dito de outra forma, um candidato de 
determinada região do Brasil poderá ser aprovado 
e passar a frequentar uma universidade federal de 
outra região. Espera-se, dessa forma, democratizar 
o acesso às universidades federais.

Até a edição de 2008, a prova do Enem trazia 
uma proposta de redação e, na parte objetiva, 63 
itens (ou questões) interdisciplinares, sem articula-
ção direta com os conteúdos apresentados no ensino 
médio. Outra característica do antigo Enem era a im-
possibilidade de comparação de resultados, ou seja, 
estatisticamente era impossível dizer se um candida-
to com determinada pontuação em uma prova teve 
um desempenho superior ou inferior a outro com a 
mesma pontuação em outra edição do exame.

Com a reformulação do Enem, em 2009, o 
exame passa a ser comparável no tempo. Em ou-
tras palavras, a pontuação obtida por um candi-
dato na versão de 2009 pode ser cotejada com a 
pontuação obtida na prova de 2010, por exemplo, 
e assim por diante.

Além disso, a prova aborda mais explicitamente 
os componentes curriculares apresentados no ensino 
médio. Cada prova será relativa a uma área do 
conhecimento: 

I.  linguagens, códigos e suas tecnologias (in-
cluindo a prova de redação); 

II.  matemática e suas tecnologias;

III.  ciências da natureza e suas tecnologias;

IV.  ciências humanas e suas tecnologias.

Interdisciplinaridade e contextualização

Embora as questões estejam agrupadas em 
quatro grandes áreas do conhecimento (lingua-
gens e códigos, matemática, ciências da natureza 
e ciências humanas), não são separadas por dis-
ciplina. Isso significa que, ao se ler o enunciado 
da questão, pode ser difícil afirmar se ela está as-
sociada apenas à biologia ou à química. Essa es-
tratégia evidencia que o conhecimento humano é 
historicamente adquirido e não se subdivide em 
“gavetas” e que deve ser concebido como uma 
ampla rede, mutável e heterogênea. Na realidade, 
as disciplinas escolares são “estratégias didáticas” 
que facilitam a caminhada pela intricada rede do 
conhecimento.

Outra característica das questões do Enem é 
a contextualização, cujo objetivo é estabelecer 
relações entre o conhecimento e o mundo que 
nos cerca, envolvendo aspectos sociais, políticos, 
culturais e tecnocientíficos, sempre ligados ao 
cotidiano.

No enunciado, as questões do Enem trazem 
uma situação-problema, desafiadora e claramen-
te relacionada ao contexto. Para sua resolução, o 
aluno deverá apoiar-se nas informações trazidas 
no próprio enunciado e em conhecimentos pré-
vios. Por isso é tão importante a leitura atenta dos 
enunciados de todas as questões.

Ao realizar as provas do Enem o candidato 
terá cinco notas diferentes, uma para cada área do 
conhecimento e uma para a redação. Não haverá 
peso diferente para cada uma dessas notas. Entre-
tanto, ao utilizarem as notas em seus processos se-
letivos, as instituições de ensino superior poderão 
conferir a elas pesos diferenciados, a fim de classi-
ficarem os candidatos entre as carreiras pleiteadas. 
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O Enem é elaborado de acordo com uma 
metodologia baseada na Teoria da Resposta ao 
Item (TRI), que permite que as notas de diferen-
tes edições da prova sejam comparadas. As ques-
tões das provas do Enem têm diferentes graus de 
dificuldade e de complexidade. Então, para efeito 
de cálculo da nota final de cada área, questões 
mais difíceis devem ter maior valor ponderal que 
questões mais simples. 

Diferentemente do que acontece em alguns 
vestibulares, as provas do Enem não incluem ques-
tões regionais. Assim, as questões de geografia, 
história e biologia, por exemplo, têm caráter na-
cional e não tratam de assuntos estritamente re-
gionais. Com isso, pretende-se garantir a isenção 
do processo de avaliação, dando aos candidatos 
oriundos de qualquer lugar do país igualdade de 
condições na disputa por vagas nas universidades 
participantes do processo.

As provas do Enem sempre foram organiza-
das por habilidades, explorando a capacidade de 
leitura e interpretação e a abordagem interdisci-
plinar. Desde 2009, as provas correlacionam mais 
diretamente as habilidades ao conjunto dos conte-
údos habitualmente estudados no ensino médio. 
Preserva-se, dessa maneira, o predomínio absolu-
to de questões que buscam explorar não o simples 
resgate da informação, mas a aplicação prática do 
conhecimento. 

As provas do Enem deverão manter o cará-
ter operatório, não baseado na memorização e na 
“decoreba”.

O Enem tem questões de língua estrangeira 
moderna, com opção entre inglês e espanhol. 

Dicas para você, que vai prestar o Enem

2 Leia gráficos (de barras, de setor ou linhas), diagramas, tabelas e infográficos que aparecem diariamente 

em jornais e revistas. Identifique as informações, reorganize-as em itens, reescreva-as em um texto discursivo, 

relacionando informações verbais com informações procedentes de outras fontes de referência (ilustrações, fotos, 

gráficos, tabelas, infográficos etc.). Nos gráficos, identifique variáveis, descubra o comportamento da variável em 

um dado trecho e os trechos em que ela é constante, crescente ou decrescente; analise a taxa de variação. Leia o 

texto que acompanha os gráficos e diagramas, verificando se as suas interpretações correspondem aos 

comentários do texto.

1 Leia e analise textos predominantemente descritivos, como manuais de instrução de jogos ou de aparelhos 
eletrodomésticos, e tente executar uma tarefa proposta seguindo as orientações do texto. Em um texto informativo, 
selecione e destaque as informações principais e secundárias. 

3 Leia questões de provas anteriores do Enem e assinale as palavras-chave. Destaque o problema indicado;

interprete e relacione as informações disponíveis nas questões. Estude as possibilidades de resolução por meio das

linguagens e métodos das áreas curriculares, integre-as ao seu conhecimento e estabeleça um processo de

resolução.

4 Leia textos literários de diversas naturezas, atentando para a biografia do autor e o contexto sócio-histórico das 
produções, identificando as principais características dos movimentos literários dos quais fazem parte. Procure distinguir
os diversos tipos de linguagem, se possível, relacionando-os a determinada produção cultural da língua portuguesa.
Escreva textos baseados na linguagem coloquial, até com o registro de gírias e vícios da linguagem oral. Reescreva-os, 
transformando-os em textos formais.
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5 Em sites de busca na internet, procure palavras e expressões, como fontes alternativas de energia, s de busca na internet, procure palavras e expressões, como fontes alternativas de energia, s
transformações de energia, hidreletricidade, energia nuclear etc. Analise e interprete diferentes tipos de textos e 
comunicações referentes ao conhecimento científico e tecnológico da área.

6 Interprete informações de caráter biológico, químico e físico em notícias e artigos de jornais, revistas e 

televisão, a respeito de resíduos sólidos e reciclagem, aquecimento global e efeito estufa, chuva ácida, camada de

ozônio, concentração de poluentes, defensivos agrícolas, aditivos em alimentos, cloro e flúor na água. Assista a 

documentários que abordem a temática da água e leia documentos e livros sobre seca, poluição das águas,

tratamento de esgotos, degelo das geleiras, recursos naturais não renováveis etc.

7 Em revistas e jornais, procure diferentes enfoques de autores que discorram sobre perturbações ou impactos 
ambientais e as implicações socioeconômicas dos processos de uso dos recursos naturais, materiais ou energéticos e 
tente elaborar argumentos concordantes e discordantes referentes às diversas opiniões.

8 Em sites da internet, procure escalas do tempo geológico, s da internet, procure escalas do tempo geológico, s que se divide em eras, que se dividem em períodos, que se dividem em épocas. Com base nessas informações, tente compreender a estrutura da Terra, a origem e a evolução da vida e as modificações no espaço geográfico. Procure uma tabela que traga o tempo histórico(da Pré-História à Idade Contemporânea) e compare as duas diferentes escalas para compreender os tempos doUniverso, do planeta e da humanidade.

9 Leia textos sobre a diversidade da vida; identifique padrões constitutivos dos seres vivos dos pontos de vista 

biológico, físico ou químico.

10 Pesquise e escreva sobre situações que contribuem para a melhoria da qualidade de vida em sua cidade, na defesa da qualidade de infraestruturas coletivas ou na defesa dos direitos do consumidor. Elabore umtexto descrevendo as intervenções humanas no meio ambiente, fazendo relação de causa e efeito e propondo medidas que poderiam contribuir para minimizar problemas.

11 Assista a documentários que abordem situações concretas evidenciando a relação entre biologia e ética, na

definição de melhores condições de vida. Sugerem-se temas como biodiversidade, biopirataria, transgênicos, 

bioengenharia, transplantes e doação presumida, conflitos entre necessidades humanas e interesses econômicos etc.
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20 Escolha um acontecimento histórico e escreva sobre ele, destacando a relação entre o tempo histórico, o 
espaço geográfico e os fatores sociais, políticos, econômicos e culturais constitutivos desse acontecimento. 
Posteriormente leia sobre o assunto escolhido, identifique os aspectos que foram observados e reescreva o texto, 
completando-o com as informações obtidas pela leitura.

19 Conheça a realidade social e econômica de certo país e elabore uma tabela correlacionando os aspectos socioeconômicos com traços distintivos daquele fenômeno histórico-social.

17 Analise textos e compare os diferentes contextos históricos que contribuíram para o desenvolvimento da 
tolerância e do respeito pelas identidades e pela diversidade cultural. Observe as diversas formas de preconceito e 
de racismo no cotidiano.

16 Assista a filmes que retratem o teor político, religioso e ético de manifestações da atualidade; compare as 
problemáticas atuais e as de outros momentos com base na interpretação de suas relações entre o passado e o 
presente.

15 Como treino da capacidade de argumentação, escreva uma carta solicitando ressarcimento de eventuais 
gastos no conserto de eletrodomésticos que se danificaram em consequência da interrupção do fornecimento de 
energia elétrica, argumentando com clareza e apresentando justificativas consistentes.

14 Elabore uma tabela com os principais poluentes ambientais e como atuam; proponha formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos da poluição ambiental, buscando refletir sobre a possibilidade de redistribuição espacial das fontes poluidoras. Consulte jornais, revistas e sites que enfoquem assuntos sobre fontes energéticas e, por meio de comparações, avalie as que proporcionam menores impactos negativos ao ambiente e mais benefícios à sociedade. 

18 Escolha determinado tema que apresente uma realidade sócio-histórica e leia dois ou três comentaristas 

com opiniões divergentes sobre a questão. Identifique os pressupostos de cada um, observe e elabore uma lista dos 

diferentes pontos de vista.

12 Observe os objetos a sua volta quanto à forma e ao tamanho; perceba as formas geométricas planas ou espaciais no mundo real. Identifique-os e caracterize-os de acordo com suas propriedades. Estabeleça relações entre os elementos observados; faça comparações entre objetos com o mesmo formato, avaliando quantas vezes um é maior que o outro.

13 Pesquise situações-problema ambientais ou de natureza social, econômica, política ou científica 

apresentadas em textos, notícias, propagandas, censos, pesquisas etc. Proponha soluções que envolvam o uso 

e a aplicação de conhecimentos e métodos probabilísticos e estatísticos, realizando previsão de tendência, 

interpolação e interpretação.
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Para ler o mundo
Uma característica marcante do Enem é cobrar dos candidatos a capacidade de ler o enunciado dos 

itens (ou questões). Parece óbvio, mas a maioria das questões traz, no próprio enunciado, as informações 
necessárias e suficientes para a tomada de decisão. Mesmo com as informações introduzidas em 2009, 
ainda que sejam exigidos os conteúdos comumente trabalhados no ensino médio, a leitura atenta dos 
enunciados continua sendo a “chave” para o bom desempenho. 

Para ler o texto
Se fosse necessário resumir a prova do Enem em uma competência, certamente seria a competên-

cia leitora, ou seja, a capacidade de ler e compreender o que se leu. E não se trata apenas da leitura 
de textos formais, mas também da leitura das múltiplas linguagens com as quais o conhecimento e a 
cultura se transmitem, entre elas o texto, os infográficos e os diagramas, os mapas, a publicidade, as 
tirinhas e as charges.

Infográficos
Informações de diversas naturezas são frequentemente apresentadas em jornais, noticiários de TV e 

revistas de circulação nacional, na forma de textos ilustrados denominados infográficos, como os que são 
exemplificados a seguir.

 1 Atualmente, é comum as pes soas buscarem hábitos saudáveis e bons modos de vida, praticando 
atividades físicas e preocupando-se com a alimentação. Entretanto, fatores hereditários também 
são importantes na determinação de alguns problemas de saúde, como, por exemplo, níveis ele-
vados de colesterol.

GRUPO 3

QUANDO O PESO DA
GENÉTICA É DETERMINANTE

(5% dos casos)

Nível de LDL apresentado por 
pessoa: Acima de 190.

Per�l do paciente: Sem 
tratamento, metade dos 
doentes sofre um infarto até 
os 50 anos.

Tratamento: Em 90% dos casos, o colesterol só 
é normalizado com o uso de medicamentos. 
Somente 10% dos pacientes respondem a 
alterações apenas no estilo de vida.

GRUPO 2GRUPO 1

QUANDO GENÉTICA E ESTILO
DE VIDA TÊM O MESMO PESO

(35% dos casos)

Nível de LDL apresentado por 
pessoa: Entre 131 e 190.

Per�l do paciente: Cerca de 
10% dos pacientes infartam até 
os 50 anos se não receberem os 
cuidados adequados.

Tratamento: Em metade dos casos, o uso 
de estatinas normaliza o colesterol. Na 
outra metade, mudanças nos hábitos de 
vida resolvem o desequilíbrio.

QUANDO O ESTILO DE
VIDA É DETERMINANTE

(60% dos casos)

Nível de LDL apresentado por 
pessoa: Até 130.

Per�l do paciente: Cerca de 5% 
dos pacientes, se não forem 
tratados como convém, sofrem 
um infarto até os 50 anos.

Tratamento: A manutenção de hábitos 
saudáveis controla 90% dos casos. Os 10% 
restantes requerem o uso de estatinas.

Fonte: editoria de arte, com base em informações médicas.

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que:

a) fatores genéticos são os principais causadores de níveis elevados de colesterol.

b) para pessoas com níveis de LDL (popularmente chamado de “colesterol ruim”) acima de 190, o 
estilo de vida é o principal fator determinante do colesterol elevado.

c) pacientes com LDL acima de 190 podem se manter controlados, bastando para isso que pratiquem 
hábitos saudáveis.

d) o uso de medicação é recomendado para controlar o colesterol das pessoas com LDL inferior a 130.

e) há pessoas para as quais os fatores hereditários parecem pesar tanto quanto a manutenção de 
hábitos saudáveis.
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Para pessoas com LDL entre 130 e 190, parece haver equilíbrio na importância dos fatores genéticos 
e ambientais. Assim, está correta a alternativa e.
a) Incorreta. A afirmação é verdadeira apenas para determinado grupo de pessoas (aquelas com LDL 

muito elevado).
b) Incorreta. A análise das informações mostra que, para esse grupo, o fator determinante é o ge-

nético. 
c) Incorreta. Dos membros desse grupo, 90% necessitam de medicação, não bastando alterar o estilo 

de vida.
d) Incorreta. Apenas 10% das pessoas com LDL inferior a 130 necessitam de medicação.

 2 Discute-se muito o uso de sacolas plásticas descartáveis, comumente empregadas para acondicionar 
compras de supermercados, em razão dos potenciais danos ambientais que podem acarretar.

1 Caem em bocas de lobo.

2 Vão para galerias de esgoto.

3 Entram em cursos de rios.

4 São despejadas no mar.

5 Animais marinhos consomem as 
sacolas e/ou o lixo.

Possibilidade 1: Sacolas são jogadas na rua Matéria-prima
Fabricante de resina produz o PEAD 
(polietileno de alta densidade), que vem 
da nafta (petróleo) ou do etanol 
(cana-de-açúçar). O �lme plástico vira 
sacola após passar por soldagem, recorte 
e impressão.

Geração de gás metano, um dos causadores do 
efeito estufa.

1

2

1

Descarte indicado

2 Em alguns países, embalam o lixo destinado à 
reciclagem energética (processo de transformação do 
lixo urbano em energia por meio de incineração), na 
qual o plástico atua como combustível na operação.

Plástico impede degradação do material que está 
dentro do saco.

Sacolas vão para aterro sanitário

Separadas para reciclagem mecânica com 
outros plásticos.

12,3%
Índice de reciclagem em 
2007 do PEAD, que é 
usado em outros materiais 
além da sacola plástica

Possibilidade 2: Acondicionam o lixo doméstico

Fontes: Abrelpe, 
Greenpeace e 
Plastivida.

Considerando-se as informações, pode-se afirmar que: 

a) no fabricante de resina, o polietileno de alta densidade (PEAD) obtido do petróleo é convertido em 
etanol.

b) uma vez lançadas no ambiente, as sacolas plásticas sofrem decomposição antes de atingirem rios 
e oceanos.

c) nos aterros sanitários, as sacolas plásticas facilitam a decomposição do material orgânico compo-
nente do lixo doméstico.

d) separado do lixo, o PEAD pode ser reciclado e, se for incinerado, pode ser usado na geração de 
energia.

e) o PEAD é usado, exclusivamente, na confecção de sacolas plásticas descartáveis.

O infográfico destaca, com a possibilidade 2, a separação dos plásticos para reciclagem e sua even-
tual atuação como combustível na incineração do lixo com vistas à obtenção de energia. Isso corres-
ponde ao que afirma a alternativa d.

a) Incorreta. O PEAD pode ser obtido do petróleo ou do etanol e não convertido neste último.

b) Incorreta. As sacolas plásticas não se decompõem com facilidade e atingem rios e mares.

c) Incorreta. As sacolas plásticas dificultam a decomposição do lixo doméstico.

e) Incorreta. O PEAD é usado na confecção de outros materiais, além de sacolas.
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 3 Muito se discute a respeito das condições de infraestrutura do Brasil para grandes eventos 
esportivos, como a Copa do Mundo, em 2014, e a Olimpíada de 2016. Um dos “gargalos” está no 
transporte de cargas e passageiros.

A ESCASSEZ DE PAVIMENTAÇÃO
Quantidade de rodovias asfaltadas nos países que compõem o BRIC

O CUSTO DA BURAQUEIRA...
Valor do transporte por tonelada embarcada

... E OS ESTRAGOS QUE ELA PROVOCA
Durabilidade média dos amortecedores e dos pneus de caminhão (em quilômetros)

75 dólares
Brasil: entre a região de Rio 
Verde (GO) e o porto de 
Paranaguá (PR), a bordo de 
caminhões.

Estados Unidos: a mesma 
distância por meio de hidrovias 
do país.

18 dólares

1 000 km

Durabilidade média dos pneus de caminhão
EUA                                                                            500 000
Alemanha                                                   450 000
Argentina                                              350 000
Brasil                                                 250 000

Durabilidade média dos amortecedores de caminhão
Brasil: 80 000 a 150 000
Países desenvolvidos: 150 000 a 200 000

Durabilidade média dos amortecedores de caminhãoDurabilidade média dos amortecedores de caminhãoDurabilidade média dos amortecedores de caminhão
Brasil
Países desenvolvidos

Brasil

6% 63% 67% 80%

Índia Rússia China

ESTRADAS

Fonte: editoria de arte, com base em dados do Ipea.

A partir das informações apresentadas, pode-se afirmar que: 
a) entre os países que compõem o chamado BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), o Brasil é o que apre-

senta a maior porcentagem de estradas pavimentadas.

b) ainda que triplicasse a proporção de rodovias pavimentadas em um prazo de cinco anos, o Brasil 
continuaria apresentando o menor percentual de estradas pavimentadas entre os países do BRIC.

c) o transporte de 50 toneladas de Rio Verde (GO) para o porto de Paranaguá (PR) custa cerca de US$ 75,00. 
Nos Estados Unidos, o transporte de carga equivalente, na mesma distância, custaria US$ 18,00.

d) no Brasil, a duração média de um amortecedor de caminhão é quase o dobro da duração em paí-
ses desenvolvidos.

e) rodando na Argentina, pneus de caminhão apresentam durabilidade três vezes maior do que se 
rodassem na Alemanha.

Mesmo triplicando o percentual de estradas pavimentadas (de 6% para 18%), o Brasil continuaria 
com o menor percentual entre os países do BRIC, o que torna correta a alternativa b.
a) Incorreta. O infográfico mostra exatamente o oposto.

c) Incorreta. US$ 75,00 é o preço de uma tonelada transportada entre Rio Verde e Paranaguá. Portan-
to, 50 toneladas custariam US$ 3.750,00.

d) Incorreta. A duração média de um amortecedor de caminhão, rodando no Brasil, equivale à meta-
de da duração em países desenvolvidos.

e) Incorreta. Rodando na Argentina, pneus de caminhão apresentam durabilidade menor do que se 
rodassem na Alemanha.

Gráficos
Ao abrirmos um jornal ou revista de grande circulação, é comum encontrarmos notícias que empre-

gam linguagem matemática expressa em equações, índices, fórmulas, tabelas e gráficos. As situações 
apresentadas a seguir exigem a compreensão de diferentes tipos de gráficos e seu diálogo com tabelas, 
diagramas e textos, mostrando como nossa compreensão do mundo é bastante facilitada pela habilidade 
de se trabalhar com tais recursos.
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 1 Uma indústria automobilística publicou, nos jornais, material publicitário com a tabela de custos de 
manutenção de certa marca de veículo produzido por ela.

Tabela de preços de revisão

Quilometragem 10 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km 50 000 km

Peças R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 400,00

Mão de obra Gratuita Gratuita 60 minutos 60 minutos 120 minutos

Em outra propaganda, a 
mesma indústria divulgou o 
gráfico ao lado, que traz o 
custo total das revisões pro-
gramadas (de 10 000 km a 
50 000 km). 
Qual é o custo de uma hora 
da mão de obra?

a) R$ 10,00
b) R$ 50,00
c) R$ 100,00
d) R$ 200,00
e) R$ 300,00

Vejamos, por exemplo, a revisão de 30 000 km. Ela custa R$ 500,00 (dos quais R$ 400,00 de peças) e conso-
me 60 minutos de mão de obra. Portanto, essa hora trabalhada custa R$ 100,00. A alternativa c é a correta.

 2 Três alunos de uma classe (Sandra, Pedro e Luís) tiveram seu desempenho comparado em cinco com-
ponentes curriculares (Matemática, Leitura, Ciências, História e Geografia) e em dois bimestres con-
secutivos. Seus escores foram distribuídos em gráficos do tipo “radar”, mostrados a seguir.

5

4

3

2

1

0

Matemática

Geogra�a

Ciências

Leitura

Sandra

Pedro

Luís

História

PRIMEIRO BIMESTRE
Matemática

História Ciências

Leitura

Sandra

Pedro

Luís

5

4

3

2

1

0

Geogra�a

SEGUNDO BIMESTRE

A afirmação corretamente associada aos dados apresentados pelos gráficos é: 

a) No primeiro bimestre, a pontuação média de Luís foi superior à pontuação média de Sandra.
b) No primeiro bimestre, Sandra e Luís alcançaram a mesma pontuação em Leitura e em Geografia.
c) Do primeiro bimestre para o segundo bimestre, Pedro elevou seu desempenho em todos os com-

ponentes curriculares.
d) No segundo bimestre, o rendimento escolar médio de Luís foi superior ao do primeiro bimestre.
e) No segundo bimestre, o componente curricular que atingiu a maior pontuação média entre os três 

alunos foi Geografia.

Quando dois alunos apresentam a mesma pontuação, as curvas que os representam se tangenciam. 
Isso acontece duas vezes no gráfico referente ao primeiro bimestre, indicando igualdade entre as no-
tas de Geografia e Leitura de Sandra e Luís. Dessa forma, está correta a alternativa b.

R$ 600,00

R$ 500,00

R$ 400,00

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 100,00

0
10 000 km 20 000 km 30 000 km 40 000 km 50 000 km
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a) Incorreta. No primeiro bimestre, a média de Sandra foi maior que a de Luís.
c) Incorreta. A pontuação de Pedro em Geografia diminuiu de 4,5 para 4,0.
d) Incorreta. O desempenho médio de Luís diminuiu do primeiro para o segundo bimestre.
e) Incorreta. A maior pontuação média no segundo bimestre foi a de Ciências (média de 3,3), e 

não a de Geografia (média de 2,8).

 3 As pirâmides a seguir mostram (A) a distribuição etária da população brasileira em 1960 e (B) a proje-
ção para 2050.

DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA BRASILEIRA
Pirâmides etárias

Anos
80+

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
(em % da população)

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

Homens
Mulheres

Em 2050

Anos
80+

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
(em % da população)

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

Homens
Mulheres

Em 1960

A

B

DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA BRASILEIRA
Pirâmides etárias

Anos
80+

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
(em % da população)

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

Homens
Mulheres

Em 2050

Anos
80+

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
(em % da população)

0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5

Homens
Mulheres

Em 1960

A

B

Fonte: IBGE.

Após a análise cuidadosa das pirâmides, pode-se afirmar que:

a) se nota, no período, um nítido “envelhecimento” da população brasileira.
b) a distribuição etária brasileira, em 1960, se assemelhava à distribuição etária atual de países euro-

peus desenvolvidos e a projetada para 2050 se assemelha à atual distribuição de países da África 
subsaariana.

c) pirâmide de distribuição etária do tipo A pressiona os gastos com previdência social (aposenta-
dorias e pensões), ao passo que distribuição do tipo B acarreta gastos proporcionalmente maio-
res com saúde e educação.

d) a transição da pirâmide etária do tipo A para a pirâmide do tipo B decorre de elevação da taxa de 
natalidade e redução da expectativa média de vida.

e) a transição de A para B decorre do rápido aumento da população total do país.

A comparação entre as duas pirâmides mostra redução na quantidade de jovens e ampliação da fai-
xa etária correspondente aos idosos, o que indica aumento da expectativa de vida, como assinala a 
alternativa a.

b) Incorreta. A distribuição brasileira de 1960 lembra a atual pirâmide africana, enquanto a pirâmide 
projetada para 2050 se assemelha à atual pirâmide de países desenvolvidos europeus.

c) Incorreta. Pirâmide do tipo A indica país com predomínio de crianças e jovens, com maiores gastos 
em saúde e educação; pirâmide do tipo B indica população mais velha e implica maiores gastos com 
previdência social.

d) Incorreta. A transição da pirâmide etária do tipo A para a pirâmide do tipo B decorre de redução 
da taxa de natalidade e aumento da expectativa média de vida.

e) Incorreta. A transição de A para B, em geral, é acompanhada por crescimento lento, estabilização 
ou mesmo redução da população total do país.
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Ler os mapas para ler o mundo
Assim como os gráficos, os mapas também 

não são livres de influências econômicas, geopo-
líticas, religiosas etc. Isso pode ser observado pela 
escolha da projeção cartográfica. 

A projeção de Mercator, por exemplo, distor-
ce a proporção do tamanho dos continentes, mas 
mantém correta a forma (contor no). Quanto ao 
aspecto ideológico, a projeção de Mercator reforça 
uma visão eurocêntrica — a Europa como o centro 
do mundo.

Repare o tamanho proporcional da Europa 
e da América do Norte em relação à América 
do Sul e à África. Na projeção de Mercator, à 
medida que se afastam da linha do Equador, as 
massas continentais em médias e altas latitu-
des apresentam tamanho distorcido, despropor-
cionalmente maior. 

Fonte: Atlas 2000: la France et le 
monde. Paris: Nathan, 1998.

PROJEÇÃO DE MERCATOR
160° 120° 80° 40° 0° 40° 80° 120° 160°

70°

40°

0°

40°

70°

Já a projeção de Peters não altera as áreas re-
lativas, mantendo verdadeiras as proporções entre 
a área de uma região no mapa e a área correspon-
dente na superfície da Terra. 

A projeção de Peters distorce a forma dos 
continen tes, alongando-os no sentido norte-sul, 
mas mantém corretas as proporções entre suas 
áreas. Não por acaso, essa projeção é cha mada 
de “mapa para um mundo solidário”, pois é vis-
ta como uma representação que valoriza os países 
subdesenvolvidos e tenta eliminar a visão de su-
perioridade dos países do hemisfério norte sobre 
os países do hemisfério sul.

PROJEÇÃO DE PETERS
160° 120° 80° 40° 40° 80° 120° 160°

60°

40°

20°

0° 

20°

40°

60°

0°

Fonte: Atlas 2000: la France et le monde. 
Paris: Nathan, 1998.

Na projeção azimutal, a superfície terrestre 
é projetada sobre um plano a partir de deter-
minada região. O ponto escolhido é projetado 
sempre no centro do mapa e, consequentemen-
te, os meridianos são vistos como linhas diver-
gentes, partindo do centro do mapa, en quanto 
os paralelos são apresentados como círculos con-
cêntricos (com o centro no ponto de onde par-
te a projeção). Essa projeção tem forte caráter 
ideológico e transmite uma ideia: determinado 
ponto é “o centro do planeta”. Evidentemente, 
a escolha do ponto do qual parte essa projeção 
tem efeito marcante no aspecto final do mapa. 
Compare os exemplos a seguir:

AMÉRICA
DO 

NORTE

AMÉRICA
DO 
SUL

Washington

ÁSIA 
ORIENTAL

Tóquio

EUROPA
Bruxelas

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO 
ÍNDICO

OCEANO
ATLÂNTICO

CARIBE

ÁFRICA

POLO 
MAGNÉTICO
DO NORTE

PROJEÇÃO AZIMUTAL CENTRADA NO POLO NORTE
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Fonte: Atlas 2000: la France et le monde. Paris: Nathan, 1998.
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PROJEÇÃO AZIMUTAL CENTRADA NO BRASIL

Um tipo de mapa que merece destaque é a 
anamorfose (ou cartograma). Trata-se de uma 
representação cartográfica em que as áreas de 
logradouros (municípios, estados, países ou con-
tinentes) sofrem deformações matematicamente 
calculadas, tornando-se diretamente proporcionais 
a determinado parâmetro que se está consideran-
do. Por exemplo, numa anamorfose, a área de cer-
ta região au menta ou diminui proporcionalmente à 
sua população, ao produto interno bruto (PIB), ao 
consumo de petróleo etc. Veja alguns exemplos.

No mapa 1, a área dos países corresponde 
exatamente à superfície real de cada um.

1

No mapa 2, a área dos países corresponde à taxa 
de acesso à internet em 2008.

Repare no efeito obtido. Os Estados Unidos 
“engordam” bastante, ao passo que o Brasil “ema-
grece”. Isso significa que o Brasil possui, propor-
cionalmente, menos usuários da internet que os 
Estados Unidos.

2

Na anamorfose 3, o parâmetro considerado é a 
ocorrência de mortes violentas por 100 mil habitantes.

3

A Colômbia fica “enorme”, assim como al-
guns países da América Central. O México ad-
quire quase o mesmo “tamanho” que os Estados 
Unidos, indicando maior taxa proporcional de 
mortes violentas. O Canadá, por sua vez, quase 
“desaparece”.
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A linguagem publicitária
Peça essencial em uma sociedade de consumo, a publicidade está presente, sobretudo, nos estu-

dos da área de linguagens, mas também surge nas demais áreas. Em uma peça publicitária, é preciso 
não somente compreender a ideologia e o contexto que a permeiam, mas todo um jogo de palavras, 
cujo propósito é vender um objeto ou uma ideia. Para tanto, palavras e imagens (textos verbais e não 
verbais) procuram seduzir, encantar e conquistar o interlocutor (leitor/consumidor), fazendo com que 
ele se identifique com aquilo que é comunicado, quebrando-lhe qualquer resistência.

A linguagem publicitária faz uso da função apelativa (ou conativa) e emprega outros recursos, sim-
ples ou sofisticados, de acordo com o público-alvo: os sentidos denotativo e conotativo, a ambiguidade, 
as figuras e os vícios de linguagem, as variações linguísticas, a ironia, o humor. Sob imagens e palavras, 
escondem-se informações importantes que somente conseguimos “enxergar” com a experiência da 
leitura e os conhecimentos adquiridos.

O estudo da propaganda e da linguagem publicitária em sala de aula deve ir além das imagens e 
dos jogos de palavras. Precisa, sobretudo, mostrar o efeito que esse conjunto tem sobre o indivíduo e 
a coletividade e a responsabilidade dos publicitários e do próprio consumidor na sociedade, já que o 
consumo excessivo está afetando o meio ambiente e comprometendo a sustentabilidade do planeta.

Potencializando fantasias e desejos

Peças publicitárias não somente apelam para fantasias, sonhos e desejos do consumidor, como 
também os potencializam. Na busca incessante para atingir o padrão ideal de beleza de nossa socie-
dade (corpo perfeito e “sarado”, pele macia e sem marcas de expressão, cabelos sedosos e brilhantes 
etc.), o consumidor se deixa seduzir, sem lhes opor resistência, pelos apelos das propagandas. Em 
contrapartida, existe uma (pequena) vertente da publicidade que explora o cotidiano e associa seus 

produtos a pessoas reais e não a estereótipos consagrados.

Mobilizando a população

A publicidade alcança pessoas dos mais longínquos lugares, com hábitos e padrões de vida distin-
tos. As campanhas em massa do Ministério da Saúde que alertam e mobilizam a população em geral 
são exemplo disso.

Nesta campanha referente à saúde pública, os verbos são usados no imperativo (“Cuide”, “Fale”, “Converse”), mas não se 
percebe intenção de impor ou obrigar a uma ação; o que se faz é uma solicitação à participação da população, deixando claro que 
evitar a dengue somente será possível se todos ajudarem a combatê-la.
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A campanha de vacinação 
contra a gripe conquista a 
atenção pela simpatia de 
seus “modelos”: artistas 
conhecidos do grande público 
que gozam de boa reputação 
e representam indivíduos que 
fazem parte dos grupos a que 
a peça se refere. A maioria do 
público-alvo se identifica com 
eles e age da mesma forma, 
buscando um posto de saúde 
para ser vacinada. Além disso, 
a peça chama a atenção da 
população para um direito 
assegurado pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), que, nas 
campanhas de vacinação, é 
bastante efetivo.

Mudando comportamentos

Existem peças publicitárias que vendem ideias capazes de levar a mudanças (positivas) de comporta-
mento e de costumes ou, ao menos, propor uma reflexão sobre o assunto.
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A peça faz parte de uma campanha contra a corrupção e busca promover a reflexão sobre práticas comuns no dia a dia. 
Nela são apresentadas atitudes vistas com frequência na sociedade, que muitas vezes minimiza a gravidade desses 
comportamentos. As frases contundentes não dão margem a outras interpretações: o cidadão tem o dever de lutar 
contra a corrupção; do contrário, também será corrupto por omissão (e, portanto, por conivência) ou por adotar o mesmo 
comportamento nas situações mais corriqueiras.

Publicidade interativa

Especialistas da área de publicidade definem dois tipos de propaganda: a tradicional baseia-se em 
uma relação na qual o consumidor assimila a mensagem e, então, está cumprido o papel da comunicação; 
a moderna vislumbra o consumidor como multiplicador de opinião e, assim, a relação que há na propa-
ganda tradicional revela-se apenas parcial.
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O novo consumidor tem audiência própria, conhece o mercado e domina as redes de comunicação, 
especialmente as de relacionamento. Nesse contexto entra a propaganda interativa — se o consumidor é 
um multiplicador de conceitos, ideias e opiniões, a interatividade convoca-o a participar diretamente e, 
consequentemente, (com)partilhar sua experiência com grupos e pessoas, gerando novos hábitos, com-
portamentos e consumos.

Em 2006, uma empresa do ramo de automóveis, comemorando 30 anos no Brasil, convidou os brasi-
leiros a pensar no futuro daqui a 30 anos. Os depoimentos foram gravados em diversos tipos de mídia. O 
material foi transformado em um documento e guardado para divulgação em 2036, quando se saberá o 
que o brasileiro pensava sobre o futuro, 30 anos antes.

Aqui, a rua, especificamente a faixa de pedestres, foi o local escolhido para interagir 
com as pessoas. A faixa foi substituída pelas batatas fritas de uma conhecida rede de 
lanchonetes, durante um festival em Zurique, na Suíça. Além de criativa, essa peça 
publicitária emprega estratégia ousada, usando um espaço destinado ao pedestre, que 
podia não decifrar os códigos como tais.
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Quanto mais poderosa a publicidade, maior sua responsabilidade com o consumidor. Ela pode vender fan-
tasias, mas não mentiras; pode induzir, mas não enganar. A leitura atenta dos textos publicitários é o caminho 
para compreendê-los na totalidade, incluindo informações implícitas, e deve ser reforçada no ambiente da sala 
de aula por meio de discussões e troca de conhecimentos, uma vez que abrangem as diversas áreas do saber.

Tiras, quadrinhos e charges
Quadrinhos e charges frequentemente estão presentes nos mais diversos exames (vestibula-

res, Enem, concursos públicos etc.), tratando dos mais variados temas. Como reúnem textos verbais 
e não verbais, empregando linguagem concisa e, comumente, bem-humorada, ganham a simpatia 
dos leitores, especialmente dos jovens. Embora tenham semelhanças, apresentam também dife-
renças significativas. 

003-022-EnemGeo3.indd   18 16/05/14   10:09



19

As tiras e os quadrinhos podem ou não apresentar um ponto de vista político e, usando cores, 
movimentos, formas, sombras e desenhos (principalmente), incitam o leitor a exercer suas habilida-
des interpretativas visuais e verbais. A linguagem visual é questionadora e ainda é potencializada 
pela criação do artista e pela interpretação do leitor.

Esta tira discute dois temas relacionados a disciplinas distintas: a lei da selva, expressão que, tomada ao “pé da letra”, pertence 
à biologia ou, em sentido figurado, à sociologia; e a lei da gravidade, à física. Para o ratinho, ambas representam vida e morte: 
se fosse destinado à lei da selva (a sobrevivência dos mais fortes e adaptados), ele morreria; como prevaleceu a lei da gravidade 
(força que atrai para o centro da Terra todos os corpos), ele foi salvo.
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As ciências da natureza usam esquemas e fórmulas para facilitar a apresentação, a explicação e 
a apreensão de determinados assuntos. Isso pode ser feito de forma descontraída e bem-humorada 
por meio das tiras, uma excelente ferramenta pedagógica que torna o estudo mais lúdico e produtivo.

Neste exemplo, os significados diferentes de uma mesma expressão são explorados para 
produzir o humor.
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Muitas cartilhas recorrem a histórias em quadrinhos para falar sobre assuntos polêmicos e importan-
tes, como aids, dengue, drogas, desmatamento, desperdício de água e energia, poluição etc. Com outros 
meios, não atingiriam, sensivelmente, tantas pessoas.

A charge tem características peculiares. Na definição de um estudioso, “a charge é essencialmen-
te política em todos os sentidos da palavra e, obrigatoriamente, carrega grande força crítica, poder 
reivindicatório e contestador. A simbologia das personagens e temáticas de que o chargista se apossa 
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indica e aponta para um mundo vivido. Somente há sentido fazer charge de figuras públicas e que 
sejam reconhecidas pela grande massa da população, que é o que produz o impacto maior no humor” 
(CONFORTINI, 1999:84).
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Embora frequentemente explore o humor, como no exemplo à esquerda, a charge não tem a obrigatoriedade de provocar o riso, até 
porque algumas situações retratadas não são nada engraçadas. O exemplo à direita revela a dificuldade de os japoneses lidarem 
com o vazamento de energia nuclear (provocado pelo maior terremoto de sua história, seguido de um tsunami), que não poderia ser 
controlado com medidas tradicionais (representadas pelo guerreiro samurai).
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A charge reaviva a memória e a história. Como seu “prazo de validade” é curto, exige do leitor 
um acompanhamento dos fatos: o que aconteceu, onde, como, quando e quem está envolvido. Quem 
estiver desprovido dessas informações dificilmente entenderá a charge, seja no que ela tem de ex-
plícito, seja no que tem de implícito.
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Neste exemplo, há uma crítica à elevação do preço do etanol, o que levou proprietários de carros flex a 
abastecê-los frequentemente com gasolina, daí a interpretação de “abstinência de álcool” do carro da 
charge, frequentando o Alcoólicos Anônimos (AA).
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Como linguagens distintas que são, tiras, quadrinhos e charges, como quaisquer outros tex-
tos, não devem ser usados apenas como pretexto. O trabalho com as diversas áreas do saber vai 
muito além da transmissão de conteúdos de seus componentes curriculares. Ele adentra o domínio 
das linguagens, que permeia os saberes específicos. Seus esquemas e fórmulas continuam sendo 
importantes, mas, aliados a outros tipos de texto, tornam-se vigorosos e ganham sentidos mais 
concretos na vida dos alunos.

Os eixos cognitivos
O Enem está estruturado em cinco grandes eixos cognitivos, os mesmos para as quatro áreas do 

conhecimento. Até a edição de 2008, esses eixos cognitivos compunham as cinco competências gerais. 

Afinal, o que são essas “competências”?

Imagine a seguinte situação: você está dirigindo um automóvel, à noite, por uma estrada que une 
duas cidades. De repente, os faróis se apagam. Você se encontra em uma autêntica situação-problema. 
Como resolvê-la, contando apenas com os recursos disponíveis?

Em primeiro lugar, você analisa a situação, respondendo a algumas questões, e a primeira delas deve 
ser: por que os faróis se apagaram?

Você levanta algumas hipóteses, que serão confirmadas ou refutadas. Será que a bateria está 
sem carga? Não, pois você verifica que outros equipamentos elétricos, como a buzina e o rádio, estão 
funcionando normalmente. Será que a lâmpada está queimada? Essa hipótese também não parece 
boa, pois os dois faróis apagaram-se simultaneamente. Nesse momento, você percebe que a causa 
do problema pode ser um fusível queimado. Olhando os fusíveis, você constata que, de fato, um deles 
está com o filamento metálico interrompido, o que ocorre em situação de sobrecarga elétrica.

Com o diagnóstico feito, como resolver o problema? Você não traz consigo fusíveis de reserva, mas 
encontra um clipe de metal, desses usados para prender papéis. Desfazendo as dobras do clipe, você 
o transforma em um “fio” improvisado, coloca-o no lugar do fusível queimado e — eureca! — os faróis 
voltam a funcionar.

Atenção!

Improvisar também é arriscado. Aliás, sem ter verificado a razão da sobrecarga que fez queimar 
o fusível, não se pode excluir a possibilidade de que o “quebra-galho” feito com o clipe de metal 
acabe por provocar um curto-circuito.

Para resolver a situação-problema apresentada, você precisou usar conhecimentos científicos com os 
quais entrou em contato durante sua vida escolar, sendo o mais relevante a informação de que metais são 
bons condutores de eletricidade.

O que estava em jogo não eram apenas conhecimentos, mas determinadas competências, por 
meio das quais você conseguiu estabelecer relações entre situações, fatos, informações, pessoas etc.

Chama-se competência a capacidade de agir eficazmente em determinado tipo de situação, 
apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Veja que foi fundamental saber que “metal 
conduz eletricidade” (esse é um conhecimento), mas só o domínio dessa informação não seria su-
ficiente. Você empregou uma certa competência e fez a correlação que o tornou capaz de agir efi-
cazmente nessa situação, apoiado em um conhecimento, mas sem se limitar a ele. As competências 
não são, em si, conhecimentos, mas são elas que mobilizam, utilizam e integram os conhecimentos.
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A matriz do Enem
A matriz do Enem estrutura-se sobre os cinco 

eixos cognitivos, em associação com as competên-
cias de área, específicas de cada uma das áreas do 
conhecimento que compõem o exame (linguagens 
e códigos, ciências da natureza, ciências humanas 
e matemática). O cruzamento entre os eixos cog-
nitivos e as competências de área define as ha-
bilidades a serem avaliadas, que decorrem das 
competências adquiridas e referem-se ao plano 
imediato do “saber fazer”. 

Esse cruzamento origina uma matriz de refe-
rência, como mostra o esquema abaixo.

EIXOS COGNITIVOS
(OU COMPETÊNCIAS GERAIS)

Competências de área

1

2

...

...

I

H1

II

H2

III

...

IV V

...

Além disso, o documento oficial do Enem incor-
pora um conjunto de conteúdos das diferentes áreas 
do conhecimento, com o objetivo de atuar sobre o 
currículo do ensino médio. Assim, o Enem exige os 
mesmos conteúdos dos vestibulares, mas o forma-
to da prova é diferente. Os estudantes precisam usar 
mais a capacidade de raciocínio e compreensão do 
que a memorização. Estes são os cinco eixos cogniti-
vos sobre os quais se estrutura o Enem: 

I.  Dominar a norma culta da língua portu-
guesa e fazer uso das linguagens ma-
temática, artística e científica. O Enem 
pretende verificar se o aluno é capaz de 
compreender as múltiplas linguagens que 
escrevem a realidade, se é capaz de decifrar 
os diversos códigos verbais e não verbais, 
gerando significado a partir deles. 

II.  Construir e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento para a compreen-
são de fenômenos naturais, de processos 
histórico-geográficos, da produção tec-
nológica e das manifestações artísticas. A 
avaliação desse eixo cognitivo procura aferir 
o conhecimento nas diferentes áreas do sa-
ber. É avaliada a capacidade de empregar 
os conceitos já aprendidos e a capacidade 

de inter-relacioná-los. É importante desta-
car, porém, que não basta ter “decorado” 
fórmulas, resumos e esquemas. É preciso 
conseguir aplicá-los para interpretar corre-
tamente situações concretas.

III.  Selecionar, organizar, relacionar, inter-
pretar dados e informações represen-
tadas de diferentes formas, para tomar 
decisões e enfrentar situações-proble-
ma. O aluno é avaliado por sua capacidade 
de resolver problemas, aplicando conheci-
mentos adquiridos na escola, mas sem se 
limitar a eles, pois assim é na vida prática. 
O Enem procura perceber se o aluno con-
segue abrir a caixa de “ferramentas inte-
lectuais” adquiridas durante a vida escolar, 
escolher a ferramenta mais apropriada e 
usá-la adequadamente.

IV.  Relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimen-
tos disponíveis em situa ções concretas, 
para construir argumentação consisten-
te. A prova do Enem avalia a capacidade 
de argumentação, isto é, se diante de de-
terminado assunto o aluno assume uma 
posição e a defende, usando para isso 
argumentos consistentes. Não se trata de 
“adivinhar” o que o examinador quer, mas 
de expor opiniões com convicção, funda-
mentação e coerência.

V.  Recorrer aos conhecimentos desenvolvi-
dos na escola para a elaboração de pro-
postas de intervenção solidária na reali-
dade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural.  
Verifica a competência para analisar proble-
mas concretos, opinar sobre eles e propor 
soluções, exercendo a cidadania em pleni-
tude. Nesse eixo cognitivo, incluem-se ações 
que visam à proteção dos recursos naturais, 
à preservação dos valores democráticos, às 
estratégias de combate às desigualdades e a 
todas as formas de preconceito e de racismo, 
como atenuar os efeitos perversos da globa-
lização da economia, como lutar pela melho-
ria das condições de vida, saúde e educação 
da população e muitos outros aspectos da 
vida em comunidade.
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•  Ciências humanas e suas 
tecnologias

Se a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões 
de anos, pode-se afirmar que a existência das 
sociedades humanas corresponde a uma minús-
cula fração do tempo de vida do planeta. A na-
tureza preexistiu ao homem; no entanto, foi ele 
quem lhe deu sentido. É a partir de sua presença 
que o mundo adquire significado. Dessa forma, 
todo conhecimento é próprio do homem; toda 
ciência não deixa de ser… humana!

Todavia, o que concebemos como “ciências 
humanas” envolve o conjunto de disciplinas que 
estuda as relações sociais no tempo e no espaço. A 
ética, a cultura, a política e a economia, por exem-
plo, são produtos das relações que os homens esta-
belecem na vida em sociedade e sobre as quais se 
construíram conhecimentos específicos.

Além de reproduzir informações, dominar clas-
sificações ou decodificar símbolos, o que se deve 
aprender? No mundo atual — de transformações 
tão aceleradas e de contradições tão profundas — 
deve-se “aprender a aprender”, e o estudo das hu-
manidades nos capacita a isso. 

Cada vez mais, “conhecer” significa saber in-
formar-se, comunicar-se, argumentar, compreender 
e agir, enfrentando problemas da realidade, partici-
pando politicamente, de forma solidária, elaborando 
críticas ou propostas para a vida em sociedade.

Aprender história, por exemplo, não significa to-
mar conhecimento dos fatos do passado, mas enten-
der o processo histórico como possibilidade de mu-
dança e transformação. Como diria o educador Paulo 
Freire, “o mundo não é; o mundo está sendo”.

O cidadão consciente da história e da sociedade 
não só constata o que ocorre, mas interfere nessas 
ocorrências. Não somos apenas objeto da história; 
acima de tudo, somos sujeitos da história.

O encurtamento das distâncias — associado 
à expansão dos meios de transporte de pessoas, 
de mercadorias e de informações — permite apro-
ximações capazes de romper barreiras culturais e 

aproximar mundos diferentes. Essa nova concep-
ção de espaço influencia os modos de agir e de 
pensar de toda a humanidade.

A geografia também ganhou um novo olhar, 
ao incorporar nos espaços vividos e percebidos uma 
nova dimensão — o espaço virtual, no qual a com-
pressão do tempo-espaço ocorre de forma radical, 
influenciando a maneira como representamos o 
mundo para nós mesmos, um mundo que passa por 
transformações que afetam a vida da comunidade 
planetária em suas mais diferentes escalas. 

As questões ambientais rompem fronteiras, e 
as mudanças climáticas afetam a todos, indiscrimi-
nadamente. Conhecer a dinâmica da Terra torna-se 
fundamental para se agir de forma consciente e so-
lidária, em busca de soluções coletivas que visem à 
preservação do planeta e à inclusão de todos. 

Como participantes — e não como meros ob-
servadores — da vida social, no tempo e no espaço, 
devemos compreender as ciências humanas como 
ciências interpretativas. O conhecimento sobre o 
homem tem intenções políticas, econômicas, am-
bientais e morais; a partir dessas intenções, cons-
troem-se pontos de vista sobre fenômenos da so-
ciedade. Identificar pontos de vista e os interesses 
que representam em certo contexto é fundamental 
para compreendermos os discursos que se constroem 
sobre o mundo.

Enfim, estudamos ciências humanas para 
entender a realidade em que vivemos, para re-
fletir sobre o papel de cada um na vida em so-
ciedade e para compreender que somos agen-
tes de mudança do mundo.

As questões do Enem procuram avaliar a ca-
pacidade de compreensão dos fenômenos geográ-
ficos, históricos, econômicos e sociológicos, bem 
como permitir a reflexão sobre eles. O domínio de 
informações sobre os temas abordados é necessá-
rio, mas é o raciocínio crítico sobre esses conceitos 
e informações que faz toda a diferença.

023-024-Intro_Geo3.indd   23 16/05/14   10:10



24

Ciências humanas e seus objetos do 
conhecimento

·· Diversidade·cultural,·conflitos·e·vida·em·so-
ciedade. Cultura material e imaterial; patri-
mônio e diversidade cultural no Brasil. A con-
quista da América. Conflitos entre europeus e 
indígenas na América colonial. A escravidão e 
formas de resistência indígena e africana na 
América. História cultural dos povos africanos. 
A luta dos negros no Brasil e o negro na forma-
ção da sociedade brasileira. História dos povos 
indígenas e a formação sociocultural brasileira. 
Movimentos culturais no mundo ocidental e 
seus impactos na vida política e social.

·· Formas· de· organização· social,· movimentos·
sociais,·pensamento·político·e·ação·do·Esta-
do.·Cidadania e democracia na Antiguidade; Es-
tado e direitos do cidadão a partir da Idade Mo-
derna; democracia direta, indireta e represen- 
tativa. Revoluções sociais e políticas na Europa 
moderna. Formação territorial brasileira; as regi-
ões brasileiras; políticas de reordenamento terri-
torial. As lutas pela conquista da independência 
política das colônias da América. Grupos sociais 
em conflito no Brasil imperial e a construção da 
nação. O desenvolvimento do pensamento libe-
ral na sociedade capitalista e seus críticos nos 
séculos XIX e XX. Políticas de colonização, migra-
ção, imigração e emigração no Brasil nos séculos 
XIX e XX. A atuação dos grupos sociais e os gran-
des processos revolucionários do século XX: Re-
volução Bolchevique, Revolução Chinesa, Revo-
lução Cubana. Geopolítica e conflitos entre os 
séculos XIX e XX: imperialismo, a ocupação da 
Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra 
Fria. Os sistemas totalitários na Europa do século 
XX: nazifascismo, franquismo, salazarismo e sta-
linismo. Ditaduras políticas na América Latina: 
Estado Novo no Brasil e ditaduras na América. 
Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, reor-
ganização política internacional e os organismos 
multilaterais nos séculos XX e XXI. A luta pela 
conquista de direitos pelos cidadãos: direitos ci-
vis, humanos, políticos e sociais. Direitos sociais 
nas Constituições brasileiras. Políticas afirmati-
vas. Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, 
pobreza e segregação espacial.

·· Características·e·transformações·das·estrutu-
ras·produtivas. Diferentes formas de organiza-
ção da produção: escravismo antigo, feudalismo, 
capitalismo, socialismo e suas diferentes expe-
riências. Economia agroexportadora brasileira: 
complexo açucareiro; a mineração no período 
colonial; a economia cafeeira; a borracha na 
Amazônia. Revolução Industrial: criação do siste-
ma de fábrica na Europa e transformações no 
processo de produção. Formação do espaço ur-
bano-industrial. Transformações na estrutura 
produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, 
as novas técnicas de produção e seus impactos. 
A industrialização brasileira, a urbanização e as 
transformações sociais e trabalhistas. A globali-
zação e as novas tecnologias de telecomunica-
ção e suas consequências econômicas, políticas e 
sociais. Produção e transformação dos espaços 
agrários. Modernização da agricultura e estrutu-
ras agrárias tradicionais. O agronegócio, a agri-
cultura familiar, os assalariados do campo e as 
lutas sociais no campo. A relação campo-cidade.

·· Os·domínios·naturais·e·a·relação·do·ser·hu-
mano·com·o·ambiente. Relação homem-natu-
reza, a apropriação dos recursos naturais pelas 
sociedades ao longo do tempo. Impacto am-
biental das atividades econômicas no Brasil. Re-
cursos minerais e energéticos: exploração e im-
pactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e 
seus aproveitamentos. As questões ambientais 
contemporâneas: mudança climática, ilhas de 
calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da 
camada de ozônio. A nova ordem ambiental in-
ternacional; políticas territoriais ambientais; uso 
e conservação dos recursos naturais, unidades 
de conservação, corredores ecológicos, zonea-
mento ecológico e econômico. Origem e evolu-
ção do conceito de sustentabilidade. Estrutura 
interna da Terra. Estruturas do solo e do relevo; 
agentes internos e externos modeladores do 
relevo. Situação geral da atmosfera e classifica-
ção climática. As características climáticas do 
território brasileiro. Os grandes domínios da ve-
getação no Brasil e no mundo.

·· Representação·espacial.·Projeções cartográ-
ficas; leitura de mapas temáticos, físicos e po-
líticos; tecnologias modernas aplicadas à car-
tografia.
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Atividades
Unidade 1

 C4 • H17 

 1  “A Rota da Seda ferroviária irá inaugurar um novo capítulo 
na história da região. [Repúblicas que acabaram de se tornar 
independentes] reconquistaram sua importância estratégica. O 
reconhecimento da enormidade das reservas de petróleo e gás 
debaixo e ao longo do mar Cáspio deflagrou nas faixas mais 
ao sul dessa região uma onda frenética de instalação de oleo-
dutos para levar esses recursos ao mercado europeu. Hoje, os 
oleodutos encontram-se operacionais, e a TBK [a nova ferro-
via] está sendo construída com o intuito de incentivar um surto 
comercial, transportando produtos europeus para o Oriente e 
gás e petróleo para o Ocidente [...].”

Revista National Geographic Brasil. A nova Rota da Seda, ano 11, n. 126. p. 80.

O trecho acima descreve transformações recentes 

a) no Cáucaso, onde ficam as ex-repúblicas soviéticas como a 
Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão.

b) no Oriente Médio, onde os recursos do petróleo estão sendo 
aplicados em melhorias sociais.

c ) na Rússia, que vem se recuperando economicamente após a 
implosão da federação soviética.

d) na China, hoje chamada de “oficina do mundo” em função do 
elevado crescimento industrial.

e) nos Bálcãs, onde florescem países como Croácia e Eslovênia 
após a guerra civil dos anos 1990.

 C1 • H1 

 2 

Sítio histórico de Tiahuanaco (Bolívia).
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1.  O trecho assinala transformações 
econômico-sociais em países do 
Cáucaso, como as ex-repúblicas 
soviéticas Geórgia, Armênia e Azerbaijão. 
Com base na extração de petróleo e gás 
natural, a região hoje é palco de novos 
investimentos, como a ferrovia TBK, 
intitulada a nova Rota da Seda, alusão à 
antiga estrada e rota comercial entre a 
China e o Império Romano do Oriente, 
atravessando a Ásia central.
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Santuário histórico de Machu Picchu (Peru).

Cidade pré-hispânica de Teotihuacán (México), de ocupação multiétnica, incluindo 
Maias, Zapotecas, Mixtecas, Nahuas e outros povos.

As obras e edificações mostram que na América Latina

a) há registros da diversidade cultural, artística e técnica de povos 
pré-colombianos.

b) houve grande decadência dos povos americanos antes da 
chegada dos europeus.

c ) não houve técnicas construtivas antes da chegada dos europeus.

d) inexistem sítios históricos relevantes para a história da huma-
nidade.

e) havia predominância da vida urbana entre as civilizações pré- 
-colombianas.
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2.  As obras e edificações apresentadas (sítio 
histórico de Tiahuanaco, as cidades pré-
-hispânicas de Teotihuacán e de Machu 
Picchu) foram declaradas patrimônio 
da humanidade pela Unesco pelo seu 
relevante valor histórico e cultural. 
São expressões da grande diversidade 
étnico-cultural, técnica e artística dos 
povos pré-colombianos.
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 C1 • H1 

 3  “Hans Staden [aventureiro alemão]  fez duas viagens ao Brasil, 
a primeira entre 1547 e 1548, e a segunda de 1549 a 1554. 

Na segunda viagem, sua embarcação naufragou e ele foi 
um dos poucos sobreviventes. [...] em São Vicente, passou a 
trabalhar ao lado dos colonizadores portugueses. Foi captu-
rado por um grupo de índios Tupinambá e levado para sua 
aldeia em Ubatuba, onde permaneceu por nove meses. Ao 
voltar para a Europa, em 1557, lançou o livro Duas Viagens 
ao Brasil [...]. 

Gravura de Hans Staden, A carne é assada.

‘Foi assim que Deus Todo-poderoso, o Deus de Abraão, 
Isaac e Jacó, ajudou-me a escapar da violência dos terríveis 
selvagens’ (Hans Staden).”

A imagem acima foi publicada no livro Hans Staden e des-
creve parte do ritual antropofágico praticado pelos Tupinambá.

CATELLI JR., R. História: texto e contexto. São Paulo: Scipione, 2006. p. 153-154.

Com base nas informações, é correto afirmar que os registros de 
Hans Staden

a) mostraram a similaridade existente na época entre hábitos 
culturais indígenas e europeus.

b) auxiliaram a disseminar a visão de que esta terra era habitada 
por selvagens antropófagos.

c ) indicavam aceitação de práticas antropofágicas como traço 
cultural peculiar dos nativos.

d) condenavam a visão da Igreja Católica, que aceitava os rituais 
antropofágicos dos indígenas.

e) revelavam compreensão do significado dos rituais antropofá-
gicos entre nativos do Brasil.
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3.  O texto e a imagem revelam como se 
disseminou a ideia, na época, por meio 
dos escritos de Hans Staden, de que 
os povos que habitavam as terras que 
mais tarde vieram a ser o Brasil eram 
selvagens canibais. Alguns grupos 
sacrificavam inimigos de prestígio e 
comiam a sua carne, pois acreditavam 
poder incorporar a força e o poder 
daquele que fosse devorado. A Igreja 
Católica e os jesuítas concordavam 
que a guerra seria permitida contra 
esses grupos, pois o canibalismo era 
inaceitável e incompreensível para os 
europeus.
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 C1 • H2 

 4  “Uma das lembranças mais agradáveis que tenho da minha 
infância é a de meu avô me ensinando a ler. Mas não ler as pa-
lavras dos livros e, sim, os sinais da natureza, sinais que estão 
presentes na floresta e que são necessários saber para poder 
nela sobreviver. Meu avô deitava-se sobre a relva e começava 
a nos ensinar o alfabeto da natureza: apontava para o alto e 
nos dizia o que o voo dos pássaros queria nos informar. 

[...] E ele nos ensinava com muita paciência, com a certeza 
que estava sendo útil para nossa vida adulta. Aos poucos fui 
percebendo que aquilo era uma forma natural de aprendizado 
e que tudo era real. [...] 

Hoje, pensando naquele tempo, sinto que a sabedoria dos 
povos indígenas está além da compreensão dos homens e 
mulheres da cidade. Não apenas pelo fato de serem socie-
dades diferenciadas, mas por terem desenvolvido uma leitura 
do mundo que sempre dispensou a escrita, pois entendiam 
que o próprio mundo desenvolve um código que precisa ser 
compreendido. E apenas os alfabetizados nesta linguagem são 
capazes de fazer esta leitura.”

MUNDURUKU, Daniel. A escrita e a autoria fortalecendo a identidade. 
Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/iniciativas-indigenas/

autoria-indigena/a-escrita-e-a-autoria-fortalecendo-a-identidade>.   
Acesso em: 17 fev. 2014.

Com base no depoimento de Daniel Munduruku, é correto afir-
mar que

a) os meios necessários para registrar saberes que constituem 
sua memória e identidade estão ausentes nas sociedades 
tradicionais.

b) a linguagem oral, diferentemente de outras expressões, não é 
um meio válido para registrar e comunicar saberes que cons-
tituem a identidade de um povo.

c ) saberes sobre o mundo natural transmitidos pela linguagem 
oral estão ausentes da lista de elementos que fazem a memó-
ria e identidade dos povos.

d) tradicionalmente, os povos ágrafos abriram mão de registrar 
saberes construídos ao longo do tempo, vivendo numa espé-
cie de presente eterno.

e) a linguagem oral é utilizada por povos tradicionais para cons-
truir e transmitir saberes de uma geração a outra e preservar 
conhecimentos e sua memória e identidade.

 C1 • H3 

 5  “O Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do 
mundo, levou [...] cerca de 2,2 milhões de pessoas às ruas de 
Belém (PA). [...]

X

4.  O texto de Daniel Munduruku é 
um relato sobre o modo como são 
construídos e transmitidos os saberes 
na cultura de seu povo, com destaque 
para o papel da linguagem oral como 
um modo de apreender as realidades 
do mundo e construir sua memória e 
identidade.
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Durante o percurso, a multidão de fiéis segue uma imagem 
de Nossa Senhora de Nazaré desde a Igreja da Sé até a Igreja 
Basílica da cidade. O trajeto tem 3,6 quilômetros. 

 [...] O cortejo de hoje [10 out. 2010] demorou 5 horas e 30 
minutos, o que é considerado rápido.

Como é tradicional – esta foi a 218a edição do Círio na ci-
dade –, o local mais dramático e extenuante da procissão foi a 
corda, que fica atrelada à berlinda na qual a imagem da santa 
é colocada.”

MAGALHÃES, João C. Círio de Nazaré reúne 2,2 milhões em Belém (PA). 
Folha de S.Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/

poder/812738-cirio-de-nazare-reune-22-milhoes-em-belem-pa.shtml>. 
Acesso em: 17 fev. 2014 (com adaptações).

O Círio de Nazaré reúne 2,2 milhões em Belém (PA).

A notícia se refere a um(a) 

a) evento que simboliza o sincretismo religioso na região.

b) culto associado à difusão de religiões afro-brasileiras.

c ) dramatização de ritual pagão comum nos países ibéricos.

d) festa religiosa da tradição católica implantada no país.

e) ritual que combina tradições religiosas católicas e africanas.

 C1 • H4 

 6  “Eu diria que a gente tem uma grande mudança no sentido de 
cultura durante o século XX. Até uma certa fase do século XX, 
cultura é um cabedal, um capital, é algo que se acumula. Então, a 
pessoa culta é a pessoa que conhece línguas etc. Num certo mo-
mento do século XX, começa a mudar isso. Começa a haver uma 
explosão de outras formas culturais e, ao mesmo tempo, uma não 
aceitação dessa ideia de que eu vou acumulando conhecimento.”

Renato Janine Ribeiro. Filósofo e professor da Universidade de São Paulo. 
Coleção Cultura Viva, Cenpec, São Paulo, 2010 (vol. 1, CD-ROM).
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5.  O Círio de Nazaré é uma das maiores 
festas religiosas da tradição católica 
em todo o mundo. Ela ocorre na cidade 
desde o ano de 1793, no mês de 
outubro, consistindo em uma procissão 
de devotos de Nossa Senhora de 
Nazaré em que a imagem da santa é 
levada da Catedral de Belém à Basílica 
Santuário.
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“Alguns trabalham [com a ideia] de cultura em oposição à 
natureza, mas a leitura contemporânea que todos nós fazemos 
cada vez mais pensa a cultura dentro do ambiente, dentro da 
própria relação com a natureza.”

Alfredo Manevy. Secretário Executivo do Ministério da Cultura. Coleção 
Cultura Viva, Cenpec, São Paulo, 2010 (vol. 1, CD-ROM).

Com base nas concepções expostas, infere-se que

a) se ampliou a noção de cultura, envolvendo hoje variadas 
dimensões da vida social.

b) a noção de cultura permanece ligada ao seu sentido original, 
de cultivo da terra.

c ) nas sociedades contemporâneas, a cultura é pensada separa-
damente da natureza.

d) a cultura hoje é adquirida na escola, com a apropriação de 
conhecimentos científicos.

e) houve estagnação do significado de cultura, dada a redução 
das manifestações culturais.

 C1 • H5 

 7   “Em 1980, tais atributos [...] levaram Ouro Preto a ser a pri-
meira cidade brasileira agraciada pela Unesco [...]. Trinta anos 
depois, o desafio de aliar a preservação dos seus bens com 
a crescente urbanização persiste. De acordo com um estudo 
da Universidade Federal de Viçosa [MG], há proliferação de 
cupins, as encostas vêm sendo ocupadas de forma ilegal e o 
tráfego de veículos provoca rachaduras nas antigas moradias.”

Revista National Geographic Brasil, ano 11, n. 127, out. 2010. p. 27.

Os atributos da cidade e o título com o qual ela foi agraciada são, 
respectivamente:

a) sítios arqueológicos com vestígios do antigo homem americano – 
Patrimônio Cultural Nacional.

b) remanescentes de flora e fauna tropicais – Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica.

c ) traçado das vias e edificações do período colonial – Patrimônio 
Cultural da Humanidade.

d) arquitetura, objetos e modos de vida pré-colombianos – Patri-
mônio Cultural Nacional.

e) arquitetura e traçado urbano modernos – uma das Sete Mara-
vilhas do Mundo Moderno.

 C3 • H11 

 8  “Eu, EL REI, faço saber aos que este Meu Alvará de Lei vi-
rem que, considerando o quanto convém que os Meus Reais 
domínios da América se povoem, e que para este fim pode 
concorrer muito a comunicação com os Índios por meio de 

X

6.  Com base nos excertos escolhidos, 
conclui-se que houve  desenvolvimento 
e ampliação da noção de cultura, 
incorporando a ideia de que cultura 
não é somente a letrada ou escolar e 
que hoje existem variadas formas de 
expressão cultural.

X

7.  A cidade de Ouro Preto foi declarada 
Patrimônio Cultural da Humanidade, 
em 1980, pela Unesco em função 
da presença de arquitetura barroca 
colonial em edificações e igrejas e pelo 
traçado das vias, tortuosas e cobertas 
de paralelepípedos. 
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casamentos, declaro que Meus Vassalos deste Reino e da Amé-
rica que casarem com as Índias não ficarão com infâmia algu-
ma, antes se farão dignos de Minha Real atenção; e que nas 
terras em que se estabelecerem serão preferidos para aqueles 
lugares e ocupações que couberem na graduação de suas pes-
soas, e que seus filhos e descendentes serão hábeis e capazes 
de qualquer emprego, honra ou dignidade [...].”

D. José I, Rei de Portugal, Alvará de 4 de abril de 1755. Em: DIMENSTEIN, 
G.; RODRIGUES, M. A.; GIANSANTI, A. C. Dez lições de sociologia para 

um Brasil cidadão. São Paulo: FTD, 2008. p. 28.

O alvará assinado pelo rei português instituiu, no Brasil colonial,

a) a proibição da miscigenação, condenando casamentos entre 
brancos e indígenas.

b) o patriarcalismo poligâmico, permitindo ao colonizador portu-
guês ter várias esposas.

c ) a autorização para a vida conjugal entre brancos europeus e 
mulheres indígenas.

d) a permissão para a vida conjugal envolvendo pessoas brancas, 
negras ou indígenas.

e) a eliminação da discriminação racial, a permitir união conjugal 
entre os que aqui viviam.

 C3 • H11 

9   “Durante a colonização do Brasil, entre as ações da Contrar-
reforma apoiadas declaradamente pelo governo português, a 
Inquisição teve especial destaque. Esse tribunal havia sido 
criado em 1203 pelo papa Inocêncio III para ‘inquirir’ os acu-
sados de desvirtuar ou abandonar os ensinamentos cristãos. 
Sua atuação foi tão eficiente que em 1229 se tornou uma insti-
tuição permanente com a finalidade específica de julgar como 
‘criminosas’ as pessoas adeptas de heresias [...]. 

No Brasil, para fiscalizar práticas religiosas de colonos, es-
cravos e indígenas, houve visitas de inquisidores ao nordeste 
em 1591, 1618 e 1627, ao sul em 1605 e 1627 e ao Pará entre 
1763 e 1769.”

DIMENSTEIN, G.; RODRIGUES, M. A.; GIANSANTI, A. C. Dez lições de 
sociologia para um Brasil cidadão. São Paulo: FTD, 2008. p. 83.

Com base no exposto acima, é correto afirmar que havia no Brasil, 
no período,

a) liberdade religiosa e ampla diversidade cultural.

b) separação entre Estado e igrejas no projeto colonial.

c ) estímulo oficial a crenças não católicas.

d) valorização do sincretismo religioso na colônia.

e) repressão a cultos que não fossem os católicos. 

X 8.  O alvará assinado pelo rei D. José I 
deixa de considerar infame a vida 
conjugal entre brancos europeus e 
mulheres nativas, sem mencionar, 
entretanto, as relações entre brancos 
e negros. A medida representou, na 
prática, a autorização para uma prática 
muito comum, mas que ainda era 
condenada na colônia.

X

9.  No contexto da Contrarreforma 
católica, a visita de inquisidores ao 
Brasil colônia nos séculos XVI, XVII e 
XVIII com o apoio da Coroa portuguesa, 
tinha como intenção, entre outras, a de 
controlar ou combater práticas e cultos 
religiosos que não fossem os católicos. 
Não havia, portanto, liberdade religiosa 
nas terras da colônia.
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