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1. Leia com atenção o texto abaixo. 

 
Scientific American Brasil, ano 11, n. 134, jul. 2013 (adaptado). 

Disponível em: <https://descomplica.com.br/gabarito-enem/questoes/2014/segundo-dia/para-atingir-o-

objetivo-de-recrutar-talentos-esse-texto-publicitario/>. Acesso em: 23 mar. 2021.
 

Para atingir o objetivo de recrutar talentos, esse texto publicitário: 

a) afirma, com a frase “Queremos seu talento exatamente como ele é”, que qualquer pessoa com 

talento pode fazer parte da equipe. 

b) apresenta como estratégia a formação de um perfil por meio de perguntas direcionadas, o que 

dinamiza a interação texto-leitor.  

c) utiliza a descrição da empresa como argumento principal, pois atinge diretamente os 
interessados em informática. 
 
d) usa estereótipo negativo de uma figura conhecida, o nerd, pessoa introspectiva que gosta de 



 

 

informática. 
 

2. Leia o texto com atenção para responder à questão que segue. 

 

 

 

(Disponível em: http://newsgerais.blogspot.com.br. Acesso em: 1 ago. 2012.) 

 

 

Esse texto trata de uma campanha sobre o trânsito e visa à orientação dos motociclistas quanto ao 

(à): 

a) intolerância com a morosidade do tráfego. 

b) desconhecimento da legislação. 

c) crescente número de motocicletas. 

d) cuidado com a própria segurança.   

 

 

 

3. Leia o texto abaixo:  



 

 

 

Os verbos “emprestam” (linha 10), “concedem” (linha 14) e “demonstram” (linha 18) poderiam 

ser substituídos, respectivamente, por 

 

       a) se valem de, conferem, evidenciam.     

       b) se inspiram em, consideram, explicam.  

       c) se aliam a, facilitam, revelam.  

       d) se assemelham a, permitem, comprovam.  

 

 

4. “Ao responder pelo crime de roubo, o acusado, surpreendido em __________, foi inquirido em 

uma __________ que durou pouco mais de duas horas, após as quais deixou inserta a sua 

__________ em todas as folhas do depoimento.” 

 

As lacunas do período acima podem ser completadas, respectivamente, com  

 

       a) flagrante – sessão – rúbrica.    

       b) fragrante – seção – rúbrica.    

       c) flagrante – sessão – rubrica.       
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       Muitas vezes, quando pensamos em ritual, duas ideias nos vêm à mente: por um lado, 

a noção de que um ritual é algo formal e arcaico, quase que desprovido de conteúdo, algo 

feito para celebrar momentos especiais e nada mais; por outro lado, podemos pensar que 

os rituais estão ligados apenas à esfera religiosa, a um culto ou a uma missa.  

       Segundo alguns autores, nossa vida de todos os dias – a vida social – é marcada por 

um eterno conflito entre dois opostos: ou o caos total, onde ninguém segue nenhuma regra 

ou lei, ou uma ordem absoluta, quando todos cumpririam à risca todas as regras e leis já 

estabelecidas. A visão desses opostos não deixa de ser engraçada: alguém consegue 

imaginar nossa sociedade funcionando de uma dessas maneiras? É evidente que não.  

       Dizemos que os rituais emprestam formas convencionais e estilizadas para organizar 

certos aspectos da vida social, mas por que esta formalidade?  

       Ora, as formas estabelecidas para os diferentes rituais têm uma marca comum: a 

repetição. Os rituais, executados repetidamente, conhecidos ou identificáveis pelas 

pessoas, concedem certa segurança. Pela familiaridade com a(s) sequência(s) ritual(is), 

sabemos o que vai acontecer, celebramos nossa solidariedade, partilhamos sentimentos, 

enfim, temos uma sensação de coesão social. É assim que entendemos: “cada ritual é um 

manifesto contra a indeterminação”. Através da repetição e da formalidade, elaboradas e 

determinadas pelos grupos sociais, os rituais demonstram a ordem e a promessa de 

continuidade desses mesmos grupos.  

 

Adaptado de RODOLPHO, Adriane Luísa. Rituais, ritos de passagem e de iniciação: uma revisão da 

bibliografia antropológica. In: Estudos Teológicos, v. 44, n. 2, p. 138-146, 2004 



 

 

       d) flagrante – seção – rubrica.    

 

 5. As palavras fisicamente, distribuído, cansaria e baleia  têm, respectivamente, 

a)  cinco sílabas – cinco sílabas – três sílabas – três sílabas 

b) quatro sílabas – quatro sílabas – três sílabas – quatro sílabas 

c) cinco sílabas – cinco sílabas – quatro sílabas – três sílabas    

d) cinco sílabas – cinco sílabas – quatro sílabas – quatro sílabas 

     

6.  Leia a tira a seguir e responda à questão abaixo: 

 

 

Observando as orações dos quadrinhos, podemos afirmar que 

 

a) os predicados das duas orações classificam-se, respectivamente, como predicado verbal e 

predicado nominal. 

b) os predicados das duas orações classificam-se, respectivamente, como predicado nominal e 

predicado verbal. 

c) ambos predicados são classificados como predicado verbal. 

d) ambos predicados são classificados como predicado nominal.   

 

7. Leia as frases:  

 

I. Gostava de doces caramelizados da doçaria de Dona Dalva.  

II. No shopping, vigiava-a com a discrição de um investigador profissional.  

III. Entre livros e cadernos velhos, na estante, encontrou um bilhete da antiga namorada.  

IV. Lembrava-se ainda do período de sua infância vivida naquela cidadezinha do interior do Brasil.  

Há objeto direto nas sentenças:  

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

 8. Leia a tira abaixo para responder à questão que segue. 

 



 

 

 

 

A partir da leitura do 2º quadrinho, foi elaborada a seguinte frase: 
 
“E esses ingênuos continuam mandando contas em seu nome.” 
 
 Assinale a alternativa que corresponde à correta reescrita dessa frase na voz passiva.  
 
 

 a) E esses ingênuos continuarão mandando contas em seu nome.    

 b) E contas continuaram sendo mandadas em seu nome pelos ingênuos.    

 c) E contas continuam mandando em seu nome por esses ingênuos.     

 d) E contas em seu nome continuam sendo enviadas por esses ingênuos.     

 

9. Leia com atenção: 

    I – Fábio aspirou o perfume das flores.  

    II – O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo.  

 

Em função da regência do verbo “aspirar”, considerando a norma gramatical, marque a alternativa 

correta:  

a) as sentenças I e II estão corretas, porém, em II, é possível apagar a preposição “a”, posposta ao 

verbo “aspirava”, mantendo a correção gramatical e o sentido do enunciado.  

b) a sentença I está correta. A sentença II apresenta erro de regência percebido pela presença da 

preposição “a”, indevidamente colocada após o verbo.  

c) as sentenças I e II estão corretas. Ambas as regências do verbo “aspirar” estão de acordo com a 
norma gramatical.    
d) somente a sentença II está correta. Houve erro de regência verbal na sentença I.  
 
   

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase a seguir. 

 

Os interessados em adotar crianças têm de recorrer _____ orientações do Juizado de Menores e 

se sujeitar ____ uma espera muitas vezes longa, o que, apesar de tudo, não desanima _____ 

maioria.   

a)  às ... a ... a      

b)  às ... à ... a    



 

 

c)  as ... a ... à    

d)  as ... à ... à    

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11) Para conter a pandemia da doença causada pela (COVID-19), foram adotadas medidas de 

saúde pública, entre elas, o distanciamento social, com o intuito de reduzir o contato físico entre 

pessoas e o risco de transmissão do vírus, além de auxiliar na redução dos casos. O 

distanciamento social é a medida mais eficaz para prevenção de COVID-19. Entretanto, é uma 

experiência difícil de ser enfrentada e pode ter impactos relevantes na vida dos indivíduos. A 

pandemia também causou importantes impactos socioeconômicos no mundo e no Brasil, com 

perdas de rendimento familiar e desemprego, agravando as desigualdades sociais e de saúde. 

 

Como consequência e com relação aos hábitos, podemos citar que atualmente houve: 

 

a)o retorno de 100% das atividades econômicas da mesma forma praticada anteriormente à 

pandemia. 

b)um aumento no emprego da forma “home office” (escritório remoto) de trabalho. 

c)uma redução nas vendas do comercio eletrônico. 

d)Uma redução no número de trabalhadores informais. 

 

 

12) A guerra Rússia x Ucrânia é um conflito contínuo e prolongado que começou em fevereiro de 

2014, envolvendo principalmente a Rússia, forças pró-russas e Ucrânia concentrada na península 

da Crimeia e partes do território de Donbas, que são internacionalmente reconhecidas como parte 

do território ucraniano.  

O principal motivo da invasão militar russa na Ucrãnia em 2022 foi: 

 

a) o fato da Ucrânia rejeitar o convite para participar da OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte). 

b) a anexação pela Rússia, da República Autônoma da Criméia sem referendo local. 

c) a preocupação russa sobre a possibilidade da instalação de bases militares estrangeiras em 

suas fronteiras, se a Ucrânia fosse aceita pela OTAN. 

d) perda pela Rússia do acesso aos portos da Criméia, principais escoadores da produção primária 

Russa. 

 

13) O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito abaixo das 

necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da 

demanda industrial por matérias-primas e energia, a reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo 

no processo industrial. 

SCARLATO, F. C.; PONTIN, J. A. Do nicho ao lixo. São Paulo: Atual, 1992 (adaptado). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_da_Crimeia_de_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_da_Crimeia_de_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Donbas


 

 

A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade 

que 

a) reduz o buraco na camada de ozônio nos distritos industriais. 

b) ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos polos petroquímicos. 

c) diminui os efeitos da poluição atmosférica das indústrias siderúrgicas. 

d) reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. 

 

14) A maior parte das 10 cidades mais poluídas do mundo compromete a qualidade de vida da 

população e o meio ambiente em decorrência de atividades econômicas relacionadas à indústria e 

mineração, com exceção de uma, que tem sua poluição ligada a um desastre nuclear. A que 

cidade estamos nos referindo? 

 

a) Vopi, na Índia 

b) Chernobyl, na Ucrânia 

c) Dzerzhinsk, na Rússia 

d) Swmgayit, no Arzebaijão 

 

15) Um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais 

nações da América hispânica foi: 

 

a) A vinda Família Real portuguesa para o Brasil. 

b) As guerras napoleônicas na Europa. 

c) As ideias iluministas surgidas na França. 

d) A crise do sistema colonial 

 

16) No período pré-colonial do Brasil a atividade econômica que teve maior destaque foi: 

 

a) pau-brasil 

b) mineração 

c) cana-de-açúcar 

d) café 

 

17) Uma pessoa comprou quatro cadeiras iguais para sua cozinha, pagando R$ 

120,00 por cada uma delas, três cadeiras de praia por R$ 90,00 cada uma 

delas e dois banquinhos iguais, de madeira. Considerando-se o total de peças 

compradas, na média, o preço de uma peça saiu por R$ 94,00. O preço de 

cada banquinho era de 

 

a) R$ 52,00. 

b) R$ 48,00. 

c) R$ 56,00. 



 

 

d) R$ 44,00. 

 

18) João pagou 30% do valor total de uma dívida e o restante dela irá 

pagar em 30 dias, sem acréscimo. Se R$ 3.500,00 correspondem a 20% do 

valor restante a ser pago, então é correto afirmar que, ao pagar 30% do valor 

da dívida, João desembolsou,  

 

a) R$ 5.200,00. 

b) R$ 6.800,00. 

c) R$ 7.500,00. 

d) R$ 7.850,00. 

 

A bad haircut 

Yesterday, I looked pretty. I was happy. I had long blonde hair. But today, I got a haircut. Now, I 

don't like my hair at all. It is too short. I look like a boy. I feel sad, and my brother laughs at me. 

What a terrible hairdresser! My mom says I still look pretty. I love Mom! 

 

Com base no texto acima indique qual a alternativa correta nas questões a seguir: 

 

19) Quando ela cortou o cabelo? 

a) amanhã 

b) ontem 

c) hoje 

d) daqui a dois dias 

 

20) Indique a alternativa verdadeira 

 

a) Ela não está feliz hoje. 

b) O cabelo dela era curto. 

c) O cabelo dela é preto. 

d) A mãe dela ainda não acha que ela está bonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


