
 

  



 
 

Questões do Módulo III 

 

História – Roma Antiga 

1.(ENEM) "Somos servos da lei para podermos ser livres." Cícero "O que apraz ao príncipe tem 

força de lei." Ulpiano. As frases acima são de dois cidadãos da Roma Clássica que viveram 

praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição da República (Cícero) para o Império 

(Ulpiano). Tendo como base as sentenças acima, considere as afirmações: I. A diferença nos 

significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levavam em consideração as 

normas jurídicas. II. Tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre 

os representantes escolhidos pelo povo romano. III. A lei republicana definia que os direitos de um 

cidadão acabavam quando começavam os direitos de outro cidadão. IV. Existia, na época imperial, 

um poder acima da legislação romana. Estão corretas, apenas:  

a) I e III  

b) I e III  

c) Il e III  

d) II e IV  

e) III e IV 

2.(ENEM) No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, 

Mussolini irá inaugurar sua Via dell impero; a nova Via Sacra do Fascismo, ornada com estátuas 

de César, Augusto, Trajano, servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço 

comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado recriado ergue-se a nova Roma, que 

pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes; seus grandes poetas e apólogos 

como Horácio e Virgílio. 

SILVA, G. História antiga e usos do passado: um estudo de apropriações da Antiguidade sob o 

regime de Vichy. São Paulo: Annablume, 2007 (adaptado). 

A retomada da Antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o 

objetivo de 

a) afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. 

b) utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. 

c) difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais. 

d) refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. 

e) recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal. 

 

3.(ENEM) Os escravos tornam-se propriedade nossa seja em virtude da lei civil, seja da lei comum 

dos povos; em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de vinte anos permitir a venda de 

si própria com a finalidade de lucrar conservando uma parte do preço da compra; e em virtude da 



 
 

lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles 

que são filhos de nossas escravas. 

CARDOSO, C. F Trabalho compulsório na Antiguidade. São Paulo: Graal, 2003. 

 

A obra instituías, do jurista Aelius Marcianus (século III d.C.), instrui sobre a escravidão na Roma 

antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma 

a) mão de obra especializada protegida pela lei. 

b) força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos. 

c) categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos. 

d) condição legal independente da origem étnica do indivíduo. 

e) comunidade criada a partir do estabelecimento das leis escritas. 

 

4.(ENEM) A Lei das Doze Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito 

costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o 

devedor; ou vendê-lo como escravo “do outro lado do Tibre” — isto é, fora do território de Roma. 

CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 

A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus 

a) modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio. 

b) exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores. 

c) conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. 

d) ampliassem a participação política nos cargos políticos públicos. 

e) reivindicassem as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. 

 

5.(ENEM) A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a 

existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em 

relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas 

aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. 

CARDOSO, C. F. A cidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 1985. 

 

Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é 

explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política: 

a) Controle da terra. 

b) Liberdade de culto. 



 
 

c) Igualdade de gênero. 

d) Exclusão dos militares. 

e) Exigência da alfabetização. 

 

Português – Tecnologias da informação 

1.(ENEM) 

 

A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 

a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 

b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 

c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 

e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações 

sociais. 

 

2.(ENEM)                    ABL lança novo concurso cultural 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” 

Em razão da grande repercussão do concurso de Micro contos do Twitter da ABL, o Abletras, a 

Academia Brasileira de Letras lançou no dia do seu aniversário de 113 anos um novo concurso 

cultural intitulado “Conte o conto sem aumentar um ponto”, baseado na obra A cartomante, de 

Machado de Assis. 



 
 

“Conte o conto sem aumentar um ponto” tem como objetivo dar um final distinto do original ao 

conto A cartomante, de Machado de Assis, utilizando-se o mesmo número de caracteres – ou 

inferior – que Machado concluiu seu trabalho, ou seja, 1 778 caracteres. 

Vale ressaltar que, para participar do concurso, o concorrente deverá ser seguidor do Twitter 

da ABL, o Abletras. 

Disponível em: www.academia.org.br. Acesso em: 18 out. 2015 (adaptado) 

O Twitter é reconhecido por promover o compartilhamento de textos. Nessa notícia, essa rede 

social foi utilizada como  

veículo/suporte para um concurso literário por causa do 

a) limite predeterminado de extensão do texto. 

b) interesse pela participação de jovens. 

c) atualidade do enredo proposto. 

d) fidelidade a fatos cotidianos. 

e) dinâmica da sequência narrativa. 

 

3.(ENEM) 

 

Essa imagem ilustra a reação dos celíacos (pessoas sensíveis ao glúten) ao ler rótulos de 

alimentos sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos 



 
 

a) trazem informações explícitas sobre a presença do glúten. 

b) oferecem várias opções de sabor para esses consumidores. 

c) classificam o produto como adequado para o consumidor celíaco. 

d) influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores. 

e) variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. 

4.(ENEM) Muito se tem falado da sociedade informacional, da sociedade da comunicação global, 

do surgimento das redes telemáticas e de sua correlata dinâmica social. O ciberespaço é locus de 

efervescência social e canal por onde circulam formas multimodais de informação. A rede é 

artefato, conteúdo, canal e metáfora.  

Como meio, a Internet problematiza a forma midiática massiva de divulgação cultural e artística. 

Ela é o foco de irradiação de informação, conhecimento e troca de mensagens entre pessoas ao 

redor do mundo, abrindo o polo da emissão. Com a cibercultura, trata-se efetivamente da 

emergência de uma liberação do polo da emissão, onde todos os usuários são autores, e é essa 

liberação que, em nossa hipótese, vai marcar a cultura da rede contemporânea em suas mais 

diversas manifestações: chats. Orkut, jogos online, fotologs, weblogs, wikipedia troca de músicas, 

filmes fotos, textos. Ligar-se ao outro, ou re-ligar parece ser o mote atual da cibercultura, criando 

formas de sociabilidade, tendo nas tecnologias digitais um vetor de agregação social. A 

cibercultura contemporânea é fruto de influências mútuas, de trabalho cooperativo – de criação e 

de livre circulação de informação através dos novos dispositivos eletrônicos e telemáticos. É nesse 

sentido que a cibercultura traz uma cultura baseada na metáfora do copyleft. 

LEMOS, André Cibercultura cultura e identidade em direção a uma Cultura Copyleft".  

Disponivel em http://www.contemporanea.poscom ufbe bry2n2_pdt dez04 emoso bercultura-

v2n2.pdf. Acesso em: 02 maio 2008 (adaptado) 

O texto Cibercultura, cultura e identidade de André Lemos, visa demonstrar que a cibercultura 

a) empobrece a diversidade cultural ao instaurar uma cultura planetária da troca e da cooperação, 

resgatando o que há de perigoso na dinâmica de qualquer cultura, podendo prejudicar a formação 

da identidade de um povo. 

b) irradia várias informações em tempo real abrindo o polo de emissão para conteúdos polêmicos, 

como os jogos online, fotologs, weblogs, entre outros. 

c) é fruto de influências mútuas, na qual a arte, a literatura, a culinária, o esporte, a economia, a 

ciência e a tecnologia são exemplos concretos de expressões culturais locais e regionais, restrita 

aos direitos autorais das informações. 

d) tem enriquecido a diversidade cultural mundial, provocando, assim, o desaparecimento de 

culturas locais em meio ao global homogeneizante. 



 
 

e) potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural: o compartilhamento, a distribuição, 

a cooperação, a apropriação dos bens simbólicos. 

 

5.(ENEM) A Internet que você faz 

Uma pequena invenção, a Wikipédia, mudou o jeito de lidarmos com informações na rede. Trata-

se de uma enciclopédia virtual colaborativa, que é feita e atualizada por qualquer internauta que 

tenha algo a contribuir. Em resumo: é como se você imprimisse uma nova página para a 

publicação desatualizada que encontrou na biblioteca. 

Antigamente, quando precisávamos de alguma informação confiável, tínhamos a enciclopédia 

como fonte segura de pesquisa para trabalhos, estudos e pesquisa em geral. Contudo, a novidade 

trazida pela Wikipédianos coloca em uma nova circunstância, em que não podemos confiar 

integralmente no que lemos. 

Por ter como lema principal a escritura coletiva, seus textos trazem informações que podem ser 

editadas e reeditadas por pessoas do mundo inteiro. Ou seja, a relevância da informação não é 

determinada pela tradição cultural, como nas antigas enciclopédias, mas pela dinâmica da mídia. 

Assim, questiona-se a possibilidade de serem encontradas informações corretas entre sabotagens 

deliberadas e contribuições erradas. 

NÉO, A. et al. A Internet que você faz. In: Revista PENSE! Secretaria de Educação do Estado do 

Ceará. Ano 2, n°. 3, mar.-abr. 2010 (adaptado). 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação, como a Wikipédia, têm trazido inovações 

que impactaram significativamente a sociedade. A respeito desse assunto, o texto apresentado 

mostra que a falta de confiança na veracidade dos conteúdos registrados na Wikipédia 

a) acontece pelo fato de sua construção coletiva possibilitar a edição e reedição das informações 

por qualquer pessoa no mundo inteiro. 

b) imita a disseminação do saber, apesar do crescente número de acessos ao site que a abriga, 

por falta de legitimidade 

c) ocorre pela facilidade de acesso à página, o que torna a informação vulnerável, ou seja, pela 

dinâmica da mídia. 

d) ressalta a crescente busca das enciclopédias impressas para as pesquisas escolares. 

e) revela o desconhecimento do usuário, impedindo-o de formar um juízo de valor sobre as 

informações. 

 

 



 
 

Física – Cinemática 

1.(ENEM) Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa 

reta, em função do tempo, está representada no gráfico. 

 

 

Os pontos em que a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente, 

a) K e M. 

b) N e K. 

c) M e L. 

d) N e L. 

e) N e M. 

 

2.(ENEM) Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da 

velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O 

policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto, para determinar a 

velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a 

distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema 

muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 

2 metros, e o tempo é medido por um circuito eletrônico. 

O tempo mínimo, em segundos, que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, 

cujo limite é de 40 km/h, sem receber uma multa, é de 

a) 0,05. 

b) 11,1. 

c) 0,18 

d) 22,2 

e) 0,50. 



 
 

3.(ENEM) Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. 

Quando voava a uma altitude de dois mil metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma 

mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se 

tratava de um projétil alemão. 

PERELMAN, J. Aprenda física brincando. São Paulo: Hemus, 1970. 

O piloto consegue apanhar o projétil, pois 

a) ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do 

piloto. 

b) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. 

c) ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês 

passou. 

d) o avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. 

e) o avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. 

 

4.(ENEM) Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma 

direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um 

veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o 

motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à 

distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o 

acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre 

enquanto os freios agem com desaceleração constante. 

Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em 

relação à distância percorrida até parar totalmente? 

a)  

b)  



 
 

c)  

d)  

e)  

 

5.(ENEM) Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessário minimizar o tempo 

entre estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte 

procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 

um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua 

velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. 

 

Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o 

movimento desse trem? 

a)  
 



 
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  

 

Matemática – Escalas 

1.(ENEM) Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de 

condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além 

de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de 

imóveis. 

Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada 

pela construtora, em escala de 1: 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 cm3. 



 
 

Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam 

consumidos 30 000 litros de água. 

Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio 

por quantos dias? 

a) 30 

b) 15 

c) 12 

d) 6 

e) 3 

  

2. (ENEM) Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de 

comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o comprimento 

(C) da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da 

pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a  

 

a) 4,9 e 7,6.  

b) 8,6 e 9,8.  

c) 14,2 e 15,4.  

d) 26,4 e 40,8.  

e) 27,5 e 42,5.  

f)  

3.(ENEM) Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, 

que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação 

ao espaço real. Certo mapa tem escala 1: 58 000 000. Considere que, nesse mapa, o segmento 

de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 cm. A medida real, em quilômetro, desse 

segmento de reta é  



 
 

 

a) 4 408.     

b) 7 632.       

c) 44 080. 

d) 76 316.    

e) 440 800 

 

4.(ENEM) No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com 

área de 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do 

projeto é de 1 : 25. 

Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno, em centímetro quadrado, é 

a) 144. 

b) 225. 

c) 3 600. 

d) 7 500. 

e) 32 400. 

 

5.(ENEM) No monte de Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da 

superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande (E-ELT). O E-ELT terá um espelho 

primário de 42 m de diâmetro, “o maior olho do mundo voltado para o céu”. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho 

humano mede aproximadamente 2,1 cm. 



 
 

Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do 

espelho primário do telescópio citado? 

a) 1 : 20   

b) 1 : 100   

c) 1 : 200   

d) 1 : 1 000   

e) 1 : 2 000 

 

 

 


