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QUESTÃO CONTEÚDO COMPETÊNCIA HABILIDADE

1
TIPOS E 

GÊNEROS 
TEXTUAIS

C6 - Compreender e usar os sistemas
simbólicos das diferentes linguagens como
meios de organização cognitiva da realidade
pela constituição de significados, expressão,
comunicação e informação.

H18 - Identificar os elementos que
concorrem para a progressão
temática e para a organização e
estruturação de textos de
diferentes gêneros e tipos.

2
ESTRATÉGIAS 

ARGUMENTATIV
AS

C7 - Confrontar opiniões e pontos de vista
sobre as diferentes linguagens e suas
manifestações específicas.

H21 - Reconhecer em textos de
diferentes gêneros, recursos
verbais e não verbais utilizados
com a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos.

3

VANGUARDAS 
EUROPEIAS/FUT

URISMO 

C5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos
expressivos das linguagens, relacionando
textos com seus contextos, mediante a
natureza, função, organização, estrutura das
manifestações, de acordo com as condições
de produção e recepção.

H16 - Relacionar informações
sobre concepções artísticas e
procedimentos de construção do
texto literário.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM ALCANÇADAS NA AULA DE HOJE
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Um dos assuntos que mais caem no ENEM são os gêneros e os tipos textuais. Então saber o que
são e as diferenças entre eles é essencial para um bom desempenho na prova de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias.

A TIPOLOGIA TEXTUAL estabelece a estrutura dos textos, seu objetivo e finalidade. Os tipos
textuais são responsáveis pela forma como um texto se apresenta e os principais são:

NARRATIVO – DESCRITIVO – DISSERTATIVO – EXPOSITIVO – INJUNTIVO.

Os GÊNEROS TEXTUAIS cumprem uma função social em uma dada situação comunicativa. Os
gêneros são diversos e não têm uma estrutura definida.

Os gêneros textuais são subdivididos em LITERÁRIOS e NÃO LITERÁRIOS:

Literários: fábula, lenda, conto, crônica, romance, novela e todos os tipos de poema, por exemplo.
Não literários: artigo, resumo, receita culinária, carta, propaganda, dicionário, resenha e e-mail,
entre outros.

ASSUNTO 1: GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS
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TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS E SUAS FINALIDADES COMUNICATIVAS

1. NARRAÇÃO:
Finalidade: CONTAR UMA HISTÓRIA;
Características: apresentam Personagens, Enredo, Narrador, Tempo e Espaço.
Gêneros: lenda, fábula, conto, micro conto, crônica, anedota, romance, novela, etc.

2. DESCRIÇÃO:
Finalidade: CARACTERIZAR, DESCREVER;
Características: utilizam-se de adjetivos, linguagem técnica e bastante precisa.
Gêneros: bula de remédio, perfil de rede social, anúncios, embalagens, relatórios, GPS,
etc.

3. DISSERTAÇÃO:
Finalidade: DAR UMA OPINIÃO; LEVANTAR UMA TESE; ARGUMENTAR.
Características: marca o posicionamento do autor com relação a um assunto relevante.
Gêneros: texto argumentativo, editorial, artigo de opinião, abaixo-assinado, debate, etc.
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TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS E SUAS FINALIDADES COMUNICATIVAS

4. EXPOSIÇÃO:
Finalidade: CONTAR UMA HISTÓRIA;
Características: apresentam Personagens, Enredo, Narrador, Tempo e Espaço.
Gêneros:  lenda, fábula, conto, micro conto, crônica, anedota, romance, novela, etc.

5. INJUNÇÃO:
Finalidade: INSTRUIR, ENSINAR, DIRECIONAR PROCEDIMENTOS;
Características: apresentam comandos, instruções, ordem ou conselho, uso do imperativo.
Gêneros: manuais de instrução, códigos de leis, bula de remédio, receita culinária, tutorial, lista 
de tarefas, regras de comportamento, etiqueta social, orações, ladainhas, etc.
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COMO ESSE ASSUNTO APARECEU  NO ENEM: QUESTÃO 24 (ENEM 1ª APL 2019 -
CADERNO AZUL - 1º DIA)

BLUES DA PIEDADE

Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Pra essa gente careta e covarde
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Lhes dê grandeza e um pouco 
de coragem

CAZUZA. Cazuza: o poeta não morreu. Rio de Janeiro:
Universal Music, 2000 (fragmento).

01. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que
condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção
identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente, pela
utilização da sequência textual

A) expositiva, por discorrer sobre um dado tema.
B) narrativa, por apresentar uma cadeia de ações.
C) injuntiva, por chamar o interlocutor à participação.
D) descritiva, por enumerar características de um
personagem.
E) argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de
atitude.
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COMO EU RESOLVERIA ESSA QUESTÃO: lembra dos 
tipos textuais e suas finalidades comunicativas?

BLUES DA PIEDADE
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Pra essa gente careta e covarde
Vamos pedir piedade
Senhor, piedade
Lhes dê grandeza e um pouco 
de coragem

CAZUZA. Cazuza: o poeta não morreu. Rio de Janeiro:
Universal Music, 2000 (fragmento).

01. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que
condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção
identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente, pela
utilização da sequência textual
A) expositiva, por discorrer sobre um dado tema.
B) narrativa, por apresentar uma cadeia de ações.
C) injuntiva, por chamar o interlocutor à participação.
D) descritiva, por enumerar características de um
personagem.
E) argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de
atitude.

Ladainha pertence ao tipo 
INJUNTIVO, cuja finalidade é 

instruir alguém a fazer alguma 
coisa

GABARITO: C
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Comunicar não é só transmitir informações é FAZER O OUTRO CRER, é AGIR
SOBRE O OUTRO.

Por isso não vamos confundir ESTRATÉGIA com ARGUMENTO.

- Argumentos são todas as informações que você usa para defender seu
ponto de vista em um texto dissertativo-argumentativo, como a redação
do ENEM.

- Estratégias são as maneiras como você expõe, articula e apresenta essas
informações, na tentativa de convencer o leitor, fazê-lo crer em seus
argumentos

ASSUNTO 2: ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS ASSUNTO 2: ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS 
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ALGUMAS ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS QUE PODEM SER  USAR NOS TEXTOS:

1. Analogia
A analogia é uma figura de linguagem que consiste em estabelecer paralelos e semelhanças entre situações, a
princípio, distintas. Quando bem aplicada, essa estratégia permite aumentar o apelo emocional do texto .

2. Apelo ou chantagem emocional
Essa estratégia tem a ver com algo chamado pathos, termo que, para os gregos, designava a paixão e o
sentimento. A ideia aqui é despertar a emoção no seu leitor, a fim de conquistar o lado emocional que faz
parte da formação de qualquer opinião, por mais racional que ela seja.
Apesar do nome “apelo emocional”, porém, o ideal é não exagerar demais. Afinal, você não quer que seu
texto fique com um tom excessivamente piegas e meloso!

3. Prolepse
Esse é o que se dá à estratégia de se antecipar aos argumentos do seu interlocutor. Consiste em dizer
antecipadamente o que o leitor iria usar como argumento para rebater a ideia apresentada. Essa estratégia é
usada para desconstruir o discurso do adversário, porque desconstrói seus argumentos antes mesmo que ele
possa apresentá-lo, exigindo dele jogo de cintura para contra-argumentar.
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COMO ESSE ASSUNTO APARECEU  NO ENEM: QUESTÃO 10 (ENEM 1ª APL 2019/ 
CADERNO AZUL – 1º DIA)
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02. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para
conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal
estratégia está centrada no(a)

A) chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de
estruturas injuntivas.
B) variedade linguística caracterizadora do português europeu.
C) restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas
de identificação de gênero como “o(a)”.
D) combinação do significado de palavras escritas em línguas inglesa e
portuguesa.
E) enunciado de cunho esperançoso “passe à história” no título do cartaz.

GABARITO: A
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São consideradas vanguardas europeias diferentes movimentos artísticos que introduziram o Modernismo nas
artes no início do século XX, tiveram nas artes plásticas, na pintura, na escultura e na literatura seus maiores
expoentes.

FAUVISMO – 1905 – utilização da cor pura, sem
misturas.

Principais representantes:
- Henri Matisse (1869-1954)
- Paul Cézanne (1839-1906)
- Georges Braque (1882-1963)
- Maurice de Vlaminck (1876-1958) veja tela do

pintor em destaque: O restaurante (1905).

ASSUNTO 3: VANGUARDAS EUROPEIAS
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FUTURISMO – 1909 – FELIPPO MARINETTI 

- tem caráter radical, utilizando os símbolos no lugar das
palavras, rompendo com a gramática e privilegiando o
racionalismo.
- associam a propostas futurista com o fascismo

italiano.
- Nos quadros dos artistas desse movimento, é possível

observar a exaltação da máquina, movimento e
urbanismo.

- Outros artistas de destaque são Carlos Carrà, Umberto
Boccioni, Luigi Russolo e Giacomo Balla, Tarsila do
Amaral.

“Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia
febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o
soco.”
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EXPRESSIONISMO – 1914 – EDWAR MUNCH “O GRITO”

Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia
existencialista do indivíduo alienado, fruto da sociedade
moderna, industrializada.

Edvard Munch é considerado o precursor do Expressionismo,
tendo influenciado essa corrente artística com suas obras
impactantes e cheias de carga emocional.

Sua obra mais importante é O Grito (1893). Ela representa uma
das telas mais emblemáticas do movimento expressionista.

ESTUDE TODAS AS VANGUARDAS EUROPEIAS: 
https://www.todamateria.com.br/vanguardas-europeias/

https://www.todamateria.com.br/vanguardas-europeias/
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COMO ESSE ASSUNTO APARECEU  NO ENEM: QUESTÃO 40 (ENEM 1ª APL 2019/ 
CADERNO AZUL - 1º DIA)

1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade.
2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia.
3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltaram o
movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco.
4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova: a beleza da velocidade.
Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito
explosivo... um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a Vitória de
Samotrácia.
5. Nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada
também numa corrida sobre o circuito da sua órbita.
6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e munificiência, para aumentar o entusiástico fervor
dos elementos primordiais.

MARINETTI, F. T. Manifesto futurista. In: TELES, G. M. Vanguardas europeias e Modernismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1985.
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GABARITO: B

03. O documento de Marinetti, de 1909, propõe os
referenciais estéticos do Futurismo, que valorizam a

A) composição estática.
B) inovação tecnológica.
C) suspensão do tempo.
D) retomada do helenismo.
E) manutenção das tradições



Hildalene Pinheiro 

 Graduada em Letras pela UFPI.
 É professora de Língua Portuguesa,

Literatura e Redação nas redes públicas e
privadas desde 1994.

 Atua no Canal Educação e colabora com o
Projeto Pré-Enem Seduc desde 2004.

Contatos: 
hildalene@yahoo.com.br

(86) 98805-1349



Prof.: Francisco Rufino



NOTAS MIL NOS ÚLTIMO 7 ANOS

ENEM Nº DE REDAÇÕES NOTA MIL

2019 53 participantes

2018 55 participantes

2017 53 participantes

2016 77 participantes

2015 104 participantes

2014 250 participantes

2013 481 participantes
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Competência 1 – Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua
Portuguesa

Competência 2 – Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das
várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites
estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa

Competência 3 – Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista (Coerência)

Competência 4 – Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação (Coesão)

Competência 5 – Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado,
respeitando os direitos humanos

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
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QUANTO À PONTUAÇÃO...



Uma das perguntas mais comuns dos alunos é: 

Como devo começar meu texto? 

É fato que você deve desde as duas primeiras linhas já
pensar em um método intertextual para iniciar o seu texto
e isso será possível se o candidato associar a frase-tema a
qualquer outro aspecto textual que valide a
problematização abordada no assunto/tema.

23

MELHORANDO O 1º PARÁGRAFO



AFLORE O SENSO CRÍTICO!

Cite filmes ou obras literárias como método introdutório de contextualização

É sempre bom iniciar a redação com um método de intertextualização para
assim já ir ganhando pontos na competências II e III.



PARA O REPERTÓRIO SOCIOCULTURAL É PRECISO FAZER 
INTERTEXTUALIDADES

EU PREFIRO SER ESSA METAMORFOSE AMBULANTE 
DO QUE TER AQUELA VELHA OPINIÃO FORMADA 

SOBRE TUDO
Raul Seixas

A tela representada parece contorcida sob o efeito de emoções como o medo, aflição,
incerteza. As linhas curvas do céu e da água, assim como a linha da ponte, conduzem o
observador à boca da figura, que se abre num grito perturbador, ou seja, um grito de
desespero.

http://4.bp.blogspot.com/_cjU5jV0FKMA/TDErcTAThuI/AAAAAAAAAks/9MWCKEUD-pE/s1600/MUNCH.jpg


SEJA ORIGINAL E CRIATIVO!

Crianças de Açúcar

Uma de suas mais importantes séries é a Crianças de Açúcar,
1996, com a qual Vik Muniz participou da mostra New
Photography, de 1997-98, no MOMA. Essa série retrata filhos de
trabalhadores de plantações de cana no Caribe, mostrando o
paradoxo da doçura do açúcar com o amargor de suas vidas. As obras
foram feitas com vários tipos de açúcar, e depois de fotografada, o
açúcar foi colocado em potes rotulados com as fotografias originais e
expostos em diversos museus pelo mundo.





Intolerância religiosa: um problema moral e ético no Brasil

Na obra “Entre Quatro Paredes”, do filósofo Jean-Paul Sartre, o
protagonista Garcin declara: “o inferno é os outros”. Desse modo,
destaca sua insatisfação de viver socialmente, vista a multiplicidade
de comportamentos humanos – sobretudo, aqueles que exaltam
preconceitos. Esse sentido de inconformidade é, coerentemente,
aplicável ao contexto brasileiro religioso, já que há uma diversidade
de casos de intolerância no âmbito. Essa problemática revela
inúmeras facetas (insultos, violências simbólica e física, e até mortes),
exigindo atenção a seu panorama sociocultural – grandemente
negligenciado.

Tema: "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil."

Enem 2016



No Brasil, o início do processo de educação de surdos
remonta ao Segundo Reinado. No entanto, esse ato não se
configurou como inclusivo, já que se caracterizou pelo
estabelecimento de um “apartheid” educacional, ou seja,
uma escola exclusiva para tal público, segregando-o dos que
seriam considerados “normais” pela população. Assim,
notam-se desafios ligados à formação educacional das
pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da
sociedade civil, seja por passividade governamental.

Enem 2017

Tema: "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil."



Desenho de uma aluna do Prof. Rufino

Fique de olho no modelo!
Enem 2019

Tema: "A Democratização do acesso ao cinema."



“A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e
arte.” __________ do grupo musical “Titãs” mostra que o cidadão
necessita de lazer e arte _______ precisa de comida. _________,
na atualidade, muitos brasileiros não têm acesso à cultura,
________, a filmes. __________, a democratização do acesso ao
cinema brasileiro deve ser encarada como algo urgente.
__________, dois aspectos merecem destaque: a falta de acesso
à cultura, ferindo preceitos constitucionais e a privação do sujeito
ao senso crítico promovida por muitas obras cinematográficas.

1º PARÁGRAFO



“A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e
arte.” Essa canção do grupo musical “Titãs” mostra que o cidadão
necessita de lazer e arte assim como precisa de comida. Todavia,
na atualidade, muitos brasileiros não têm acesso à cultura,
sobretudo, a filmes. Dessa forma, a democratização do acesso ao
cinema brasileiro deve ser encarada como algo urgente. Nesse
sentido, dois aspectos merecem destaque: a falta de acesso à
cultura, ferindo preceitos constitucionais e a privação do sujeito ao
senso crítico promovida por muitas obras cinematográficas.

1º PARÁGRAFO



______________, ressalta-se que o direito à cultura e ao lazer é
previsto na Constituição Federal. __________, o alcance ao espaço
cinematográfico ainda é privilégio de poucos, especialmente por
conta de questões sociais. __________, pesquisas da Ancine
revelam que muitas cidades periféricas não têm cinema,
principalmente as que se localizam nas regiões Norte e Nordeste,
____, __________ indicadores financeiros, são preteridas pelos
empresários do ramo em questão. _______, se a CF não for
respeitada, pessoas continuarão impedidas de experienciarem a
arte por meio das “telonas”.

2º PARÁGRAFO



De início, ressalta-se que o direito à cultura e ao lazer é
previsto na Constituição Federal. Contudo, o alcance ao espaço
cinematográfico ainda é privilégio de poucos, especialmente por
conta de questões sociais. Sobre isso, pesquisas da Ancine revelam
que muitas cidades periféricas não têm cinema, principalmente as
que se localizam nas regiões Norte e Nordeste, que, por conta de
indicadores financeiros, são preteridas pelos empresários do ramo
em questão. Logo, se a CF não for respeitada, pessoas continuarão
impedidas de experienciarem a arte por meio das “telonas”.

3º PARÁGRAFO



_______, o cinema, _______ser uma forma de lazer, é
também um instrumento de promoção do senso crítico que
faz com que o indivíduo compreenda o mundo ao seu redor.
________ é o filme “Tempos modernos”, o qual atuou, na
época do seu lançamento, como um importante propulsor
da reflexão ________ modos de produção Taylorista e
Fordista. _______, ao tirar do homem o acesso às películas,
aniquila-se também a sua oportunidade de refletir
criticamente _____________ arte e, consequentemente,
evoluir intelectualmente.

3º PARÁGRAFO



Ademais, o cinema, além de ser uma forma de lazer, é
também um instrumento de promoção do senso crítico que
faz com que o indivíduo compreenda o mundo ao seu redor.
Um exemplo disso é o filme “Tempos modernos”, o qual
atuou, na época do seu lançamento, como um importante
propulsor da reflexão acerca dos modos de produção
Taylorista e Fordista. Assim, ao tirar do homem o acesso às
películas, aniquila-se também a sua oportunidade de refletir
criticamente por meio da arte e, consequentemente, evoluir
intelectualmente.

3º PARÁGRAFO



____________, faz-se necessário que a democratização do acesso ao
cinema seja efetivada. _________, o Ministério da Cidadania – atual
responsável pelas questões culturais do Brasil – deve incentivar a
instalação de salas cinematográficas em cidades periféricas brasileiras.
____ será feito __________ incentivos ficais e terá __________ ampliar
o alcance das obras a todos os cidadãos. _________, é importante que
o mesmo órgão amplie projetos como o “Vale cultura” ________ as
classes mais baixas possam usufruir de tal ampliação. ______, a Carta
Magna será respeitada e o desejo de arte e de diversão do povo exposta
na música da banda “Titãs” será atendido.

4º PARÁGRAFO



Portanto, faz-se necessário que a democratização do acesso ao
cinema seja efetivada. Dessa maneira, o Ministério da Cidadania – atual
responsável pelas questões culturais do Brasil – deve incentivar a
instalação de salas cinematográficas em cidades periféricas brasileiras.
Isso será feito por meio de incentivos ficais e terá como intuito ampliar o
alcance das obras a todos os cidadãos. Além disso, é importante que o
mesmo órgão amplie projetos como o “Vale cultura” para que as classes
mais baixas possam usufruir de tal ampliação. Assim, a Carta Magna
será respeitada e o desejo de arte e de diversão do povo exposta na
música da banda “Titãs” será atendido.

4º PARÁGRAFO



ALGUNS EXEMPLOS DE REFÊNCIAS A POSSÍVEIS ÁREAS QUE O 
TEMA POSSA VIR
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TEMA GERAL POSSÍVEIS REFERÊNCIAS OU CITAÇÕES

OBESIDADE

ARTE E HISTÓRIA:
Vênus de Willendorf é a estátua de uma deusa de corpo obeso.
Desde a pré-história a obesidade assumiu um papel
preponderante na vida dos seres humanos, sendo referida como
símbolo de beleza e fertilidade.

ALUSÃO SOCIOLÓGICA:
1. Zygmunt Bauman, importante sociólogo, ao pronunciar a frase
“consumo, logo existo”, demonstrou que, na sociedade pós
moderna, a condição indispensável à vida é o consumo.
2. “O ornamento da vida está na forma como um país trata suas
crianças” – Gilberto Freyre



TEMA GERAL POSSÍVEIS REFERÊNCIAS OU CITAÇÕES

TECNOLOGIA, 
INTERNET E 

REDES SOCIAIS

ALUSÃO HISTÓRICA: 
Belle époque: época ocorrida antes da 1ª GM cujas invenções foram o telefone, o telégrafo
sem fio, a bicicleta, o automóvel e o avião;
A criação do computador por Alan Turing, a criação do FACEBOOK por Mark Zuckerberg;
O fenômeno social: a primavera árabe;
A Lei Carolina Dieckmann (lei dos crimes cibernéticos, 2012)
O Marco Civil Regulatório da Internet no Brasil, 2016

ALUSÃO SOCIOLÓGICA:
1. Zygmunt Bauman – “Na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte”;
“Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar”; “As redes sociais são muito úteis, oferecem
serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha.”
2. George Orwell – “O homem é tão bom quanto o seu desenvolvimento tecnológico o
permite ser”

ALUSÃO LITERÁRIA
1. “1984” – George Orwell
2. “Admirável Mundo Novo” – Aldous Huxley



TEMA GERAL POSSÍVEIS REFERÊNCIAS OU CITAÇÕES

ESPORTES
COMO FATOR 
DE INCLUSÃO 

SOCIAL

ALUSÃO HISTÓRICA: 
1. Os jogos olímpicos da Antiguidade eram celebrados em Olímpia,
considerados como a primeira manifestação esportiva. Eram verdadeiras festas
e cerimônias pan-helênicas cujas participações eram de cidades gregas.
2. Em 1894, o brasileiro Charles Miller trouxe para o país uma bola de futebol
e o conjunto de regras da Inglaterra;
3. 2016 as olimpíadas foram no Brasil

ALUSÃO SOCIOLÓGICA:
1. Max Weber – “Poder é toda chance, seja ela qual for, de impor a própria
vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros.”
2. Gilberto Freyre – “Sem um fim social o saber será a maior das futilidades”

ACONTECIMENTOS DE NOTORIEDADE PÚBLICA
1. Rafaela Silva – medalha de ouro em 2016, no Brasil
2. José Aldo – Lutador de MMA e UFC.



TEMA GERAL POSSÍVEIS REFERÊNCIAS OU CITAÇÕES

MEIO AMBIENTE
E O LIXO

ALUSÃO HISTÓRICA:
1. O Egito Antigo: os egípcios tinham uma boa relação com a natureza, pois seus
elementos representavam deuses;
2. Desde o início do século XVI, com a chegada oficial da colonização portuguesa no
Brasil, cultiva-se a ideia de que nossos recursos naturais são infinitos;
3. Revolução Industrial: poluição em massa e produção de lixo;
4. American way of life (estilo americano de vida) o consumo americano
disseminou-se na década de 1950 com o apoio do cinema;
5. Protocolo de Quioto, outubro de 1988.
6. Rio + 20: a Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável foi
realizada de 13 a 22 de junho de 2012, cidade do Rio de Janeiro

FÍSICA, BIOLOGIA, SUSTENTABILIDADE
1. Charles Darwin, teoria da seleção natural: o melhor ser que se adaptar ao
ambiente e suas circunstâncias sobreviverá;
2. Lei da Conservação de Massas – Lavoisier fala da questão da reciclagem dos
resíduos produzidos.



TEMA GERAL POSSÍVEIS REFERÊNCIAS OU CITAÇÕES

MEIO
AMBIENTE
E O LIXO

FÍSICA, BIOLOGIA, SUSTENTABILIDADE
1. Hipótese de Gaia: na década de 1970 o inglês Lovelock elaborou a hipótese de
gaia que segundo ela, o planeta Terra se comporta como um grande organismo
vivo;
2. Os 5 R´s: reciclar, reutilizar, reduzir, recusar e repensar
3. Impactos ambientais, transformação de ecossistemas, prejuízo à fauna, flora e
aos habitats. Além da contaminação de solos, rios, lagos e mares;
4. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 2010 – Uma lei que prever a
implantação de aterros sanitários em todas as cidades brasileiras.

REFERÊNCIA LITERÁRIA
1. O poema: “A montanha pulverizada”, de Carlos Drummond
2. O poema: “O bicho”, Manuel Bandeira;
3. Arcadismo – natureza arcadista – sentimento bucólico, fuga à natureza;
4. Realismo: a apresentação de cenários urbanos como principais ambientações
das obras, natureza não mais vista como reflexos dos sentimentos, mas doando
vazão ao ambiente social;
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Meio ambiente é o conjunto de elementos abióticos (energia solar, solo, água e ar) e 

bióticos (organismos vivos) que integram a fina camada da Terra chamada biosfera, 

sustentáculo e lar dos seres vivos.

✔ Poluição ambiental

Podemos definir poluição ambiental como a ação de contaminar as águas, solos e ar.

✔ Poluição atmosférica

A poluição atmosférica refere-se a mudanças da atmosfera que podem causar impacto a nível ambiental

ou de saúde humana, através da contaminação por gases ou outras partículas.

✔ Inversão térmica

A inversão térmica é um fenômeno atmosférico muito comum nos centros urbanos industrializados.

✔ Aumento do efeito estufa

O efeito estufa é o aumento da temperatura da Terra pela retenção do calor por certos gases atmosféricos,

sendo que a poluição o intensifica

CONTEÚDO 01: Humanidade e Ambiente
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✔ Poluição das água e do solo

Uma forma comum de poluição das águas é causada pelo lançamento de dejetos humanos nos rios, lagos

e mares.

✔ Efeito bioacumulativo (Magnificação trófica)

O que tornam os metais pesados e os compostos orgânicos sintéticos não biodegradáveis tão perigosos é a

sua tendência para se acumularem nos organismos.

✔ O problema do lixo urbano

O lixo além de ser um problema ambiental no Brasil também pode ser considerado um problema

econômico (gastos para remoção de 240 toneladas diárias).

✔ Interferência humana em ecossistema naturais

Habitando sobre a Terra há poucos milhares de anos, um instante apenas da história do planeta, o homem

é o animal que mais profundamente vem transformando o ambiente que o rodeia.

CONTEÚDO 01: Humanidade e Ambiente
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No Brasil, o mercúrio vem sendo lançado nas águas da região

amazônica por garimpeiros em busca de ouro. O mercúrio

[Hg] é convertido em metilmercúrio [CH3Hg]+ por bactérias

anaeróbias que vivem no fundo dos rios e lagos, tornando-o

mais biodisponível e aumentando o teor nas cadeias

alimentares.
RAW, I.; MENUCCI, L.; KRASILCHIK, M. A Biologia e o homem. São Paulo: Editora da USP, 2001.

QUESTÃO 01 (1º Simulado SAS 2019)

CONTEÚDO: ECOLOGIA - Humanidade e Ambiente (C3 H10)
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GABARITO: A

Uma intervenção humana nos ecossistemas aquáticos da região hidrográfica 

amazônica que pode provocar o aumento do teor de mercúrio lançado nas 

cadeias alimentares é a 

A) construção de represas e barragens.

B) utilização dos rios como hidrovias de navios.

C) sobrepesca de peixes consumidores de segunda ordem.

D) emissão de CO2 que polui a atmosfera e se dilui na água.

E) efusão da água de lastro proveniente dos navios de carga.

QUESTÃO 01 (C3 H10)



Poluição é a alteração indesejável das características físicas, químicas e

biológicas. Os poluentes são matérias e/ou substâncias nocivas para os

ecossistemas e para a saúde da comunidade em geral;

A poluição radioativa existe como um resíduo da energia nuclear ou

atômica produzida por elementos químicos, os quais são capazes de

gerar a radiação. Uma das causas da poluição radioativa é o lixo gerado

em usinas nucleares que também pode ser chamado de

lixo radioativo ou nuclear.

✔ É a poluição gerada pela  radiação (metais  radioativos);

✔ É considerada o pior tipo de poluição;

✔ As substâncias radioativas  podem ser naturais ou  artificias.

CONTEÚDO 02: Poluição Radioativa
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A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto

de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A

maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu

durante as décadas de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares

realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos

vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode

participar no equilíbrio com carbonato e substituir cálcio em diversos processos

biológicos.
FIGUEIRA, R. C. L.; CUNHA, I. I. L. A contaminação dos oceanos por radionuclídeos antropogênicos. Química Nova, n. 21, 1998 (adaptado).

QUESTÃO 02 (ENEM 2019)

CONTEÚDO: ECOLOGIA - Poluição (C4 H15)
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GABARITO: E

Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual

tecido do organismo humano o estrôncio-90 será acumulado

predominantemente?

A) Cartilaginoso.

B) Sanguíneo.

C) Muscular.

D) Nervoso.

E) Ósseo.

QUESTÃO 02 (C4 H15)
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Todo animal tem a capacidade de perceber estímulos provenientes do

ambiente externo e interno. Esses estímulos são captados através de

células altamente especializadas, chamadas de células sensoriais; ou

através de simples terminações nervosas dos neurônios. Essas células

ou terminações nervosas podem ser encontradas espalhadas pelo

corpo e nos órgãos dos sentidos (olfato, paladar, tato, visão e audição),

formando o sistema sensorial.

Já nos olhos encontramos células sensoriais que são estimuladas pela luminosidade, chamadas

de fotoceptores, responsáveis pelo sentido da visão. Essas células são encontradas na retina e podem

ser do tipo cone ou bastonete. Os bastonetes são muito sensíveis a variações na luminosidade, mas

não distinguem cores, enquanto que os cones as distinguem.

CONTEÚDO 03: Sistema Sensorial
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Quando a gente corta a cebola, algumas células do vegetal se rompem e

deixam escapar uma série de compostos. Um deles, formado principalmente

por enxofre, é que dispara o rio de lágrimas. Na atmosfera, esse composto de

enxofre vira gás e se espalha pelo ambiente. Quando entra em contato com a

água dos olhos, ele forma uma espécie de ácido sulfúrico (H2SO4), um gás que

irrita os olhos. Para se livrar do ácido sulfúrico, o organismo reage. As glândulas

lacrimais são estimuladas e produzem lágrimas para lavar o globo ocular. No fim

da choradeira, o olho está limpo de novo.
Disponível em: <https://mundoestranho.abril.com.br>. Acesso em: 23 ago. 2018. (adaptado)

QUESTÃO 03 (1º Simulado SAS 2019)

CONTEÚDO: FISIOLOGIA HUMANA - Sistema Sensorial (C1 H3)
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GABARITO: A

Para evitar o ardor citado no texto, pode-se 

A) cortar a cebola dentro de uma vasilha com água.

B) espremer os pedaços da cebola durante o corte.

C) esmagar os catafilos superficiais da cebola.

D) aquecer a cebola no momento do corte.

E) partir a cebola em ambiente seco.

QUESTÃO 03 (C1 H13)
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM ALCANÇADAS NA AULA DE HOJE
QUESTÃO CONTEÚDO COMPETÊNCIA HABILIDADE

1 PORCENTAGEM

C1 - Construir significados para os
números naturais, inteiros, racionais e
reais.

H5 - Avaliar propostas de
intervenção na realidade
utilizando conhecimentos
numéricos.

2
TEOREMA DE 
PITÁGORAS

C2 - Utilizar conhecimento geométrico
para realizar a leitura e a representação
da realidade e agir sobre ela.

H8 - Resolver situações
problemas que envolva
conhecimentos geométricos de
espaço e forma.

3
FUNÇÃO AFIM.

C5 - Modelar e resolver problemas que
envolvem variáveis socioeconômicas ou
técnico-científicas, usando
representações algébricas.

H21 - Resolver situação-
problema cuja modelagem
envolva conhecimentos
algébricos.
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Uma pessoa, que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade,

pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da

perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto,

ela lembra que, de acordo com o Art. 1 234 do Código Civil, poderá ter que

pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter

que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 5% do

valor do objeto.

Ela sabe que o custo com transporte será de um quinto do valor atual do

objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o

maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as

despesas não ultrapasse o valor atual do objeto.

QUESTÃO 1 (ENEM 2019) 
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Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto,

dado como recompensa, que ela devera ofertar e igual a

A) 20%.

B) 25%.

C) 40%.

D) 60%.

E) 80%

QUESTÃO 1 (ENEM 2019) 
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%
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SOLUÇÃO QUESTÃO SOBRE PORCENTAGEM (C1-H5)
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A questão informa que o custo com transporte será de um quinto do
valor atual do objeto.

Calculando quanto isso representa percentualmente:
1/5 = 0,2

20%
100

20

10

10

10

2
0,2 

SOLUÇÃO QUESTÃO SOBRE PORCENTAGEM (C1-H5)
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Temos um gasto de 20% com transporte.
O valor do produto é 100%

%80%20%100 

SOLUÇÃO QUESTÃO SOBRE PORCENTAGEM (C1-H5)
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Só poderá ofertar uma 
recompensa de até 80% do 

valor do objeto.

SOLUÇÃO QUESTÃO SOBRE PORCENTAGEM (C1-H5)
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Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, 

dado como recompensa, que ela devera ofertar e igual a

A) 20%.

B) 25%.

C) 40%.

D) 60%.

E) 80%.

QUESTÃO 1 (ENEM 2019) 
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Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e
cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do
origami (ori =dobrar; kami = papel), que tem um
significado altamente simbólico no Japão. A base do
origami é o conhecimento do mundo por base do tato.
Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica
do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12
cm. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura.

QUESTÃO 2 (ENEM 2019) 



Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é

A) 2√22 cm.

B) 6√3 cm.

C) 12 cm.

D) 6√5 cm.

E) 12√2 cm.

70

QUESTÃO 2 (ENEM 2019) 
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1. Teorema de Pitágoras

Teorema: O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados
dos catetos.

Cateto1

Cateto2

Hipotenusa

(Hipotenusa)2 =(Cateto1)2 + (Cateto2)2
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Observe na figura abaixo que DE = 6 cm, pois DC = DE + EC.

SOLUÇÃO QUESTÃO SOBRE TEOREMA DE PITÁGORAS (C2-H8)
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(Hipotenusa)2 = (Cateto1)2 + (Cateto2)2

cm12

cm6

x

SOLUÇÃO UTILIZANDO O TEOREMA DE PITÁGORAS (C2-H8)
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SOLUÇÃO QUESTÃO SOBRE TEOREMA DE PITÁGORAS (C2-H8)



Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é

A) 2√22 cm.

B) 6√3 cm.

C) 12 cm.

D) 6√5 cm.

E) 12√2 cm.
75

QUESTÃO 2 (ENEM 2019) 
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Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$

1.000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles

trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia trabalhado.

QUESTÃO 3 (ENEM 2019) 
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Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a

quantia Y, em reais, que esta empresa gasta semanalmente para

pagar seus funcionários é expressa por

A) Y = 80X + 920.

B) Y = 80X + 1 000.

C) Y = 80X + 1 080.

D) Y = 160X + 840.

E) Y = 160X + 1 000.

QUESTÃO 3 (ENEM 2019) 
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 FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU (FUNÇÃO AFIM)

Chama-se função do 1.° grau toda função definida de IR 
em IR por f(x) = ax + b com a, b  IR e a  0. 

Exemplos: 
f(x) = 5x – 3, onde a = 5 e b = – 3 (função afim) 
f(x) = 6x, onde a = 6 e b = 0 (função linear) 
f(x) = x, onde a = 1 e b = 0 (função identidade) 

Definição
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 FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU (FUNÇÃO AFIM)

Exemplo 1: Construir o gráfico da função y = x – 4.

Gráfico da Função Afim

x y

2 -2

5 1

Para x = 2 temos:

Y = 2 – 4

Y = -2

Para x = 5 temos:

Y = 5 – 4

Y = 1
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Chamando de X a quantidade total de funcionários, temos que X – 1 é a

quantidade de diaristas (subtraímos o gerente).

Cada diarista trabalha 2 dias por semana, a R$ 80,00 por dia, ou seja, cada um

deles recebe R$ 160,00 por semana trabalhada.

SOLUÇÃO
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Cada diarista trabalha 2 dias por semana, a R$ 80,00 por dia, ou seja,

cada um deles recebe R$ 160,00 por semana trabalhada.

O gasto semanal da empresa será dado por:

Total = (quantidade de diaristas) * (salário por diarista) + salário

semanal do gerente

 

SOLUÇÃO
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)1( x * 160  1000 y

SOLUÇÃO
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Y = (X – 1)*160 + 1000

Y = 160X – 160 + 1000

Y = 160X + 840

SOLUÇÃO
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Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a

quantia Y, em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar

seus funcionários é expressa por

A) Y = 80X + 920.

B) Y = 80X + 1 000.

C) Y = 80X + 1 080.

D) Y = 160X + 840.

E) Y = 160X + 1 000.

QUESTÃO 3 (ENEM 2019) 
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