
 

 

AULÃO ENEM CEFA COC 
 
Exemplos de Redações: 
(PROF° ERICK SOARES) 
 
Introdução: 
MODELO 01: 
Durante o período (...), caracterizado pela (...), foi perceptível a (...), desencadeando a ruptura 
do equilíbrio social proposto por Aristóteles. Todavia, a sociedade pós-moderna, mesmo 
constituída pela globalização do processo informacional, ainda possui dificuldade em (...) seja 
pela (...) seja pela (...). 
EXEMPLO: 
Durante a Antiguidade Clássica, período caracterizado pela consolidação de Atenas e da 
ascensão da racionalidade, foi perceptível a marginalização do idoso em decorrência da 
vulnerabilidade dessa parcela populacional, desencadeando a ruptura do equilíbrio social 
proposto por Aristóteles. Todavia, a sociedade pós-moderna, mesmo constituída pela 
globalização do processo informacional, ainda possui dificuldade em promover a inclusão do 
idoso por meio do respeito e da reformulação da previdência no Brasil. 
MODELO 02: 
A Constituição Federal brasileira, de 1988, garantiu uma série de direitos à população do país 
e, em seu artigo 5°, afirmou a igualdade de todos perante o acesso a esses direitos. No 
entanto, (...) vai de encontro à Carta Magna. Essa situação é ocasionada por (...) e mantida pela 
inoperância estatal no que se refere ao imbróglio. 
EXEMPLO: 
A Constituição Federal brasileira, de 1988, garantiu uma série de direitos à população do país 
e, em seu  
artigo 5°, afirmou a igualdade de todos perante o acesso a esses direitos. No entanto, os 
constates casos de intolerância de gênero, no mercado de trabalho, vai de encontro à Carta 
Magna. Essa situação é ocasionada por uma cultura patriarcal, advinda da formação cultural 
brasileira e mantida pela inoperância estatal no que se refere ao imbróglio. 
MODELO 03: 
Segundo o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem necessita da intervenção do Estado para 
promover o equilíbrio social, a fim de evitar o caos próprio do estado de natureza do homem. 
Nesse sentido, no Brasil contemporâneo, esse caos pode ser representado por (...). Isso é 
ocasionado por (...) e mantido pela dificuldade no acesso aos direitos constitucionais. 
EXEMPLO: 
Segundo o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem necessita da intervenção do Estado para 
promover o equilíbrio social, a fim de evitar o caos próprio do estado de natureza do homem. 
Nesse sentido, no Brasil contemporâneo, esse caos pode ser representado pelo aumento 
exponencial no consumo de drogas lícitas e ilícitas entre os jovens. Isso é ocasionado pela 
padronização de prestígio a esse comportamento e mantido pela dificuldade no acesso aos 
direitos constitucionais de saúde e educação. 
 
DESENVOLVIMENTO 01: 
 
DEFESA DA TESE (TÓPICO FRASAL) 
CONHECIMENTO (REFERÊNCIA) 
PROPOSTA SIMPLES 
Exemplo: 
Tópico: Nesse sentido, ao analisar-se a (PROBLEMA) por uma perspectiva histórica, nota-se 
que fenômenos decorrentes da formação cultural brasileira possuem reflexos na atualidade. 
Proposta simples: Desse modo, evidencia-se a importância da atuação da Escola, por meio da 
discussão do tema, para a transformação dessa realidade.  



 

 

DESENVOLVIMENTO 02: 
DEFESA DA TESE (TÓPICO FRASAL) 
CONHECIMENTO (REFERÊNCIA) 
RETOMADA DO PROBLEMA 
           
EXEMPLO: 
Outrossim, a deficiência de políticas públicas como ( EXEMPLOS )  ocasionam a manutenção do 
( PROBLEMA ) na realidade da nação. Segundo o filósofo inglês Thomas Hobbes, o Estado, em 
troca da liberdade do cidadão, deve garantir a segurança social. No entanto, a atual condição 
de precariedade estatal vai de encontro à proposta do pensador. Dessa forma, fica clara a 
urgência na resolução da problemática. 
 
Outrossim, a deficiência de políticas públicas como                ( EXEMPLOS )  ocasionam a 
manutenção do                         ( PROBLEMA ) na realidade da nação. Segundo Gilberto 
Dimenstein, jornalista brasileiro, em sua obra "Cidadão de Papel" se refere a um cidadão com 
direitos adquiridos, mas não usufruídos e isso acontece na grande maioria, por falta de 
condições fornecidas pelo Estado. Assim, também ocorre com (...), uma vez que o direito a (...) 
é constantemente negado pela atual condição de precariedade estatal brasileira. 
 
CONCLUSÃO 
RETOMADA DA TESE 
PROPOSTA DETALHADA (AGENTE + AÇÃO + MODO + DETALHAMENTO+EFEITO) 
DESFECHO (RETOMADA DE REFERÊNCIA) 
 
Fica evidente, portanto, a necessidade de superação do (PROBLEMA). Para isso, AGENTE deve 
promover ações (AÇÃO), por meio de (MODO + DETALHAMENTO), a fim de (EFEITO). Desse 
modo, os direitos garantidos pela Carta Magna poderão ser efetivados, garantindo, assim, a 
igualdade no país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LITERATURA 
(Professora Elizandra Pires) 
 
QUESTÃO 01 
À garrafa 
 
Contigo adquiro a astúcia 
de conter e de conter-me. 
Teu estreito gargalo 
é uma lição de angústia. 
Por translúcida pões 
o dentro fora e o fora dentro 
para que a forma se cumpra 
e o espaço ressoe. 
Até que, farta da constante 
prisão da forma, saltes 
da mão para o chão 
e te estilhaces, suicida, 
numa explosão 
de diamantes. 
 
A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária 
contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um (a): 
a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na 
expressão “Por translúcidas pões”. 
b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, 
como se em “prisão da forma”. 
c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme 
expressa o verso “e te estilhaces, suicida”. 
d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos 
versos “numa explosão / de diamantes”. 
e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente 
comparada à “garrafa” a ser “estilhaçada”. 
 
QUESTÃO 02 
Casa dos Contos 
 
& em cada conto te cont 
o & em cada enquanto me enca 
nto & em cada arco te a 
barco & em cada porta m 
e perco & em cada lanço t 
e alcanço & em cada escad 
a me escapo & em cada pe 
dra te prendo & em cada g 
rade me escravo & em ca 
da sótão te sonho & em cada 
esconso me affonso & em 
cada claúdio te canto & e 
m cada fosso me enforco & 
 



 

 

O contexto histórico e literário do período barroco-árcade fundamenta o poema Casa dos 
Contos, de 1975. A restauração de elementos daquele contexto por uma poética 
contemporânea revela que 
a) a disposição visual do poema reflete sua dimensão plástica, que prevalece sobre a 
observação da realidade social. 
b) a reflexão do eu lírico privilegia a memória e resgata, em fragmentos, fatos e personalidades 
da Inconfidência Mineira. 
c) a palavra “esconso” (escondido) demonstra o desencanto do poeta com a utopia e sua 
opção por uma linguagem erudita. 
d) o eu lírico pretende revitalizar os contrastes barrocos, gerando uma continuidade de 
procedimentos estéticos e literários. 
e) o eu lírico recria, em seu momento histórico, numa linguagem de ruptura, o ambiente de 
opressão vivido pelos inconfidentes. 
 
QUESTÃO 03 
Isto 
 
Dizem que finjo ou minto 
 udo que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação.  
Não uso o coração.  
Tudo o que sonho ou passo 
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço  
Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda.  
Por isso escrevo em meio  
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio,  
Sério do que não é. Sentir? 
Sinta quem lê! 
 
 Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto, e criar foi a grande finalidade 
de sua vida. Poeta da “Geração Orfeu”, assumiu uma atitude irreverente. 
Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor 
a) revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escritura do texto.  
b) considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. 
c) associa o modo de composição do poema ao estado de alma do poeta. 
d) apresenta a concepção do Romantismo quanto à expressão da voz do poeta. 
e) separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. 
 
QUESTÃO 04 
Texto 1 
  
O Morcego 
 
Meia-noite. Ao meu quarto me recolho.  
Meu Deus! E este morcego! 
E, agora, vede: 
Na bruta ardência orgânica da sede,  
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho.  
“Vou mandar levantar outra parede...” 



 

 

Digo. Ergo-me a tremer. 
Fecho o ferrolho 
E olho o teto. 
E vejo-o ainda, igual a um olho, 
Circularmente sobre a minha rede! 
Pego de um pau. Esforços faço. Chego  
A tocá-lo. Minh’alma se concentra 
Que ventre produziu tão feio parto?!  
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 
 Imperceptivelmente em nosso quarto!  

ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994. 
 Texto 2  
 
O lugar-comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro 
e do horroroso, dificulta que se veja, na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico, o 
comportamento analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica. 
Em consonância com os comentários do texto 2 acerca da poética de Augusto dos Anjos, o 
poema O morcego apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma estética capaz 
de: 
a) reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos na poesia. 
b) expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro. 
c) representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho 
existencial.  
d) abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico 
acerca do cotidiano.  
e) conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense 
na estrutura lírica da poesia. 
 
QUESTÃO 05 
Antiode 
 
Poesia, não será esse 
o sentido em que 
ainda te escrevo: 
flor! (Te escrevo: 
flor! Não uma 
flor, nem aquela 
flor-virtude – em 
disfarçados urinóis). 
Flor é a palavra 
Flor; verso inscrito 
no verso, como as 
manhãs no tempo. 
Flor é o salto 
da ave para o voo: 
o salto fora do sono 
quando seu tecido 
se rompe; é uma explosão 
posta a funcionar, 
como uma máquina, 
uma jarra de flores. 

MELO NETO, J. C. Psicologia da composição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997 (fragmento). 



 

 

A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente 
explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito 
lírico propõe a recriação poética de 
a) uma palavra, a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir 
novos significados. 
b) um urinol, em referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. 
c) uma ave, que compõe, com seus movimentos, uma imagem historicamente ligada à palavra 
poética. 
d) uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-
Revolução Industrial. 
e) um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. 
 
QUESTÃO  06 
Receita 
  
Tome-se um poeta não cansado, 
Uma nuvem de sonho e uma flor, 
Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
Uma veia sangrando de pavor. 
Quando a massa já ferve e se retorce 
Deita-se a luz dum corpo de mulher, 
Duma pitada de morte se reforce, 
Que um amor de poeta assim requer. 

SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. Alfragide: Caminho, 1997. 
 Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-
se em função do propósito comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois 
a) introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. 
b) explicita as etapas essenciais à preparação de uma receita. 
c) explora elementos temáticos presentes em uma receita. 
d) apresenta organização estrutural típica de um poema. 
e) utiliza linguagem figurada na construção do poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HISTÓRIA 
(Prof: Antônio Roza) 
 
07.(G1 - cps 2012)  O termo cidadania teve sua origem no modo de vida das antigas cidades de 
Grécia e Roma. 
Leia atentamente o texto a seguir que traz uma das interpretações sobre a cidadania na 
Antiguidade. 
 
Se quisermos definir os cidadãos dos tempos antigos por seu atributo mais essencial, é 
necessário dizer-se que cidadão é o homem que pratica a religião da cidade. É o que honra os 
mesmos deuses da cidade. 
O estrangeiro, pelo contrário, é aquele a quem os deuses da cidade não protegem, e que não 
tem nem mesmo o direito de invocá-los. As leis da cidade não existiam para ele. 
 
De acordo com a interpretação de Coulanges, é correto afirmar que o conceito de cidadania da 
Antiguidade greco-romana era  
a) estabelecido de acordo com critérios monoteístas, pois havia crença em um único Deus.    
b) baseado no princípio de que todos os habitantes da cidade tinham os mesmos direitos.    
c) definido por critérios de nobreza, já que os reis determinavam quem eram os cidadãos.    
d) relacionado à prática religiosa de cada cidade, por isso a cidadania era vetada aos 
estrangeiros.    
e) aplicado, por meio de uma Constituição, a todos os que haviam nascido em território greco-
romano.    
 
08. (Pucrs 2017)  A respeito da estrutura social que predominou na Europa Ocidental durante a 
Idade Média, afirma-se: 
I. O feudalismo veio a substituir o sistema escravista com a queda do Império Romano do 
Ocidente, no que tange às relações sociais e à produção de bens materiais. 
II. A sociedade medieval se caracterizou por diferentes formas de relações de trabalho, que 
podia ser executado por servos, trabalhadores livres e escravos por dívidas. 
III. Os vilões eram pequenos proprietários livres, detentores de alguns direitos; entretanto, 
estavam submetidos aos senhores feudais. 
IV. Na sociedade estamental medieval, a nobreza, além do controle de terras, era responsável 
pelas atividades militares; e o clero, além das funções religiosas, tinha importante influência 
política e ideológica. 
 
Estão corretas as afirmativas  
a) I, II e III, apenas.    
b) I, II e IV, apenas.    
c) I, III e IV, apenas.    
d) II, III e IV, apenas.    
e) I, II, III e IV.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

09. (Ufsc 2014)   

 
Sobre manifestações e movimentos populares na história, é CORRETO afirmar que:  
 
01) Gandhi foi um líder da luta pela independência da Índia e defendeu a resistência pacífica 
da população através de boicotes a produtos ingleses, greves, jejuns e da recusa a pagar 
impostos.    
02) na Romênia do final da década de 1980, Nicolau Ceaucescu respondeu com violência às 
manifestações pela democracia naquele país. A repressão foi eficaz no sentido de impedir a 
queda do ditador.    
04) o movimento das sufragistas era composto de mulheres que reivindicavam o direito ao 
voto. As duas guerras mundiais foram importantes para ressaltar o papel feminino na 
sociedade, mas a conquista do direito ao voto foi desigual em diferentes países.    
08) a Guerra do Vietnã foi alvo de várias manifestações que ocorreram em diversas partes do 
mundo. “Faça amor, não faça guerra” foi um dos slogans presentes nas manifestações da 
década de 1960.    
16) as manifestações de Maio de 68 na França tiveram seu fim com a rendição do general De 
Gaulle e a escolha de Daniel Cohn-Bendit para a Presidência daquele país.    
32) diversas manifestações contra o apartheid ocorreram na África do Sul. A vitória de Nelson 
Mandela nas eleições presidenciais foi um dos elementos importantes para o 
restabelecimento dos direitos políticos e sociais dos negros no país.    
64) no final da década de 1980, uma multidão se reuniu na Berlim Oriental reivindicando o 
direito de passar para o lado ocidental da cidade. Apesar da pressão popular, a unificação das 
duas Alemanha não pôde se concretizar.    
A soma dos itens corretos é:  
a) 45                        
b) 15                     
c) 48                    
d) 23                   
e) 71 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
10. (Mackenzie 2009)   

 
 
O termo "pelego", com o sentido presente na crítica citada, foi forjado, na política brasileira,  
a) na Era Vargas, quando os sindicatos foram legalizados, estando, entretanto, atrelados ao 

Ministério do Trabalho, resultando em um processo de despolitização da classe operária.     

b) durante o governo JK, quando a intensa penetração de capital estrangeiro levou a mudanças 

na legislação trabalhista, em defesa da classe operária.     

c) no curto governo Jânio Quadros, quando os sindicatos foram fechados, em uma tentativa de 

conter as agitações de caráter socialista que ocorriam no país.     

d) durante o governo de João Goulart, como sendo uma característica de sua política social de 

esquerda, reflexo da aliança política estabelecida com o governo Fidel Castro.     

e) durante a Ditadura Militar, que transformou os sindicalistas em agentes políticos oficiais de 

repressão aos movimentos de contestação dos trabalhadores urbanos. 

 
11. (Enem PPL 2016)   

 



 

 

A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular e pode ser traduzida como : 
a) a campanha popular que confrontava a legitimidade das eleições indiretas no país.    

b) a manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado.    

c) as passeatas realizadas em prol do fim da Ditadura Militar no Brasil e na Argentina.    

d) os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura.    

e) o movimento que exigia o direito à igualdade de voto para homens e mulheres.    

 
12. (G1 - ifpe 2016)  Nos últimos meses, a sociedade brasileira tem convivido com inúmeras 
denúncias de corrupção envolvendo altos escalões da administração pública, além de 
renomados políticos de diversas siglas partidárias. É atuante a famosa “Operação Lava Jato” 
que tem efetuado prisões, proferido sentenças e acordado delações premiadas com 
envolvidos no escândalo do “Petrolão”. O PT (Partido dos Trabalhadores), ao lado do PMDB e 
outras siglas, tem sido alvo das investigações a cargo da justiça brasileira. Sobre o Partido dos 
Trabalhadores, considere as afirmativas que se seguem. 
 
I. Foi fundado em 1980, no contexto da “abertura política” promovida ainda pelos últimos 
presidentes do regime militar. 
II. Tem, entre seus destacados representantes, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e a 
presidente Dilma Rousseff, afastada recentemente do poder num processo de impeachment. 
III. Devido às suas propostas claramente de cunho socialista, elegeu, na última eleição de 2014, 
governadores para a imensa maioria dos estados brasileiros. 
IV. Criado pelo presidente Getúlio Vargas, na década de 1940, ressurgiu com a Nova República, 
notabilizando-se por suas propostas assistencialistas, a exemplo do “Bolsa Família”. 
V. Se apresenta como um partido de extrema esquerda, defendendo uma revolução proletária 
no País e a abolição do sistema capitalista nacional. 
 
Está(ão) CORRETO(S)  
a) apenas I e II.    
b) apenas V.    
c) apenas II, III e V.    
d) apenas III e IV.    
e) I, II, III, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
GEOGRAFIA E ATUALIDADES 
(Professor Isaias) 
 
Aspectos importantes sobre Atualidades que podem despencar no Enem. 
Ao acompanhar o noticiário nacional e internacional ( TV, internet, revistas, etc) tem-se 
observado que algo parece estranho! 
Será que estamos vivendo no processo de globalização, um momento de desglobalização!? 
Vejamos alguns tópicos: 

 Demografia ( estudo da população): temos a problemática dos refugiados do norte da 
África e oriente médio para Europa, bem como os milhares de Venezuelanos que tem 
buscado abrigo no Brasil. 

 A doutrina Truup tem colocado os EUA na contramão da globalização: 

 Nega o acordo de Paris 

 Diz não ao acordo traspacifico TPP 

 Prega a construção de muros na fronteira com o México 

 Se mostra indiferente à reaproximação com Cuba 
 O fim da política do filho único na China 
 Terrorismo X xenofobia na Europa 
 Concentração de riqueza X fome no mundo 
 Expansão das fontes de energias limpas no Brasil / destaque para eólica.  

 
13-(ENEM – 2013) 

 
O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: 
a) Decréscimo da população absoluta 
b) Redução do crescimento vegetativo 
c) Diminuição da proporção de adultos 
d) Expansão de políticas de controle da natalidade 
e) Aumento da renovação da população economicamente ativa. 
 
14-(Enem 2011) As migrações tradicionais, intensificadas e generalizadas nas últimas décadas 
do século XX, expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto 
como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares 
próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e 
trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou 



 

 

radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações 
totalmente diversas.   

IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 
A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na 
formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos 
migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos são 
a) A busca de oportunidades de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. 
b) A necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. 
c) O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. 
d) A expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. 
e) A fuga decorrente de conflitos políticos e o fortalecimento de políticas sociais. 

 
                             Imagem (Foto: Reprodução/Enem) 
A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao: 
a) Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. 
b) Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o 
mercado interno. 
c) Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. 
d) Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de 
trabalhadores. 
e)  Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população 
local. 
 
15. (UERJ 2012/1) 

 
A comparação entre modelos produtivos permite compreender a organização do modo de 
produção capitalista a cada momento de sua história. Contudo, é comum verificar a 
coexistência de características de modelos produtivos de épocas diferentes. 
Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos 
distintos do capitalismo: 
a) organização fabril do taylorismo – legislação social fordista 
b) nível de tecnologia do neofordismo – perfil artesanal manchesteriano 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/03/1.png


 

 

c) estratégia empresarial do toytismo – relação de trabalho pré-fordista 
d) regulação estatal do pós-fordismo – padrão técnico sistêmico-flexível 
 
16. (UEL-PR) 
“Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do mercado. E o mercado, graças 
exatamente à ciência e à técnica, torna-se um mercado global. A ideia de ciência, a ideia de 
tecnologia e a ideia de mercado global devem ser encaradas conjuntamente e desse modo 
podem oferecer uma nova interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que 
ocorrem na natureza também se subordinam a essa lógica.” 

(SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 190.) 
 
Sobre o assunto, é correto afirmar: 
a) As mudanças que ocorrem na natureza independem do mercado, cuja influência se limita às 
produções humanas. 
b) As transformações das diferentes paisagens do globo terrestre independem da ciência, da 
tecnologia e do mercado global. 
c) Grande parte dos impactos ambientais está subordinada às relações existentes entre 
ciência, tecnologia e mercado global. 
d) Para a exploração da natureza numa economia de mercado global, ciência e tecnologia são 
dispensá 
e) As mudanças que ocorrem no mercado global devem ser interpretadas pela subordinação 
deste à lógica da ecologia 
 
17-(PUC-RJ) 

 
Disponível em: . Acesso em: 25 jul. 2013. 
A charge representa uma tensão geopolítica presente no mundo desde o período da Guerra 
Fria e que atinge significativamente a Bacia do Pacífico. Tal tensão recrudesceu devido à: 
a) realização de uma guerra regional entre os EUA e a Coreia do Norte, nos anos de 1980, pelo 
controle da Coreia do Sul. 
b) desobediência do líder norte-coreano Kim Jong-un frente à decisão da OTAN de ratificar o 
fim da produção de armas nucleares. 
c) tentativa norte-coreana de ampliar o seu programa militar nuclear com o intuito de atacar 
os EUA e Japão, e reunificar a Península da Coreia. 
d) intervenção chinesa na guerra entre as duas Coreias, no ano 2000, o que reacendeu o 
desejo norte-americano de reduzir o poder da China na Ásia. 
e) retomada das tensões entre a Coreia do Norte e os EUA após a decisão sul-coreana de se 
reunificar com o norte socialista e ampliar o poderio chinês na região. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
18-(ENEM-2013) Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário 
para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de 
trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água etc. Ainda que o rumo tomado 
pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, 
o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço.  

MARICATO. E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis Vozes. 2001. 
A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão 
das áreas periféricas pelo(a) 
Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. 
Direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de 
serviços. 
Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade 
de vida. 
Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus 
moradores. 
Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu 
emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. 
 
19-(Enem 2007) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável 
para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? 
a)Óleo diesel 
b)Carvão mineral 
c)Gás natural  
d) vento 
 
20-(Enem -2012) A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda 
a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos 
que temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam 
secas periódicas e uma competição crescente por água. 
No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agrcultura produziram impactos 
socioambientais como 
redução do custo de produção. 
b)   agravamento da poluição hídrica. 
c)    compactação do material do solo. 
d)    aceleração da fertilização natural. 
e)    redirecionamento dos cursos fluviais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21-Analise a charge a seguir: 

 
Tirinha sobre as “enxadas paradas” e as “inchadas paradas” 
BARALDI, M. Disponível em: http://www.marciobaraldi.com.br. Acesso em: 29 maio de 2015. 
 
A posição crítica assumida pela charge de Márcio Baraldi aponta um problema social no campo 
e o seu efeito sobre as cidades, que se expressa pela relação entre: 
a) ausência de produtividade e falta de empregos 
b) oportunidades no campo e explosão demográfica 
c) concentração de terras e êxodo rural 
d) ampliação de latifúndios e industrialização 
e) ausência de tecnologia no campo e urbanização 
 
 
 
 

http://www.marciobaraldi.com.br/

