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FASCÍCULO 17

Revisão

Olá, estudante!

 Este é o último fascículo do Projeto ENEM 2019, que teve o objetivo de, ao longo de várias semanas, ajudá-los 
nessa caminhada rumo à universidade. Depois de passear pelas quatro áreas do conhecimento, que são cobradas no 
ENEM, vamos, agora, fazer uma breve revisão de alguns dos conteúdos que foram contemplados nesse projeto, visi-
tando novamente as áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

 Lembrando que todos os assuntos aqui estudados foram selecionados segundo o Raio X do ENEM, uma pes-
quisa realizada pelo SAS que mapeia os conteúdos mais abordado na prova do ENEM desde 2009. Para ter acesso à 
pesquisa completa, basta acessar sasedu.co/raiox2018.

 Aproveite esses últimos dias antes da prova para revisar os conteúdos e também não se esqueça de descansar.

Bons estudos! 
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Linguagens, códigos e suas Tecnologias

Questão 1

— Good and evil, right and wrong? Are these concepts that 
you believe in? 

— Yes, I do. 

— Binary thinking could hamstring you when it comes to a 
critical assessment of our subjects. We need to understand the 
gray areas. 

— The world is complex, I get that. I can check my judgment 
at the door. 

Trecho de diálogo da série Mindhunter entre a psicóloga Wendy Carr e o agente Gregg Smith. 
Disponível em: <https://www.springfieldspringfield.co.uk>. Acesso em: 7 nov. 2017.  

Considerando o contexto do diálogo, pode-se inferir que, com o 
uso da expressão gray areas, a personagem quis dizer que

a) o pensamento binário pode levar a uma avaliação crítica 
das coisas. 

b) as nuances que existem entre os extremos devem ser con-
sideradas. 

c) o mundo é complexo e, para entendê-lo, é preciso ter uma 
postura binária. 

d) o lado perverso que existe em todas as pessoas precisa ser 
compreendido. 

e) a avaliação crítica tolhe as áreas cinzas, levando a um pen-
samento simplista.

Questão 2

Hasta las cosas más imborrables tienen una duración, como 
las que no dejan huella o ni siquiera suceden, y si estamos pre-
venidos y las anotamos o las grabamos o las filmamos, y nos 
llenamos de recordatorios e incluso tratamos de sustituir lo ocur-
rido por la mera constancia y registro y archivo de que ocurrió, 
de modo que lo que en verdad ocurra desde el principio sea 
nuestra anotación o nuestra grabación o nuestra filmación, solo 
eso; aun en ese perfeccionismo infinito de la repetición habre-
mos perdido el tiempo en que las cosas acontecieron de veras; y 
mientras tratamos de revivirlo o reproducirlo, otro tiempo distinto 
estará aconteciendo, y en ese, sin duda, no estaremos juntos ni 
cogeremos ningún teléfono ni nos atreveremos a nada ni podre-
mos evitar ningún crimen ni ninguna muerte (aunque tampoco la 
cometeremos ni la causaremos), porque lo estaremos dejando 
pasar de lado como si fuera nuestro en nuestro intento enfermizo 
de que no termine y regrese lo que ya pasó.

MARÍAS, Javier. Corazón tan blanco. Madrid: Alfaguara. 2010, p. 41-42. (adaptado) 

Tomando como base o fragmento, infere-se que o narrador 

a) reflete sobre a passagem do tempo de forma lírica. 
b) lamenta a impossibilidade de poder voltar no tempo. 
c) enfatiza a necessidade de se aproveitar o momento. 
d) admite ser impossível reviver o que já foi vivido. 
e) corrobora as tentativas de reviver o tempo passado

Questão 3

 A entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino.

A obra é uma das grandes realizações da arte renascentista em 
virtude da combinação de dois elementos formais característicos 
da pintura do período, que são o(a)

a) equilíbrio e a perspectiva. 
b) religiosidade e o medievalismo. 
c) temática pagã e o uso do esfumato. 
d) racionalismo e o antropocentrismo. 
e) conflito emocional e a exaltação da Antiguidade

Questão 4

TEXTO I

TEXTO II
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Por meio da análise de ambos os textos, constata-se que o pú-
blico-alvo da campanha é composto, principalmente, por

a) militantes da causa feminista ou mulheres simpáticas às reivin-
dicações desse movimento. 

b) homens que naturalizam “cantadas” e outros tratamentos inva-
sivos a mulheres na rua. 

c) homens que se posicionam contrariamente às “cantadas” e ou-
tras práticas de assédio. 

d) mulheres e homens que não compactuam com o machismo, 
combatendo-o. 

e) mulheres suscetíveis a situações de assédio nas ruas 

Questão 5

A disseminação das fake news é reforçada por perfis automa-
tizados nas redes sociais, os robôs. A ferramenta vem sendo uti-
lizada no Brasil ao menos desde 2014 e preocupa por manipular 
o debate público. As contas automatizadas não são de fácil iden-
tificação porque se “disfarçam” de pessoas comuns alternando 
publicações mais “humanas” com a disseminação das notícias. 
Espera-se que a estratégia ganhe força em 2018 e, portanto, 
precisa ser combatida pelos poderes públicos. É fundamental 
que os atores políticos e as instituições envolvidas no processo 
democrático estejam preparados para garantir um debate trans-
parente e equilibrado no espaço virtual. É preciso se preparar 
desde já para a fiscalização do uso dessas plataformas, caso 
contrário, as notícias falsas podem trazer muitos danos à demo-
cracia

NOTÍCIAS falsas são disseminadas por robôs. O POVO, Fortaleza, 8 out. 2017. 
Disponível em: <https://www.opovo.com.br>. Acesso em: 16 dez. 2017. (adaptado)

De acordo com a reportagem, existe um impacto social no uso 
das redes para disseminação de fake news (notícias falsas) que 
pode ocasionar

a) desvios no debate político nas eleições. 
b) diminuição no fluxo de dados da internet. 
c) diversificação dos temas que são debatidos. 
d) novas formas de disseminação de conteúdo. 
e) aumento da qualidade dos debates políticos.

Questão 6

Divulgação

Lançado em 2015 e dirigido por Bruno Ilogt, o videoclipe Bang, 
da cantora Anitta, reúne, como principais características, o uso 
de referências, como as onomatopeias, cores vibrantes e recur-
sos gráficos dos quadrinhos e da linguagem publicitária. Esses 
elementos associam a estética do videoclipe a uma vertente 
do(a) 

a) Gestualismo, caracterizado pela evidenciação dos gestos 
realizados pelo artista para produzir a obra. 

b) Dadaísmo, com técnicas como a do ready-made, produ-
zindo arte a partir de objetos industrializados. 

c) Surrealismo, o qual propõe a sobreposição de elementos 
visuais díspares e ilógicos. 

d) Pop Art, ao se apropriar de itens pictóricos e ícones vi-
suais de grande circulação na sociedade. 

e) Op Art, a qual explora os efeitos visuais relacionais à fali-
bilidade do olhar humano 

Questão 7

Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos 
estrangeiros possam exportar para os Portos, que bem lhes pa-
recer a benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo 
promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à 
exceção do pau-brasil, ou outros notoriamente estancados, pa-
gando por saída os mesmos direitos já estabelecidos nas res-
pectivas Capitanias, ficando entretanto como em suspenso e 
sem vigor todas as leis, cartas-régias ou outras ordens, que até 
aqui proibiam neste Estado do Brasil o recíproco comércio e na-
vegação entre os meus vassalos e estrangeiros. 

Escrita na Bahia, aos 28 de janeiro de 1808. 
Príncipe. 

LISBOA, José da Silva. Observações sobre o Comércio Franco do Brasil. 1808.  
Rio de Janeiro, 1993. p. 190. (adaptado)

O trecho anterior, retirado de um documento oficial do período 
colonial, descreve o(a) 

a) proibição da produção manufatureira no Brasil. 
b) estanco do pau-brasil nos primeiros anos da colonização. 
c) abertura dos portos brasileiros, que causou o fim do pacto 

colonial. 
d) consentimento para a comercialização de produtos britâni-

cos no Brasil. 
e) concessão de vantagens diplomáticas aos ingleses que re-

sidissem no Brasil 

Questão 8

Em um comunicado conjunto após 11 horas de conversas, a 
Coreia do Norte prometeu enviar uma grande delegação para a 
Olimpíada de Inverno de PyeongChang, em fevereiro, na Coreia 
do Sul, mas fez uma “forte reclamação” após Seul propor con-
versas para desnuclearizar a península coreana. A Coreia do 
Sul pediu para seu vizinho cessar atos hostis que aumentavam 
a tensão na península, e em troca o Norte concordou que a paz 
deve ser garantida na região, informou o Ministério da Unifica-
ção da Coreia do Sul em comunicado separado. As conversas 
entre as Coreias são monitoradas de perto por líderes mundiais 
ansiosos por qualquer sinal de uma redução nas tensões.

KIM, Christine. Coreia do Norte e Coreia do Sul concordam em resolver diferenças pelo diálogo. 
Reuters, 9 jan. 2018. Disponível em: <https://br.reuters.com>. Acesso em: 10 jan. 2018. (adaptado

A questão geopolítica indicada no texto, referente às duas Co-
reias, caracteriza um dos grandes desafios da atualidade, que 
teve como origem a(s)

a) diferenças culturais entre as duas porções. 
b) disputas geopolíticas durante a Guerra Fria. 
c) exploração de riquezas naturais pelo Japão. 
d) ocupação chinesa antes da Segunda Guerra. 
e) desigualdades econômicas entre os dois países.
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Questão 9

Nas cerca de 80 páginas do livro, Descartes ainda achou es-
paço para desenvolver a tese de que existe uma única verdade 
que não pode ser questionada: a nossa existência. Pensamen-
to resumido na famosa frase “penso, logo existo”, que aparece 
na quarta parte da obra Discurso sobre o Método. Diante de 
tanto ceticismo, Descartes estava preocupado com a validade 
das evidências que poderiam comprovar as verdades. Se deve-
mos questionar tudo, por que devemos confiar nas informações 
que colhemos da natureza já que tudo passa pela interpretação 
dos nossos cinco sentidos? Como confiar que todas as pessoas 
perceberiam esses estímulos da mesma forma, permitindo que 
uma verdade se tornasse válida para todos?

SANTI, Alexandre de. Penso, logo existo. Super Interessante, 4 nov. 2016. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br>. Acesso em: 26 fev. 2018

Com base no texto, ao formular a afirmação “penso, logo exis-
to”, Descartes propunha que a origem do conhecimento era um 
resultado do(a)

a) razão. 
b) vontade. 
c) realismo ingênuo. 
d) experiência sensorial. 
e) idealismo transcendental. 

Questão 10

Os consumidores são os operários e os empregados, fazen-
deiros e pequenos burgueses. A totalidade das instituições exis-
tentes os aprisiona de corpo e alma a ponto de, sem resistência, 
sucumbirem diante de tudo o que lhes é oferecido. E assim como 
a moral dos senhores era levada mais a sério pelos dominados 
do que pelos próprios senhores, assim também as massas en-
ganadas de hoje são mais submissas ao mito do sucesso do que 
os próprios afortunados

ADORNO, Theodor. Indústria cultural e sociedade. 5 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002

Com base no texto, a evolução da indústria cultural fez com que 
as massas encarassem o ato de consumir como sinônimo de

a) desenvolvimento da intelectualidade. 
b) êxito pessoal frente à sociedade. 
c) equilíbrio entre corpo e mente. 
d) personalização da tecnologia. 
e) aperfeiçoamento estético

Questão 11

Um pai, uma mãe e seus três filhos resolveram comemorar 
o aniversário do filho caçula com um jantar em um restaurante. 
Eles reservaram uma mesa circular com cinco cadeiras idênti-
cas, distribuídas igualmente ao redor da mesa, e irão sentar-se 
de modo que o pai e a mãe fiquem em cadeiras vizinhas. 

De quantas formas distintas essa família poderá sentar-se à 
mesa?  

O número total de contaminados das regiões A e C é:

a) 6 
b) 12 
c) 24 
d) 48 
e) 120 

Questão 12 

O valor do desconto do imposto de renda no salário de um 
trabalhador é calculado a partir da tabela a seguir. A base de 
cálculo mensal diz respeito à remuneração bruta do trabalhador, 
e a parcela a deduzir é descontada do imposto de renda, ou 
seja, não é contabilizada no valor final do imposto. 

Fonte: Receita Federal/Ministério da Fazenda

O salário bruto é a remuneração mensal do trabalhador sem as 
deduções legais, ou seja, não é o valor final recebido. A quantia 
real recebida (salário líquido) é o valor obtido após a dedução 
dos impostos.  Qual função define o valor do salário líquido S, 
em real, de uma pessoa cujo salário bruto x é superior a R$ 4 
700,00?

a) S(x) = 0,725x + 869,36 
b) S(x) = 0,725x – 869,36 
c) S(x) = 0,275x + 869,36 
d) S(x) = x – 423,14 
e) S(x) = x – 1 292,50 

Questão 13 

A tabela mostra a variação da poupança nos seis últimos me-
ses do ano de 2016.

Considerando uma variação linear da poupança entre dois me-
ses consecutivos, qual gráfico melhor representa os dados da 
tabela?

a) 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
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b) 
 

c) 
 

d) . 

e) 

Questão 14 

Um azulejo decorativo possui formato quadrado, com as me-
didas indicadas na figura. As áreas em cinza são quadrados de 
área equivalente.

 

A região branca desse azulejo tem área, em centímetro quadra-
do, igual a

a) 1224. 
b) 1296. 
c) 1499. 
d) 2124. 
e) 4499.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Questão 15

Uma das formas de combate ao Aedes aegypti, mosquito que 
transmite a dengue, zika e chikungunya, é a pulverização de 
inseticida, popularmente conhecido como fumacê. A nuvem de 
fumaça de inseticida espalhada pelas ruas e residências tenta 
matar o mosquito para evitar que mais gente contraia as doen-
ças transmitidas por este mosquito.

NEUMAN, Camila. UOL. Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br>. 

Acesso em: 10 jan. 2018. (adaptado) ) 

O emprego de inseticidas, mencionado no texto, para o comba-
te ao Aedes aegypti é bastante criticado no meio científico, pois 
pode 

a) induzir o surgimento de variedades de mosquitos mais for-
tes. 

b) selecionar variedades resistentes ao inseticida dentre as 
populações de mosquitos. 

c) promover alterações genéticas que estimulam o mosquito a 
desenvolver imunidade ao inseticida. 

d) transformar os mosquitos em insetos resistentes, a partir do 
contato com doses baixas do inseticida. 

e) provocar mutações diversas nos mosquitos, dentre elas, o 
surgimento de genes relacionados à resistência. 

Questão 16 

Como fazer o pó de casca de ovo
Lave as cascas de ovos que sobram das receitas e deixe de 

molho em 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária 
por 15 minutos, ferva por 10 minutos e deixe secar. Coloque no 
forno, em temperatura média, para desidratá-las. Por fim, colo-
que as cascas desidratadas no liquidificador e triture até obter 
um pó bem fininho. É indicada a ingestão de 1 colher de chá 
rasa do pó por dia e pode ser acrescentada em preparações 
como bolos, biscoitos etc

PASSOS, Bruna. Nutrição e Qualidade de Vida. Disponível em: 

<https://nutricionistasjc.wordpress.com>. Acesso em: 15 jan. 2018. (adaptado)

A ingestão do pó da casca de ovo mencionado no texto está 
relacionada à redução da incidência de

a) bócio. 
b) escorbuto. 
c) fragilidade óssea. 
d) cegueira noturna. 
e) anemia pernicios
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1. B   10. B

2. D  11. B

3. A   12. A

4. B   13. D

5. A   14. C

6. D  15. B

7. C   16. C

8. E   17. B

9. A   18. C

Resoluções

01  B

Segundo a personagem, o pensamento binário (bom versus 
mau, certo versus errado) pode comprometer avaliações crí-
ticas, sendo fundamental o entendimento dos fatores que re-
sidem entre um extremo e outro – ou seja, das áreas cinzas 
(gray areas).

02  D

No texto, o narrador admite que, não importa o que se tente 
fazer, é impossível retornar ao que já foi vivido, afinal, até 
as coisas mais indeléveis têm uma duração (hasta las cosas 
más imborrables tienen una duración).

03  A

Do ponto de vista técnico, a pintura preza pelo equilíbrio entre 
as partes, com a distribuição harmônica de elementos entre 
ambos os lados do quadro. Além disso, há uso da perspecti-
va, como se pode perceber em virtude da ilusão de profundi-
dade da tela.

04  B

A propaganda tem como alvo o público masculino responsável 
pelo assédio. É a esse público que se solicita uma mudança 
de atitude (Chega de fiu-fiu!), ou seja, homens que naturali-
zam “cantadas” e outros tipos de tratamento invasivo direcio-
nados a mulheres na rua.

05  A

A prática da distribuição de falsas informações é um proble-
ma que pode afetar resultados nas eleições, já que o volume 
de dados produzidos por perfis falsos altera a percepção do 
senso comum sobre o todo..

GabaritoQuestão 17 

Algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem têm 

potencial para exercer impactos negativos ao meio ambiente. 

O esquema a seguir representa uma usina termoelétrica, que é 

uma das fontes energéticas que agridem o meio ambiente. 

A crítica ambiental associada ao uso das termoelétricas está 

relacionada à 

a) reutilização da água no esquema. 

b) queima de combustível na fornalha. 

c) perda de água por evaporação no sistema. 

d) conversão de energia mecânica em energia elétrica. 

e) transformação de energia térmica em energia mecânica.

Questão 18 

“Temos hoje o dobro de moléculas de dióxido de carbono 

(CO2) em volta de nossas mãos do que havia na época em que 

Charles Darwin passou pelo Brasil (século XIX)”, disse Vieira. 

Segundo a pesquisadora, isso ocorre porque, desde a Revolu-

ção Industrial, as atividades humanas têm jogado na atmosfera 

grandes quantidades de carbono que estavam estocadas na li-

tosfera.

TOLEDO, Karina. Alteração nos ciclos de carbono e nitrogênio preocupa pesquisadores. Agência 

FAPESP, 30 jun. 2014. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>.

 Acesso em: 23 dez. 2017. (adaptado)

As grandes quantidades de carbono, às quais o texto se refere, 

que antes estavam estocadas na litosfera, estão sendo libera-

das para a atmosfera por meio do(da)

a) emprego de agrotóxicos. 

b) aplicação de fertilizantes. 

c) uso de combustíveis fósseis. 

d) utilização de clorofluorcarbonetos. 

e) desmatamento de regiões florestais.
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06  D
O uso de onomatopeias, cores vibrantes e outros recursos 
gráficos vinculados aos quadrinhos e à linguagem publicitária 
é uma das principais características do movimento do Pop 
Art, o qual aproveitou as referências estéticas da cultura po-
pular massificada.

07  C
A Carta Régia de 1808 estabeleceu a abertura dos portos 
brasileiros às nações amigas. Isso provocou o fim do pacto 
colonial, pois foi permitida a comercialização entre o Brasil e 
outros países além da metrópole portuguesa.

08  E
A charge apresenta a preocupação dos EUA, representado 
pelo Tio Sam, com a situação de Cuba, que havia iniciado 
uma revolução nacionalista e que depois se aproximou da 
União Soviética, tornando-se um país socialista. Essa situa-
ção prejudicava os ideais imperialistas dos Estados Unidos, 
que procuravam promover a doutrina capitalista e barrar a 
socialista.

09  A
Descartes entende a realidade como racional, defendendo 
uma racionalização do real. Ele alega que tudo o que existe 
tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa 
ser provada empiricamente. Ou seja, somente o pensamento 
por meio da razão é capaz de atingir a verdade absoluta.

10  B
O consumo é visto como uma abertura possível à realização 
pessoal, já que, quanto mais se pode comprar/ consumir, ima-
gina-se que mais capital “livre” se tem para dispender com 
bens.

11  B
Como o pai e a mãe devem sentar juntos, pode-se considerá-
-los como um “único elemento” da mesa. Assim, contando os 
três filhos, faz-se a permutação circular de 4 elementos: PC4 
= (4 – 1)! = 3! = 6. Como a posição dos pais nas duas cadeiras 
vizinhas pode se alternar, multiplica-se o resultado por P2 = 
2!. Portanto, o número de formas distintas de a família sentar-
-se à mesa é: PC4 · P2 = 6 · 2 = 12

12  A
Como x > R$ 4 700,00, considera-se a última faixa da tabela. 
Com 27,5% de alíquota, o valor do imposto seria 0,275x, po-
rém ainda há a parcela a deduzir. Assim, o valor real para o 
imposto é 0,275x – 869,36. O salário líquido é o salário bruto 
descontado do imposto, isto é: S(x) = x – (0,275x – 869,36) = 
0,725x + 869,36,

13  D

Analisando as variações entre os valores da tabela, observa-

-se um padrão que indica uma queda seguida de uma subida 

acentuada; em seguida, há uma queda acentuada, uma li-

geira subida e uma ligeira queda. O gráfico D é o que melhor 

traduz essas variações

14  C

O lado do azulejo mede 25 + 18 + 25 = 68 cm, e o lado do 

quadrado cinza mede 25 cm. Assim, a área da região bran-

ca corresponde à área do azulejo subtraída da área dos 5 

quadrados cinzas: 68² – 5 · 25² = 4 624 – 3 125 = 1 499 cm² .

15  B

Nesta situação, o inseticida atua como fator de seleção, eli-

minando os insetos suscetíveis e deixando o ambiente livre 

para a proliferação de variedades mais tolerantes ao compos-

to, selecionando, ao longo das gerações, as variedades mais 

resistentes.

16  C

A casca do ovo é rica no mineral cálcio. Dessa forma, a inges-

tão do pó descrito no texto garantiria maior suplemento deste 

mineral na dieta. O cálcio possui vários papéis no organismo, 

dentre eles, o de ser o principal constituinte mineral dos os-

sos. A carência desse mineral pode provocar problemas de 

perda de massa óssea e, consequentemente, aumento da 

fragilidade, como no caso da osteoporose.

17  B

O carvão utilizado nas termoelétricas, quando queimado, li-

bera gases poluentes que agridem o meio ambiente, como 

dióxido e monóxido de carbono. Além disso, o desmatamento 

para a fabricação desse combustível também impacta negati-

vamente o meio ambiente.

18  C

Os combustíveis fósseis (carvão mineral, gás natural e petró-

leo) são compostos ricos em carbono, formados por meio de 

processos naturais ao longo de milhões de anos. Os combus-

tíveis fósseis encontram-se armazenados na litosfera, e a sua 

queima provoca a liberação de grandes quantidades de gás 

carbônico para a atmosfera.


