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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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 3 Muito se discute a respeito das condições de infraestrutura do Brasil às vésperas de 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
BrasilBrasil
Países desenvolvidos

Brasil

6% 63% 67% 80%

Índia Rússia China

ESTRADAS

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

Com as 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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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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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.
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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
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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.
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5-9
0-4

6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
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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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 3 Muito se discute a respeito das condições de infraestrutura do Brasil às vésperas de 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
BrasilBrasil
Países desenvolvidos

Brasil

6% 63% 67% 80%

Índia Rússia China

ESTRADAS

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

Com as 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.

003-022-EnemFisica1.indd   11 01/04/14   16:44

11

 3 Muito se discute a respeito das condições de infraestrutura do Brasil às vésperas de 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
BrasilBrasil
Países desenvolvidos

Brasil

6% 63% 67% 80%

Índia Rússia China

ESTRADAS

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

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

Meri
dia

no
 d

e G
re

en
wi

ch
 

Tr
óp

ico
 de

 Capricó
rnio 

Eq
ua

do
r 

Trópico de Câncer 

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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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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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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 3 Muito se discute a respeito das condições de infraestrutura do Brasil às vésperas de grandes 
eventos esportivos, como a Copa do Mundo, em 2014, e a Olimpíada de 2016. Um dos “gargalos” 
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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
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Brasil

6% 63% 67% 80%

Índia Rússia China

ESTRADAS

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

Com as 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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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. 
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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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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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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 da natureza e suas 
tecnologias

Vivemos em um mundo no qual as ciências da 
natureza estão de tal maneira presentes no coti-
diano da vida em sociedade que é cada vez mais 
difícil acompanhar a cultura contemporânea sem 
os conhecimentos de biologia, física e química. 
Basta pensar no número de reportagens e man-
chetes de jornais que tratam de temas relativos a 
processos de produção e consumo de energia, a 
novos produtos e serviços disponíveis, a novas for-
mas de terapia e às diferentes formas de poluição, 
todos eles inseparáveis do complexo científico- 
-tecnológico de nossos tempos.

Nesses casos, como argumentar sobre a me-
lhor opção energética para o nosso país? Como re-
conhecer vantagens e desvantagens de cada um 
dos tipos de usina geradora de energia elétrica? E 
como decidir qual é o combustível mais adequado, 
quando se pensa em reduzir os índices de poluição 
atmosférica? 

Você já leu alguma notícia sobre células-tronco 
e clonagem de embriões? E conseguiu entender a 
polêmica gerada quando a liberação das pesquisas 
com células-tronco embrionárias foi julgada pelo 
Supremo Tribunal Federal? Você se posicionou a fa-
vor ou contra a liberação dessas pesquisas? E como 
construiu os argumentos que o ajudaram a tomar 
partido nessa questão? 

Você consegue compreender como se emprega 
o conhecimento biológico para a determinação da 
paternidade ou em casos de investigação criminal? 
Tem acompanhado a publicação dos indicadores de 
saúde referentes à população brasileira, expressos 
em gráficos ou tabelas? E consegue interpretar ade-
quadamente essas informações, de maneira que elas 
lhe descrevam o panorama de saúde do país? 

Você já consultou artigos sobre dengue em re-
vistas de saúde? Encontrou alguma ilustração ou 
esquema representando o ciclo da doença? Con-
seguiu ler e interpretar essas ilustrações, obtendo 
alguma informação a respeito de como a doença é 
transmitida e como se pode evitá-la? 

Esses são apenas alguns exemplos de como os 
conhecimentos de ciências da natureza — aprendidos 
na escola — circulam no mundo e de algumas habi-
lidades que certamente serão avaliadas pelo Enem. 

Em biologia, para que essas habilidades sejam 
desenvolvidas, é necessária uma adequada com-
preensão sobre a origem e a evolução da vida, 
sobre como um ser vivo dá origem a outro, sobre 
os princípios da hereditariedade, da biodiversidade 
e da organização da vida e, especialmente, sobre 
as interações entre os seres vivos e entre eles e o 
ambiente. 

Quando esses princípios são compreendidos, 
torna-se possível encontrar respostas relacionadas 
à manutenção da própria vida e da saúde indivi-
dual e coletiva, à produção dos alimentos e à pro-
dução tecnológica; em última análise, respostas 
referentes à maneira como o ser humano interage 
com o ambiente, assegurando a sobrevivência in-
dividual e a da espécie. 

A partir da compreensão dos princípios da di-
versidade da vida — com destaque à singularidade 
da vida humana —, é necessário avançar em ques-
tões atuais da biologia, podendo-se compreender 
e participar dos debates contemporâneos que se 
realizam em torno dessa temática. 

Quando se trata de conhecimentos químicos, é 
possível estar mais preparado para resolver os itens 
do Enem quando se consegue uma adequada com-
preensão dos processos químicos em estreita relação 
com suas aplicações tecnológicas, ambientais e so-
ciais. Dessa maneira, podem-se levantar hipóteses e 
emitir juízos de valor sobre as situações apresentadas 
nessas questões, optando-se pelas propostas de in-
tervenção mais adequadas. 

Para que isso ocorra, é necessária a aprendi-
zagem de conteúdos que permitam compreender 
a moderna sociedade tecnológica, em especial no 
que se refere a questões relativas ao ambiente, à 
energia, à indústria e aos avanços na área médica 
relacionados aos processos químicos, embasados 
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por conceitos relativos às transformações químicas 
e suas representações, aos materiais, suas proprie-
dades e usos, às transformações químicas e à sua 
dinâmica e equilíbrio e aos compostos orgânicos. 

Em relação aos conhecimentos da física, é ine-
gável que eles também tiveram enorme contribuição 
para que verdadeiras revoluções tecnológicas ocor-
ressem. Não é possível decodificar e interpretar fenô-
menos naturais e tecnológicos — presentes tanto no 
cotidiano imediato quanto na compreensão do univer-
so distante — sem que se recorra a linguagens e con-
ceitos próprios da física. Tais conhecimentos ganham 
sentido quando orientam a ação em situações reais, 
muitas delas simuladas em questões que certamen-
te estarão presentes no Enem, tais como problemas 
ambientais, crises energéticas, leitura de manuais de 
eletrodomésticos, notícias de jornal etc. São situa-
ções e problemas para os quais você terá que mobi-
lizar determinados conhecimentos físicos, tais como 
as condições de equilíbrio, as leis do movimento e as 
de conservação de grandezas físicas, a conceituação  
de trabalho, energia e potência, os princípios que re-
gem fenômenos elétricos, magnéticos e ópticos, assim 
como ondas e radiações. E essas formulações, além de 
se prestarem àquelas aplicações práticas, também dão 
lugar a hipóteses e investigações sobre origem, consti-
tuição e evolução do Universo, entre outras.

Aí reside a diferença: no Enem, você precisa-
rá mobilizar conhecimentos da área de ciências da 
natureza — e das demais áreas — para solucionar 
desafios propostos na forma de questões. Não se 
exigirá o conhecimento pelo conhecimento, mas 
para resolver determinadas situações ou desafios. 
Para tanto, é fundamental que você consiga: 

 · fazer uso das linguagens científicas da física, 
da química e da biologia; 

 · construir e aplicar conceitos da física, da quí-
mica e da biologia para a compreensão de fe-
nômenos naturais e da produção tecnológica; 

 · selecionar, organizar, relacionar, interpretar 
dados e informações representadas de dife-
rentes formas, para tomar decisões e enfren-
tar situações-problema;

 · relacionar informações, representadas de dife-
rentes formas, e conhecimentos disponíveis 
em situações concretas, para construir argu-
mentação consistente;

 · elaborar propostas de intervenção solidária na 
realidade, respeitando os valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural.

Pesquisas recentes na área educacional indi-
cam que, embora o mundo esteja cada vez mais 
impregnado de ciência, nem sempre as pessoas 
agem de acordo com os conhecimentos científicos 
— especialmente na área da energia e da saúde. 
Então, o desafio é este: articular conhecimentos da 
área de ciências da natureza para viver mais e me-
lhor, com mais qualidade e sustentabilidade. 

Ciências da natureza e seus objetos 
do conhecimento

Física

 · Conhecimentos básicos e fundamentais. 
Noções de ordem de grandeza. Notação cien-
tífica. Sistema Internacional de Unidades. Me-
todologia de investigação: a procura de regu-
laridades e de sinais na interpretação física do 
mundo. Observações e mensurações: repre-
sentação de grandezas físicas como grandezas 
mensuráveis. Ferramentas básicas: gráficos e 
vetores. Conceituação de grandezas vetoriais e 
escalares. Operações básicas com vetores.

 · O movimento, o equilíbrio e a descoberta 
de leis físicas. Grandezas fundamentais da 
mecânica: tempo, espaço, velocidade e acele-
ração. Relação histórica entre força e movi-
mento. Descrições do movimento e sua inter-
pretação: quantificação do movimento e sua 
descrição matemática e gráfica. Casos espe-
ciais de movimentos e suas regularidades ob-
serváveis. Conceito de inércia. Noção de siste-
mas de referência inerciais e não inerciais. 
Noção dinâmica de massa e quantidade de 
movimento (momento linear). Força e varia-
ção da quantidade de movimento. Leis de 
Newton. Centro de massa e a ideia de ponto 
material. Conceito de forças externas e inter-
nas. Lei da conservação da quantidade de mo-
vimento (momento linear) e teorema do im-
pulso. Momento de uma força (torque). 
Condições de equilíbrio estático de ponto ma-
terial e de corpos rígidos. Força de atrito, força 
peso, força normal de contato e tração. Dia-
gramas de forças. Identificação das forças que 
atuam nos movimentos circulares. Noção de 
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força centrípeta e sua quantificação. A hidros-
tática: aspectos históricos e variáveis relevan-
tes. Empuxo. Princípios de Pascal, Arquimedes 
e Stevin: condições de flutuação, relação entre 
diferença de nível e pressão hidrostática.

 · Energia, trabalho e potência. Conceituação 
de trabalho, energia e potência. Conceito de 
energia potencial e de energia cinética. Con-
servação de energia mecânica e dissipação de 
energia. Trabalho da força gravitacional e 
energia potencial gravitacional. Forças conser-
vativas e dissipativas.

 · A mecânica e o funcionamento do Universo. 
Força peso. Aceleração gravitacional. Lei da 
gravitação universal. Leis de Kepler. Movimen-
tos de corpos celestes. Influência na Terra: ma-
rés e variações climáticas. Concepções históri-
cas sobre a origem do Universo e sua evolução.

 · Fenômenos elétricos e magnéticos. Carga elé-
trica e corrente elétrica. Lei de Coulomb. Campo 
elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo. 
Superfícies equipotenciais. Poder das pontas. 
Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. 
Resistência elétrica e resistividade. Relações en-
tre grandezas elétricas: tensão, corrente, potên-
cia e energia. Circuitos elétricos simples. Corren-
tes contínua e alternada. Medidores elétricos. 
Representação gráfica de circuitos. Símbolos 
convencionais. Potência e consumo de energia 
em dispositivos elétricos. Campo magnético. 
Ímãs permanentes. Linhas de campo magnético. 
Campo magnético terrestre.

 · Oscilações, ondas, óptica e radiação. Feixes e 
frentes de ondas. Reflexão e refração. Óptica 
geométrica: lentes e espelhos. Formação de 
imagens. Instrumentos ópticos simples. Fenô-
menos ondulatórios. Pulsos e ondas. Período, 
frequência, ciclo. Propagação: relação entre ve-
locidade, frequência e comprimento de onda. 
Ondas em diferentes meios de propagação.

 · O calor e os fenômenos térmicos. Conceitos 
de calor e de temperatura. Escalas termomé-
tricas. Transferência de calor e equilíbrio tér-
mico. Capacidade calorífica e calor específi-
co. Condução de calor. Dilatação térmica. 
Mudanças de estado físico e calor latente de 
transformação. Comportamento de gases 
ideais. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. 
Leis da termodinâmica. Aplicações e fenô-

menos térmicos de uso cotidiano. Compreen-
são de fenômenos climáticos relacionados ao 
ciclo da água.

Química

 · Transformações químicas. Evidências de 
transformações químicas. Interpretação de 
transformações químicas. Sistemas gasosos: 
lei dos gases. Equação geral dos gases ideais, 
princípio de Avogadro, conceito de molécula, 
massa molar, volume molar dos gases. Teoria 
cinética dos gases. Misturas gasosas. Modelo 
corpuscular da matéria. Modelo atômico de 
Dalton. Natureza elétrica da matéria: modelo 
atômico de Thomson, Rutherford, Rutherford- 
-Bohr. Átomos e sua estrutura. Número atômico, 
número de massa, isótopos, massa atômica. 
Elementos químicos e tabela periódica. Rea-
ções químicas.

 · Representação das transformações químicas. 
Fórmulas químicas. Balanceamento de equações 
químicas. Aspectos quantitativos das transfor-
mações químicas. Leis ponderais das reações 
químicas. Determinação de fórmulas químicas. 
Grandezas químicas: massa, volume, mol, massa 
molar, constante de Avogadro. Cálculos este-
quiométricos.

 · Materiais, suas propriedades e usos. Pro-
priedades de materiais. Estados físicos de ma-
teriais. Mudanças de estado. Misturas: tipos e 
métodos de separação. Substâncias químicas: 
classificação e características gerais. Metais e 
ligas metálicas. Ferro, cobre e alumínio. Liga-
ções metálicas. Substâncias iônicas: caracterís-
ticas e propriedades. Substâncias iônicas do 
grupo: cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. Li-
gação iônica. Substâncias moleculares: carac-
terísticas e propriedades. Substâncias molecu-
lares: H2

, O
2
, N

2
, C

2
, NH

3
, H

2
O, HC, CH

4
. Ligação 

covalente. Polaridade de moléculas. Forças in-
termoleculares. Relação entre estruturas, pro-
priedade e aplicação das substâncias.

 · Água. Ocorrência e importância na vida ani-
mal e vegetal. Ligação, estrutura e proprieda-
des. Sistemas em solução aquosa: soluções 
verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. 
Solubilidade. Concentração das soluções. As-
pectos qualitativos das propriedades coligati-
vas das soluções. Ácidos, bases, sais e óxidos: 
definição, classificação, propriedades, formu-
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 C5 • H18 

 25 História da tinta
É muito difícil estabelecer uma data para o surgimento da 

tinta. O homem não estava procurando criar ou inventar algo 
que embelezasse ou protegesse sua casa quando a tinta surgiu, 
mesmo porque, naquela época, ele ainda morava em cavernas. 
Foi graças à incessante necessidade do homem expressar os seus 
pensamentos, emoções e a cultura de seu povo que ela foi des-
coberta. De início, as tintas tiveram um papel puramente estético. 
Somente mais tarde, quando introduzidas em países do norte da 
América e da Europa, onde as condições climáticas eram mais 
severas, o aspecto “proteção” ganharia maior importância. (...)

Os povos pré-históricos fabricavam tintas moendo mate-
riais coloridos como plantas e argila em pó, e adicionando 
água. A técnica empregada era simples, pois as cores eram 
preparadas com os próprios dedos e algumas vezes prensadas 
entre pedras. Usavam-na para a decoração de suas cavernas e 
tumbas, e sobre seus corpos. (...)

As primeiras tintas de escrever foram provavelmente inven-
tadas pelos antigos egípcios e chineses. As datas exatas dessa 
invenção são desconhecidas. Manuscritos de cerca de 2 000 a.C. 
comprovam que os chineses já conheciam e utilizavam nanquim.

Disponível em: <http://www.metalica.com.br/historia-da-tinta>. 
Acesso em: 5 fev. 2014.

A fabricação das tintas vem se aprimorando constantemente. 
Muitas das tintas são fabricadas a partir de corantes naturais 
como o carmim, o urucum, a curcumina, a betalaína (beterraba) 
e a clorofila. Sobre esses corantes há as seguintes informações:

Cor Composição predominante
Matéria- 
-prima

Extração de 
10 mL de corante

Carmim Vermelho

OH

OH

HO

OH

OH
OH

OH

O

O

O

OCH3

HO

HO

Fêmeas des-
secadas de 
cochonilhas

Pesar 50 g da 
matéria-prima, 

acrescentar 200 mL 
de água e deixar 
ferver por 15 min.

Urucum
Amarelo- 

-alaranjado

CH3

CH3

COOCH3

CH3

CH3

COOH

Semente do 
urucuzeiro

Colocar as semen-
tes de urucum em 
imersão em álcool 
por 24 h, à tempe-
ratura ambiente.

Curcumina
Amarelo- 
-escuro H3CO OCH3

HO

O O

OH

Rizoma do 
açafrão-da- 

-índia

Dessecar e 
pulverizar açafrão. 

Pesar 10 g de 
cúrcuma em pó e 
deixar em repouso 
por 12 h em 60 mL 

de acetona.
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Betalaína
Vermelho 

ou amarelo

COOHHOOC

N
+ R2R1

N
H

Beterraba

Pesar 100 g de 
raspas de beter-
raba e deixar em 

imersão em álcool 
por 24 h à tempe-
ratura ambiente.

Clorofila Verde

H2C

H3C

H3C

CH2

CH3 CH3 CH3 CH3

CH3
CH2

CO2CH3

CH3

H

N N

NN

Mg

RH
H

H

H

CH2

CH3

H

H

H

H

O

O

Vegetais 
verdes, algas 
e cianobac-

térias

Picar 100 g de 
folhas verdes (es-
pinafre) e deixar 
em repouso por 
24 h em álcool 
à temperatura 

ambiente.

Sobre a tabela anterior foram feitas três afirmações:

 I – Considerando apenas o carmim e a curcumina, para a extração 
do corante é necessária uma concentração em g/L  _______ 
de cochonilhas do que de açafrão. 

 II – Em relação ao método de extração de todos os pigmentos 
naturais citados, pode-se dizer que a água, o álcool e a ace-
tona são ___________ usados na extração dos corantes na-
turais.

 III –   Para uma mesma temperatura, a(o) ________ é o corante 
com menor coeficiente de solubilidade. 

Escolha a alternativa que completa corretamente as afirmações.

a) maior; solutos; betalaína.

b) menor; solventes; curcumina.

c) maior; solução; clorofila.

d) menor; solutos, urucum.

e) maior; solventes; carmim.

 C5 • H17 

 26 Corais

Recifes de corais artificiais estão sendo usados para acele-
rar o processo de restauração dos recifes naturais. Para isso, a 
Biorock Inc. utiliza armações de aço que são energizadas por 
uma corrente elétrica de baixa voltagem. Isto faz com que os 
minerais da água do mar nelas se prendam, formando uma fina 
camada de calcário. Desse modo, pode-se prender pequenos 

25.  Da tabela:

C 50
0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2

250 g0 g0 g/L/L/Lcochonilhacochonilhacochonilhacochonilhacochonilhas
mmm
VVV ,0 2,0 2

5 55 55 55 55 55 55 55 5 555

C
101010

0 0666
166166166 6 g6 g6 g/L/L/Laçafaçafaçafrãooo

mmmmmmmmm
VVV ,0 0,0 0

  ,  ,  ,166  ,166166166  ,1661665 55 55 55 55 55 5 5

Daí, considerando apenas o carmim e a 
curcumina, para a extração do corante 
é necessária uma concentração em 
g/L maior de cochonilhas do que de 
açafrão. 
O álcool, a acetona e a água são os 
meios utilizados para dissolver os 
corantes, sendo, portanto, solventes.
Como o carmim necessita de fervura 
para ter extraído o seu corante, ele tem 
o menor coeficiente de solubilidade.

X
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pedaços de coral nas armações, que ficam seguras devido ao 
calcário acumulado.

BBC Knowledge, out. 2009, p. 9.

O calcário para a formação dos corais artificiais pode ser obtido 
pela reação:

Ca aq HCO aq CaCO s H O2
3 3 2

2� � �( )  ( ) ( )  (−  )  ( )� CO g
2

Sendo assim, para a formação de 800 g de carbonato de cálcio, será 
necessária uma quantidade de matéria de íons bivalentes iguais a:

a) 2 mol    d) 6 mol

b) 4 mol    e) 8 mol

c) 5 mol

 C7 • H26 

 27 Essências são substâncias aromáticas extraídas de certos vegetais. 
Essas substâncias são utilizadas na fabricação de perfumes, lo-
ções, água de toalete, água de colônia e deocolônia.
A porcentagem da essência é o que caracteriza determinado tipo 
de produto, por exemplo, um produto com 15% (em volume) de 
essência é classificado como perfume, já água de toalete apre-
senta 4% (em volume) de essência.
Abaixo está representada a fórmula estrutural do ocimeno 
(136 g/mol), substância utilizada como essência de jasmim:

Em um frasco de perfume, cuja essência utilizada é de jasmim, de 
225 mL, o número de mol de ocimeno contida é:
(Dado: densidade do ocimeno: 0,80 g/mL)
a) 1,33 c) 2 e) 0,8
b) 0,2 d) 27

 C5 • H17 

 28 Pesquisadores de Piracicaba, no interior de São Paulo, estão utili-
zando casca de eucalipto para a produção de etanol.
A casca do eucalipto possui açúcares solúveis (glicose, frutose e sa-
carose) que, em contato com as leveduras, realizam a fermentação.
Logo após o corte, a casca do eucalipto possui 20% (massa) de 
açúcares. Esse número cai pela metade após dois ou três dias 
(por causa da degradação dos açúcares), por isso o ideal é apro-
veitar o resíduo imediatamente após ser produzido.
Estudos demonstraram que uma tonelada de resíduos, logo após 
o corte do eucalipto, pode gerar 200 quilos de açúcares, quanti-
dade suficiente para gerar 100 litros de etanol.

26.   CaCaCa (a(a(aq) HCHCHCO (O (O (aq)
CaCOCOCO (s(s(s) H) H) H O (O (O (2

2
3O (3O (

3

2� ���

) H�) H
O (−O ( �

 ) C) C) CO (O (O (g)) C�) C) C) C�) C) C 222O (2O (O (O (2O (O (

Da reação acima, observamos que 
os íons bivalentes a que se refere o 
enunciado são de cálcio.

1 100100100

800800800

222
333333333

2

momomol de Ce Ce Ca ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga g100a g100100100a g1001002a g222a g22 dedede CaCaCaCO

momomol dl dl de Ca ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga g800a g800800800a g8008002a g2 d

�a g�a g
�a g�a gx e Ce Ce Cee Ce aCOOO333

x � 8 mol

X

27.  100% do frasco  225 mL
15% do frasco  Vocimeno
Vocimeno= 33,75 mL

Utilizando a densidade do ocimeno, 
temos:
1 mL  0,8 g de ocimeno
33,75 mL  m ocimeno
mocimeno = 27 g

1 mol de ocimeno  135 g

n  27 g

n  = 0,2 mol

X
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O volume de etanol obtido a partir de 100 kg de casca de um 
eucalipto, cortado três dias antes do processo de obtenção do 
etanol, é de:
a) 10 litros    d) 5 litros
b) 100 litros    e) 25 litros
c) 50 litros

 C3 • H10 

 29 E se a estufa em que vivemos for inundada?

César Andrade e Conceição Freitas

(...) O efeito estufa consiste na retenção de calor junto à 
superfície da Terra, em virtude da opacidade dos gases de 
estufa que se concentram na baixa atmosfera e regulam o seu 
equilíbrio térmico. Este efeito possibilita a manutenção de 
uma temperatura média global perto da superfície do plane-
ta da ordem de 15 °C, que seria de –18 °C na sua ausência, 
inviabilizando a vida como a conhecemos atualmente. Assim, 
aquilo que a mídia vulgarmente se refere como efeito estufa 
associado à atividade humana é, na verdade, a potenciação 
de um fenômeno da história geológica do planeta e crucial 
para a biosfera. Os principais gases de estufa (referidos no 
Protocolo de Quioto) representam menos de 1% da composi-
ção da atmosfera: vapor de água, dióxido de carbono, óxido 
nitroso, metano, clorofluorcarbonetos, hidrofluorcarbonetos, 
perfluorcarbonetos e, ainda, hexafluoreto de enxofre, sendo 
estes quatro últimos de origem sintética. No milênio ante-
rior à Era Industrial, a concentração atmosférica dos gases 
de estufa naturais permaneceu relativamente constante. Po-
rém, a sociedade industrializada depende da utilização do 
carvão e dos hidrocarbonetos naturais (gás natural, petróleo) 
como fontes primárias de energia, e o aumento exponencial 
das necessidades energéticas, aliado à desflorestação, trou-
xe como consequência o aumento da concentração de CO

2
 

na atmosfera. O aumento da concentração, na atmosfera, 
dos gases com efeito de estufa deve provocar um aumen-
to da temperatura média e, consequentemente, perturbar o 
clima global. Até há 10 anos, a comunidade científica de-
batia se era possível estabelecer relações seguras de causa-
-efeito entre a tendência de aquecimento observada e o au-
mento da concentração de gases de estufa. Hoje, existe con-
senso sobre esta matéria e a quase totalidade dos cientistas 
aponta a atividade humana como responsável primordial. 
Durante o século XX, a temperatura média superficial aumen-
tou de (0,6 ± 0,2) °C, provavelmente a maior variação positiva 
ocorrida nos últimos 1.000 anos. A verificar-se um dos cená-

28.  

1 t dedede cascacascacasca 200200200 kgkgkg dedede açúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcar
de eueueucaliptcaliptcaliptooo
0,1 t1 t1 t de casccasccasca
dedede eueueucaliptcaliptcaliptcaliptcaliptcaliptcaliptooo

  

    m m m

m 5 20 kg de açúcar

200200200
202020

kgkgkg dedededededededede açúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcar 100100100100100100100100100 L dL dL de ee ee ee ee ee ee ee ee etatatatatatatatatanononolll
kgkgkgkgkgkgkgkgkg dedededededede açúcaçúcaçúcaçúcaçúcaçúcaçúcaçúcaçúc

      
arararaaraaaaraa       V V V V V V V

V 5 10 litros
Como o eucalipto foi cortado três dias antes
do processo de obtenção do etanol, o volume
obtido é a metade, ou seja, 5 litros.

X
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rios de aquecimento mais dramáticos, podemos afirmar que 
nunca o nosso planeta experimentou uma elevação térmica 
tão intensa num intervalo de tempo tão curto, pelo que não 
existe registro geológico das respostas ambientais a esse tipo 
de solicitação – estamos, portanto, a realizar uma experiência 
de dimensão planetária. E se a estufa em que vivemos for 
inundada?

Cadernos Didácticos de Ciência, v. 2, Ministério da Educação de 
Portugal, 2001. Disponível em: <http://eec.dgidc.min-edu.pt/documentos/

publicacoes_caderno_2.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2014.

Baseado no texto e em seus conhecimentos, assinale a alterna-
tiva incorreta:
a) O efeito estufa é o responsável pelo aquecimento da superfí-

cie terrestre, possibilitando a existência de vida nela.
b) Os gases inorgânicos responsáveis pelo efeito estufa são todos 

de origem natural.
c) A industrialização e a demanda crescente de energia po-

tencializam o aquecimento global provocado pelo efeito 
estufa.

d) Vapor-d’água, dióxido de carbono e óxido nitroso são exem-
plos de óxidos polar, apolar e polar, respectivamente.

e) A elevação térmica da Terra se intensificou no último milênio, 
intervalo de tempo esse relativamente curto para tamanha 
mudança.

 C7 • H24 

 30 Para dispersar manifestantes, forças policiais fazem uso de com-
postos orgânicos conhecidos como gás lacrimogênio. Esses com-
postos provocam uma irritação nos olhos, fazendo com que a pes-
soa “chore” involuntariamente. 

Abaixo temos a representação de alguns compostos utilizados 
como gás lacrimogênio:

CH
3
—CO—CH

2
—C CH

3
—CO—CH

2
—Br CH

2 
—— CH—COH

 (cloroacetona) (bromoacetona) (acroleína)

A respeito dos compostos citados, pode-se afirmar:

a) Nos três existe a presença de um halogênio.

b) Os átomos dos compostos encontram-se unidos por ligações 
iônicas.

c) Nos compostos apresentados ocorre a transferência definitiva 
de elétrons, o que leva à formação de íons.

d) A cloroacetona e a bromoacetona diferem em suas estruturas 
apenas pelo halogênio presente em cada uma.

e) Os compostos apresentados não provocam irritação nos olhos.

X

29.  Conforme o texto: 
clorofluorcarbonetos, 
hidrofluorcarbonetos, 
perfluorcarbonetos e, ainda, 
hexafluoreto de enxofre têm origem 
sintética e não natural.

30.  Os compostos apresentados são 
moleculares.

  É possível observar que cloroacetona e 
bromoacetona diferem apenas quanto 
à presença do cloro, no primeiro 
composto, e do bromo, no segundo.

X
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 C5 • H17 

 31  O filósofo grego Lêucipo (século V a.C.) foi a primeira pessoa a 
afirmar categoricamente que todos os acontecimentos têm uma 
causa natural. Isto afasta toda a intervenção do sobrenatural e 
representa a visão científica que mantemos até hoje.

Demócrito (460-370 a.C.), aluno de Lêucipo, adotou e am-
pliou as noções sugeridas por seu mestre. Afirmava, em apro-
ximadamente 440 a.C., como Lêucipo já o fizera anteriormente, 
que toda a matéria era composta de partículas tão minúsculas, 
que nada menor do que elas poderia ser imaginado. Portanto, 
seriam invisíveis e ele denominou-as átomos, derivado da pa-
lavra grega que significa “indivisível”.

ASIMOV, Isaac. Cronologia das ciências e das descobertas. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1993.

O texto do autor Isaac Asimov descreve o estabelecimento do 
conceito de átomo. Esse conceito é importante porque:

a) confirma a hipótese de que a matéria é constituída de ele-
mentos sobrenaturais, como a ideia dos elementos essenciais 
– terra, fogo, ar e água.

b) até hoje se utiliza o conceito de átomo como elemento indivi-
sível que representa a menor partícula da matéria.

c) apoia-se na hipótese de que o átomo é uma esfera indivisível, 
que compõe toda a matéria.

d) permitiu um grande avanço da Ciência, por admitir que a ma-
téria é constituída de partículas minúsculas.

e) foi fundamental para a identificação dos seres vivos, apresen-
tada por Lineu em sua nomenclatura binomial.

 C1 • H3 

 32 Sabe-se que alguns materiais podem emitir luz. Isso ocorre por-
que os elétrons dos átomos presentes em determinado material 
absorvem energia e são excitados, passando para níveis mais al-
tos de energia. Quando esses elétrons retornam aos níveis mais 
baixos, liberam essa diferença de energia, que pode ocorrer na 
forma de luz. Os fogos de artifício são um exemplo disso.

O nome do cientista que acrescentou à evolução do modelo atô-
mico a ideia de níveis de energia é:

a) Dalton

b) Bohr

c) Lavoisier

d) Thomson

e) Rutherford

X

31.  A ideia de partícula elementar persiste 
até os dias atuais. Apenas o que se 
convencionou denominar átomo não é 
mais considerado indivisível, também 
apresentando uma subestrutura.
A hipótese atômica de Dalton 
possibilitou o avanço da Química no 
séculos XVIII e XIX, aliada a princípios de 
conservação de energia.

32.  Bohr complementou o modelo de 
Rutherford 2 que já falava sobre 
os prótons estarem no núcleo e os 
elétrons, na eletrosfera (região ao 
redor do núcleo) 2 com a ideia de 
existirem níveis discretos de energia 
na eletrosfera onde se distribuíam os 
elétrons.

X
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 C3 • H12 

 33 O cobre é um elemento químico de cor avermelhada, do grupo 
11 da tabela periódica, e tem diversas aplicações, como a pro-
dução de ligas metálicas (a mais famosa é o bronze, mistura de 
cobre e estanho), fabrico de peças e utensílios e grande emprego 
na informática. O ouro é um elemento químico de cor dourada, 
também pertencente ao grupo 11 da tabela periódica, sendo uti-
lizado na odontologia, medicina, informática e produção de joias.

Apesar de os dois elementos químicos possuírem grande aplica-
ção, o preço do grama de ouro é cerca de R$ 90,00, enquanto o 
do grama de cobre é de aproximadamente R$ 0,016. A que se 
dá a discrepância entre os valores dos dois elementos químicos?

a) O ouro tem aplicações mais nobres que o cobre, portanto é 
mais caro.

b) O ouro tem coloração dourada, enquanto o cobre não apre-
senta cor característica, não tendo, portanto, grande valor.

c) Ambos têm grande aplicação e como a ocorrência do ouro na 
natureza é muito menor, seu preço é muito maior.

d) Existem muitas reservas naturais de cobre, como as encontra-
das no Chile, enquanto o ouro não ocorre na natureza, neces-
sitando ser produzido em laboratório. 

e) Metais são sempre baratos, pois existem várias reservas na na-
tureza. Por isso o cobre é barato, enquanto o ouro é muito caro.

 C5 • H18 

 34 Todos os organismos conhecidos são totalmente dependentes de 
seis elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogê-
nio, enxofre e fósforo. Porém, a agência espacial norte-americana 
(NASA) anunciou recentemente (dez. 2010) a descoberta de uma 
bactéria diferente de tudo que se conhecia até hoje.

A bactéria (família Halomonadaceae), encontrada no hipersalino 
e tóxico lago Mono, na Califórnia, tem a capacidade de utilizar 
um elemento que não deveria fazer parte da química da vida: 
o arsênio. Para a maioria dos organismos esse elemento é ex-
tremamente tóxico, mas não para essa bactéria, que é capaz de 

33.  O valor de um recurso está relacionado 
principalmente a dois fatores: a sua 
aplicabilidade e sua oferta. Ambos 
os metais (cobre e ouro) têm grande 
aplicação na sociedade atual, mas 
o cobre é muito mais comum na 
superfície terrestre que o ouro. Logo, 
seus valores não serão iguais.

X
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utilizá-lo para construir suas próprias moléculas biológicas, como 
DNA, RNA, ATP e outras. Sabendo que o arsênio substitui um 
dos elementos citados, assinale a alternativa que contém esse 
elemento.

(Dados: 
6
C, 

1
H, 

8
O, 

16
S, 

15
P e 

33
As.)

a) Carbono.    d) Enxofre.

b) Hidrogênio.    e) Fósforo.

c) Oxigênio.

 C7 • H24 

 35 O elemento X é isóbaro do elemento 55Fe
26

, produzido sintetica-
mente para uso em pigmentos, no formato de óxido. Ao mesmo 
tempo, é isótono do elemento 54Cr

24
, que possui várias aplicações, 

como a produção de aço inoxidável ou a cromagem de metais 
por eletrodeposição. Então, como fica a distribuição eletrônica do 
elemento X ?

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s² 3d6 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s² 3d3

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s² 3d5 e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s² 3d2

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s² 3d4

 C5 • H18 

 36 Observe as figuras a seguir.

Elétrons livres

+

– – – – – –

––––––

–

– – – – – –

–––––

+ + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

Modelo de ligação metálica (átomos do metal com carga positiva rodeados por 
nuvem de elétrons).

H H

O

Modelo de ligação covalente (átomo de oxigênio compartilha seus elétrons com 
átomos de hidrogênio).

34.  33As 5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 

15P 5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Observando a distribuição eletrônica 
do As e do P, podemos notar que 
ambos estão na mesma família da 
tabela periódica, possuindo, portanto, 
propriedades químicas semelhantes. 
Sendo assim, o arsênio substitui o 
fósforo nessas bactérias.

X

35.  A alternativa b é a correta.
X é isóbaro de 55Fe26, então 55X.
X é isótono de 54Cr24, que possui 30 
nêutrons (54 2 24 5 30).
Então, o número atômico de X é 
55 2 30 5 25.
Sua distribuição eletrônica é 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s² 3d5.

X

BI
S
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Observando os modelos de ligação metálica e ligação covalente, 
podemos afirmar que:
a) A água é um bom condutor de eletricidade, pois seus elétrons 

estão livres para se movimentar.
b) Metais são bons condutores de eletricidade, pois as nuvens 

eletrônicas que rodeiam os átomos constituem-se de elétrons 
livres que podem se movimentar.

c) Metais são maus condutores de eletricidade, pois seus elé-
trons estão presos entre os átomos da liga metálica.

d) A água é uma má condutora de eletricidade, pois não possui 
elétrons.

e) A água é boa condutora de eletricidade; a prova disso é que 
ela dá choque.

 C4 • H15 

 37 As proteínas, além de constituírem o componente celular mais 
abundante, são as moléculas mais diversificadas quanto à forma 
e função. As funções que desempenham são estruturais e dinâ-
micas. A variedade das funções celulares está relacionada com 
a variedade das estruturas espaciais que uma proteína pode ter. 
A manutenção dessa estrutura é feita por interações, como as 
representadas abaixo.

H3C

— CH HC —

CH3

H3C CH3

HO — C

O
H

O

CH2

CH2

CH2

CH2

S

S

C — CH2

3

4
— CH2 — C — NH+

3 
–O

O
C

—1

2

Considere as afirmações:

  I. Existe compartilhamento de elétrons nas interações indica-
das por 1 e 2.

 II. A interação 3 é de Van der Waals.

III. A ordem decrescente de força das interações é 1 . 4 . 3. 

IV. As proteínas do sistema imunológico e as enzimas são exem-
plos da função dinâmica a que se refere o texto.

A alternativa que contém as afirmações verdadeiras é:
a) I e II.    d) II e IV.
b) I e IV.    e) III e IV.
c) II e III.

36.  Metais são bons condutores de 
eletricidade por causa da mobilidade 
de seus elétrons. Por outro lado, as 
moléculas de água normalmente são 
más condutoras de eletricidade, pois 
seus elétrons estão envolvidos em 
ligações covalentes entre os átomos 
que as constituem.

X

BI
S

37.    I.  Falsa 2 compartilhamento de 
elétrons ocorre apenas na ligação 
covalente, interação 2.

 II. Verdadeira.
III.  Falsa 2 Ligação iônica (4) > ligação 

de hidrogênio (1) > Van der Waals (3).
IV. Verdadeira.

X
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 C7 • H24 

 38 Observe as figuras abaixo.

H

H

H

O — H O — H

O — H

O — H

O — H

O — H

H

H
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H — O

H — O

H

H

    

P P

P

P

P

P

P

P

P
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O
O–O
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O
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CH2

CH2
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H
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H
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H
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GC

C

C
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Figura A        Figura B

Na figura A estão representadas moléculas de água unidas por 
ligações químicas também presentes na estrutura da molécula 
de DNA, ilustrada na figura B. Essas ligações químicas são:

a) ligações peptídicas.   d) ligações complexas.

b) ligações metálicas.   e) ligações de hidrogênio.

c) ligações iônicas.

 C4 • H14 

 39 Ao respirarmos, absorvemos oxigênio (O
2
), que está presente no 

ar, e eliminamos gás carbônico (CO
2
) por meio de uma reação 

química. Quando prendemos a respiração ao fazer um mergulho 
em uma piscina, por exemplo, deixamos de liberar CO

2
, que se 

acumula no sangue. Com o passar do tempo, esse gás combina-se 
com H

2
O, presente em nosso organismo, formando H

2
CO

3
, aumen-

tando a acidez do sangue e oferecendo riscos ao organismo.

O pH é uma medida que indica a acidez de um determinado meio. 
O pH normal do sangue é aproximadamente 7,4. Sabendo-se que 
pH abaixo de 7 é considerado convencionalmente ácido e, acima 
de 7, básico, relacione corretamente o pH com a quantidade de 
CO

2
 no sangue, no caso de uma pessoa que está prendendo a 

respiração para mergulhar em uma piscina.

a) pH 5 4,3; falta de CO
2
 no sangue.

b) pH 5 8,7; excesso de CO
2
 no sangue.

c) pH 5 10,9; excesso de CO
2
 no sangue.

d) pH 5 6,5; excesso de CO
2
 no sangue.

e) pH 5 1,4; falta de CO
2
 no sangue.

Da
w

id
so

n 
Fr

an
ça

38.  A ligação química representada na 
figura A e que une moléculas de água 
é a ligação de hidrogênio. O mesmo 
tipo de ligação é responsável por 
manter unidas as bases de hidrogênio 
presentes nos nucleotídeos das fitas de 
DNA representadas na figura B.

X

39.  Quando prendemos a respiração ao 
fazer um mergulho, deixamos de liberar 
CO2, que fica em excesso no sangue. 
Este gás combina-se com a água 
presente em nosso organismo, e então 
o composto H2CO3 (ácido) é formado 
(pH do meio 5 abaixo de 7).

X
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 C1 • H1 

 40 Leia o texto abaixo e observe a figura.

(...) As cores estão ligadas à luz. Ela vibra com uma rapidez 
variável – chamamos a medida dessa rapidez de frequência. 
Cada frequência corresponde a uma cor.

Entretanto, a própria luz visível é apenas uma parte de uma 
extensão maior de frequências eletromagnéticas.

10–16

1024 1020 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104 102 1001022

10–14 10–12 10–10 10–8 10–6 10–4 10–2 100 102 104 106 108

FM

Ondas de rádio

AM Ondas longas de rádioMicro-ondasIVUVraios Xraios �

� (Hz)

Comprimentos de onda crescentes (�) em nm

400 500 600

Espectro visível

Comprimentos de onda
crescentes (�)

Frequências Crescentes (�)

700

�(m)

(...) Quando um feixe de luz toca algum objeto colorido, 
uma parte deste feixe é refletida, enquanto o restante é ab-
sorvido pelo objeto. Deste modo, só podemos ver a cor cor-
respondente à frequência refletida. Isso quer dizer que a cor 
de um objeto é justamente a cor (ou cores) que o objeto “não 
tem”, ou seja, não absorveu.

Quando vemos a cor de um objeto, estamos vendo apenas 
a cor da parte da luz que é refletida pelo objeto em questão. Se 
um carro é vermelho é porque ele absorve (...) todas a cores, 
menos vermelho – que é refletido para o nosso olho.

Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=1095&sid=9>. Acesso em: 5 fev. 2014.

A cor de uma solução é um fator muito importante para a Quími-
ca. Uma das evidências de que ocorreu uma reação química é a 
mudança de cor. Além disso, em reações ácido-base, utilizamos 
indicadores que, adicionados à solução, fazem-nos constatar o 
grau de acidez dela. O papel tornassol, um dos mais antigos indi-
cadores, fica vermelho quando em contato com soluções ácidas, 
e azul, quando em contato com soluções básicas.
Pedro está realizando uma experiência no laboratório de Química 
de sua escola, com o auxílio de seu professor. Ao final do experi-
mento, Pedro mede a acidez da solução final com papel tornassol.
Sabendo-se que a cor refletida em seus olhos do papel tornassol 
tem comprimento de onda de 687 nm, indique a alternativa certa.

a) Pedro obteve papel tornassol vermelho, portanto a solução 
é ácida.

b) Pedro obteve papel tornassol azul, portanto a solução é ácida.

c) Pedro obteve papel tornassol levemente amarelado, portanto 
a solução é básica.

d) Pedro obteve papel tornassol levemente alaranjado, portanto 
a solução é levemente ácida.

e) Pedro obteve papel tornassol azul, portanto a solução é básica.

X
40.  O espectro visível de luz, segundo o 

gráfico, compreende os comprimentos 
de onda que estão no intervalo de 
400 nm a 700 nm. Como a cor refletida 
do papel tornassol tem comprimento 
de onda equivalente a 687 nm, está 
dentro do espectro visível. Pelo gráfico, 
percebemos que se trata da cor 
vermelha.
O papel tornassol é um indicador que 
fica vermelho em meio ácido, e azul em 
meio básico; portanto a solução é ácida.
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