
 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Biologia 
Professor: Rubens Oda 

25/08/2014 

Genética 
 
1. Uma prática muito comum no meio rural é o cruzamento endogâmico de animais de criação. 
Os heredogramas I e II abaixo foram montados para se estudar o efeito da endogamia sobre uma 
determinada anomalia genética, que afeta os indivíduos 5a e 4b representados. Não se sabem o 
fenótipo ou o genótipo dos indivíduos 6a e 5b, e todos os outros indivíduos representados são 
normais para o caráter em estudo. 
 

 
Com base nos heredogramas e em seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar, 
EXCETO: 

a) A chance de 5b ser afetada é menor que a chance de 6a ser afetada. 
b) A chance de o indivíduo 6a ser afetado pela anomalia é de 1/9. 
c) O caráter em estudo é certamente autossômico recessivo. 
d) A endogamia aumenta a chance de nascerem indivíduos afetados por caráter determinado 

por gene recessivo, que se apresenta em baixa frequência na população. 
 
 
2. Considere as seguintes formas de herança: 
 
I. Na planta boca-de-leão, há indivíduos homozigotos, cujo genótipo (CVCV) define cor vermelha 
nas flores. Indivíduos homozigotos com genótipos (CBCB) apresentam flores brancas. Os 
heterozigotos resultantes do cruzamento entre essas duas linhagens (CVCB) apresentam flores 
de cor rosa. 
II. Em humanos, indivíduos com genótipos IAIA ou IAi apresentam tipo sangüíneo A e os com 
genótipos IBIB ou IBi apresentam tipo sangüíneo B. Os alelos IA e IB são, portanto, dominantes 
com relação ao alelo i. Por outro lado, o genótipo IAIB determina tipo sangüíneo AB.  
III. A calvície é determinada por um alelo autossômico. Homens com genótipo C1C1 
(homozigotos) ou C1C2 (heterozigotos) são calvos, enquanto mulheres C1C1 são calvas e C1C2 
são normais. Tanto homens quanto mulheres C2C2 são normais.  
 
As formas de herança I, II e III são, respectivamente, exemplos de: 
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a) dominância incompleta, co-dominância e expressão gênica influenciada pelo sexo. 
b) dominância incompleta, pleiotropia e penetrância incompleta. 
c) co-dominância, epistasia e pleiotropia. 
d) epistasia, co-dominância e dominância incompleta. 
e) herança poligênica, dominância incompleta e expressão gênica influenciada pelo sexo. 

 
 
3. O daltonismo é causado por um alelo recessivo de um gene localizado no cromossomo X. Em 
uma amostra representativa da população, entre 1000 homens analisados, 90 são daltônicos. 
Qual é a porcentagem esperada de mulheres daltônicas nessa população? 

a) 0,81 %. 
b) 9 %. 
c) 83 %. 
d) 4,5 %. 
e) 16 %. 

 
 
4. Os heredogramas abaixo representam características autossômicas. Os círculos representam 
as mulheres e os quadrados, os homens. Os símbolos cheios indicam que o indivíduo manifesta a 
característica. 

 
 
 
Supondo que não haja mutação, analise os heredogramas e assinale a alternativa errada. 

a) As informações disponíveis para a família 1 são insuficientes para a determinação da 
recessividade ou dominância da doença 

b) A família 2 apresenta uma doença dominante. 
c) O genótipo dos pais da família 3 é heterozigoto. 
d) Os descendentes da família 3 são todos homozigotos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
5. Em determinada espécie de ave, o gene A condiciona plumagem negra, enquanto que seu 
alelo A1 condiciona plumagem amarela. Aves heterozigóticas para esse caráter apresentam 
plumagem cinzenta. Sabendo-se que esse caráter é ligado ao sexo e que nas aves o sexo 
heterogamético é o feminino, espera-se que o cruzamento entre um macho amarelo e uma fêmea 
negra produza na descendência: 

a) somente machos negros. 
b) somente fêmeas amarelas. 
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c) somente machos cinzentos. 
d) 100% dos machos cinzentos e 100% das fêmeas amarelas. 
e) 100% dos machos negros e 100% das fêmeas amarelas. 
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Gabarito 
 

1. A 
2. A 
3. A 
4. D 
5. D 

 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Redação 
Professor: Rafael Cunha 

26/08/2014 

Introdução 
 

A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

APRESENTAÇÃO  
 
Você já foi ao cinema, certo? Então, você sabe que, antes da exibição do filme escolhido, são 
apresentados os famosíssimos trailers. A função deles é bastante clara: apresentam um filme ainda pouco 
conhecido, revelando a temática principal, os atores, algumas cenas e indicando qual o “tom” que vai 
predominar – suspense, comédia, romance, terror. Acima de tudo, os trailers são utilizados para fazer com 
que você fique desejoso de assistir àquele filme, consumindo mais um pouco de cinema.  
 
Neste módulo, apresentaremos o primeiro parágrafo da sua dissertação – a introdução. Como num trailer, 
ela deve apresentar o tema principal, o “caminho” que será seguido pelo autor e, mais do que isso, deve 
despertar no leitor a verdadeira vontade de ler o texto que está por vir. Dominar os principais fundamentos 
da introdução – o verdadeiro “cartão de visitas” do seu texto - é essencial para atingir a boa nota almejada.   
Vamos em frente? 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Considerações Gerais: 
 

A palavra introdução é formada a partir do verbo latino ducere (levar, transportar, puxar 
sem descontinuidade, conduzir) e do prefixo intro-, derivado do advérbio latino intro “dentro 
(especialmente de casa)”. A partir da etimologia do vocábulo, fica nítido o entendimento do que 
seria o ato de introduzir o texto: conduzir o leitor para o seu interior, dando noções sobre sua 
orientação geral e sua organização.  

Em outras palavras, o leitor deve “sentir-se em casa” já na introdução, de modo que possa 
identificar o tema em discussão e prever, genericamente, qual o posicionamento defendido pelo 
enunciador.  

 
1.2. Funções/Objetivos:  
 

Como acabamos de ver, uma introdução minimamente eficiente deve revelar apenas o necessário 
para situar o leitor no texto, estimulando-o a prosseguir com a leitura. Para que isso aconteça, o 
parágrafo deve conter os dois aspectos anteriormente mencionados: 
 
a) A explicitação do tema, ressaltando a relevância da questão em debate. Essa função é 

sobremaneira importante, uma vez que é a partir dela que o enunciador revela para a banca ter 
compreendido integralmente a proposta. 

b) A sugestão de uma abordagem para o tema, especificando qual o ponto de vista a ser defendido 
ao longo do texto. 

 
 
APROFUNDANDO 
 
Uma introdução, para ser considerada excelente, deve conter um “algo mais”; ela deve ser capaz de 
atrair o leitor, atiçando sua curiosidade. Isso pode ser obtido mais facilmente se nela estiver contida uma 
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tese. Entende-se que a tese é a ideia central do texto, a partir da qual derivam os argumentos. Uma 
tese bem construída garante maior unidade à redação, facilitando o entendimento do leitor.  
 
Observe o exemplo abaixo, retirado de uma redação de aluno que versava sobre a importância das 
políticas afirmativas para um país como o Brasil: 
 

Os últimos governantes brasileiros, independentemente de legendas ou partidos, têm se esforçado 
para manter a credibilidade junto ao eleitorado. No campo social, não são poucas as experiências que 
temos hoje com as chamadas ações afirmativas, cujo representante maior é o Bolsa-Família. Sobre tais 
medidas, é válido salientar que, embora sejam excelentes na teoria, na prática precisam ser 
aperfeiçoadas, a fim de que possamos garantir as reformas de que o Brasil precisa no longo prazo.  
 
O trecho em negrito, correspondente à tese, permite ao leitor perceber três linhas argumentativas que 
serão trabalhadas ao longo do desenvolvimento: 
a. ações afirmativas são excelentes na teoria 
b. necessidade de aperfeiçoamento na prática 
c. garantias não só para o curto, mas também para o longo prazo 
 
Desse modo, o leitor poderá ter uma noção muito mais ampla do que está por vir no texto.  
 

1.3.     Estratégias: 
 

É preciso ressaltar, antes de tudo, que não existe uma “receita” única e infalível para se construir 
uma boa introdução. Isso vai depender de inúmeros fatores, entre eles o conhecimento de mundo do 
enunciador e o entendimento do tema propriamente dito. Contudo, algumas técnicas introdutórias 
podem - e devem - ser assimiladas pelos alunos, a fim de que as funções da Introdução sejam 
cumpridas com a maior eficiência possível e que a banca examinadora possa observar o texto com 
bastante “simpatia” (lembre-se: a primeira impressão conta muito!). Vamos a elas. 
 
1.3.1.       Introdução por Citação dos Argumentos 
 

É a mais tradicional das modalidades de introdução. Consiste em, após fazer uma contextualização 
genérica do tema, construir um rápido “trailer” dos pontos que serão aprofundados no desenvolvimento, 
normalmente com palavras-chave. Costuma-se associar essa estratégia à que vem a seguir 
(“Contextualização Específica”).  
 
Exemplo: 
Tema: Estatuto do Desarmamento 
 

Atualmente, os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade no momento em 
que ligam a tevê ou lêem os jornais: o grande número de crimes cometidos com a manipulação de 
armas de fogo. No intuito de dificultar essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes 
restrições à comercialização desses armamentos em nosso país. Nessa perspectiva, aspectos 
comerciais, sociais e, principalmente, humanos devem ser avaliados para que se chegue a uma 
conclusão minimamente polêmica sobre a questão. 
 
1.3.2.      Introdução por Contextualização Específica 
 

Consiste em relacionar o ponto central da discussão a um panorama, um cenário, um pano de 
fundo, enfim, um painel – construído com o repertório de conhecimentos do enunciador – que enfatiza 
a importância do tema. Os tipos são diversos, e entre eles destacam-se: a introdução por base 
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histórica, a alusão a situação concreta, a enumeração de “flashes” e a apresentação de dados 
estatísticos. A seguir, temos alguns exemplos: 
Exemplos 
Tema: A consciência política do brasileiro. 
 

Durante mais de duas décadas, desde o golpe militar de 64 até a eleição de Fernando Collor de 
Mello como Presidente da República no fim dos anos 80, o brasileiro manteve-se distante das urnas. 
Não é difícil imaginar que, nesse contexto de afastamento eleitoral, a maior parte da população 
também tenha acabado por distanciar-se da própria política. Hoje, o que vemos é uma população 
descrente e desinteressada, que vota mais por receio das punições do que por dever cívico consciente 
e direito cidadão.  
 
Tema: A intolerância no mundo contemporâneo. 
 

Onze de setembro de 2001. Nesse dia, o mundo parava – completamente atônito – em frente à tela 
da televisão. As torres gêmeas caíam e, com elas, simplesmente desmoronava a sensação de 
segurança que certos grupos e países possuíam. Contudo, uma nova grande realidade emergia 
juntamente com a ameaça terrorista: a questão da intolerância no mundo contemporâneo e as formas 
de se combater, em todos os níveis, esse mal.  
 
Tema: Como o brasileiro deve lidar com um país em crise? 
 

Crise econômica. Crise política. Crise ambiental. Crise de valores. Até mesmo crise de energia... 
Infelizmente, é nesse contexto de crise em que vive (sobrevive?) o brasileiro contemporâneo. Para lidar 
com essa situação, diversas medidas são – ou deveriam ser - tomadas, desde o investimento em 
educação, passando pelo combate aos corruptos até a atenção à Floresta Amazônica. Somente desse 
modo se pode evitar a saída derradeira: a porta do avião.  
 
Tema: Analfabetismo funcional no Brasil. 
 

Pesquisas revelam que cerca de setenta por cento dos brasileiros enquadram-se, com maior ou 
menor grau de intensidade, em um dos maiores problemas educacionais de nosso país: o 
analfabetismo funcional. Essa disfunção ocorre quando a pessoa lê e escreve, mas não é capaz de 
entender aquilo que foi lido. Sem dúvida, tal malefício traz diversos prejuízos ao indivíduo e à 
sociedade, devendo ser combatido em sua raiz mais profunda - a educação de base.  
 
1.3.3. Alusões Culturais 
 

Consiste em fazer referências diferenciadas (comparações, pensadores, frases, livros, filmes, por 
exemplo), a fim de chamar a atenção do leitor para a importância da questão.   
 
Exemplo 
Tema: A transgressão às leis no contexto contemporâneo. 
  

Segundo o filósofo grego Aristóteles, “a lei é a razão livre da paixão”. A julgar pelo panorama atual, 
esse precioso ensinamento vem sendo constantemente desvirtuado. Para muitos, a paixão - como 
sinônimo de interesses e desejos pessoais - revela-se elemento inerente à observância de uma lei, e, o 
que é pior, pode ser o pretexto necessário para que esta não seja sequer cumprida.  
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INTERDISCIPLINANDO 
 

Fazer alusões culturais é a estratégia perfeita para o redator poder usar seus conhecimentos de outros 
campos ou disciplinas. A utilização de conceitos da filosofia (como no caso anterior), da biologia, da 
química, da física, da sociologia e da literatura é uma forma excelente de garantir a adesão do leitor ao 
texto. Imagine começar um texto assim: 
 
De acordo com o químico francês Antoine Lavoisier, “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma”. Infelizmente, essa máxima não se mostra válida quando analisamos a situação da violência 
nas grandes cidades brasileiras: muitas ações de segurança são especuladas, muitas vidas são perdidas e 
quase tudo, de fato, tem se transformado – para pior.   

 
1.3.4. Introdução por Conceituação 
 
Exemplo 
Tema: A importância da família.  
 

Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto 
contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, 
seja a escola, seja o meio social, seja a índole de cada um.  No entanto, tudo indica que um fator é 
mais essencial que todos os outros: a presença da família. 
 
1.3.5. Introdução por Questionamento(s) 
 
Exemplo 
Tema: Identidade cultural brasileira. 
 

Muito se discute sobre a existência de uma identidade cultural do brasileiro. De fato, em um contexto 
de globalização como o que vivemos, as dúvidas sobre as marcas de uma verdadeira “brasilidade” 
tendem a surgir. Nesse sentido, cabe perguntar: o que é identidade cultural? Estamos sendo vítimas de 
dominação estrangeira? Podemos perder nossas principais características? É possível se opor à 
globalização, reafirmando nossos traços? 
 

1.4. Fórmulas Desgastadas  
 

Uma “pitada” de originalidade é sempre bem-vinda em qualquer redação, conferindo uma espécie de 
bônus (em termos de nota) ao enunciador. Do mesmo modo, evitar construções previsíveis, se não 
permite ganhos, ao menos evita perdas. Por isso, procure ao máximo evitar construções com formato 
clichê, como “Desde a Antiguidade, o homem (...)” ou “A humanidade, desde os primórdios, (...)”. 
Esse tipo de alusão, além de desgastada, não revela qualquer tipo de base cultural do aluno, já que as 
referências são extremamente genéricas ou inexatas. 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
 
1. O parágrafo abaixo foi construído para uma redação que versava sobre a invasão dos 

estrangeirismos na Língua Portuguesa. Avalie-o, verificando se foram cumpridos os requisitos de 
uma boa introdução: 

 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Redação 
Professor: Rafael Cunha 

26/08/2014 

A Língua Portuguesa não nasceu da forma como é falada e escrita hoje. Ela vem de uma série de 
transformações sofridas pelo Latim, que incorporou elementos estrangeiros e, por assim dizer, evoluiu. 
Nesse sentido, a atual absorção, pela nossa língua, de vocábulos de outros idiomas, principalmente de 
origem norte-americana, não pode ser considerada propriamente uma novidade. Mais do que isso: 
seria paradoxal enxergar a chegada desses termos como uma “invasão” prejudicial.  
 
2. Como vimos na parte teórica, a tese é a ideia central da redação, a partir da qual derivam os 

argumentos. Dito de outro modo, uma tese sólida constitui uma espécie de “espinha dorsal” do 
texto, servindo de base para que a argumentação seja bem sucedida. Sua tarefa, neste exercício, 
consiste em distinguir os parágrafos que possuem tese daquele que não possui, aproveitando, 
ainda, para inferir qual seria a estratégia mais bem construída.  

 
a) Tese explícita 
b) Tese sugerida (ou implícita) 
c) Tese ausente (em suspensão) 
 
Tema: Estatuto do Desarmamento 
 
Introdução 1: 
 
(   )  Assaltos. Sequestros-relâmpago. Homicídios em larga escala. Não, não se trata de um roteiro de 
filme feito para o cinema americano, mas de acontecimentos presentes no dia-a-dia do cidadão das 
grandes cidades. Muitos questionam se existe algum meio para reverter esse processo. Uma lei que 
cria empecilhos para a compra, o porte e o manuseio de armas de fogo tem dado visibilidade à 
questão.  
 
Introdução 2: 
     
 (   )  Assaltos. Sequestros-relâmpago. Homicídios em larga escala. Não, não se trata de um roteiro de 
filme feito para o cinema americano, mas de acontecimentos presentes no dia-a-dia do cidadão das 
grandes cidades. Na tentativa de reverter esse processo, o governo criou um estatuto que estabelece 
limites para o porte de armas de fogo. Na verdade, tal medida revela-se totalmente inócua, já que não 
atinge o verdadeiro causador da violência: o poder paralelo do tráfico.  
 
Introdução 3: 
 
 (   )   Assaltos. Sequestros-relâmpago. Homicídios em larga escala. Não, não se trata de um roteiro de 
filme feito para o cinema americano, mas de acontecimentos presentes no dia-a-dia do cidadão das 
grandes cidades. Um estatuto que limita o porte de armas de fogo foi criado pelo governo para apagar 
esse quadro. Entretanto, uma questão crucial se impõe: é possível diminuir a violência aplicando uma 
lei que só produz efeitos para o cidadão comum? 
 
     

      Observe o parágrafo de introdução abaixo, elaborado por um aluno a partir do tema “De que forma a 
globalização pode afetar a população brasileira?” 
 

Desde o final do século XV, quando os países ibéricos lançaram-se aos oceanos em busca de um 
caminho marítimo para as Índias, o mundo vem se globalizando. Hoje, com o advento das novas 
tecnologias, as fronteiras entre as diversas nações praticamente inexistem, o que, sem dúvida, traz 
inúmeras implicações nos planos econômico, social e cultural de todas as sociedades. Analisar esses 
fatores é de fundamental importância para entender a complexidade do fenômeno. 
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3. Para construir o parágrafo, o referido aluno utilizou-se de duas estratégias de introdução distintas. 

Identifique-as, retirando o(s) trecho(s) que justificam sua resposta. 
 
4. Embora bem escrita do ponto de vista formal/estrutural, a introdução apresenta um defeito no que 

diz respeito ao seu conteúdo. Que defeito é esse? Justifique sua resposta baseando-se na 
proposta do tema. 
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Gabarito 
 

1. Trata-se de uma boa introdução.  
a. Contextualização -  A Língua Portuguesa não nasceu da forma como é falada e escrita 

hoje. Ela vem de uma série de transformações sofridas pelo Latim, que incorporou 
elementos estrangeiros e, por assim dizer, evoluiu. Nesse sentido, a atual absorção, pela 
nossa língua, de vocábulos de outros idiomas, principalmente de origem norte-americana, 
não pode ser considerada propriamente uma novidade.   

b. Abordagem - Mais do que isso: seria paradoxal enxergar a chegada desses termos como 
uma “invasão” prejudicial.  

2. C – A – B  
3. Base Histórica (Desde o final do século XV, quando os países ibéricos lançaram-se aos oceanos 

em busca de um caminho marítimo para as Índias, o mundo vem se globalizando.) + Citação dos 
argumentos (o que, sem dúvida, traz inúmeras implicações nos planos econômico, social e cultural 
de todas as sociedades. 

4. O tema pede que o aluno disserte sobre a relação entre a globalização e a população brasileira. 
Entretanto, o parágrafo introdutório não trata da questão brasileira, o que configuraria 
tangenciamento do tema.  
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Desenvolvimento Industrial 
 

1. "As interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de 
pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico. 
Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a frequência de ocorrência, 

caracterizar-se por diversos propósitos conforme a distância e a direção e se realizar através de 

diversos meios e velocidades." 

 (CORRÊA, Roberto Lobato. "Explorações Geográficas". Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 

1997.) 

 

A Revolução Industrial transformou, profundamente, as interações espaciais. Essas mudanças 

são caracterizadas pelo aumento: 

 

I - da circulação de mercadorias, pessoas, recursos financeiros e informações. 

II - da frequência com que as interações passaram a se verificar. 

III - dos fluxos de circulação e comunicação. 

IV - da velocidade através da qual se verifica a progressiva superação do espaço pelo tempo. 

V - das redes geográficas que se tornaram mais complexas e abrangentes. 

 

Assinale o item que indica todas as afirmativas corretas:  
a) I, II, III e IV.    
b) II, IV e V.    
c) I, II e III.    
d) I, II, IV e V.    
e) I, II, III, IV e V.    

 
 
2. Sobre os diferentes tipos de indústrias e a sua dinâmica espacial, assinale a única alternativa 

correta.  
a) As indústrias de bens de produção ou de base produzem bens para outras indústrias, 

gastam muita energia e transformam grandes quantidades de matérias-primas. São 
exemplos desse tipo de indústrias: petroquímicas, metalúrgicas, autopeças, entre outras.    

b) As indústrias de bens de capital ou intermediárias produzem máquinas, equipamentos, 
ferramentas ou autopeças para outras indústrias, como, por exemplo, as indústrias dos 
componentes eletrônicos e a siderúrgica para carros ou aviões.    

c) As indústrias de ponta estão ligadas ao emprego de alta tecnologia, elevado capital e de 
número grande de trabalhadores qualificados. Elas dependem de inovações constantes 
para que sejam possíveis modificações rápidas no processo de produção.    

d) As indústrias de bens de consumo estão divididas em duráveis e não duráveis. A primeira 
se refere à indústria de automóveis, eletrodomésticos e móveis. Já as não duráveis estão 
ligadas ao setor de alta tecnologia.    
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3. Com relação ao tema “Divisão Internacional do Trabalho”, são feitas as considerações a seguir. 
Uma delas, no entanto, não corresponde à realidade. Assinale-a.  

a) O centro da economia mundial representa local do poder de comando, sendo 
predominantes as atividades de controle do excedente das cadeias produtivas, assim como 
de produção e difusão de novas tecnologias.    

b) Um pequeno bloco de economias de mercado, apesar de ser dependente de tecnologia, 
conseguiu alcançar uma posição socioeconômica intermediária, mas ainda permanece 
dominado pela estrutura de poder de comando decorrente do centro capitalista mundial.    

c) A combinação entre o poder militar e as formas superiores de produção na Inglaterra 
possibilitou a este país uma posição de hegemonia na economia mundial ao longo do 
século XIX.    

d) A Divisão Internacional do Trabalho não tende a expressar diferentes fases da evolução 
histórica do sistema capitalista e, sim, as diferentes etapas da especialização dos 
trabalhadores, sobretudo nas indústrias.    

e) As dificuldades de acesso à segunda Revolução Industrial e Tecnológica tornaram bem 
mais complexas as possibilidades de transição de nações periféricas para as nações do 
centro capitalista.    

 
 
4. Observe na figura os diversos modelos locacionais da indústria siderúrgica e analise as 
afirmativas abaixo. 
 

 
 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Geografia 
Professor: Mauricio Martins 

27/08/2014 

I. Nos modelos locacionais da figura, a usina é atraída pelas reservas de ambas as matérias-
primas (carvão e ferro). 

II. Nos modelos locacionais da figura, a usina é atraída pelas reservas de ambas as matérias-
primas (carvão e ferro), pelas reservas de uma dessas matérias-primas ou pelo mercado de 
consumo. 

III. No modelo locacional “G”, a localização da usina está relacionado à presença de matérias-
primas. 

IV. Nos modelos locacionais “G” e “I”, a localização da usina não está relacionada à presença de 
matérias-primas, o que acontece com frequência em siderurgias implantadas nas últimas 
décadas. 

 
São incorretas as afirmativas:  

a) I, II e III    
b) I, II e IV    
c) I e III    
d) II e IV    
e) I, II, III e IV    

 

 

5. "A divisão do trabalho e a mecanização complementam-se e reforçam-se mutuamente. (...) 

somente com a introdução da maquinaria, com seu ritmo constante, é possível realizar o sonho - 

ou o pesadelo - de uma administração exata do tempo e dos movimentos do operário, sem a 

onerosa necessidade de colocar um capataz e um cronometrador atrás de cada um." 

(ENGUITA, Mariano F. "Tecnologia e sociedade: a ideologia da racionalidade técnica, a 

organização do trabalho e a educação". In: SILVA, Tomaz T. da (org.) "Trabalho, Educação e 

Prática Social." Porto Alegre: Artes Médicas, 1991. p.235.) 

 

Tomando como referência a citação acima, podemos afirmar que 

 

I - o Taylorismo, concepção produtivista desenvolvida por Frederick Taylor nos Estados Unidos, 

entre o final do século XIX e início do século XX, tinha como características o controle sobre os 

gestos e comportamentos do trabalhador, com o intuito de evitar o "desperdício de tempo" e a 

decomposição da produção em movimentos monótonos, causando tédio e idiotização do 

trabalhador. 

II - o Fordismo, desenvolvido por Henry Ford, seguiu a trilha aberta por Taylor ao utilizar a linha de 

montagem na fabricação em massa de automóveis, ao fixar o operário em um mesmo posto, 

subordinando-o à máquina. 

III - no mundo contemporâneo, a chamada "desindustrialização" - processo de utilização da 

microeletrônica para a criação de novos postos de trabalho - substituiu os antigos robôs, 

provocando a diminuição do desemprego, melhorando a distribuição de renda em países 

emergentes como o Brasil, e criando novas oportunidades de lazer aos trabalhadores. 
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Assinale  

a) se apenas I e II são corretas.    
b) se apenas I é correta.    
c) se apenas II é correta.    
d) se apenas II e III são corretas.    
e) se todas são corretas.    

 
 
6. Quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas num 
bairro residencial da capital paulista, parecia improvável que dali sairiam peças costuradas para 
uma das maiores redes de varejo do país. Não fossem as etiquetas da loja coladas aos casacos, 
seria difícil acreditar que, através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por 
peça a imigrantes bolivianos que costuravam das 8 da manhã às 10 da noite. 
Os 16 trabalhadores suavam em dois cômodos sem janelas de 6 metros quadrados cada um. 
Costurando casacos da marca da rede, havia dois menores de idade e dois jovens que 
completaram 18 anos na oficina. 

(Adaptado de Época, 04/04/2011). 
 
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. 
 
Identifique na situação descrita na reportagem uma característica de cada um dos principais 
modelos produtivos adotados ao longo do século XX. Identifique estes modelos. 
 
Característica: 

Modelo produtivo: 

Característica:  

Modelo produtivo: 

 
 
7. Leia os textos abaixo e resolva a questão seguinte. 
 
Texto 1: 
 
“A Inditex, um dos maiores grupos de distribuição de moda em nível mundial, conta com mais de 
5000 lojas em 77 países na Europa, América, Ásia e África. Para além da Zara, a maior das suas 
cadeias comerciais, a Inditex conta com outros formatos: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterque. O seu singular modelo de gestão, baseado na 
inovação e na flexibilidade, e a sua forma de entender a moda [...] permitiram-lhe uma expansão 
internacional rápida e uma excelente aceitação dos seus diferentes conceitos comerciais.” 

(Fonte: http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/, acesso em 22/08/2011) 
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Texto 2: 
 
“Fiscais do Ministério do Trabalho flagraram fornecedores da marca de roupas Zara explorando 
bolivianos em condições análogas à escravidão em três confecções no Estado de São Paulo. De 
acordo com a SRTE/SP (Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo), três 
fornecedoras foram alvo da investigação – duas na capital paulista e uma em Americana (127 km 
de SP). As duas oficinas da capital – de propriedade de bolivianos, mas que, segundo a SRTE, 
era de responsabilidade da Zara – tinham, ao todo, 15 funcionários e foram fechadas pela SRTE. 
Os 15 trabalhadores receberam uma indenização conjunta no valor de R$ 140 mil. Em uma das 
oficinas, os fiscais chegaram a encontrar uma adolescente de 14 anos trabalhando. Ela só podia 
sair da oficina, que também servia como moradia, após autorização da chefia do local.” 

(Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/mercado/961047-zara-reconhece-trabalho-irregular-em-3-
confeccoes-de-sp.shtml,acesso em 22/08/2011) 

 
Comparando os dois textos a seguir, explicite as implicações espaciais dos conceitos de 
flexibilidade, internacionalização e terceirização. 
 
Flexibilidade:  
 
Internacionalização:  
 
Terceirização:  
 
 
8.  

O patrono 
 

Um estudo recente encomendado pelo banco BNP Paribas, francês e insuspeito, mostrou que nos 
últimos cinco anos a classe C brasileira cresceu e aumentou sua renda mais do que as classes 
A/B, enquanto as classes D/E diminuíram de tamanho. O que deve interessar a todo o mundo é 
que está se criando uma coisa que até agora não existia no Brasil. E o patrono desta 
transformação não é Karl Marx, é Henry Ford. 
Henry Ford ficou na história porque criou o fordismo, um método revolucionário de produção de 
carros em série que mudou para sempre os costumes e a paisagem da América. 

(Luís Fernando Veríssimo. Adaptado de O Globo, 15/04/2010) 
 
De acordo com o texto, há um elemento do fordismo verificado no Brasil apenas recentemente. 
Aponte esse elemento. Nomeie ainda o atual modelo produtivo capitalista, sucessor do fordismo, 
e apresente duas de suas características, sendo uma em relação à mão de obra e a outra em 
relação à localização industrial.  
 
Elemento: 
 
Modelo produtivo: 
 
Características:  
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9. Observe as imagens abaixo e responda às questões seguintes. 
 

Imagem 1      Imagem 2 

  
Chicago em Fev. 1931 

(Fonte: http://professorandregeografia.blogspot.com.br)     (Fonte:http://core1220fall2012mw12a.wordpress.com) 

 
Identifique o tipo de desemprego apresentado em cada imagem e apresente a diferença entre 
estes. 
 
Imagem 1:  
 
Imagem 2:  
 
Diferença:  
 
 
10. A "acumulação flexível" (...) é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela 

se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 

 (HARVEY, David.  "A Condição Pós-Moderna".  São Paulo: Edições Loyola, 1992.) 

 

O novo padrão tecnológico associado à flexibilidade, referido pelo autor, vem modificando os 
fatores que interferem nas atividades de produção em que as vantagens comparativas tomam 
novas dimensões no atual modelo produtivo. 
Esse modelo leva, de modo geral, à seguinte consequência geográfica:  

a) hipertrofia no setor secundário da economia; 
b) queda no custo da produção de bens de capital; 
c) desconcentração espacial da atividade industrial; 
d) concentração de trabalhadores nas áreas metropolitanas. 
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Porcentagem 
 
1. (Enem) A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. 
Uma de suas várias propriedades é a retração (contração), que consiste na evaporação da água 
existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura 
elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma 
redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. 

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 3 mar. 2012. 
 
Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados 
mediam 30 cm e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. 
Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em  

a) 4%.    
b) 20%.    
c) 36%.    
d) 64%.    
e) 96%.    

 
 
2. (Enem) Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos 
seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo 
A, que consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m2 de área, ou modelo B, 
que consome 750 g/h de gás propano e cobre 45 m2 de área. O fabricante indica que o aquecedor 
deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar 
uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve 
ser climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes representados por três retângulos é um 
trapézio). 
 

 
 
Avaliando-se todas as informações, serão necessários  

a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B.    
b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B.    
c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B.    
d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B.    
e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B.    
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3. (Enem)  Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá 
após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas 
originais do forro e o tamanho do encolhimento (x) no comprimento e (y) na largura. A expressão 
algébrica que representa a área do forro após ser lavado é (5 – x) (3 – y). 
 

 
 
Nessas condições, a área perdida do forro, após a primeira lavagem, será expressa por:  

a) 2xy    
b) 15 – 3x    
c) 15 – 5y    
d) –5y – 3x    
e) 5y + 3x – xy    

 
 
4. (Enem) Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais 
compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir. 
 

 
 
Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP 
e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois 
tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m2, e outro para a 
parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m2. 
 
De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral?  

a) R$ 22,50    
b) R$ 35,00    
c) R$ 40,00    
d) R$ 42,50    
e) R$ 45,00    
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5. (Enem) Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma 
peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 
cm e 10 cm e cuja altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na 
forma de um cilindro circular reto seja tangente as suas faces laterais, conforme mostra a figura. 
 

 
 
O raio da perfuração da peça é igual a  

a) 1 cm.     
b) 2 cm.     
c) 3 cm.    
d) 4 cm.     
e) 5 cm.    

 
 
6. (Enem) Num parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto, 
de 1 m de profundidade e volume igual a 12m3, cuja base tem um raio R e centro O. Deseja-se 
construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular 
reto, cuja base estará no fundo e com centro da base coincidindo com o centro do fundo da 
piscina, conforme a figura. O raio da ilha de lazer será r. Deseja-se que após a construção dessa 
ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume de, no mínimo, 4m3. 
 

 
 
Para satisfazer as condições dadas, o raio máximo da ilha de lazer r, em metros, estará mais 
próximo de  
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a) 1,6.    
b) 1,7.    
c) 2,0.    
d) 3,0.    
e) 3,8.    

 
 
7. (Enem) Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em 
taças com formato de um hemisfério (Figura 1), porém um acidente na cozinha culminou na 
quebra de grande parte desses recipientes. 
Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone (Figura 2). No 
entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. 
 

 
 
Considere: 
 

   3 2

esfera cone

4 1
V R    e  V R h

3 3
 

 
Sabendo que a taça com o formato de hemisfério e servida completamente cheia, a altura do 
volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de  

a) 1,33.     
b) 6,00.     
c) 12,00.    
d) 56,52.     
e) 113,04.    

 
 
8. (Enem) Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 
formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 
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Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações?  
a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.    
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.    
c) Cone, tronco de pirâmide e prisma.    
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.    
e) Cilindro, prisma e tronco de cone.    

 
 
9. (Enem) Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de 
resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado 
na figura. 
 

 
 
O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 
de 2 400 cm3?  

a) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura.    
b) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura.    
c) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura.    
d) O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar.    
e) O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar.    

 
 
10. (Enem) Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura e o mesmo 

diâmetro da boca. Neles são colocados líquido até a metade de sua altura, conforme indicado nas 

figuras. Representando por V1, V2 e V3 o volume de líquido em cada um dos recipientes, tem-se 

 

  
a) V1 = V2 = V3    
b) V1 < V3 < V2    
c) V1 = V3 < V2    
d) V3 < V1 < V2    
e) V1 < V2 = V3    
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Gabarito 
 

1. C 
2. C 
3. E 
4. B 
5. B 
6. A 
7. B 
8. A 
9. C 
10. B 
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Romantismo 
 

Texto 1 
 
O canto do guerreiro (fragmento) 
 
I  
Aqui na floresta 
Dos ventos batida,  
Façanhas de bravos 
Não geram escravos,  
Que estimem a vida  
Sem guerra e lidar.  
- Ouvi-me, Guerreiros.  
- Ouvi meu cantar.  
 
II 
Valente na guerra 
Quem há, como eu sou? 
Quem vibra o tacape 
Com mais valentia? 
Quem golpes daria  
Fatais, como eu dou? 
- Guerreiros, ouvi-me.  
- Quem há, como eu sou? 

(Gonçalves Dias. In: Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998.) 
 
 
Texto 2 
 
Marabá 
 
Eu vivo sozinha, ninguém me procura! 
Acaso feitura 
Não sou de Tupá! 
Se algum dentre os homens de mim não se esconde: 
— "Tu és", me responde, 
"Tu és Marabá!" 
 
— Meus olhos são garços, são cor das safiras, 
— Têm luz das estrelas, têm meigo brilhar; 
— Imitam as nuvens de um céu anilado, 
— As cores imitam das vagas do mar! 
 
Se algum dos guerreiros não foge a meus passos: 
"Teus olhos são garços", 
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Responde anojado, "mas és Marabá: 
"Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes, 
"Uns olhos fulgentes, 
"Bem pretos, retintos, não cor d'anajá!" 
 
— É alvo meu rosto da alvura dos lírios, 
— Da cor das areias batidas do mar; 
— As aves mais brancas, as conchas mais puras 
— Não têm mais alvura, não têm mais brilhar. 
 
Se ainda me escuta meus agros delírios: 
— "És alva de lírios", 
Sorrindo responde, "mas és Marabá: 
"Quero antes um rosto de jambo corado, 
"Um rosto crestado 
"Do sol do deserto, não flor de cajá." 
 
— Meu colo de leve se encurva engraçado, 
— Como hástea pendente do cáctus em flor; 
— Mimosa, indolente, resvalo no prado, 
— Como um soluçado suspiro de amor! — 
 
"Eu amo a estatura flexível, ligeira, 
Qual duma palmeira", 
Então me respondem; "tu és Marabá: 
"Quero antes o colo da ema orgulhosa, 
Que pisa vaidosa, 
"Que as flóreas campinas governa, onde está." 
 
— Meus loiros cabelos em ondas se anelam, 
— O oiro mais puro não tem seu fulgor; 
— As brisas nos bosques de os ver se enamoram 
— De os ver tão formosos como um beija-flor! 
 
Mas eles respondem: "Teus longos cabelos, 
"São loiros, são belos, 
"Mas são anelados; tu és Marabá: 
"Quero antes cabelos, bem lisos, corridos, 
"Cabelos compridos, 
"Não cor d'oiro fino, nem cor d'anajá," 
 
E as doces palavras que eu tinha cá dentro 
A quem nas direi? 
O ramo d'acácia na fronte de um homem  
Jamais cingirei: 
 
Jamais um guerreiro da minha arazóia 
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Me desprenderá: 
Eu vivo sozinha, chorando mesquinha,  
Que sou Marabá! 

(Gonçalves Dias. In: Barbosa, Frederico (Sel. e org.). Cinco séculos de poesia: antologia da 
poesia clássica brasileira. São Paulo: Landy, 2003) 

 
 
Texto 3  
 
Morte (hora de delírio)  
 
Pensamento gentil de paz eterna  
Amiga morte, vem. Tu és o termo  
De dous fantasmas que a existência formam,  
— Dessa alma vã e desse corpo enfermo.  
 
Pensamento gentil de paz eterna,  
Amiga morte, vem. Tu és o nada,  
Tu és a ausência das moções da vida,  
do prazer que nos custa a dor passada.  
(...)  
Amei-te sempre: — pertencer-te quero  
Para sempre também, amiga morte.  
Quero o chão, quero a terra, — esse elemento  
Que não se sente dos vaivéns da sorte.  
 (...) 
Também desta vida à campa  
Não transporto uma saudade.  
Cerro meus olhos contente  
Sem um ai de ansiedade.  
 
E como um autômato infante  
Que ainda não sabe mentir,  
Ao pé da morte querida  
Hei de insensato sorrir.  
 
Por minha face sinistra  
Meu pranto não correrá.  
Em meus olhos moribundos  
Terrores ninguém lerá.  
 
Não achei na terra amores  
Que merecessem os meus.  
Não tenho um ente no mundo  
A quem diga o meu — adeus.  
(...)  
Por isso, ó morte, eu amo-te e não temo:  
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Por isso, ó morte, eu quero-te comigo.  
Leva-me à região da paz horrenda,  
Leva-me ao nada, leva-me contigo.   

(Junqueira Freire) 
 
 
Texto 4 
 

O poeta moribundo 
  
Poetas! amanhã ao meu cadáver 
Minha tripa cortai mais sonorosa!... 
Façam dela uma corda e cantem nela 
Os amores da vida esperançosa! 
  
Cantem esse verão que me alentava... 
O aroma dos currais, o bezerrinho, 
As aves que na sombra suspiravam, 
E os sapos que cantavam no caminho! 
  
Coração, por que tremes? Se esta lira 
Nas minhas mãos sem força desafina, 
Enquanto ao cemitério não te levam, 
Casa no marimbau a alma divina! 
  
Eu morro qual nas mãos da cozinheira 
O marreco piando na agonia... 
Como o cisne de outrora... que gemendo 
Entre os hinos de amor se enternecia. 
  
Coração, por que tremes? Vejo a morte, 
Ali vem lazarenta e desdentada... 
Que noiva!... E devo então dormir com ela? 
Se ela ao menos dormisse mascarada! 
  
Que ruínas! que amor petrificado! 
Tão antideluviano e gigantesco! 
Ora, façam ideia que ternuras 
Terá essa lagarta posta ao fresco! 
  
Antes mil vezes que dormir com ela. 
Que dessa fúria o gozo, amor eterno 
Se ali não há também amor de velha, 
Deem-me as caldeiras do terceiro inferno! 
  
No inferno estão suavíssimas belezas, 
Cleópatras, Helenas, Eleonoras; 
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Lá se namora em boa companhia, 
Não pode haver inferno com Senhoras! 
  
Se é verdade que os homens gozadores, 
Amigos de no vinho ter consolos, 
Foram com Satanás fazer colônia, 
Antes lá que no Céu sofrer os tolos! 
  
Ora! e forcem um'alma qual a minha, 
Que no altar sacrifica ao Deus-Preguiça, 
A cantar ladainha eternamente 
E por mil anos ajudar a Missa! 

(Álvares de Azevedo) 
 

 
Texto 5 

 

A cruz da estrada 
 
Caminheiro que passas pela estrada, 
Seguindo pelo rumo do sertão, 
Quando vires a cruz abandonada, 
Deixa-a em paz dormir na solidão. 
 
Que vale o ramo do alecrim cheiroso 
Que lhe atiras nos braços ao passar? 
Vais espantar o bando buliçoso 
Das borboletas, que lá vão pousar. 
 
É de um escravo humilde sepultura,  
Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz.  
Deixa-o dormir no leito de verdura,  
Que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. 
 
Não precisa de ti. O gaturamo 
Geme, por ele, à tarde, no sertão. 
E a juriti, do taquaral no ramo, 
Povoa, soluçando, a solidão. 
 
Dentre os braços da cruz, a parasita, 
Num abraço de flores, se prendeu. 
Chora orvalhos a grama, que palpita; 
Lhe acende o vaga-lume o facho seu. 
 
Quando, à noite, o silêncio habita as matas, 
A sepultura fala a sós com Deus. 
Prende-se a voz na boca das cascatas, 
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E as asas de ouro aos astros lá nos céus. 
 
Caminheiro! do escravo desgraçado 
O sono agora mesmo começou! 
Não lhe toques no leito de noivado, 
Há pouco a liberdade o desposou. 

    (Castro Alves) 
 
 
Texto 6 
 
Beijo eterno 
 
Quero um beijo sem fim, 
Que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo! 
Ferve-me o sangue.  
Acalma-o com teu beijo, 
Beija-me assim! 
O ouvido fecha ao rumor 
Do mundo, e beija-me, querida! 
Vive só para mim, só para a minha vida, 
Só para o meu amor! 
 
Fora, repouse em paz 
Dormindo em calmo sono a calma natureza, 
Ou se debata, das tormentas presa, 
Beija inda mais! 
E, enquanto o brando calor 
Sinto em meu peito de teu seio, 
Nossas bocas febris se unam com o mesmo anseio, 
Com o mesmo ardente amor!... 
 
Diz tua boca: "Vem!" 
Inda mais! diz a minha, a soluçar... Exclama 
Todo o meu corpo que o teu corpo chama: 
"Morde também!" 
Ai! morde! que doce é a dor 
Que me entra as carnes, e as tortura! 
Beija mais! morde mais! que eu morra de ventura, 
Morto por teu amor! 

(ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986) 
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Texto 7 
 
Todos com os olhos fitos, os sentidos aplicados, contavam ver o inimigo aparecer a cada 

momento e se preparavam para cair sobre ele com a audácia e ímpeto de ataque que distinguia a 
raça dos Aimorés. Um segundo se passou nesta expectativa inquieta. 
 O estalido que a princípio tinham ouvido cessou completamente; e os selvagens cobrando-
se do susto, voltaram aos seus trabalhos, convencidos de que tinham sido iludidos por algum 
vago rumor na floresta. 
 Mas o inimigo caiu no meio deles, subitamente, sem que pudessem saber se tinha surgido 
do seio da terra, ou se tinha descido das nuvens. 
 Era Peri. 
 Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já dera tantos 
exemplos, o índio se apresentava só em face de duzentos inimigos fortes e sequiosos de 
vingança. 
 Caindo do alto de uma árvore sobre eles, tinha abatido dois; e volvendo o seu montante 
como um raio em torno de sua cabeça abriu um círculo no meio dos selvagens. 
  Então encostou-se a uma lasca de pedra que descansava sobre uma ondulação do 
terreno, e preparou-se para o combate monstruoso de um só homem contra duzentos. 
 A posição em que se achava o favorecia, se isso é possível à vista de uma tal disparidade 
de número: apenas dois inimigos podiam atacá-lo de frente. 
 Passado o primeiro espanto, os selvagens bramindo atiraram-se todos como uma só mole, 
como uma tromba do oceano, contra o índio que ousava atacá-los a peito descoberto. 
 Houve uma confusão, um turbilhão horrível de homens que se repeliam, tombavam e se 
estorciam; de cabeças que se levantavam e outras que desapareciam; de braços e dorsos que se 
agitavam e se contraiam, como se tudo isto fosse partes de um só corpo, membros de algum 
monstro desconhecido debatendo-se em convulsões. 
 No meio desse caos via-se brilhar aos raios do sol com reflexos rápidos e luzentes a 
lamina do montante de Peri, que passava e repassava com a velocidade do relâmpago quando 
percorre as nuvens e atravessa o espaço. 
 Um coro de gritos, imprecações e gemidos roucos e abafados, confundindo-se com o 
choque das armas, se elevava desse pandemônio, e ia perder-se ao longe nos rumores da 
cascata. 
 Houve uma calma aterradora; os selvagens imóveis de espanto e de raiva suspenderam o 
ataque; os corpos dos mortos faziam uma barreira entre eles e o inimigo. 
 Peri abaixou o seu montante e esperou; seu braço direito fatigado desse enorme esforço 
não podia mais servir-lhe e caía inerte; passou a arma para a mão esquerda. 
 Era tempo. 
 O velho cacique dos Aimorés se avançava para ele sopesando a sua imensa clava crivada 
de escamas de peixe e dentes de fera; alavanca terrível que o seu braço possante fazia jogar com 
a ligeireza da flecha. 
 Os olhos de Peri brilharam; endireitando o seu talhe, fitou no selvagem esse olhar seguro e 
certeiro, que não o enganava nunca. 
 O velho aproximando-se levantou a sua clava e imprimindo-lhe o movimento de rotação, ia 
descarregá-la sobre Peri e abatê-lo; não havia espada nem montante que pudesse resistir àquele 
choque. 
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 O que passou-se então foi tão rápido, que não é possível descrevê-lo; quando o braço do 
velho volvendo a clava ia atirá-la, o montante de Peri lampejou no ar e decepou o punho do 
selvagem; mão e clava foram rojar pelo chão. 
 O velho selvagem soltou um bramido, que repercutiu ao longe pelos ecos da floresta, e 
levantando ao céu o seu punho decepado atirou as gotas de sangue que vertiam, sobre os 
Aimorés, como conjurando-os à vingança. 
 Os guerreiros lançaram-se para vingar o seu chefe; mas um novo espetáculo se 
apresentava aos seus olhos. 
 Peri, vencedor do cacique, volveu um olhar em torno dele, e vendo O estrago que tinha 
feito, os cadáveres dos Aimóres amontoados uns sobre os outros, fincou a ponta do montante no 
chão e quebrou a lamina. Tomou depois os dois fragmentos e atirou-os ao rio. 
 Então passou-se nele uma luta silenciosa, mas terrível para quem pudesse compreendê-la. 
Tinha quebrado a sua espada, porque não queria mais combater; e decidira que era tempo de 
suplicar a vida ao inimigo. 
 Mas quando chegou o momento de realizar essa súplica, conheceu que exigia de si 
mesmo uma coisa sobre-humana, uma coisa superior às suas forças. 
 Ele, Peri, o guerreiro invencível, ele, o selvagem livre, o senhor das florestas, o rei dessa 
terra virgem, o chefe da mais valente nação dos Guaranis, suplicar a vida ao inimigo! Era 
impossível. 
 Três vezes quis ajoelhar, e três vezes as curvas de suas pernas distendendo-se como 
duas molas de aço o obrigaram a erguer-se. 
 Finalmente a lembrança de Cecília foi mais forte do que a sua vontade. 
 Ajoelhou. 

(José de Alencar, O guarani) 
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Exponenciação 
 
1. (UERJ) Considere uma folha de papel retangular que foi dobrada ao meio, resultando em duas 
partes, cada uma com metade da área inicial da folha, conforme as ilustrações. 
 

 
 
 
 

 
Esse procedimento de dobradura pode ser repetido n vezes, até 
resultar em partes com áreas inferiores a 0,0001% da área inicial da 
folha.  
 
Calcule o menor valor de n. Se necessário, utilize em seus cálculos os 
dados da tabela. 

a) 18                           
b) 20                           
c) 22                   
d) 24 

 
 
2. (UERJ) Uma empresa acompanha a produção diária de um 
funcionário recém-admitido, utilizando uma função f(d), 
cujo valor corresponde ao número mínimo de peças que a 
empresa espera que ele produza em cada dia (d), a partir da 
data de sua admissão. Considere o gráfico ao lado, que 
representa a função y = ex.  
Utilizando f(d) = 100-100.e-0,2d e o gráfico mostrado, a 
empresa pode prever que o funcionário alcançará a 
produção de 87 peças num mesmo dia, quando d for igual a: 
 

a) 5                         
b) 10                           
c) 15               
d) 20 

 
 
3. (UFRJ) O número de bactérias em uma certa cultura dobra a cada hora. A partir da amostra 
inicial, são necessárias 24 horas para que o número de bactérias atinja uma certa quantidade Q.  
Calcule quantas horas são necessárias para que a quantidade de bactérias nessa cultura atinja a 
metade de Q. 
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4. A inflação anual de um país decresceu no período de sete anos. Esse fenômeno pode ser 
representado por uma função exponencial do tipo f(x) = a.bx , conforme o gráfico abaixo. 
 
 

 
 
A taxa de inflação desse país no quarto ano de declínio foi de: 

a) 20%          
b) 30%               
c) 40%             
d) 50%           
e) 60% 

 
 
5. Psicólogos têm chegado à conclusão de que, em várias situações de aprendizado, a taxa com 
que uma pessoa aprende é rápida no início e depois decresce. A curva de aprendizado de um 
indivíduo, obtida empiricamente, é representada por f(t) = 90(1- 3-0,4t), em que t é o tempo, em 
hora, destinado à memorização das palavras constantes de uma lista. O número máximo de 
palavras que quase esse indivíduo consegue memorizar é 90, mesmo quando lhe é permitido 
estudar por várias horas. Nessas condições, o tempo gasto por esse indivíduo para memorizar 60 
palavras é: 

a) 1 h e 30 min  
b) 1 h e 45 min   
c) 2 h e 5 min  
d) 2 h e 30 min   
e) 2 h e 45 min 

 
 

 
 
 

 
 
 



  
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Empurrão para o ENEM 

Matemática 
Professor: Rafael Jesus 

30/08/2014 

Gabarito 

 
1. B 
2. B 
3. 23h 
4. E 
5. D 

 


