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QUESTÃO 01 
 
A questão exige um nível de maturidade 
elevado, distanciado da média nos círculos 
acadêmicos do Ensino Médio. Trata-se de uma 

boa correlação acerca das diversidades 
culturais. 
 
RESPOSTA: D 
 

 
 
QUESTÃO 02 
 
No texto predomina a linguagem formal. 
 
RESPOSTA: B 
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Questão 03 
 
A dança da chuva é uma manifestação artística 
indígena que tem a função de intervir no ciclo da 
água (só a intenção) tão importante para a vida. A 
dança da chuva seria efetiva se provocasse chuva. 
 
Resposta: E 
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Questão 04 
 
Segundo o texto o ciclo hidrológico na Amazônia 
depende fundamentalmente da evapotranspiração e 
da liberação de NCNs (Núcleo de Condensação de 
Nuvens). 
 
Resposta: B 
 

 
 
Questão 05 
 
Para promover o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia é preciso recuperar áreas desmatadas e 
aumentar a produtividade das pastagens para 
reduzir áreas de criação. 
 
Resposta: E 
 

 
 
 
QUESTÃO 06 
 
(Ver gráfico) 
 

 
 
Conforme demonstra o gráfico o pico do 
desmatamento foi entre 1994 e 1995. 
 
RESPOSTA: D 
 



  

C:\Documents and Settings\victorfirmino\Desktop\REVISAO ENEM.doc 4

       CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN      

 
Questão 07 
 
De acordo com o texto e os projetos apresentados, 
apenas o projeto I atende a lei mencionada, pois é 
possível desenvolver tanto na unidade de proteção 
integral quanto na de uso sustentável. 

 
Resposta: A 
 

 
 
Questão 08  
 
Pela análise do gráfico, o aluno poderia 
desconsiderar as outras alternativas. A 
alternativa correta relaciona uma situação óbvia: 
As unidades de conservação são importantes 
para a preservação dos recursos hídricos e 
manutenção da biodiversidade. 
 
Resposta: D 
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QUESTÃO 09 
 
Onde a floresta cresce, chove em função 
também da evapotranspiração. 
Nem sempre onde chove é onde há oceano e 
existe floresta. 
Muitas vezes no interior dos continentes 
existem desertos. 
 
RESPOSTA: B 
 

 
 
QUESTÃO 10 
 
Mesmo ocorrendo interação ecológica do 
tipo predação do tucano Toco sobre a arara-
azul, nota-se que esta depende daquela 
para a manutenção de seus nichos 
ecológicos no meio, no caso, a presença da 
árvore manduvi para fazer seus ninhos. 
 
RESPOSTA: D 
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QUESTÃO 11 
 
Garantir vitória na próxima rodada. 
 

O X
X

1ª maneira
O

X
X

2ª maneira  
 
 
RESPOSTA: B 
 

 
 
Questão 12 
 
A 12ª questão lança mão de um soneto do 
Arcadismo brasileiro, do poeta Cláudio 
Manuel da Costa e pede que se identifique o 
verso em que o eu-lírico se dirige a seu 
interlocutor. No verso “torno a ver-vos, ó 
montes; o destino” o eu-lírico dirige-se por 
meio do vocativo ou apóstrofe aos montes 
com quem constata que, só no campo, em 
meio aos montes e aos pastores, pode 
encontrar a verdadeira alegria. 
 
Resposta: Letra A 
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QUESTÃO 13 
 

Esta questão se utiliza do mesmo poema 
arcádico da questão anterior.  
O Arcadismo é um movimento literário que privilegia 
o ambiente campestre, bucólico em detrimento do 
espaço urbano, nessa época a metrópole 
portuguesa. O poeta viveu muitos anos em Lisboa e 
essa contradição temática reflete um sentimento 
visível em vários outros sonetos do autor. 
 
RESPOSTA: B 
 
 

 
 
QUESTÃO 14 
 
O uso de “TÁ” em vez de “está” e a 
utilização da expressão “é que” constituem 
marcas de colóquio. 
 
RESPOSTA: A 
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Questão 15 
 
Os símbolos da letra B demonstram confronto (luta), 
pois temos um símbolo de frente ao mesmo 
símbolo, o que nos leva a imaginar duas pessoas 
em luta. 
 
Resposta: B 
 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Pequim 8 fusos horários a Leste de 
Greenwich. 
Amapá 3 fusos horários a Oeste de 
Greenwich. 
Logo 

−

20h8minemPequim

11h (deLesteparaOesteahora éatrasada)
9h8min no Amapá (mesmo fusohorário de Brasília)

 

 
RESPOSTA: A 
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QUESTÃO 17 
 
A questão exigia do aluno o conhecimento 
sobre a política imperialista do neocolonialismo 
no século XIX, a relação do colonizador 
europeu com os povos da África e Ásia pautada 
pelos interesses dos colonizadores. 
 
RESPOSTA: D 
 

 
 
Questão 18 
 
A – Falsa: O benzeno não reage com o 
carvão mineral (processo químico). O que 
ocorre é um processo físico (absorção). 
B – Verdadeira: A menor temperatura de 
ebulição do benzeno, associada a sua 
imiscibilidade com a água, propicia a sua 
eliminação via fervura. 
C – Falsa: A orientação para evitar a pesca 
está associada a impedir que a população 
faça o consumo de peixe contaminado por 
benzeno. 
D – Falsa: O benzeno é menos denso que a 
água e também imiscível com esta. Portanto, 
não seria decantado no fundo do rio. 
E – Falsa: A contaminação se estenderia 
para outros rios que compõem a bacia 
hidrográfica da qual o rio Songhua é 
afluente. 
 
Resposta: Letra B 
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QUESTÃO 19 
 
A partir do texto é possível concluir que o lixo 
eletrônico é um problema que deve ser 
considerado em políticas ambientais. 
 
RESPOSTA: C 
 

 
 
QUESTÃO 20 
 
Segundo o texto, a entrada da espécie 
exógena (exótica) motivou a utilização de 
substância que atuariam no controle 
populacional desta espécie. 
 
RESPOSTA: E 
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QUESTÃO 21 
 
Note que o lado AB do hexágono corresponde a 
metade da diagonal do quadrado original. 

• É claro que a área da figura 3 é igual a 
área da figura 1. 

• Então: 
 

2

2
l

l

l

l  
 

( )

=

=

=

=

=

l

l

l
2

2

2 4
4
2

2 2

A 2 2

A 8cm

 

 
 

RESPOSTA: B 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 22 
 
O nível dos reservatórios de usinas 
hidrelétricas está diretamente relacionado a 
quantidade de chuva, fenômeno este 
causado pela evaporação da água. 
 
RESPOSTA: E 
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QUESTÃO 23 
 
De acordo com o diagrama, dos 50% da 
radiação solar absorvida diretamente pelo solo 
44% retornam à atmosfera. 
 
RESPOSTA: D 
 

 
 
Questão 24 
 
Trecho do texto: 

“O vapor de poços geotérmicos é separado 
da água e é utilizado no funcionamento de 
turbinas para gerar eletricidade. 
Energia térmica →  Energia cinética →  
Energia elétrica 
 

 
 Usina Geotérmica    Usina 
Nuclear 
 
Resposta: Letra D 
 

 
 
 
 
 
 



  

C:\Documents and Settings\victorfirmino\Desktop\REVISAO ENEM.doc 13

       CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN      

Questão 25 
 
Y

0,3 0,8

A1

Y

0,3 0,8

A2

1,0 2,0

 
A1 = Quantidade de luz visível 
A1≅ área do triângulo 

A1 = 
(0,8 0,3)Y

2
−

 

A1 = 
0,5 Y

2
 

A1 = 0,25 Y 
A2 = Quantidade total de energia gasta 
A2≅ área do trapézio 

A2 = 
[(2,0 0,3) (1,0 0,8)].Y

2
− + −

 

A2 = 
(1,7 0,2)Y

2
+

 

A2 = 
1,9 Y

2
 

A2 = 0,95 Y 
 
 
Eficiência Luminosa (EL) 
 

L
Quantidade de luz visívelE

Quantidade total de energia gasta
=  

L
0,25 YE
0,95 Y

=  

 
EL= 0,26 
 
EL≅ 25% 
 
Resposta: C 
 
 

 
 
QUESTÃO 26 
 
O Brasil pode obter vantagens na produção 
de energia a partir da biomassa, já que 
possui muitas áreas não agricultáveis que 
podem ser destinadas para formação de 
Florestas Energéticas. 
 
RESPOSTA: C 
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QUESTÃO 27 
 
A substituição de óleos derivados de petróleo 
por derivados de xisto é conveniente por que o 
Brasil possui a segunda maior reserva mundial 
e nos últimos anos o valor do barril do petróleo 
aumentou de forma significativa. 
 
RESPOSTA: E 
 

 
 
Questão 28 
 
A – Falsa: O processo de obtenção do 
biodiesel não envolve processos de 
fermentação na presença do oxigênio 
(aeróbica). 
B – Verdadeira: O processo de fermentação 
anaeróbica (ocorre na ausência de oxigênio) 
gera reações de redução do carbono, 
transformando os compostos deste elemento 
em metano (CH4). 
C – Falsa: O etanol é um combustível 
valioso, não apresentando boa resposta 
econômica na geração de energia elétrica, 
além de não ser fertilizante. 
D – Falsa: A tecnologia de utilização do 
hidrogênio, atualmente, é economicamente 
desfavorável. 
E – Falsa: O metanol apresenta tropismo 
pelo nervo ótico, provocando cegueira e, até 
mesmo, a morte. 
 
Resposta: Letra B 
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Questão 29  
 
Por ser uma energia renovável, a utilização de 
biocombustível é importante na redução do impacto 
ambiental causado pelo uso de combustíveis 
fósseis. 
 
RESPOSTA: A 
 

 
 
QUESTÃO 30 
 
O apagão ocorreu no biênio 2000-2001. Ver 
gráfico. 
 

 
 

 
RESPOSTA: C 
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QUESTÃO 31 
 

ANO consumo de 
eletricidade (Gwh) 

1975 70 

2005 375 

2035 y 

 
2005 1975 375 70
2035 2005 y 375

305
1 y 375 305

y 375
y 375 305

y 680GWh

− −
=

− −

= ⇒ − =
−

= +

=

 

 
 
RESPOSTA: C 
 

 
 
QUESTÃO 32 
 
A energia éolica é renovável e limpa. 
Entretanto, é mais cara do que a fonte 
hidrelétrica por quilowatt em cerca de 20 
vezes, segundo o texto apresentado. 
 
 
RESPOSTA: B 
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Questão 33 
 
Sendo x o numero de dias em atraso ⇒  
 
x Valor da Mensalidade [M (x)]
1
2
.
.
.

x

500 + 10 + 0,40 . 1
500 + 10 + 0,40 . 2

500 + 10 + 0,40 . x  
 
Então M(x) = 510 + 0,40 x 
 
Resposta: C 
 

 
 
Questão 
34

 
De acordo com o gráfico os aumentos na 
produção correspondem a aumentos no 
rendimento médio do plantio. 
 
Resposta: D 
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Questão 35 
 

 
De acordo com o gráfico o rendimento médio dos 
anos pares foi maior que 1000 kg/ha. Então, se o 
rendimento for mantida nos próximos anos, em 
2012 o rendimento será de aproximadamente 1250 
kg/ha. 
 
Resposta: E 

 
 
 
 
QUESTÃO 36 
 

0

10km

t(?)2,25  
 

S
t

∆
∆

V =  

 

10V = =4,4km/s 4400m/s [improvável para um avião]
2,25s

⎯⎯⎯⎯→

 
10V= =4,4km/min 73,3m/s [improvável para uma  bicicleta]

2,25min
⎯⎯⎯⎯→

 
10V= =4,4km/s 1,2m/s [provável p/ caminhada]

2,25h
⎯⎯⎯⎯→

 
 
 
RESPOSTA: C 
 

 
 
Questão 37 
 
Jean-Baptiste Debret retrata o carnaval 
(Entrudo), festa popular, levando em conta a 
realidade dos escravos. Estes aparecem 
pintando seus corpos ritualisticamente de forma 
bem clara e harmoniosa, portanto a figura 
humana é evidenciada, o que torna a opção D a 
mais coerente. 
 
Resposta: Letra D 
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QUESTÃO 38 
 
A figura da pegada remete ao tema “caminho”. 
 
RESPOSTA: B 
 

 
 
QUESTÃO 39 
 
Questão de História do Brasil, considerada 
bem simples, exigindo algum conhecimento 
e capacidade de interpretação. Pela leitura 
do texto, Joaquim Nabuco afirma que a 
abolição da escravatura foi resultado de uma 
luta de idéias, associada a ações contra a 
organização escravista, com o auxilio de 
proprietários que libertavam seus escravos, 
de estadistas e da ação da família imperial. 
 
RESPOSTA: A 
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QUESTÃO 40 
 
A linguagem visual e verbal da figura remete ao 
dito popular: Com perseverança, tudo se 
alcança. 
 
RESPOSTA: A 
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Questão 41 
 
No terceiro parágrafo, afirma-se que “os ventos 
do noroeste provocam a subida do rio Nilo, o 
que impede que suas águas corram para o mar. 
Isso torna a pimeira afirmação verdadeira. A II é 
falsa, pois o texto diz que esses ventos deixam 
de soprar sem que o rio pare de subir da forma 
habitual.” O que torna a falsa a última afirmação 
é que segundo o texto “o efeito das cheias e 
vazantes não ocorria nos rios de menor parte 
que seguiam a mesma direção do Nilo. 
 
Resposta: Letra A 
 
 

 
 
QUESTÃO 42 
 
Segundo consta na história do judaísmo Javé 
falou a Moisés e a Aarão que os homens 
poderiam comer todo animal quadrúpede, de 
casco fendido, partido em duas unhas, e que 
rumina. 
O porco apesar de ter o casco fendido não é 
ruminante, portanto era considerado impuro. 
 
RESPOSTA: E 
 

 
 
QUESTÃO 43 
 
As corretas são os itens III e IV. 
O item I está errado, pois o teor de colesterol 
na carne branca de frango é maior que o 
toucinho. 
O item II está errado, pois o contrafilé 
apresenta 51mg de colesterol a cada 100g, 
ou seja, 0,051g de colesterol por 100g de 
contrafilé. 
 
RESPOSTA: E 
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QUESTÃO 44 
 
Comparando as tabelas, conclui-se que o 
indivíduo obeso apresenta maiores chances de 
doenças cardiovasculares. 
 
RESPOSTA: C 
 

 
 
QUESTÃO 45 
 
2010 ____ 3,5
2020 ____ x
2030 ____ 5,0

2020 2010 2030 2020
x 3,5 5,0 x

x 3,5 5,0 x
2x 8,5
x 4,25

− −
= ⇒

− −

− = − ⇒
= ⇒
=

 

 
RESPOSTA: D 
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Questão 46 
 
A crônica é um gênero textual que não tem 
compromisso de ser fiel aos fatos da realidade. O 
cronista tem ampla liberdade de desenvolver seu 
tema, o que empresta ao texto caráter estético, 
literário. 
 
Resposta: Letra E 
 

 
 
QUESTÃO 47 
 
Essa questão foi considerada fácil porque o 
aluno deveria interpretar o texto e relacionar 
as alternativas com seu conhecimento 
específico. No texto fica muito claro a 
associação da Peste Negra com o fim dos 
tempos. 
 
RESPOSTA: A 
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QUESTÃO 48 
 
Comparando os gráficos, somamos os itens M1 
e M3, a proporção de óbitos na faixa etária de 
15 é 29 anos é de aproximadamente 50% do 
total de casos. 
 
RESPOSTA: B 
 

 
 
QUESTÃO 49 
 
A intenção da Lei Seca é atenuar os 
acidentes de trânsito e problemas 
relacionados às mudanças, de 
comportamento pela presença de álcool no 
organismo. 
 
RESPOSTA: E 
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Questão 50 
 
P (P) = 36% 
P (Q) = 16% 
P (P Q)∪  = 40% 
 
P (P Q)∪  = P (P) + P (Q) – P (P Q)∩  
P (P Q)∩  = 36% + 16% - 40% 
P (P Q)∩  = 12% 
 
Resposta: A 
 

 
 
Questão 51  
 
As informações apresentadas no gráfico são 
suficientes para se concluir que existem pessoas 
que declaram mais de um motivo para estarem 
vivendo na rua. Entre os motivos estão: 
alcoolismo / drogas; desemprego; problemas 
familiares; perda de moradia e decepção 
amorosa. 
 
RESPOSTA: C 
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Questão 52 
 
A tabela mostra que o tamanho do genoma não é 
diretamente proporcional ao número de proteínas. 
Observe que o arroz tem o genoma maior que do 
homem, mas produz menos proteínas. 
 
Resposta: C 
 

 
Questão 53 
 
A esta errada porque faz referência a região 
codificante. 
Em B o erro está no fato de afirmar que a região 
não-codificante seria uma enzima porém sabemos 
que é o DNA e na letra C afirma que são 
aminoácidos. 
Os genes da região não-codificante podem ser 
responsáveis pela diferenças e não pelas 
similaridades como diz a letra E. Portanto a letra D 
está correta. 
 
Resposta: D 
 

 
 
QUESTÃO 54 
 

• Volume V do cilindro. 
V = 900 . 500 ⇒V = 450000 litros 

⇒V = 450m³ 
 
Economia (E) de água. 

E = 900 . ⎛ ⎞ ⇒⎜ ⎟
⎝ ⎠

10500.
100

E = 45m³ 

 
450m³ ________ 6m 
  45m³ ________ h   ⇒h = 0,6m 
 

⇒ h=60cm  

 
RESPOSTA: B 
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Questão 55 
 
Se cada dedo da mão esquerda equivale a 250 bois 
logo 1265 : 250 dá como resultado 5 dedos da mão 
esquerda mais 18 bois (que é menos que uma 
talha). 
 
Resposta: D 
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Questão 56 
 

 
 
Resposta: C 
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QUESTÃO 57 
 
A interação ecológica entre as Acácias e as 
formigas do tipo 1 é do tipo mutualismo, pois há 
uma obrigatoriedade na interação entre os 
envolvidos. 
 
RESPOSTA: C 
 

 
 
QUESTÃO 58 
 
Outra questão em que o texto é esclarecedor 
para a resolução da questão. No início do texto 
é afirmado que, apesar de algumas iniciativas, 
não houve nenhum processo sistemático de 
catequese na América Inglesa. 
 
RESPOSTA: A 
 

 
 
Questão 59 
 
A velha Totonha, personagem de José Lins do 
Rego, parte de modelos narrativos europeus – 
como lemos, por exemplo, no excerto “havia 
sempre rei e rainha, nos seus contos [...]”, 
remetendo as fontes medievais -, mas imprime 
uma cor local às suas histórias, adaptando-as à 
geografia e aos engenhos nacionais. 
 
Resposta: Letra E 
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QUESTÃO 60 
 
Ótima questão, que compatibiliza muito bem o 
conhecimento acerca do tema “Política de 
Apaziguamento” com a interpretação do texto 
proposto. 
A letra “E”, que poderia causar alguma 
dificuldade do avaliando, resta improcedente 
pois contraria o conteúdo do texto. 
A letra “A”, por sua vez, corresponde 
corretamente aos usos políticos feitos pelo 
comando nazista. 
 
RESPOSTA: A 
 

 
 
QUESTÃO 61 
 
Nesta questão existia um texto sobre a 
trajetória política de Carlos Lacerda. Com 
base nas informações do texto e em 
aspectos relevantes da História brasileira 
entre 1954 e 1964, podemos concluir que, 
na presidência, Juscelino Kubitschek sofrem 
vigorosa oposição de Carlos Lacerda, contra 
quem procura reagir. Sabemos, inclusive, 
que Carlos Lacerda fez oposição à maioria 
dos governantes, neste período citado. 
 
RESPOSTA: E 
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Questão 62 – Gabarito: C 
 
A alternativa C é correta por eliminação dar demais, 
uma vez que o texto não faz alusão aos atentados 
de 11 de setembro. 
 

 
 
Questão 63 – Gabarito: E 
 
A origem dos primeiros hominídeos é datada 
pelos pesquisadores entre 2 e 5 milhões de 
anos, e as pinturas rupestres feitas pelos 
homens pré-históricos foram produzidas a 
alguns milhares de anos. No “calendário 
cósmico” apresentado na questão, que resume 
em um ano o tempo de existência do universo, 
cada mês corresponde a 1,25 bilhão de anos. 
Portanto, as pinturas rupestres são bastante 
recentes quando comparadas com a história do 
universo. 
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A prova de redação deste ano traz como assunto o seguinte ponto: 
 
A relevância da região amazônica para o meio ambiente e para a economia brasileira. 
 
A inovação ficou por conta da introdução de um texto de apoio e de três encaminhamentos para a 
produção escrita. Ou seja, o aluno deveria escolher um dos caminhos abaixo para desenvolver a e 
ressaltar, a partir da escolha, as possibilidades e as limitações da ação escolhida: 
 

1. Na primeira possibilidade de produção escrita, o aluno deveria produzir um texto que 
contemplasse a seguinte questão: suspender completamente e imediatamente o desmatamento 
da Amazônia, que permaneceria proibido até que fossem identificadas áreas onde se poderia 
explorar, de maneira sustentável, madeira de florestas nativas. 

 
# Ao escolher este encaminhamento, caberia ao aluno levantar os possíveis argumentos: 
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POSSIBILIDADES LIMITAÇÕES 

 
• Criação de uma lei que 

determinasse a suspensão 
completa e imediata do 
desmatamento;  

• Ampliação do número de 
agentes responsáveis pela 
fiscalização da área 
indicada; 

• Realização de estudos que 
confirmassem as 
estratégias de 
sustentabilidade da 
floresta. 

 
 

 
• Restrições políticas para 

viabilização de leis, uma 
vez que esta é uma área 
de grandes concentrações 
latifundiárias; 

• O restrito número de 
agentes da lei  para 
fiscalizar uma área de 
tamanha extensão; 

• Carência de recursos 
técnicos que garantam 
credibilidade aos 
resultados. 

 
 

2. Na segunda possibilidade de produção escrita, o aluno deveria produzir um texto que 
contemplasse a seguinte questão: efetuar pagamentos à proprietários de terras para que deixem 
de desmatar a floresta, utilizando-se recursos financeiros internacionais; 

 
 
# Ao escolher este encaminhamento, caberia ao aluno levantar os possíveis argumentos: 
 

POSSIBILIDADES LIMITAÇÕES 
 

• Criação de um fundo 
nacional direcionado à 
arrecadação de verbas, 
inclusive aberta ao capital 
estrangeiro; 

• Levantamento de dados 
que identifiquem os 
proprietários da terra; 

• Viabilizar ao proprietário 
da terra alternativa de 
renda de forma 
sustentável. 

 
 

 
• Amplo processo burocrático e 

falta de credibilidade no 
encaminhamento de verbas 
públicas; 

• A ausência de informações 
relacionadas aos 
latifundiários que muitas 
vezes usam laranjas para 
facilitar a exploração ilegal da 
terra; 

• Carência de subsídios 
governamentais que 
viabilizem o desenvolvimento 
sustentável. 
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3. Na terceira possibilidade de produção escrita, o aluno deveria produzir um texto que 
contemplasse a seguinte questão: aumentar a fiscalização e aplicar pesadas multas àqueles que 
promoverem desmatamentos não-autorizados. 

 
 
# Ao escolher este encaminhamento, caberia ao aluno levantar os possíveis argumentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTÁRIOS 
 
 

 
 COMENTÁRIO DA EQUIPE DE FÍSICA 

 
Apesar de o terno energia surgir durante todo o exame, este não contemplou as principais áreas 
do conhecimento físico. Uma única questão direcionava a Física ao cotidiano dos alunos, e as 
demais, os levaram a interpretar textos e gráficos. 
 

 COMENTÁRIO DA EQUIPE DE GEOGRAFIA 
 
A maioria das questões foram relacionadas a meio-ambiente e a fontes de energia, como ocorre todos os 
anos.  
Embora a prova seja bem redigida e clara, raras são as questões que exigiram do aluno conhecimento 
mais significativo. 
A prova poderia trazer questões com assuntos mais variados e exigir um pouco mais o sendo crítico do 
aluno. 
 

 COMENTÁRIO  DA EQUIPE DE HISTÓRIA 
 
A equipe de História ficou feliz pela disciplina ter sido muito contemplada na prova do ENEM, 
com a presença de dez questões relacionadas á área. 
O nível da prova também se mostrou adequado, compatibilizando as interpretações de textos, 
tabelas e imagens com exigências cognitivas específicas medianas. 

POSSIBILIDADES LIMITAÇÕES 
 

• Ampliação do número de 
agentes responsáveis pela 
fiscalização da área 
indicada; 

• Criação de uma lei que 
determinasse a suspensão 
completa e imediata do 
desmatamento;  

• Levantamento de dados 
que identifiquem as áreas 
que são exploradas 
ilegalmente. 

 
 

 
• Restrições políticas para 

viabilização de leis, uma vez 
que esta é uma área de 
grandes concentrações 
latifundiárias; 

• Restrição à aplicação de leis 
àqueles que, apesar de 
possuírem cargo público, 
estão envolvidos com a 
exploração ilegal da terra. 

• Falta de parâmetros que 
possibilitem a determinação 
das penas em relação ao 
delito cometido. 
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A lamentar, temos apenas o nível elevado da primeira questão da prova, que, por ser a questão 
inicial e exigir alto grau de maturidade, certamente contribuiu para fragilizar psicologicamente 
muitos avaliandos. 
 

 COMENTÁRIO DA EQUIPE DE BIOLOGIA 
 
Prova muito contextualizada, exploraram-se muitas habilidades relacionadas à interpretação de tabelas, 
figuras e esquema, sem deixar de lado conteúdos específicos de Biologia, como ocorreu em anos 
anteriores.  
 

 COMENTÁRIO DA EQUIPE DE LITERATURA 
 
Levando em conta que a prova do ENEM tem por objetivo cobrar conhecimentos de alunos do Ensino 
Médio de todo o território nacional, pode-se afirmar que as questões pertinentes à Literatura Brasileira 
são de bom nível. 
O soneto do poeta Cláudio Manuel da Costa foi explorado em duas questões (12ª e 13ª) e a leitura 
atenta do texto e sua interpretação são fundamentais para a resolução de ambas. A questão 37ª sugere 
ao aluno que a pintura não deve ser desprezada em sua formação cultural. O quadro de Debret, o 
Entrudo, é exposto com suas figuras humanas harmoniosamente dispostas, ainda que mascaradas. 
Saber que Entrudo é o nome precursor do Carnaval é importante para seu acerto. A 46ª questão explora 
uma crônica de Rubem Braga. Depreender que esta espécie literária recria artisticamente temas do 
cotidiano é suficiente para sua resolução. A 59ª questão se apropria de um texto especial de José Lins 
do Rego em que a protagonista, a velha Totonha, minimiza o rude cotidiano das crianças do sertão 
nordestino com a sua arte de contar histórias fabulosas de reis e rainhas que ambienta às personagens e 
a espaços locais, conhecidos de seus privilegiados ouvintes. 
Lamenta-se, no entanto, que os duzentos anos da vinda de D. João VI não tenham sido cobrados por 
meio de textos literários alusivos, assim como Guimarães Rosa e Machado de Assis que também 
comemoram centenário de nascimento e morte, respectivamente. 
As questões de literatura expostas foram bem definidas e servem de estímulo a que os conhecimentos 
dessa matéria sejam ministrados com zelo e eficiência. 
 

 COMENTÁRIO DE QUÍMICA 
 
Pelo 3º ano consecutivo o ENEM não aborda um número considerável de questões relacionadas 
ao conhecimento da Química. 
As duas questões (18 e 28) cobradas nesta prova abordaram assuntos de combustíveis 
alternativos e preservação do meio ambiente, assuntos já esperados pela equipe. 
 
 

 COMENTÁRIO GERAL 
 
Mais uma vez, observava-se que para se obter sucesso no Enem, necessita-se basicamente de 
uma leitura atenta. 
 
 

Boa Sorte! 
 


