
 

  



 
 

Questões do Módulo II 

 

Matemática – Regra de três 

1. (ENEM) Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro, de tanque vazio, com o 

piloto, é de 605 kg, e gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os 

circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é Spa-Francorchamps, na 

Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro da Fórmula 1 é de 75 

litros para cada 100 km. 

Suponha que um piloto de uma equipe específica, que utiliza um tipo de gasolina com densidade 

de 750 g/L, esteja no circuito de Spa-Francorchamps, parado no box para reabastecimento. Caso 

ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar, no 

mínimo,  

a) 617 kg.    

b) 668 kg.    

c) 680 kg.    

d) 689 kg.    

e) 717 kg.    

  

2. (ENEM) Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estabeleceu a 

obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. 

A exigência é que, a partir de 1.º de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada 

por biodiesel. Até junho de 2009, esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda 

de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel de petróleo. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 12 jul. 2009 (adaptado). 

Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodísel ao dísel, serão consumidos 925 milhões 

de litros de biodísel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, para o 

mesmo volume da mistura final dísel/biodísel consumida no segundo semestre de 2009, qual seria 

o consumo de biodísel com a adição de 3%?  

a) 27,75 milhões de litros.    

b) 37,00 milhões de litros.    

c) 231,25 milhões de litros.    

d) 693,75 milhões de litros.    

e) 888,00 milhões de litros.    

  

http://www1.folha.uol.com.br/


 
 

3. (ENEM) Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, 

alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 

Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 

12 kg de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, 

e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. 

Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos 

arrecadados ao final do prazo estipulado seria de  

a) 920 kg.    

b) 800 kg.    

c) 720 kg.    

d) 600 kg.    

e) 570 kg.    

 

4.(ENEM) Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 m³. Quando há 

necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água 

é feito por seis ralos, e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá 

um novo reservatório, com capacidade de 500 m³, cujo escoamento da água deverá ser realizado 

em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão 

ser idênticos aos do já existente. 

A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 8 

e) 9 

 

 

Química – Petróleo, destilação fracionada 
 

1. (ENEM) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-

prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de 

origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas 

técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, 

para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, 

utiliza-se o processo de craqueamento. 

O que ocorre nesse processo? 



 
 

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. 

b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas. 

c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. 

d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. 

e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de 

ebulição. 

 

 

2.(ENEM) O quadro apresenta a composição do petróleo. 

 

BROWN, T. L. et al. Química: a ciência central. São Paulo: Person Prentice Hall, 2005. 

Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado 

é a 

a) filtração. 

b) destilação. 

c) decantação. 

d) precipitação. 

e) centrifugação. 

 

3. (ENEM) Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio 

ambiente, ao governo e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita 

utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor 

valor agregado. 



 
 

Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria 

identificada visualmente é 

a) etanol e água. 

b) etanol e acetona. 

c) gasolina e água. 

d) gasolina e benzeno. 

e) gasolina e querosene. 

4.(ENEM) Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar soluções que minimizem o 

impacto ambiental de eventuais vazamentos em poços de petróleo, que liberam hidrocarbonetos 

potencialmente contaminantes. Alguns microrganismos podem ser usados como agentes de 

biorremediação nesses casos. 

Os microrganismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de 

a) excretar hidrocarbonetos solúveis. 

b) estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos. 

c) utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo. 

d) diminuir a degradação abiótica de hidrocarbonetos. 

e) transferir hidrocarbonetos para níveis tróficos superiores. 

 

 

Português – Variações linguísticas, funções da linguagem 

1.(ENEM) O cordelista por ele mesmo 

Aos doze anos eu era 

forte, esperto e nutrido. 

Vinha do Sítio de Piroca 

muito alegre e divertido 

vender cestos e balaios 

que eu mesmo havia tecido. 

Passava o dia na feira 

e à tarde regressava 

levando umas panelas 

que minha mãe comprava 



 
 

e bebendo água salgada 

nas cacimbas onde passava. 

BORGES, J. F. Dicionário dos sonhos e outras histórias de cordel. Porto Alegre: LP&M, 2003 

(fragmento). 

Literatura de cordel é uma criação popular em verso, cuja linguagem privilegia, tematicamente, 

histórias de cunho regional, lendas, fatos ocorridos para firmar certas crenças e ações 

destacadas nas sociedades locais. A respeito do uso das formas variantes da linguagem no 

Brasil, o verso do fragmento que permite reconhecer uma região brasileira é 

a) “muito alegre e divertido”. 

b) “Passava o dia na feira”. 

c) “levando umas panelas” 

d) “que minha mãe comprava” 

e) “nas cacimbas onde passava”. 

 

2.(ENEM) Um menino aprende a ler 

Minha mãe sentava-se a coser e retinha-me de livro na mão, ao lado dela, ao pé da máquina de 

costura. O livro tinha numa página a figura de um bicho carcunda ao lado da qual, em letras 

graúdas, destacava-se esta palavra: ESTÔMAGO. Depois de soletrar “es-to-ma-go”, pronunciei 

“estomágo”. Eu havia pronunciado bem as duas primeiras palavras que li, camelo e dromedário. 

Mas estômago, pronunciei estomágo. Minha mãe, bonita como só pode ser mãe jovem para filho 

pequeno, o rosto alvíssimo, os cabelos enrolados no pescoço, parou a costura e me fitou de 

fazer medo: “Gilberto!”. Estremeci. “Estomágo? Leia de novo, soletre”. Soletrei, repeti: 

“Estomágo”. Foi o diabo. 

Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, a palavra estômago. A cozinheira, o estribeira, 

os criados, Bernarda, diziam “estambo”. “Estou com uma dor na boca do estambo...”, “Meu 

estambo está tinindo...”. Meus pais teriam pronunciado direito na minha presença, mas eu não 

me lembrava. E criança, como o povo, sempre que pode repele proparoxítono. 

AMADO, G. História da minha infância. Rio de Janeiro: José Olympio, 1958. 

No trecho, em que o narrador relembra um episódio de sua infância, revela-se a possibilidade de 

a língua se realizar de formas diferentes. Com base no texto, a passagem em que se constata 

uma marca de variedade linguística pouco prestigiada é: 

a) “O livro tinha numa página a figura de um bicho carcunda ao lado da qual, em letras graúdas, 

destacava-se esta palavra: ESTÔMAGO”. 



 
 

b) “'Gilberto!’. Estremeci. 'Estomágo? Leia de novo, soletre’. Soletrei, repeti: 'Estomágo’”. 

c) “Eu havia pronunciado bem as duas primeiras palavras que li, camelo e dromedário”. 

d) “Jamais tinha ouvido, ao que me lembrasse então, a palavra estômago”. 

e) “A cozinheira, o estribeira, os criados, Bernarda, diziam 'estambo’”. 

 

3.(ENEM) O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização on-line, 

compartilhamento ou download (sob licença Creative Commons), 44 mil imagens de obras de 

arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. 

Para o historiador da arte, Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções on-line de acesso aberto, 

além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor 

acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte on-line, mais visitas pessoais 

acontecerão aos museus. 

A coleção está disponível em seis categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, 

arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou 

período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a 

ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso 

utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. 

Disponível em: www.revistabula.com. Acesso em: 5 dez. 2018 (adaptado). 

A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por 

a) evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. 

b) convencer o leitor a fazer o acesso on-line, levando-o a conhecer as obras de arte. 

c) informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. 

d) estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. 

e) enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização on-line. 

 

4.(ENEM) A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo 

Resumo: Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, 

especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do 

nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens 

dissemina um imaginário racista apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a 



 
 

exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos(as) negros(as) na sociedade brasileira. A 

análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da 

mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados por meio do 

uso dos produtos apresentados. O discurso midiático-publicitário dos produtos de beleza 

rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a 

essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, 

considere o uso de estratégias para uma “descolonização estética” que empodere os sujeitos 

negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da 

diversidade. 

Palavras-chave: Estética, racismo, mídia, educação, diversidade. 

SANT’ANA, J. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e a estética do racismo. 

Dossiê: trabalho e educação básica. Margens Interdisciplinar. Versão digital. Abaetetuba, 

n.16,jun. 2017 (adaptado). 

O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero 

resumo de artigo acadêmico. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela 

a) impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como em “Este artigo tem 

por finalidade” e “Evidencia-se”. 

b) seleção lexical, no desenvolvimento sequencial do texto, como em “imaginário racista” e 

“estética do negro”. 

C) metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões 

“descolonização estética” e “discurso midiático-publicitário”. 

d) nominalização, produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, 

como “inferiorização” e “desvalorização”. 

e) adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista, como em “ética da 

diversidade” e “descolonização estética”. 

 

História – Renascimento Urbano 

1.(ENEM) TEXTO I 

É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e conter o arrebatamento dos espíritos 

desviados pela doçura da sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a formar uma 

biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em toda a Itália, na Germânia e na Bélgica, gastei 

muito dinheiro para pagar a copistas e livros, ajudado em cada província pela boa vontade e 

solicitude dos meus amigos. 



 
 

GEBERTO DE AURILLAC. Lettres. Século X. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. História da 

Idade Média: texto e testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. 

TEXTO II 

Eu não sou doutor nem sequer sei do que trata esse livro; mas, como a gente tem que se 

acomodar às exigências da boa sociedade de Córdova, preciso ter uma biblioteca. Nas minhas 

prateleiras tenho um buraco exatamente do tamanho desse livro e como vejo que tem uma letra 

e encadernação muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. Por outro lado, nem reparei no 

preço. Graças a Deus sobra-me dinheiro para essas coisas. 

AL HADRAMI. Século X. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. A Península Ibérica entre o Oriente 

e o Ocidente: cristãos, judeus e muçulmanos. São Paulo: Atual, 2002. 

Nesses textos do século X, percebem-se visões distintas sobre os livros e as bibliotecas em uma 

sociedade marcada pela 

a) difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas. 

b) laicização do saber, que era facilitada pela educação nobre. 

c) ampliação da escolaridade realizada pelas corporações de ofício. 

d) evolução da ciência que era provocada pelos intelectuais bizantinos. 

e) publicização das escrituras, que era promovida pelos sábios religiosos. 

 

2.(ENEM) Queixume das operarias da seda 

Sempre tecemos panos de seda 

E nem por isso vestiremos melhor [...] 

Nunca seremos capazes de ganhar tanto 

Que possamos ter melhor comida [...] 

Pois a obra de nossas mãos 

Nenhuma de nós terá para se manter [...] 

E estamos em grande miséria 

Mas, com os nossos salários, enriquece aquele para 

quem trabalhamos 

Grande parte das noites ficamos acordadas 

E todo o dia para isso ganhar 

Ameaçam-nos de nos moer de pancada 

Os membros quando descansamos 

E assim, não nos atrevemos a repousar. 



 
 

CHRÉTIEN DE TROYES apud LE GOFF. J. Civilização do Ocidente Medieval. Lisboa: Edições 

70, 1992. 

Tendo em vista as transformações socioeconômicas da Europa Ocidental durante a Baixa Idade 

Média, o texto apresenta a seguinte situação: 

a) Uso da coerção no mundo do trabalho artesanal. 

b) Deslocamento das trabalhadoras do campo para as cidades. 

c) Desorganização do trabalho pela introdução do assalariamento. 

d) Enfraquecimento dos laços que ligavam patrões e empregadas. 

e) Ganho das artífices pela introdução da remuneração pelo seu trabalho. 

 

3.(ENEM) “Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas 

humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver, sem estremecer 

de dor, o acampamento onde Gauthier havia deixado as mulheres e crianças. Lá os cristãos 

tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes 

celebravam o sacrifício da Missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza 

ou a doença conservava sob as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a 

escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos, massacrada naquele 

lugar, tinha ficado sem sepultura.” 

F. Michaud. “História das cruzadas”. São Paulo: Editora das Américas, 1956 (com adaptações). 

“Foi, de fato, na sexta-feira 22 do tempo de Chaaban, do ano de 492 da Hégira, que os franj* se 

apossaram da Cidade Santa, após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que 

falam nisso; seu olhar se esfria como se eles ainda tivessem diante dos olhos aqueles guerreiros 

louros, protegidos de armaduras, que espelham pelas ruas o sabre cortante, desembainhado, 

degolando homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as mesquitas. *franj = 

cruzados.” 

Amin Maalouf. “As Cruzadas vistas pelos árabes”. 2ed. São Paulo: Brasiliense, 1989 (com 

adaptações). 

Avalie as seguintes afirmações a respeito dos textos, que tratam das Cruzadas. 

I. Os textos referem-se ao mesmo assunto - as Cruzadas, ocorridas no período medieval -, mas 

apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos desse período histórico. 



 
 

II. Ambos os textos narram partes de conflitos ocorridos entre cristãos e muçulmanos durante a 

Idade Média e revelam como a violência contra mulheres e crianças era prática comum entre 

adversários.  

III. Ambos narram conflitos ocorridos durante as Cruzadas medievais e revelam como as 

disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidas com 

base na idéia do respeito e da tolerância cultural e religiosa.  

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

4.(ENEM) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de 

um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo 

modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas 

e por uma muralha. 

DUBY, G. e t al. “Séculos XIV-XV” . In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa 

Feudal à Renascença. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, 

quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está 

diretamente relacionado com 

a) o crescimento das atividades comerciais e urbanas. 

b) a migração de camponeses e artesãos. 

c) a expansão dos parques industriais e fabris. 

d) o aumento do número de castelos e feudos. 

e) a contenção das epidemias e doenças. 


