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(Enem 2018)  Uma pesquisa realizada por Carolina Levis, especialista em ecologia do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas 

pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. 

“A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as 

plantas com características que poderiam ser úteis ao homem e em um segundo momento era feita a 

propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins, por meio de um processo quase 

intuitivo de seleção”. 

OLIVEIRA, J. Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia.  Disponível em: 

https://brasil.elpais.com. Acesso em: 11 dez. 2017 (adaptado). 



#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Geografia e Atualidades – Ricardo Behrens e Gilton Carmo

B

O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da Floresta Amazônica

por romper com a ideia de

a) primazia de saberes locais.

b) ausência de ação antrópica.

c) insuficiência de recursos naturais.

d) necessidade de manejo ambiental.

e) predominância de práticas agropecuárias.
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(Enem 2018) A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha

peneplanície é a corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas

de areia, camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que

formam uma crosta laterítica, denominada “canga”.

WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado).

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto?

a) Árido, com deficit hídrico.

b) Subtropical, com baixas temperaturas.

c) Temperado, com invernos frios e secos.

d) Tropical, com sazonalidade das chuvas.

e) Equatorial, com pluviosidade abundante. D
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(Enem 2018) Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da

fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens

econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de

nascimentos.

GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968 (adaptado).

Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de

a) estabilização da pirâmide etária.

b) conclusão da transição demográfica.

c) contenção da entrada de imigrantes.

d) elevação do crescimento vegetativo.

e) formação de espaços superpovoados.
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(Enem 2017) O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX,

apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil como também em

outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão

interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos

grandes centros urbanos; pelos deslocamentos de curta duração e a distâncias menores; pelos

movimentos pendulares, que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não

mais restritos aos grandes aglomerados urbanos.

OLIVEIRA, L. A. P.; OLIVEIRA, A. T. R. Reflexões sobre os deslocamentos populacionais no Brasil. Rio

de Janeiro: IBGE, 2011 (adaptada).
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A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa

a intensificação do processo de

a) descapitalização do setor primário.

b) ampliação da economia informal.

c) tributação da área residencial citadina.

d) desconcentração da atividade industrial.

e) saturação da empregabilidade no setor terciário.
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(Enem 2017) A configuração do espaço urbano da região do Entorno do Distrito Federal assemelha-

se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do pais, onde é facilmente identificável

a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de

trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora de

população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de

acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica.

CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação do espaço da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org.). Migração 

e ambiente nas aglomerações urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002.



#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Geografia e Atualidades – Ricardo Behrens e Gilton



#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Geografia e Atualidades – Ricardo Behrens e Gilton

D

A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo de 

a) expansão vertical.   

b) polarização nacional.   

c) emancipação municipal.   

d) segregação socioespacial.   

e) desregulamentação comercial.
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01 – A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose 
presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após 
serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os 
ribossomos, matando a célula em poucos minutos.

SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009 (adaptado).

O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir, 
diretamente, a síntese de 

a) RNA.    

b) DNA.    

c) lipídios.    

d) proteínas.    

e) carboidratos.    
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02 – Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o
médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos
seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a
mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir.

Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico?

a) Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito.

b) Evitar nadar em rios, lagos e lagoas da região, já que a doença é transmitida pela água contaminada.

c) Evitar contato com animais de zoológicos, uma vez que se trata de uma zoonose veiculada por grandes mamíferos.

d) Realizar exames médicos periódicos para detectar precocemente a doença, já que se trata de uma enfermidade
hereditária.

e) Manter uma dieta balanceada e prática regular de atividades físicas, uma vez que a doença está associada ao
sedentarismo.
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03 – A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos
clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares: uma
responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADP+ e a outra pela fixação de
carbono.

Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais 

a) água e oxigênio.    

b) glicose e oxigênio.    

c) radiação luminosa e água.    

d) glicose e radiação luminosa.   

e) oxigênio e dióxido de carbono.    
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04 – Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em
várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os
distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e
econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu
produto certa quantidade de iodeto de potássio.

Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?

a) Hipófise.   

b) Tireoide.   

c) Pâncreas.   

d) Suprarrenal.   

e) Paratireoide.   
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05 – Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão
perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes – aquele que fabrica
o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas
de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um
fungo inofensivo, que passa, então, a produzir uma substância que é injetada no
corpo humano.

Vírus: guerra silenciosa. Superinteressante, n. 143, ago. 1999 (adaptado).

A função dessa substância, produzida pelo fungo, no organismo humano é 

a) neutralizar proteínas virais.   

b) interromper a ação das toxinas.   

c) ligar-se ao patógeno já instalado.   

d) reconhecer substâncias estranhas.   

e) desencadear a produção de anticorpos.   
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Fonte: http://carlamcoelho.blogspot.com/2013/06/calor-sensivel-e-calor-latente.html

http://carlamcoelho.blogspot.com/2013/06/calor-sensivel-e-calor-latente.html














Condição para difração mais perceptível:

A dimensão do obstáculo (ou da fenda) deve
ser da mesma ordem de grandeza do 
comprimento de onda.

DIFRAÇÃO
Capacidade de atravessar fendas estreitas



DIFRAÇÃO
capacidade de contornar obstáculos

CONCLUSÃO: Nos dois casos ocorre uma mudança da direção dos raios de onda antes e depois da 
difração.











Profº Alexnaldo M de Castro Neves

m

m

m
P1

P2

P3

m P4

Campo Gravitacional

O campo gravitacional diminui de intensidade com o quadrado da distância (d) ao centro do planeta: g = G.M / d²
(sendo M a massa do planeta e G a constante de gravitação universal)

http://www.if.ufrgs.br/mpef/m
ef008/mef008_02/Paulo/Traba
lho/campo.html

http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/mef008_02/Paulo/Trabalho/campo.html


A

B

Na superfície da Terra: g = 10 N/ Kg

ma = 10 kg

m b = 100 kg

PA = 100N

PA = FR = ma.aa

aa = PA / m
aa = 100 / 10 = 10 m/s²

PB = 1000N

PB = FR = mb.ab

ab = PB / m
ab = 100 / 10 = 10 m/s²



https://www.youtube.com/watch?v=HqcCpwIeiu4

https://www.youtube.com/watch?v=HqcCpwIeiu4
https://www.youtube.com/watch?v=HqcCpwIeiu4
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MODELO ONDULATÓRIO PARA A REFRAÇÃO

V2

Meio 1
menos
refringente

Meio 2
mais
refringente

V2

λ2

λ1

V1

V1

λ1

V1

λ1



http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/refracao-ondas.htm

LEIS DA REFRAÇÃO:

1ª LEI : O RAIO INCIDENTE, A RETA NORMAL E O RAIO REFRATADO
ESTÃO EM UM MESMO PLANO.

2ª LEI : SNELL – DESCARTES.

Onde: N1 e N2 são os índices de refração dos meios 1 e 2.









Fonte: http://fisicacomentada.blogspot.com/2011/09/lei-de-pouillet-associacao-de-geradores.html

i = 3E/(3r+R)

http://fisicacomentada.blogspot.com/2011/09/lei-de-pouillet-associacao-de-geradores.html


Fonte: http://fisicacomentada.blogspot.com/2011/09/lei-de-pouillet-associacao-de-geradores.html

i = E/(r/3+R)

http://fisicacomentada.blogspot.com/2011/09/lei-de-pouillet-associacao-de-geradores.html
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Manutenção do campo 
lexical é rota de leitura

Os textos cumprem uma 
função social

A variação linguística é uma 
potência

LINGUAGENS 
E CÓDIGOS
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FUNÇÃO SOCIAL DO 

TEXTO

LINGUAGEM

CONTEXTO

INTENCIONALIDADE

/OBJETIVO/ 

FINALIDADE

GÊNEROS TEXTUAIS
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(Enem) Campanhas publicitárias podem
evidenciar problemas sociais. O Cartaz
tem como finalidade
a) alertar os homens agressores sobre as
consequências de seus atos.
b) conscientizar a população sobre a
necessidade de denunciar a violência
doméstica.
c) instruir as mulheres sobre o que fazer
em casos de agressão.
d) despertar nas crianças a capacidade de
reconhecer atos de violência doméstica.
e) exigir das autoridades ações
preventivas contra a Violência doméstica.

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Linguagens – Paulo Reis



Manutenção do campo 
lexical é rota de leitura

O Item correto, via de 
regra, precisa resgatar o 

maior número possível de 
elementos temáticos do 

texto-base.
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(Enem) O texto apresentado emprega uma estratégia de
argumentação baseada em recursos verbais e não verbais, com a
intenção de

a) atestar a redução do consumo de alimentos calóricos, como o
biscoito, desencadeada pelas recentes divulgações de pesquisas
comprobatórias do malefício que eles fazem à saúde.
b) ironizar a importância do problema, por meio do tom
dramático da linguagem empregada, como se vê no uso de
“culpado” e “vilão”.
c) associar a imagem da guloseima a um traço negativo, que se
concretiza na utilização do termo “desafio”.
d) alertar para um problema mundial, como se prevê em
“globesidade”, relacionando o açúcar, representado pelo doce, a
um vilão.
e) desaconselhar a ingestão de biscoitos, taxados de “vilões”,
inimigos de uma alimentação saudável.

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
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Manutenção do campo 
lexical é rota de leitura

d) alertar para um problema mundial, como
se prevê em “globesidade”, relacionando o
açúcar, representado pelo doce, a um vilão.

(Enem) O texto apresentado emprega uma
estratégia de argumentação baseada em
recursos verbais e não verbais, com a
intenção de

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Linguagens – Paulo Reis



FUNÇÕES DA LINGUAGEM
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(Enem) O texto tem objetivo educativo.
Nesse sentido, além do foco no interlocutor,
que caracteriza a função conativa da
linguagem, predomina também nele a
função referencial, que busca

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Linguagens – Paulo Reis

14 coisas que  você não deve  jogar na privada
Nem  no  ralo.  Elas  poluem rios, lagos e mares, o  que 
contamina o  ambiente  e os  animais. Também deixa  mais 
difícil obter a água  que  nós  mesmos usaremos. Alguns  
produtos  podem  causar  entupimentos:

cotonete e fio dental;
medicamento e preservativo;
óleo de cozinha;
ponta de cigarro;
poeira de varrição de  casa;
fio de cabelo e pelo de  animais;
tinta  que  não seja à base de  água;
querosene, gasolina,  solvente, tíner.
Jogue  esses  produtos no  lixo comum.  Alguns deles, como  
óleo de  cozinha, medicamento e  tinta, podem  ser levados  a  
pontos de  coleta especiais, que  darão destinação  final 
adequada.

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado).



14 coisas que  você não deve  jogar na privada
Nem  no  ralo.  Elas  poluem rios, lagos e mares, o  que 
contamina o  ambiente  e os  animais. Também deixa  mais 
difícil obter a água  que  nós  mesmos usaremos. Alguns  
produtos  podem  causar  entupimentos:

cotonete e fio dental;
medicamento e preservativo;
óleo de cozinha;
ponta de cigarro;
poeira de varrição de  casa;
fio de cabelo e pelo de  animais;
tinta  que  não seja à base de  água;
querosene, gasolina,  solvente, tíner.
Jogue  esses  produtos no  lixo comum.  Alguns deles, como  
óleo de  cozinha, medicamento e  tinta, podem  ser levados  a  
pontos de  coleta especiais, que  darão destinação  final 
adequada.

MORGADO, M.; EMASA. Manual de etiqueta. Planeta Sustentável, jul.-ago. 2013 (adaptado).

[...]a função referencial, que busca

(A) despertar no leitor sentimentos de amor pela natureza, 
induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a 
sustentabilidade do  planeta.
(B) informar o leitor sobre as consequências da destinação  
inadequada do lixo, orientando-o sobre como fazer o correto 
descarte de alguns dejetos.
(C) transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, mostrando 
exemplos de atitudes sustentáveis do autor do texto em relação 
ao planeta.
(D) estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando 
certificar-se  de que  a  mensagem  sobre ações de 
sustentabilidade está sendo  compreendida.
(E) explorar o  uso da linguagem, conceituando detalhadamente 
os termos usados  de  forma  a proporcionar  melhor  
compreensão do  texto.

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
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DIACRONIA: var. 

histórica

REGIONAL/ Diatópica

SOCIAL/ Diastrática

SITUACIONAL/ Diafásica

VARIAÇÃO 

LINGUÍSTICA
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NÍVEIS DE VARIAÇÃO

Fonético: sotaque

Mórfico: estrutura

Sintático: oracional

Lexical/Semântico: 

vocabulário

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
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REDAÇÃO

Recorte Temático 1

DESENVOLVIMENTO 1

PROPOSTA (s)

Recorte Temático 2

DESENVOLVIMENTO 2

Verticalizar o texto

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
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Estratégias de apresentação da tese:

•Contextualização;

•Alusão histórica;

•Intertextualidade (citação/paráfrase);

•Enumeração;

•Definição.
É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA
VERIFICAR SE TODOS OS ELEMENTOS DO
RECORTE COBRADO ESTÃO SENDO
ABORDADOS NA INTRODUÇÃO.

LEMBRE-SE DE ATIVAR E REATIVAR O 

TEMA

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Redação– Paulo Reis



REDAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 

PROPOSTA (s)

Verticalizar o texto

Identificação de problemas 

concretos

1. Ação interventora

2. Agente

3. Meios

4. Finalidade

*Detalhamento e validação 

da proposta
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BOA PROVA, MINHA GENTE!

@pauloreis_

prof.pauloreis@gmail.com
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História-Carlos Nazaré

(ENEM) A atividade colonizadora dos povos europeus na época moderna, inaugurada com a ocupação e
utilização das ilhas atlânticas, e logo desenvolvida em larga escala com o povoamento e valorização
econômica da América, distingue-se da empresa de exploração comercial que desde o século XV já vinham
realizando os portugueses nos numerosos entrepostos do litoral atlântico-africano e no mundo indiano. Com
base no texto, pode-se inferir que:
a) a colonização da época Moderna se estruturou a partir da criação de feitorias.
b) o colonialismo mercantilista foi um desdobramento da Expansão Comercial e Marítima Européia.
c) Portugal, pioneiro da expansão ultramarina, limitou-se a explorar as ilhas do Atlântico, enquanto a Espanha
empreendeu a colonização americana.
d) os numerosos entrepostos do litoral atlântico-africano e do litoral indiano foram responsáveis pelo
neocolonialismo.
e) o povoamento, a ocupação e a valorização econômica do continente americano tomaram rumos
diametralmente opostos do expansionismo europeu do século XV.

R B
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História-Carlos Nazaré

2) (ENEM) Os anos JK podem ser considerados de estabilidade política. Mais do que isso, foram
anos de otimismo, embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado
da construção de Brasília. Os "cinquenta anos em cinco" da propaganda oficial repercutiram em
amplas camadas da população.

FAUSTO. B.História Concisa do Brasil.São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa O8cial do Estado, 2002

O Governo Juscelino Kubitscheck era criticado como "entreguista", por alguns de seus opositores,
devido a sua política de desenvolvimento ser marcada pelo(a)
a) diminuto incentivo à agricultura, pois cerca de 60% da população residia na zona rural.
b) decisão de construção de Brasília e a consequente transferência da capital federal
c) redução planejada e gradativa da importação de veículos e de matérias-primas para as 
indústrias.
d) incentivo à entrada do capital estrangeiro no país, principalmente para a indústria automotiva.
e) escassez de investimentos em educação e alimentação, áreas para as quais destinou poucos 
recursos

R B 
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3) (Enem )'Eu não tenho hoje em dia muito orgulho do Tropicalismo. Foi sem dúvidaum modo de arrombar a 
festa, mas arrombar a festa no Brasil é fácil. O Brasil é uma pequena sociedade colonial, muito mesquinha, 
muito fraca. 
VELOSO, C. HOLLANDA, H. B.; GONÇALVES, M. A. Cultura e participação nos anos 60.São Paulo: Brasiliense, 1995 (adaptado).

O   movimento   tropicalista,   consagrador   de   diversos   músicos   brasileiros,   estárelacionado historicamente

a) à expansão de novas tecnologias de informação, entre as quais, a Internet, o que facilitouimensamente a sua
divulgação mundo afora.
b) ao advento da indústria cultural em associação com um conjunto de reivindicaçõesestéticas e
políticas durante os anos 1960.

c) à parceria com a Jovem Guarda, também considerada um movimento nacionalista e de
crítica política ao regime militar brasileiro.
d) ao crescimento do movimento estudantil nos anos 1970, do qual os tropicalistas foram
aliados na crítica ao tradicionalismo dos costumes da sociedade brasileira.
e) à identificação estética com a Bossa Nova, pois ambos os movimentos tinham raízes na
incorporação de ritmos norte-americanos, como o blues.

História-Carlos Nazaré
#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019



(ENEM)Leia o texto a seguir e observe com atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em um campo
de batalha. Os dois estão relacionados ao período dos Estados Absolutistas Modernos: “Como é
importante que o público seja governado por um só, também importa que quem cumpre essa função esteja de
tal forma elevado acima dos outros que ninguém se possa confundir ou se comparar com ele; não se pode
retirar do seu chefe a mínima marca da superioridade queo distingue...”.RIBEIRO, R. J. A ética no Antigo Regime.
São Paulo: Moderna, 1999. p. 54. Sobre os Estados Absolutistas, deduzimos;

a) a justificativa do poder exercido pela nobreza nos Estados Absolutistas buscava se afastar do princípio da
origem divina que lhe conferiria um caráter ilimitado.

b) os exemplos mais característicos de Estados Absolutistas, nos quais o poder do monarca era concentrado
efetivamente na Europa, eram a Itália e a Alemanha.
c) diferentes representações artísticas traziam a imagem idealizada de monarcas dos Estados Absolutistas,
caracterizando-os como indivíduos semelhantes aos seus súditos.
d) a política econômica dos Estados Absolutistas combatia as propostas que defendiam a unificação de
impostos, moedas, pesos e medidas em todo seu território.
e) a formação de exércitos permanentes, profissionais e centralizados era o objetivo militar de Estados
Absolutistas que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas.
R E

História-Carlos Nazaré
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5)(ENEM) " A conquista pelos ingleses de grandes áreas da índia deu o impulso inicialà produção e venda
organizada de ópio. A Companhia das índias Orientais obteve o monopólio da compra do ópio indiano e depois
vendeu licenças para mercadores selecionados, conhecidos como mercadores nativos'. Depois de vender ópio na
China,esses mercadores depositavam a prata que recebiam por ele com agentes da companhia em Cantão, em
troca de cartas de crédito; a companhia, por sua vez, usava a prata para comprar chá, porcelana e outros artigos
que seriam vendidos na Inglaterra/(SPENCE, J. Em busca da China moderna. São Paulo: Companhia das Letras,
1996. (Adaptado)A análise das trocas comerciais citadas perm ite interpretar as relações de poder que foram
estabelecidas. A partir desse pressuposto, o processo sócio-histórico identificado no texto é

a) a expansão político-econômica de países do Oriente, iniciada nas últimas décadas do século XX.
b) a consolidação do cenário político entre guerras, na primeira metade do século X
c) o colonialismo europeu, que marcou a expansão europeia no século XV.
d) o imperialismo, cujo ápice ocorreu na segunda metade do século XIX.
e) as libertações nacionais, ocorridas na se gunda metade do século XX

R D
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No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica, conhecida como a Grande Depressão, começou nos 
EUA e atingiu todos os países capitalistas. J. K. Galbraith, economista norte-americano, afirma que “à medida que o tempo 
passava tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria 
destruição.” (Dias de boom e de desastre in J.M. Roberts (org), História do Século XX.).

A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características:

a) o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia.

b) a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários.

c) a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra dos EUA e o aumento do número de empregos.

d) a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores.

e) o aumento do mercado externo, o mito do American way of life e a intervenção do Estado na economia.

R D
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Filosofia e Sociologia – Isaac Lago

ENEM - 2017

Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o
contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si
mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os
temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto
dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam
essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E
sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta
imprimir sua orientação.

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977.
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O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na

a) contemplação da tradição mítica.

b) sustentação do método dialético.

c) relativização do saber verdadeiro.

d) valorização da argumentação retórica.

e) investigação dos fundamentos da natureza.
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ENEM - 2017

Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro
emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê
também que não lhe emprestarão nada se não prometer
firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de
fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para
perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-
se de apuros desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo,
a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de
dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora
saiba que tal nunca sucederá.

KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
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De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” representada no texto

a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa.

b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na terra.

c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal.

d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os
meios.

e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas
envolvidas.
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Filosofia e Sociologia – Isaac Lago

ENEM - 2017

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Disponível em: www.planalto.gov. br. Acesso em: 27 abr. 2017.
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A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em
vista a vinculação histórica fundamental entre

a) etnia e miscigenação racial.

b) sociedade e igualdade jurídica.

c) espaço e sobrevivência cultural.

d) progresso e educação ambiental.

e) bem-estar e modernização econômica.
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difíceis
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𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑠 + 178 𝑘𝐽 → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔)

𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑠 → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) − 178 𝑘𝐽

𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑠 → 𝐶𝑎𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) ∆= +178
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐶𝐻4 𝑔 + 2 𝑂2 𝑔 → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂2 𝑙 + 890𝑘𝐽

𝐶𝐻4 𝑔 + 2 𝑂2 𝑔 − 890𝑘𝐽 → 𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝐻2𝑂2 𝑙

𝐶𝐻4 𝑔 + 2 𝑂2 𝑔 → 𝐶𝑂2 𝑔 + 2𝐻2𝑂 𝑙 ∆𝐻 = −
890𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑒 𝐶𝐻4 𝑔
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(Enem 2015)  O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois 
eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do 
resíduo de madeira, sendo Δ𝐻1 a variação de entalpia devido à queima de 1 𝑔 desse bio-óleo, 
resultando em gás carbônico e água líquida, e Δ𝐻2 , a variação de entalpia envolvida na conversão de 
1 𝑔 de água no estado gasoso para o estado líquido. 
 

 
 
A variação de entalpia, em 𝑘𝐽, para a queima de 5 𝑔 desse bio-óleo resultando em 𝐶𝑂2 (gasoso) e 
𝐻2𝑂 (gasoso) é:  
a) −106.    
b) −94.    
c) −82.    
d) −21,2.    
e) −16,4.    

A entalpia liberada na queima é 

Δ H = -18,8 kJ/g – (-2,4 kJ/g) = 16,4

Isso significa que são liberados 16,4 kJ por grama 
de g bio-óleo.

Podemos fazer uma regra de 3:

16,4 kJ – 1 g bio-óleo
x – 5 g bio-óleo

x = 5 . 16,4 = 82

Logo ΔH = -82 kJ.
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∆𝑯𝒓𝒆𝒂çã𝒐=∆𝑯𝒇𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒐𝒔 − ∆𝑯𝒇𝒓𝒆𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

Um elemento químico estará no estado padrão quando se apresentar na sua forma

(alotrópica, física ou cristalina) mais comum e estável a 25ºC e 1 atm de pressão.

Neste contexto, toda substância simples, no estado padrão, tem entalpia igual a 0.

ΔH de reação com Entalpia de formação
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5. (Mackenzie 2018)  O gás de água é uma mistura gasosa que contém monóxido de carbono e 
hidrogênio. Por ser um produto industrial da reação de passagem de vapor de água através do 
carvão incandescente, seu processo pode ser equacionado por 𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒 ) +𝐻2𝑂(𝑣) → 𝐶𝑂(𝑔) +𝐻2(𝑔). 

 

Substância 𝐻0
𝑓(𝑘𝐽 ⋅ 𝑚𝑜𝑙

−1) 

𝐶𝑂(𝑔) −110,5 

𝐻2𝑂(𝑣) −241,8 

 
Considerando-se os valores de entalpia de formação acima tabelados, todos no estado-padrão, 
pode-se afirmar que a entalpia dessa reação é igual a  
a) −131,3 𝑘𝐽.    
b) +131,3 𝑘𝐽.    
c) −352,3 𝑘𝐽.    
d) +352,3 𝑘𝐽.    
e) 0 𝑘𝐽.    
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𝐶(𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒)
0𝑘𝐽

+ 𝐻2𝑂(𝑣)
−241,8𝑘𝐽

→ 𝐶𝑂(𝑔)
−110,5𝑘𝐽

+ 𝐻2(𝑔)
0𝑘𝐽

𝛥𝐻 = ∑𝐻𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 − ∑𝐻𝑅𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝜟𝑯 = −𝟏𝟏𝟎, 𝟓𝒌𝑱 + 𝟎𝑲𝑱 − 𝟎𝒌𝑱 + −𝟐𝟒𝟏, 𝟖𝒌𝑱 𝜟𝑯 = +𝟏𝟑𝟏, 𝟑𝒌𝐽
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∆𝐇𝐫𝐞𝐚çã𝐨= +𝐄. 𝐋 𝐫𝐞𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 −𝐄. 𝐋𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐭𝐨𝐬

ΔH de reação com Energia 
de ligação

Quebra – Endo → + 
Forma – Exo→ -
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(Unigranrio - Medicina 2017)  Cálculos de entalpias reacionais são em alguns casos efetuados por 
meio das energias de ligação das moléculas envolvidas, onde o saldo de energias de ligação 
rompidas e refeitas é considerado nesse procedimento. Alguns valores de energia de ligação entre 
alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo:  
 

Ligação Energia de ligação (kJ mol)  

C H−  413  

O O=  494  

C O=  804  

O H−  463  

 
Considere a reação de combustão completa do metano representada na reação abaixo: 
 

4(g) 2(g) 2(g) 2 (v)CH 2 O CO 2 H O+ → +  

 
A entalpia reacional, em kJ mol,  para a combustão de um mol de metano segundo a reação será de:  

a) 820−     

b) 360−     

c) 106+     

d) 360+     

e) 820+     
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1 𝐶𝐻4(𝑔) + 2 𝑂2(𝑔) 1 𝐶𝑂2(𝑔) + 2 𝐻2𝑂(𝑣)

4 × (𝐶 − 𝐻)2 × (𝑂 = 𝑂)2 × (𝐶 = 𝑂)2 × (2 𝑂 − 𝐻)

𝛥𝐻 = 4 × (+413 𝑘𝐽) + 2 × (+494 𝑘𝐽)
𝑅𝑜𝑚𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠

− 2 × (804 𝑘𝐽 − 4 × (463 𝑘𝐽)
𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑔𝑎çõ𝑒𝑠

𝜟𝑯 = 𝟐𝟔𝟒𝟎 𝒌𝑱 − 𝟑𝟒𝟔𝟎 𝒌𝑱 → 𝜟𝑯 = −𝟖𝟐𝟎
𝒌𝑱

𝒎𝒐𝒍
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Lei de Hess 
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1. (Enem 2016)  O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido 
industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela 
trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação 
química: 
 

2 2(g) 6 6( )3 C H C H→  

 
A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das 
reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais: 
 

I. 0
2 2(g) 2(g) 2(g) 2 ( ) c

5
C H O 2 CO H O H 310 kcal mol

2
+ → +  = −  

 

II. 0
6 6( ) 2(g) 2(g) 2 ( ) c

15
C H O 6 CO 3 H O H 780 kcal mol

2
+ → +  = −  

 
 
A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal,  para a formação de um mol de 

benzeno é mais próxima de   
a) 1.090.−     

b) 150.−     

c) 50.−     

d) 157.+     

e) 470.+     
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3 C2H2 (g) + 15/2 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 3 H2O (L) ΔHo =3.(-310) = -930 kcal

6 CO2 (g) + 3 H2O (L) → C6H6 (L) + 15/2 O2 (g) ΔHo = +780 kcal

3 𝐶2𝐻2(𝑔) → 𝐶6𝐻6(𝓁) ΔHo = -150 kcal
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ΔH positivo é endo ABSUBIU
ΔH negativo, já liberou e já caiu
A ENDO é a que resfria TioOOO

SE for usar energia, ENERGIA DE LIGAÇÃO
E vai QUEBRENDO, ENDO
EXO é já na FORMAÇÃO
REAGENTE – meu PRODUTO irmão OOOOhhhh

Pra calcular o ΔH  da reação usando a entalpia padrão de formação
Basta pegar entalpia produto menos reagente, 
Ai SIM o Rodriguinho já tá com a gente

@RODRIGOQUIMICA
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Tempo: não seguimento de uma ordem 
cronológica(Psicológico)

Crítica irônica das relações humanas: 
universalismo 

no conflito entre o passado pobre e o presente rico, 
que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência.

ENEM 2010

atender a interesses pessoais. ENEM 2010 ( segunda 
aplicação) prazer da personagem em relação ao sofrimento 

alheio. ENEM 2017

Triângulo amoroso: marcado pela 
infidelidade 

Análise psicológica dos personagens 

Machado de Assis 
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( objetivo e irônico) 

Metalinguagem 
( conversa com o leitor) 

Narradores marcados pela volubilidade 
( Brás Cubas e Bento Santiago)

Mediador e cúmplice do leitor na 
construção dos personagens

“Marcela amou-me 
durante quinze meses e 

onze contos de réis; 
nada menos.”

“A obra em si mesma é 
tudo: se te agradar, 

fino leitor, pago-me da 
tarefa; se te não 

agradar, pago-te com 
um piparote, e adeus.”.
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Narrador metalinguístico e digressivo: 

volúvel, de pouca confiabilidade

Tempo de estrutura digressiva: psicológico e 
cronológico 

O chocalho e suas significações: cobranças 
de uma sociedade patriarcal 

As não – realizações de Brás Cubas: crítica 
aos filhos da burguesia brasileira do século XIX
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Tensão entre o eu e o mundo: necessidade 
de compreensão

evidencia uma tensão histórica entre o “eu” e a sua 
comunidade, por intermédio de imagens que representam a 

forma como a sociedade e o mundo colaboram para a 
constituição do indivíduo. ENEM 2009

Drummond 

no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções 
de ser autêntico e singular. ENEM 2012

Temática da infância, família: relação com 
Itabira 

O questionamento da função social do 
poeta ( poesia metalinguística) 

Poesia de função social: angústia, 
pessimismo e reflexão sobre o futuro da 

humanidade

olhar pessimista das instituições humanas e sociais 
submetidas ao conflito armado. ENEM 2016 segunda 

aplicação 
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1. (Enem 2013) Uma falsa relação
O cruzamento da quantidade de horas estudadas com o
desempenho no Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa) mostra que mais tempo na escola não é
garantia de nota acima da média.

Dos países com notas abaixo da média nesse exame, 
aquele que apresenta maior quantidade de horas de 
estudo é:

a) Finlândia.   
b) Holanda.   
c) Israel.   
d) México.   
e) Rússia.   

#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
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2. (Enem 2011) Uma equipe de especialistas do
centro meteorológico de uma cidade mediu a
temperatura do ambiente, sempre no mesmo
horário, durante 15 dias intercalados, a partir
do primeiro dia de um mês. Esse tipo de
procedimento é frequente, uma vez que os
dados coletados servem de referência para
estudos e verificação de tendências climáticas
ao longo dos meses e anos.

As medições ocorridas nesse período estão
indicadas no quadro ao lado.

Em relação à temperatura, os valores da média, 
mediana e moda são, respectivamente, iguais a: 
a) 17°C,17°C e 13,5°C   
b) 17°C,18°C e 13,5°C   
c) 17°C,135°C e 18°C   
d) 17°C,18°C e 21,5°C.   
e) 17°C, 13,5°C e 21,5°C.   

Dia do mês Temperatura (em ºC)
1 15,5
3 14
5 13,5
7 18
9 19,5

11 20
13 13,5
15 13,5
17 18
19 20
21 18,5
23 13,5
25 21,5
27 20
29 16

Média: 15,5+14+13,5+18+19,5+20+13,5+13,5+18+20+18,5+15,5+21,5+20+16

15

Mediana: termo central

Qtd+1

2
8º OBS: Precisa colocar em ordem crescente

Moda: o que aparece mais vezes
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3. (Enem PPL 2016) No projeto de arborização de uma praça está

prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será

constituído de uma área central e de uma faixa circular ao seu redor,

conforme ilustra a figura.

Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. 
A relação entre os raios do canteiro (R) e da área central (r) deverá ser:
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4. (Enem 2015) Atualmente existem diversas locadoras
de veículos, permitindo uma concorrência saudável
para o mercado, fazendo com que os preços se tornem
acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de
seus carros depende da distância percorrida, conforme
o gráfico ao lado.

O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele
pago na locadora P para distâncias, em quilômetros,
presentes em qual(is) intervalo(s)?

a) De  20 a 100     
b) De  80 a 130     
c) De 100 a 160     
d) De 0 a 20 e de 100 a 160     
e) De 40 a 80 e de 130 a 160



#missaoenem2019UJ – Unijorge 2019
Matemática – Mateus Lordelo

5. (Enem 2017) Um morador de uma região metropolitana tem
50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando
chove na região; caso não chova, sua probabilidade de atraso é
de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia
estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa
região.

Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o
serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?

a) 0,075
b) 0,150
c) 0,325
d) 0,600
e) 0,800

100

30

100

50
Chove Atrasa OU Não chove Atrasa

100

70

100

25

⁺

=
+

1000

175150
325,0=

1000

325
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6. (Enem 2013) Nos Estados Unidos a unidade de medida de
volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida
(fl oz), que equivale à aproximadamente 2,95 centilitros (cL).
Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a
lata de refrigerante usualmente comercializada no Brasil tem
capacidade de 355 mL.

Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355mL,
em onça fluida (fl oz), é mais próxima de
a) 0,83
b) 1,20
c) 12,05
d) 104,73
e) 120,34

1 onça fluída 2,95 centilitros

35,5 centilitrosx

==
95,2

5,35
x

L   DL  CL  ML
3

05,12

5 5,






