


 

     
 

REDAÇÃO VIVI 



A LEITURA CORRETA DA FRASE TEMÁTICA E DOS TEXTOS MOTIVADORES

INTERPRETAÇÃO DA FRASE TEMÁTICA

Enem 2017 - Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil
Tese 1: A formação educacional dos surdos passa por desafios. Quais são os
desafios?
(frase temática)

Tese 2: A formação dos surdos deve ocorrer
(frase temática ou texto motivador)



D1- Um tipo de desafio e sua explicação
D2- Outro tipo de desafio e sua explicação

ou

D1- Desafios e suas explicações
D2- Consequências da formação educacional dos surdos ou da falta de
formação dos surdos

Enem 2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira
Tese 1: Há estigma associado às doenças mentais no Brasil. Por quê? –
Desenvolvimento 1
Tese 2: Consequências desse estigma- Desenvolvimento 2



INTERPRETAÇÃO DE FRASE TEMÁTICA GENÉRICA

PERGUNTAS GERAIS
❑ O que está acontecendo?
❑ Como está acontecendo?
❑ Por que está acontecendo isso?
❑ E o resultado disso?

Enem 2014: Publicidade Infantil em questão no Brasil



PROPOSTA DE REDAÇÃO 01

TEXTO I

Conforme declarado pela OMS, o surto de COVID-19 e a resposta a ele têm sido

acompanhados por uma enorme infodemia: um excesso de informações, algumas precisas

e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando

se precisa. A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume de informações

associadas a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco

tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem

rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenção duvidosa.

Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais

rapidamente, como um vírus.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52054/Factsheet-Infodemic_por.pdf?sequence=14 

(Adaptado)



PROPOSTA DE REDAÇÃO 01

TEXTO II

Notícias falsas são transmitidas com maior velocidade do que o próprio coronavírus e podem 

causar problemas de saúde

As crises de informação geram altos níveis de insegurança sobre o futuro, causando ansiedade,

o que leva à busca de conteúdos sobre as causas e as consequências para entender a situação

confusa e tentar reduzir a incerteza e a aflição. Entretanto, com as pessoas sendo

bombardeadas com notícias, a tendência é justamente contrária: o estresse pode aumentar

com o constante sentimento de inquietação, enquanto fica mais difícil obter um panorama

claro do momento. Isso leva a uma espiral infinita de busca por mais informações, provocando

a elevação do nível de ansiedade, o que pode causar uma diminuição da imunidade. Além

disso, o grande volume de dados torna mais difícil a distinção de notícias falsas e verdadeiras.

https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/como-a-infodemia-pode-afetar-a-saude/  (Adaptado)



PROPOSTA DE REDAÇÃO 01

TEXTO III

Com relação ao consumo de notícias em excesso, a médica Célia Almeida de Moura Prestes
(CRM 28464), psiquiatra do Sistema Hapvida, explica quais são as possíveis consequências
psicológicas para aqueles que cometem esse tipo de exagero: “O segredo para viver bem é
exatamente o equilíbrio. Com o consumo de notícias em excesso, sejam elas falsas ou
verdadeiras, ocorrem, com frequência, alterações no humor, como sintomas ansiosos ou
depressivos. Muitas vezes as pessoas se tornam mais confusas e até psicóticas”.

https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/especial-publicitario/rn-saude-hap-vida/mais-
saude/noticia/2021/02/22/infodemia-saiba-como-o-excesso-de-informacao-pode-afetar-a-saude-mental.ghtml 

(Adaptado)
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TEXTO IV



PROPOSTA DE REDAÇÃO 01

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema “Combate à infodemia no Brasil”, apresentando proposta de
intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.



PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

TEXTO I

https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/revista-em-discussao-edicao-junho-
2010/infografico-lixo-eletronico-cresce-e-preocupa.aspx



PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

TEXTO II

De acordo com o estudo Global E-Waste Monitor, realizado pela Organização das Nações
Unidas (ONU), o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina — e 7º maior do
mundo. Anualmente, o país produz 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico, e apenas 3% de todo
esse montante tem um descarte adequado. Isso é preocupante pois, devido à composição
química dos equipamentos, muito desse lixo eletrônico é extremamente tóxico ao ambiente.
Um exemplo do perigo do descarte inadequado são os cartuchos e toners de impressoras.
Apesar de aparentemente inofensivos, os toners de tinta contêm um pó que, ao entrar em
contato com fogo, libera gás metano, que não só potencializa o efeito estufa e causa problemas
respiratórios em humanos, como também é inflamável e pode causar explosões. Já a tinta que
sobra nos cartuchos de impressoras contamina o solo e o lençol freático, tornando a terra
estéril e a água imprópria para o consumo.
https://canaltech.com.br/meio-ambiente/brasil-e-o-maior-produtor-de-lixo-eletronico-da-america-latina-122458/



PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

TEXTO III

Ainda que a lei brasileira exija que as fabricantes de notebooks, smartphones e outros
equipamentos eletrônicos sejam responsáveis por efetuar o descarte correto de produtos,
apenas 2% de todo o resíduo eletrônico do país está sendo reciclado. Há motivos desse
percentual de reciclagem ser tão baixo, como o custo da coleta e as dificuldades operacionais
de transporte e o fato de que, atualmente, fazer a reciclagem desses equipamentos não
garante nenhum tipo de financiamento ou incentivo fiscal para a indústria. Há ainda a
dificuldade para a instalação de pontos de coleta de eletrônicos nas cidades (por exemplo, até
mesmo em Brasília não há a coleta e reciclagem de lixo eletrônico), a falta de integração das
empresas responsáveis pela reciclagem desses produtos com os catadores de lixo, e ainda a
falta de uma cultura do próprio brasileiro em se preocupar com o destino correto dos
eletrônicos em desuso.

https://canaltech.com.br/meio-ambiente/relatorio-aponta-que-apenas-2-do-lixo-eletronico-brasileiro-e-
reciclado-147065/



PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

TEXTO IV

Foi assinado o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, que
obriga empresas do setor a implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua
destinação correta. O termo consta na lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(Lei nº 12.305/2010), e prevê o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.
Atualmente, existem, segundo o governo, 173 pontos de coleta de eletroeletrônicos no Brasil.
O acordo, agora regulamentado em decreto, prevê que esse número aumente para 5 mil
pontos até 2025, abrangendo os 400 maiores municípios do país, com mais de 80 mil
habitantes, e representam, no total, 60% da população brasileira. As cidades deverão ter, no
mínimo, um ponto para cada 25 mil habitantes. A previsão é que em 2025 existam cerca de 5
mil pontos de coleta no país. Esses locais vão receber de forma gratuita os aparelhos para
serem descartados.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-02/decreto-obriga-empresas-recolherem-lixo-eletronico



PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

TEXTO V

Sabe aquele rádio relógio quebrado? E o celular tijolo que seus pais compraram na década de
90? Para quem tem aquele lixo eletrônico velho e abandonado pela casa, chegou a hora de
fazer a faxina definitiva. No sábado, 27, a empresa de coleta Estre vai espalhar pela cidade 100
pontos coletores de lixo eletrônico. A iniciativa faz parte das atividades do Limpa Brasil Let’s Do
It, evento que pretende mobilizar a população da capital paulista para o cuidado com o lixo
produzido na cidade, além de chamar atenção para questões como o desperdício de recursos.

https://www.limpabrasil.org/projeto/limpa-brasil-lets-do-it/



PROPOSTA DE REDAÇÃO 02

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo- argumentativo em norma culta escrita da língua
portuguesa sobre o tema A produção de lixo eletrônico no Brasil apresentando proposta de
ações que respeitem os direitos humanos. Selecione, organize e relacione coerentemente
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.



 

     
 

GEOGRAFIA VILELA 



Quais os conteúdos 
MAIS frequentes ? 



#DICA 1

AGRICULTURA

Modelos produtivos
(Tradicionais e modernos)

Conflitos no campo
(Disputas de terras)

Desmatamento
(Avanço das frentes pioneiras)



#DICA 2

MEIO AMBIENTE

Problemas urbanos
(chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor...)

Questões globais
(Causas, implicações, discussões)



#DICA 3

URBANIZAÇÃO

Conceitos urbanos
(metrópole, região metropolitana, megacidade)

Infraestrutura
(periferização, mobilidade, saneamento)



#DICA 4

POPULAÇÃO
Estrutura

(pirâmides, natalidade, envelhecimento)

Migrações
(motivações, destinos, políticas migratórias)



#DICA 5

GLOBALIZAÇÃO

Economia
(produção, comércio)

Política
(acordos, blocos, protecionismos)

Sociedade
(cultura, consumo)



#DICA 6

GEOGRAFIA FÍSICA

Dinâmicas do clima
(Elementos e fatores)

Geomorfologia
(agentes do relevo)

Biomas
(adaptações, características e impactos)



#DICA 1

AGRICULTURA

#DICA 2

MEIO AMBIENTE

#DICA 3

URBANIZAÇÃO

#DICA 4

POPULAÇÃO

#DICA 5

GLOBALIZAÇÃO

#DICA 6

GEOGRAFIA FÍSICA



Como eles são 
cobrados? 

HABILIDADES



Como eles são 
cobrados? 

HABILIDADES

Espectro de atenção



H06 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços

geográficos.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas

diferentes escalas.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do

trabalho e/ou da vida social.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes

contextos histórico-geográficos.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando

em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

HABILIDADES CIÊNCIAS HUMANAS



H06 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços

geográficos.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas

diferentes escalas.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do

trabalho e/ou da vida social.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes

contextos histórico-geográficos.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando

em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

HABILIDADES CIÊNCIAS HUMANAS



H06 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços

geográficos.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas

diferentes escalas.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do

trabalho e/ou da vida social.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes

contextos histórico-geográficos.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando

em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

HABILIDADES CIÊNCIAS HUMANAS



H06 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços

geográficos.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas

diferentes escalas.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do

trabalho e/ou da vida social.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 

formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes

contextos histórico-geográficos.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando

em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

HABILIDADES CIÊNCIAS HUMANAS



VAMOS EXERCITAR
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CONSEQUÊNCIA



CONSEQUÊNCIA



CONSEQUÊNCIA



CONSEQUÊNCIA



CONSEQUÊNCIA



CONSEQUÊNCIA



CONSEQUÊNCIA





Inchaço (macrocefalia) 
Urbano(a)



Inchaço (macrocefalia) 
Urbano(a)

Desmetropolização



Inchaço (macrocefalia) 
Urbano(a)

Desmetropolização

Cidades médias
(atração)













AGRICULTURA CONVENCIONAL

https://www.hojeemdia.com.br/


AGRICULTURA 
CONVENCIONAL

H27 – Analisar de maneira

crítica as interações da

sociedade com o meio físico,

levando em consideração

aspectos históricos e(ou)

geográficos.



AGRICULTURA 
CONVENCIONAL

H28 - Relacionar o uso 

das tecnologias com os 

impactos sócio-

ambientais em 

diferentes contextos 

histórico-geográficos.



H19 – Reconhecer as 

transformações 

técnicas e tecnológicas 

que determinam as 

várias formas de uso e 

apropriação dos 

espaços rural e urbano.



H30 – Avaliar as 

relações entre 

preservação e 

degradação da vida

no planeta nas 

diferentes escalas.



https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2012d3_en.pdf




Cês vão arrasar. 

TCHAU, TCHAU ! 



 

     
 

QUÍMICA JOSÉ HUGO 



Estatística geral
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Estatística específica



56,07

43,93
Temas mais
recorrentes

Demais

Estatística específica



3,74

96,26

Temas menos
recorrentes

Demais

Estatística específica



O que o

espera que caia

1) INTERAÇÕES 
INTERMOLECULARES 

E 
LIGAÇÕES



O que o

espera que caia

2) QUÍMICA 
ORGÂNICA



O que o

espera que caia

3) CÁLCULOS 
ESTEQUIOMÉTRICOS





Definição

✓ São forças atrativas existentes entre as 
moléculas.
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de hidrogênio
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✓ São forças atrativas existentes entre as 
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Ligação covalente 
polar

Ligação 
de hidrogênio

São de baixa 
intensidade!

H20(S) H20(L) H20(G) H2 +½ O 2(G)

ΔH1 ΔH2 ΔH3

ΔH3 >>>> ΔH2>>> ΔH1



São de baixa 
intensidade!

H20(S) H20(L) H20(G) H2 +½ O 2(G)

ΔH1 ΔH2 ΔH3

ΔH3 >>>> ΔH2>>> ΔH1

ΔH3= QUEBRA DE LIGAÇÃO COVALENTE

ΔH2= RUPTURA DE INTERAÇÕES 

ΔH1= ENFRAQUECIMENTO DE INTERAÇÕES

ΔH1

ΔH2



Aumento da intensidade das forças intermoleculares

Sem as FORÇAS INTERMOLECULARES, todas as 
substâncias seriam gases.



Como definir as forças que 
prevalecem

Geometria molecular + polaridade das ligações 



Como definir as forças que 
prevalecem

= ou ≠ 0





DIPOLO INDUZIDO-DIPOLO INDUZIDO
Molécula apolar x Molécula apolar

Muito fracas
baixas temperaturas de ebulição!



Muito fracas
baixas temperaturas de ebulição!

Líquido

Gás



Superfície de contato

Teb= 10 °C

Teb= 36 °C



Polarizabilidade

Aumento da 
intensidade das 

forças

F F



FORÇAS DIPOLO-DIPOLO
Molécula Polar x Molécula Polar



LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO
Hidrogênio ligado em FON + par de eléctrons
não ligantes de FON



LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO
Hidrogênio ligado em FON + par de eléctrons
não ligantes de FON

As moléculas de acetona podem fazer ligação de 
Hidrogênio entre si?



LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO
Hidrogênio ligado em FON + par de eléctrons
não ligantes de FON

As moléculas de acetona podem fazer ligação de 
Hidrogênio entre si?

NÃO!!!!!!
Mas podem receber uma ligação de hidrogênio da 

água!



H2O H2S H2Se H2Te

Curva teórica



H2O H2S H2Se H2Te

Curva real

Curva teórica



INTERAÇÕES ÍON-DIPOLO
São entre um íon e uma molécula!



INTERAÇÕES ÍON-DIPOLO
São entre um íon e uma molécula!

Camada 
de 

solvatação





Densidade

T eb. °C

Volatilidade

Solubilidade



Densidade

T eb. °C

Volatilidade

Solubilidade

↑ Força 
= 

↑ densidade



Densidade

T eb. °C

Volatilidade

Solubilidade

↑ Força 
= 

↑ Teb °C



Densidade

T eb. °C

Solubilidade

↑ Força 
= 

↓ Volatilidade

Volatilidade



Densidade

T eb. °C

Solubilidade

↑ Semelhança
= 

↓ Solubilidade

Volatilidade



Solubilidade

↑ Semelhança
= 

↓ Solubilidade



Solubilidade

↑ Semelhança
= 

↓ Solubilidade



Solubilidade

↑ Semelhança
= 

↓ Solubilidade



QUESTÃO 01
A giárdia (Giardia lamblia) é um protozoário microscópico que parasita o intestino dos

mamíferos, inclusive dos seres humanos. Nos humanos, costuma parasitar o intestino

delgado, principalmente em segmentos de duodeno e jejuno, sendo de controle difícil,

uma vez que seus ovos permanecem no ambiente levando a casos de reinfecção,

principalmente em animais domésticos, como cachorro. Para seu controle é indicado o

Cloreto de Benzalcônio (Figura 1) 50%, um composto quaternário de amônio de

primeira geração que apresenta ampla ação germicida.

É de fácil adição e manuseio, uma vez que é solúvel

em água. Possui baixa toxicidade e é indicado

para formulações de saneantes domissanitários para

limpeza de máquinas zootécnicas, higienização de

estábulos/granjas e desinfecção em geral.

ENEM 2021 ???



Sobre o cloreto de benzalcônio, é possível afirmar que:

(A) trata-se de um tensoativo aniônico com maior espectro de ação em vírus.
(B) seu mecanismo de ação se baseia em reações de substituição nucleofílica
aromática.
(C) é um potente emulsionante catiônico que destrói a membrana dos micro-
organismos e protozoários.
(D) sua importância decorre de sua ação mútua como tensoativo aniônico e
catiônico, ao que se denomina anfifilia.
(E) apresenta em sua estrutura somente carbonos secundários em sua estrutura,
o que o torna um tensoativo primário.



QUESTÃO 02
Um estudante pretende realizar uma
reação de salificação com o hidróxido de
berílio para produzir um sal deste metal.
Dada as características de força dessa
base, não são todos os ácidos que
conseguiriam participar desta
neutralização. Assim, dentre os sais
disponíveis no laboratório, ele deverá
escolher cuidadosamente aquele que se
ionize em maior extensão. Observe a
tabela que considera volumes iguais de
quatro soluções aquosas de ácidos com
mesma concentração em quantidade de
matéria (mol.L–1) e valores aproximados
da constante de equilíbrio (Ka).

Qual dos ácidos melhor atenderia às
expectativas?

A. Ácido hipocloroso
B. Ácido cianídrico
C. Ácido fosfórico
D. Ácido nitroso
E. Ácido acético

H3PO4(aq) 6.10-8



QUESTÃO 03
Uma amostra de minério de ferro, contendo 60% de hematita, sofre
decomposição quando submetida a aquecimento na presença de excesso de
carbono, segundo a equação abaixo:

O número de átomos de Fe obtidos a partir de 1 ton de minério nesse processo,
considerando-se um rendimento médio de ¾, deve ser, aproximadamente, igual a:

Dados: Fe = 56; C =12; O = 16; N = 6.1023.

A. 7.1023

B. 6.1024

C. 5.1025

D. 4.1026

E. 3.1027
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PORTUGUÊS ALINE 



ENEM: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

COMPETÊNCIA: Mobilizar recursos para tomar decisões.
SABER FAZER.

HABILIDADE: Habilidades necessárias para “concretizar” o que se deseja fazer.
COMO FAZER.



PORTUGUÊSQUAIS OS ASPECTOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?
❑ Interpretação de textos (Verbais e não verbais)
❑ Tipos e Gêneros textuais – Hibridismo
❑ Variação linguística
❑ Funções da Linguagem
❑ Recursos expressivos e estratégias argumentativas
❑ Tecnologias de informação e comunicação – Novas tecnologias e gêneros

digitais

QUAIS OS ASPECTOS MENOS FREQUENTES NO ENEM?
❑ Aspectos voltados para a nomenclatura gramatical explícita.
Análise de elementos gramaticais relacionados ao contexto são comuns no
ENEM.



Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da
informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua
vida.

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como
elementos de caracterização dos sistemas de comunicação.

H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de
comunicação e informação para resolver problemas sociais.

H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e
informação, considerando a função social desses sistemas.

H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens
e dos sistemas de comunicação e informação.



(ENEM 2020)
Essa campanha de conscientização sobre o assédio
sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela
combinação da linguagem verbal e não verbal. A imagem
da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é
a representação não verbal do(a)
(A)silêncio imposto às mulheres, que não podem
denunciar o assédio sofrido.
(B) metáfora de que as mulheres precisam defender-se
do assédio masculino.
(C) constrangimento pelo qual passam as mulheres e sua
tentativa de esconderem-se.
(D) despercebidas para evitar o assédio.
(E) incapacidade de as mulheres protegerem-se da
agressão verbal dos assediadores.



NO ENEM 2019...
QUESTÃO 11- Prova amarela
Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem o objetivo
de

NO ENEM 2018...
QUESTÃO 11- Prova amarela
Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a
reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para

NO ENEM 2017...
QUESTÃO 28 - Prova amarela
Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e celulose, a combinação dos
elementos verbais e não verbais visa



Competência de área 6 - 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.

H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações
específicas de interlocução.

H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação
da memória e da identidade nacional.



(ENEM 2020)

Vou-me embora p’ra Pasárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi
pela primeira vez esse nome Pasárgada quando tinha os meus dezesseis anos e foi num autor
grego. [...] Esse nome de Pasárgada, que significa “campo dos persas” ou “tesouro dos
persas”, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias, como o
de L’invitation au Voyage, de Baudelaire. Mais de vinte anos depois, quando eu morava só na
minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação
de tudo o que eu não tinha feito em minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito
do subconsciente este grito estapafúrdio: “Vou-me embora p’ra Pasárgada!” Senti na
redondilha a primeira célula de um poema, e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos
depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de
evasão da “vida besta”. Desta vez o poema saiu sem esforço como se já estivesse pronto
dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida; [...]
Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí e “não de
uma forma imperfeita neste mundo de aparências”, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a
Pasárgada de Ciro, e sim a “minha”

Pasárgada. BANDEIRA, M. Itinerário de Pasárgada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: INL, 1984.



Os processos de interação comunicativa preveem a presença ativa de
múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções
da linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a

(A) emotiva, porque o poeta expõe os sentimentos de angústia que o levaram
à criação poética.

(B) referencial, porque o texto informa sobre a origem do nome empregado
em um famoso poema de Bandeira.

(C) metalinguística, porque o poeta tece comentários sobre a gênese e o
processo de escrita de um de seus poemas.

(D) poética, porque o texto aborda os elementos estéticos de um dos poemas
mais conhecidos de Bandeira.

(E) apelativa, porque o poeta tenta convencer os leitores sobre sua
dificuldade de compor um poema.



NO ENEM 2019...
QUESTÃO 44 - Prova amarela
A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por

NO ENEM 2018...
QUESTÃO 36- Prova amarela
Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do
emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina
a função referencial da linguagem, porque há a presença de elementos que

NO ENEM 2017...
QUESTÃO 28 - Prova amarela
A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função
que predomina nos textos I e II



Competência de área 7 - 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.

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos
linguísticos.

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu
público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção,
chantagem, entre outras.



(ENEM 2020)
Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro 

Como explica o The New England Journal of Medicine, a paciente, chamada Joanie
Simpson, tinha sinais de infarto, como dores no peito e pressão alta, e apresentava
problemas nas artérias coronárias. Ao fazerem um ecocardiograma, os médicos encontraram
o problema: cardiomiopatia de Takotsubo, conhecida como síndrome do coração partido.

Essa condição médica tipicamente acontece com mulheres em fase pós-menstrual e
pode ser precedida por um evento muito estressante ou emotivo. Nesses casos, o coração
apresenta um movimento discinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo,
com acentuação da cinética da base ventricular, de acordo com um artigo médico brasileiro
que relata um caso semelhante. Simpson foi encaminhada para casa após dois dias e passou a
tomar medicamentos regulares.

Ao Washington Post, ela contou que estava quase inconsolável após a perda do seu 
animal de estimação, um cão da raça yorkshire terrier. Recuperada após cerca de um ano, ela 
diz que não abrirá mão de ter um animal de estimação porque aprecia a companhia e o amor 

que os cachorros dão aos humanos. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. 
Disponível em: https://exame.abril.com.br. Acesso em: 1 dez. 2017.



Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de
um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra no gênero

(A) conto, pois exibe a história de vida de Joanie Simpson.

(B) depoimento, pois expõe o sofrimento da dona do animal.

(C) reportagem, pois discute cientificamente a cardiomiopatia.

(D) relato, pois narra um fato estressante vivido pela paciente.

(E) notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido.



ENEM 2019
QUESTÃO 19- Prova amarela
O texto tem o formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de
Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa
apresentação subverte um gênero textual ao

ENEM 2018
QUESTÃO 18 - Prova amarela
Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus
objetivos. Esse fragmento é um(a)

ENEM 2017
QUESTÃO 20 - Prova amarela
Considerando os elementos constitutivos dos gêneros textuais circulantes na
sociedade, nesse fragmento de resenha predominam



Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como
língua materna, geradora de significação e integradora da organização do
mundo e da própria identidade.

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que
singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso
social.

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas
diferentes situações de comunicação.



(ENEM 2020)
Senhor Juiz
O instrumento do “crime”
que se arrola
Nesse processo de contravenção
Não é faca, revólver ou pistola,
Simplesmente, doutor, é um violão.
Será crime, afinal, será pecado,
Será delito de tão vis horrores,
Perambular na rua um desgraçado
Derramando nas praças suas dores?
Mande, pois, libertá-lo da agonia
(a consciência assim nos insinua)
Não sufoque o cantar que vem da rua,

Que vem da noite para saudar o dia.
É o apelo que aqui lhe dirigimos,
Na certeza do seu acolhimento
Juntada desta aos autos nós pedimos
E pedimos, enfim, deferimento.

Disponível em: www.migalhas.com.br. Acesso em: 23 
set. 2020 (adaptado)



Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica,

(A) permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos.

(B) mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito.

(C) demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito.

(D) exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação
pretendida.

(E) esclarece que os termos “crime” e “processo de contravenção” são
sinônimos.



NO ENEM 2019...
QUESTÃO 33 – Prova Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma
ambientação linguisticamente apoiada no(a)

NO ENEM 2018...
QUESTÃO 37- Prova azul
Da perspectiva do usuário, o pajubá ganha status de dialeto, caracterizando-se como
elemento de patrimônio linguístico, especialmente por

NO ENEM 2017...
QUESTÃO 12- Prova azul
O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel
do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena

NO ENEM 2016...
QUESTÃO 124- Prova azul
No texto, há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso
promove o(a)



Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o
impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida
pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos
conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais
tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem
solucionar.

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da
comunicação e informação.

H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da
comunicação e informação.

H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao
desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.



ENEM 2021 ???

QUESTÃO 01
Ou isto ou aquilo
Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo…
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meireles, Ou isto ou aquilo, Global, 1964



Entre os elementos constitutivos dos gêneros, está o modo como se organiza a
própria composição textual, tendo-se em vista o objetivo de seu autor: narrar,
descrever, argumentar, explicar, instruir. No trecho, reconhece-se como
predominante a sequência textual

(A) explicativa, em que se expõem informações objetivas em às escolhas do eu-
lírico

(B) instrucional, em que se ensina como devem ser feitas as escolhas do eu-
poético.

(C) narrativa, em que se contam fatos que demonstram as escolhas do
personagem.

(D) descritiva, em que se apresentam as possíveis escolhas do sujeito poético.

(E) argumentativa, em que se justificam as escolhas do personagem.



QUESTÃO 02

TEXTO 01
A expressão "ad-tivism", em inglês, designa as campanhas de publicidade
engajadas, mistura de publicidade (advertising) e ativismo. Esse gênero de
anúncio serve para vender produtos, mas também para produzir mobilização.
No âmbito da responsabilidade socioambiental, no qual o consumidor é
induzido a comprar o que tem origem e fabricação correta, mas paga pelo que
não pode ver. As propagandas com cara de panfleto viraram tendência – e, ao
menos por enquanto, o campo publicitário talvez seja o terreno mais fértil para
transmitir uma ideia de empresa limpa, sustentável, cuidadosa com o
ambiente.

http://origin.veja.abril.com.br/301209/7-propaganda-vende-se-mobilizacao-p-254.shtml 
(Texto adaptado) Acesso em 22/08/2017



TEXTO 02

http://www.propagandaemrevista.com.br/propaganda/3103/

Legenda: A Electrolux tem o imenso prazer de anunciar a primeira geladeira do Brasil sem
C.F.C. e que não agride a camada de ozônio. Afinal, se tem uma coisa que precisa ser
preservada neste mundo é este mundo.



O Texto I apresenta uma definição de uma estratégia de marketing bastante
utilizada atualmente. O Texto II exemplifica esse conceito à medida que a
publicidade
(A) constrói uma imagem positiva do produto muitas vezes alheia à
preservação do meio ambiente.
(B) desfaz uma possível imagem negativa de um produto cuja fabricação estaria
associada à degradação do meio ambiente.
(C) enfatiza a eficiência e qualidade dos produtos da marca para conquistar a
adesão do público-alvo.
(D) promove a objetividade típica do texto publicitário ao usar o slogan: “Tão
boa que conserva até do lado de fora.”
(E) utiliza a ambiguidade e a quebra de expectativa como principais recursos
argumentativos do texto.



QUESTÃO 02

http://blogauxiliar2.blogspot.com/2009/10/charges-engracadas-e-interessantes-do.html



QUESTÃO 03
A unidade de sentido de um texto se constrói a partir daquilo que é dito, daquilo
que não é dito, a partir do modo de se dizer, dos motivos, das aparências, do
contexto, do objetivo do texto. Nesse sentido, a partir da leitura da charge,
depreende-se que

(A) A caracterização dos personagens é um aspecto pouco significativo para a
construção do sentido.
(B) A charge se vale do recurso da quebra de expectativa para promover o humor do
texto.
(C) O sentido global do texto é apreendido quando se lê o primeiro quadro da charge
(D) O termo “bolsa” é usado no sentido denotativo e essa utilização é determinante
para o sentido do texto.
(E) Os dois personagens, expostos no primeiro quadro, estão envolvidos em crimes.



 

     
 

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA CELITO 



FILOSOFIA NO ENEM

20%

REVOLUÇÃO CIENTÍFICA MODERNA: Racionalismo (Descartes).

Empirismo (David Hume e J. Locke). Nova ciência (Bacon). Criticismo de

Kant

19% ARISTÓTELES:  ética e bem comum, virtude, e felicidade

15%
Filosofia contemporânea: existencialismo e ceticismo: Sartre, Nietzsche, 

Schopenhauer...

12% Escolas helenísticas: estoicismo, epicurismo e ceticismo

10% Filosofia grega: Sofistas Sócrates e Platão

10% Industria cultural, escola de Frankfurt

5% Filosofia Medieval: Fé e razão, livre-arbítrio

5% Filosofia Renascentista: Maquiavel, Montaigne...

4% Surgimento da filosofia: Os pré-socráticos



SOCIOLOGIA NO ENEM

85%

PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS CONTEMPORÂNEOS:

Preconceitos. Racismos. Intolerâncias; Discriminações. Violências.

Exclusões de minorias sociais. Homofobias. Torturas. Desigualdades,

estigmatizações. Industria cultural. Sociedade do espetáculo. Mídias e

massificação.

TEMAS SOCIOLÓGICOS CONTEMPORÂNEOS:

Ética e cidadania. Ética e participação. Movimentos sociais. Direitos

humanos. Direitos sociais. Direitos civis. Direitos políticos. Justiça social.

Políticas públicas. Questões ambientais e sustentabilidade. Controle

social. Política poder e Estado

15% SOCIÓLOGOS: Durkheim, Weber, Foucault, N. Elias 



ENEM 2021 ???

QUESTÃO 01
Se há algo a ser dito pelos processos que efetivamente diferenciam democracia (ou poliarquia)
de ditadura, isso não será descoberto na nítida distinção entre governo pela maioria e governo
por uma minoria. A distinção aproxima-se muito mais de ser entre governo por uma minoria e
governo por minorias. Em comparação com os processos políticos das ditaduras, as
características da poliarquia aumentam muito o número, tamanho e diversidade de minorias,
cujas preferências influenciarão o resultado das decisões governamentais.

DAHL, Robert. Um Prefácio à Teoria Democrática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989, p. 132

A passagem da democracia da cidade-Estado para a democracia dos Estados Modernos implica
mudanças no processo democrático, que passa a ser de grande escala. Esse novo tempo e
lugar da democracia implica a existência e a criação de instituições necessárias a essa nova
dinâmica democrática. A isso, Robert Dahl definiu como poliarquia. Considerando esse novo
conceito de poliarquia como como atualização do conceito “tipo ideal” de democracia, infere-
se que:



A passagem da democracia da cidade-Estado para a democracia dos Estados Modernos implica
mudanças no processo democrático, que passa a ser de grande escala. Esse novo tempo e
lugar da democracia implica a existência e a criação de instituições necessárias a essa nova
dinâmica democrática. A isso, Robert Dahl definiu como poliarquia. Considerando esse novo
conceito de poliarquia como como atualização do conceito “tipo ideal” de democracia, infere-
se que:

(A) Essencialmente, entre a democracia antiga e as formas modernas de democracia
permanece o ideal da representação.
(B) A representação pode ser compreendida como um fenômeno histórico e uma aplicação da
lógica da desigualdade natural em uma democracia em grande escala.
(C) A diversidade de interesses em jogo, transforma o conflito em traço peculiar da vida política
moderna, inviabilizando o consenso.
(D) A poliarquia, por ser fortemente inclusiva e aberta à contestação pública, tende a fortalecer
posturas ditatoriais no poder executivo.
(E) A expansão ilimitada de cidadãos faz com que algumas formas de participação política
sejam inerentemente mais limitadas nas democracias representativas modernas.



ENEM 2021 ???

QUESTÃO 02
Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu
me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra,
espíritos alguns, nem corpos alguns: não me persuadi também, portanto, de que eu não
existia? Certamente não, eu existia, sem dúvida, se é que eu me persuadi, ou, apenas, pensei
alguma coisa. [...]. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado
cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta
proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou
que a concebo em meu espírito.
DESCARTES, R. Meditações. In: Descartes. Trad. de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 3. ed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 73-142. (Os Pensadores).



A partir do fragmento acima e considerando o conjunto da obra de Descartes e de seu
posicionamento na teoria do conhecimento, fica evidenciado(a)

(A) O ceticismo cartesiano. que se expressa na negação ou na permanente dúvida acerca
da existência de alguma essência.
(B) A conclusão da impossibilidade de autonomia de um sujeito pensante, apresentando a
autoridade filosófica como critério de verdade.
(C) A dependência do intelecto em relação ao corpo e aos sentidos seja para existir seja
para poder concluir acerca de alguma verdade.
(D) A dúvida como método, que antecede a evidência racional e a primeira certeza do
sistema cartesiano.
(E) O movimento permanente que existe no ser, que não nos autoriza a sair da esfera dos
acidentes e pensar em alguma substância.



ENEM 2021 ???

QUESTÃO 03
Com efeito, relativamente à natureza, a experiência dá-nos a regra e é a fonte da verdade; no
que toca às leis morais, a experiência é (infelizmente!) a madre da aparência e é altamente
reprovável extrair as leis acerca do que devo fazer daquilo que se faz ou querer reduzi-las ao
que é feito.

KANT, I. Crítica da Razão Pura. 3ª edição. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 
Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 312.

Tendo como referência inicial esse fragmento situado entre a teoria do conhecimento e a
teoria da moralidade no pensamento de Kant, infere-se que



Tendo como referência inicial esse fragmento situado entre a teoria do conhecimento e a
teoria da moralidade no pensamento de Kant, infere-se que

(A) No campo da moral e da ética não é possível perseguir qualquer espécie de
formalidade e universalidade, devido à subjetividade envolvida.
(B) As leis morais que ordenam o que devo fazer são as mesmas leis jurídicas ou positivas,
por apresentarem obrigatoriedade de ordem social.
(C) A ética kantiana é uma ética segundo o dever, ou seja, não importa a consciência, mas
o conteúdo objetivamente realizado.
(D) A razão teórica não deve ultrapassar os limites da experiência; contudo, a razão prática,
que pensa as questões morais, deve livrar-se dos condicionamentos empíricos e deve ser
autonomamente princípio de determinação da vontade.
(E) O princípio supremo da moralidade está associado às experiências individuais, que
expressam uma universalidade da vontade humana



 

     
 

FÍSICA FRANKLYN 



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?



QUESTÃO 01
Gabriela é uma criança, que em seu apartamento, possui vários gatos e gatas. Uma

dessas gatas acaba de ter filhotes, dentre eles, só houve uma fêmea, que a garotinha

batizou de paçoquinha. Certo dia Gabriela levou paçoquinha para brincar no parquinho

do conjunto de prédios que mora. Um dos brinquedos preferido da criança é o

escorregador, que consiste em uma rampa com certa inclinação, o que forma um plano

inclinado. Tal brinquedo tem uma inclinação de 37° com a horizontal. Gabriela então,

coloca paçoquinha no topo do escorregador e a abandona para descer o brinquedo.

Sabendo que a massa da gata é de 2 kg, g=10m/s², sen37°=0,60 e cos37°=0,80, conclui-

se que a aceleração com que o felino desce o plano tem módulo, em m/s²,

(A) 4,0 (B) 5,0 (C) 6,0 (D) 8,0 (E) 10

ENEM 2021 ???



QUESTÃO 02
Um raio de luz, propaganda pelo ar, incide na água com um ângulo de incidência de 60°
de uma piscina, propaga na água, reflete no fundo da piscina e emerge ao ar, como
mostra a figura.

Considerando os índices de refração do ar=1, da água √3, profundidade da piscina √3
metros, calcule a distância entre o ponto de entrada do raio de luz, até o seu ponto de
saída, em metros
(A) 0,5 (B) 1,0 (C) 1,5 (D) 2,0 (E) 2,5



QUESTÃO 03
Em uma noite chuvosa, com relâmpagos e trovões, uma criança percebe que consegue
perceber a descarga elétrica ao ver o “clarão” e depois de alguns segundos, escutar o
barulho do trovão.
Sabendo que a luz o e som são emitidos no mesmo instante e no mesmo ponto, tal
fenômeno acontece devido ao fato de a luz propagar com velocidade 3,0×10^8 m/s,
Enquanto o som, com velocidade aproximadamente 300 m/s.
Considere que a criança perceba a luz da descarga elétrica após 10^(-5) segundos,
calcule o tempo, que, aproximadamente levará para ouvir o estrondo da descarga
elétrica, considerando que a luz e o som propagam com suas velocidades constantes.
(A) 1 segundo
(B) 2 segundos
(C) 5 segundos
(D) 10 segundos
(E) 100 segundos
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QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?

ENEM 2009-2021 (220 QUESTÕES)



QUESTÃO 01
No Brasil, o mercúrio é utilizado,
indiscriminadamente, em
atividades de mineração para a
extração do ouro, o que constitui
uma agressão ao ambiente e ao
próprio garimpeiro. Analise este
esquema de um experimento para
obtenção de uma planta
transgênica com resistência ao
mercúrio, utilizando a tecnologia
do DNA recombinante:

ENEM 2021 ???



Pode-se dizer que o argumento que justifica a produção desse tipo de organismo
transgênico é

A) a impossibilidade de tradução e transcrição do gene exógeno.
B) a recuperação de ambientes contaminados por substâncias bioacumulativas.
C) o aumento da concentração de metais pesados em ambientes impactados e
seu acúmulo ao longo da cadeia alimentar.
D) a preservação da flora microbiana existente no ecossistema natural.
E) a produção de vegetais ricos em mercúrio em suas sementes, ampliando seu
potencial nutricional.



Organismos 

Geneticamente Modificados

(OGMs) manipulados de modo a favorecer 

características desejadas pelo homem, 
sofrendo alterações no genoma 

realizadas através da tecnologia do 
DNA recombinante ou engenharia

genética.

TRANSGÊNICOS
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DNA plasmidial
Resistência antibióticos. 

Síntese de toxinas. 
Enzimas de degradação de substâncias exógenas 

Reprodução
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24g DDT

4g DDT
12g DDT



Magnificação trófica

Acúmulo de uma substância tóxica 
progressivamente de um nível trófico para 

outro ao longo da cadeia alimentar. 

Os consumidores apresentam maior 
concentração dos produtos tóxicos que os 

produtores.



Bioacumulação
Ocorre quando um composto químico se 
acumula em elevadas concentrações nos 

organismos de níveis tróficos mais baixos das 
cadeias alimentares.

MESMO NÍVEL TRÓFICO 
NUMA ESCALA TEMPORAL
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Pode-se dizer que o argumento que justifica a produção desse tipo de organismo
transgênico é

A) a impossibilidade de tradução e transcrição do gene exógeno.
B) a recuperação de ambientes contaminados por substâncias bioacumulativas.
C) o aumento da concentração de metais pesados em ambientes impactados e
seu acúmulo ao longo da cadeia alimentar.
D) a preservação da flora microbiana existente no ecossistema natural.
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potencial nutricional.



QUESTÃO 02
Com o objetivo de estudar a influência de
hormônios sobre o metabolismo da glicose,
foram utilizados os seguintes procedimentos
experimentais:
- manter inicialmente em jejum um animal
adequado ao estudo;
- injetar nesse animal, por via subcutânea, e
em diferentes intervalos de tempo, os
hormônios pancreáticos A e B.
O gráfico abaixo apresenta as alterações da
taxa de glicose no sangue do animal em
função da inoculação de cada um desses
hormônios.



Determine qual a ação dos hormônios A e B no organismo do indivíduo.
a) síntese proteica e glicogênese
b) glicogenólise e difusão facilitada da glicose
c) glicogênese e glicogenólise
d) difusão facilitada da glicose e tradução
e) transcrição e gliconeogênese



• Classificação dos Carboidratos:

1.Monossacarídeos (1 molécula)

2.Dissacarídeos ( 2 moléculas)

3.Oligossacarídeos (de 3 a 10 moléculas)

4.Polissacarídeos (mais de 10 moléculas)

CARBOIDRATOS

Fórmula Cn (H2O)n



Monossacarídeos
Hexoses (6 carbonos) 

• Glicose (Fornecimento energético primário)

• Frutose (forma o açúcar das frutas)

• Galactose (forma o açúcar do leite)



Polissacarídeos 
• Polímeros formados por vários monossacarídeos unidos entre si

• Podem ser desdobrados em açúcares simples (monossacarídeos) por
hidrólise;

• São insolúveis em água. Sua insolubilidade é vantajosa para os seres
vivos, pois, permite que eles participem como componentes
estruturais da célula ou que funcionem como armazenadores de
energia

GLICOGÊNIO

POLIMERIZAÇÃO

GLICOGÊNESE









TRANSPORTE 









TRANSPORTE 

Sem gasto de energia Com gasto de energia

Transporte passivo Transporte ativo



Meio 
HIPOTÔNCO
[  SOLUTO]

Meio 
HIPERTÔNCO
[  SOLUTO]

[  SOLVENTE] [  SOLVENTE]



OSMOSEMeio 
HIPOTÔNCO

Meio 
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DIFUSÃO FACILITADA “ PERMEASES”





TRANSPORTE ATIVO

• É a passagem de moléculas da região onde elas estão em 
pequena quantidade para a região onde elas estão em grande 
quantidade, portanto, contra um gradiente de concentração. 
• Dessa forma há gasto de energia pelo organismo. 
• Ocorre contra o gradiente de concentração.
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Determine qual a ação dos hormônios A e B no organismo do indivíduo.
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QUESTÃO 03
Considere este heredograma:

Agora, observe este quadro, em que
os indivíduos representados no
heredograma estão caracterizados
pelos exames sorológicos para a
identificação dos grupos sanguíneos,
quanto aos sistemas ABO e Rh:

A opção que evidencia a correlação
correta entre o indivíduo
representado e seu genótipo é:
a) I.1: IAIB DD / I.2: ii DD
b) I.1: IAIB Dd / I.2: ii Dd
c) I.1: IAIB DD / I.2: ii Dd
d) II.1: IBi Dd / II.2: IAi Dd
e) II.1: IB IB dd / II.2: IA IA dd



ÓVULO

ESPERMATOZÓIDE



ZIGOTO 2n - Diplóide
HEINNNN??????



Material 
genético 

MATERNO

Material 
genético 

PATERNO

CROMOSSOMOS HOMÓLOGOS

CÉLULA 2n - Diplóide



CROMOSSOMOS HOMÓLOGOS

A a
LOCUS 

GÊNICO
Genes alelos 

para o tipo de 
lóbulo da orelha



A A

B b

HOMÓLOGOS

ALELOS

ALELOS

CROMOSSOMOS HOMÓLOGOS

Locus
gênico

CÉLULA 2n - Diplóide



SISTEMA SANGUÍNEO ABO

• Três alelos caracterizam o sistema ABO como um caso de 
polialelia

• IA. Determina a produção do antígeno A

• IB. Determina a produção do antígeno B

• i. não condiciona produção de antígeno

• Relação entre os alelos

IA =  IB > i



Sistema ABO - Genética

Tipo sanguíneo Genótipo
Aglutinogênio 

(na membrana das 
hemácias) 

Aglutinina 
(no plasma 
sanguíneo) 

A IA IA ou IA i A Anti-B

B IB IB ou IB i B Anti-A

AB IA IB AB Ausente

O ii Ausência Anti-A e Anti-B



Imagem: Autor InvictaHOG / disponibilizado por Spesh531 / Public  domain.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo O

tipo de 

células 

vermelhas

anticorpos no 

plasma

antígenos

nenhum

Antígenos A 

e B
Antígeno BAntígeno A nenhum

Anti-A e Anti-B

Sistema ABO - Imunologia



Ciências, 8° ano do Ensino 

Fundamental

Sistema ABO e Fator RH



Aglutinina anti A

Aglutinogênio A

HEMAGLUTINAÇÃO
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Anti-A Anti-B

O indivíduo possui antígenos A e B em suas 
hemácias !

O indivíduo NÃO possui ambos os antígenos A e B 
em suas hemácias !

O indivíduo possui antígenos A em suas hemácias !

O indivíduo possui antígenos B em suas hemácias !

O indivíduo possui antígenos A em 
suas hemácias 

O indivíduo possui antígenos B em 
suas hemácias 

O indivíduo possui antígenos A e 
B em suas hemácias

O indivíduo NÃO possui ambos 
os antígenos A e B em suas 
hemácias



Anti-A Anti-B
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Epistasia na espécie humana
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HISTÓRIA JÚNIO 



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?
1. Quais os contextos mais frequentes de História do Brasil no ENEM?
❑ Segundo Reinado (1840 a 1889)
❑ Primeira República (1889 a 1930)
❑ Era Vargas (1930 a 1945)
❑ Aspectos sociais e culturais do Período Colonial (séculos XVI a XVIII)

2. Quais os contextos menos frequentes de História do Brasil no ENEM?
❑ Revoltas Nativistas
❑ República da Espada
❑ Período Regencial
❑ Período Pré-colonial
❑ Governos pós 1994



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?
3. Quais os contextos mais frequentes de História Geral no ENEM?
❑ Industrialização e seus desdobramentos
❑ O tempo das Grandes Guerras
❑ Idade Média
❑ O início da Modernidade

4. Quais os contextos menos frequentes de História Geral no ENEM?
❑ Unificações da Itália e Alemanha
❑ Revoluções Liberais do século XIX
❑ Era Napoleônica
❑ Revolução Russa
❑ Reforma Protestante



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?

5. Quais a temática histórica mais frequente no ENEM?
❑ Cidadania: conquistas de direitos, avanços e recuos, formação de identidade

 Escravidão, abolição e negritude
 Constituições brasileiras e a história do voto
 Minorias sociais
 Construção da memória e o Patrimônio Histórico



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?

Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para
compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia,
favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.
H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.
H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças
nas legislações ou nas políticas públicas.
H23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das
sociedades.
H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.



BREVE HISTÓRIA DA CIDADANIA



BREVE HISTÓRIA DO VOTO NO BRASIL



QUESTÃO 01
“[parece importar mais] o nome de um pau que tinge panos do que o nome
daquele pau que deu tintura a todos os sacramentos porque somos salvos, pelo
sangue de Cristo que nele foi derramado (...) [sendo temerário o uso] do nome
que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de que a mesma cruz que nos
há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que
dela. (...) [assim sendo], e por honra de tão grande terra chamemos-lhe
província, e digamos a Província de Santa Cruz, que soa melhor entre prudentes
que brasil, posto por vulgo, sem consideração, e não habilitado para dar nome às
propriedades da real Coroa.”

BARROS, João de. Ásia dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento e conquista a 
dos mares e terras do oriente – Primeira Década. 4a ed. Revista e pref. Antonio Baião. Lisboa, 

ENEM 2021 ???



Ao apresentar seus argumentos sobre a definição do nome a se dar para as

terras recém-descobertas por Portugal, o autor

A)receia que futuras punições da Igreja possam atrapalhar o projeto colonizador

lusitano

B) usa princípios contrarreformistas e iluministas para justificar o caráter sagrado

do nome da colônia

C) defende uma denominação de cunho mais político para os domínios da Coroa

D)questiona a intenção catequética do processo colonizador

E) condena o apreço excessivo à atividade comercial preferindo a retórica

religiosa



QUESTÃO 02
Dona Isabel (Ladainha da Abolição)
Dona Isabel, que história é essa?
Ô, Isabel, que história é essa
de ter feito a abolição?
De ser princesa boazinha
Que acabou com a escravidão?

Eu tô cansado de conversa
Eu tô cansado de ilusão
A abolição se fez com sangue
Que inundava esse país

Que o negro transformou em luta
Cansado de ser infeliz
A abolição se fez bem antes
E ainda há por se fazer agora
Com a verdade da favela
E não com a mentira da escola
Dona Isabel, chegou a hora
De se acabar com essa maldade
E de ensinar para os nossos filhos
O quanto custa a liberdade

(Mestre Toni Vargas. Dona Isabel)



Para o autor dos versos dessa música de capoeira a abolição deve ser
apresentada como uma

(A) guerra social e de narrativas típica das desigualdades históricas do país
(B) revanche interpretativa que resgata o protagonismo dos movimentos sociais
negros
(C) concepção ultrapassada ainda recorrente na memória popular nacional
(D) concessão do governo que ofereceu benefícios aos negros
(E) conquista que é fruto das lutas de escravos e abolicionistas.



QUESTÃO 03
Os textos a seguir foram retirados de A guerra não tem rosto de mulher, (São
Paulo: Companhia das Letras, 2016). Sua autora, Svetlana Aleksiévitch, recebeu o
Prêmio Nobel de Literatura, em 2015.

TEXTO 1
A abordagem de um historiador
A abordagem de um historiador “Na Segunda Guerra Mundial, o mundo foi
testemunha do fenômeno feminino. Em muitos países, as mulheres serviram em
todas as forças armadas: nas tropas inglesas eram 225 mil; nas americanas, 450,
500 mil; nas alemãs, 500 mil. No Exército soviético lutaram aproximadamente 1
milhão de mulheres. Elas dominavam todas as especialidades, inclusive as mais
associadas aos homens.”

Adaptado do capítulo “De uma conversa com um historiador”.



TEXTO 2
A abordagem da autora
Estou escrevendo um livro sobre a guerra. A vila de minha infância depois da
guerra era feminina. Não me lembro de vozes masculinas. Tanto que isso ficou
comigo: quem conta a guerra são as mulheres. Choram. Cantam enquanto
choram. Quero escrever a história dessa guerra. A história das mulheres. Depois
dos primeiros encontros... O espanto: mulheres que atuaram nas forças armadas
– enfermeira-instrutora, franco-atiradora, atiradora de metralhadora,
comandante de canhão antiaéreo, sapadora – agora são contadoras, auxiliares
de laboratório, guias turísticas, professoras de escola... Os papéis de lá e de cá
não combinam. Recordam como se não estivessem falando de si mesmas, mas
de outras garotas. Hoje, se espantam consigo. E aos meus olhos a história vai “se
humanizando”, ficando mais parecida com a vida comum. Surge outra
interpretação.

Adaptado do capítulo “O ser humano é maior do que a guerra (Do diário do livro)”.



A comparação entre os textos possibilita diferenciar as abordagens de um
historiador e da autora sobre a participação feminina na Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). Essa diferença é evidenciada pela presença das seguintes
características nos textos 1 e 2, respectivamente:

(A) valorização de mudanças culturais – supressão de hierarquias sexuais
(B) revisão da dinâmica geopolítica – evidenciação das estratégias bélicas
(C) relativização da participação masculina – mobilização de narrativas pessoais
(D) identificação de efetivos militares – compreensão de especializações
profissionais
(E) reconhecimento da importância feminina – manifestação política misógina



 

     
 

MATEMÁTICA RENATO 



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?

 Funções (6,7%)

Noções básicas de estatística (6,1%)

Probabilidade (5,0%)

Análise combinatória (4,4%)

Circunferências (3,3%)

 Equações do segundo grau e inequações (3,3%)

 Logaritmos (2,8%)

Paralelepípedos (2,8%)

Áreas de figuras planas e polígonos (2,2%)

 Funções trigonométricas (seno e cosseno) (2,2%)

 Sequências numéricas (2,2%)

Cilindros (2,2%)

Geometria espacial (2,2%)



QUAIS OS CONTEÚDOS MAIS FREQUENTES NO ENEM?

Potenciação e conjuntos numéricos (1,7%)

Cônicas e gráficos relacionados (1,7%)

Retas (1,6%)

Aritmética (1,1%)

Prismas, pirâmides e poliedros de Platão (1,1%)

Matrizes (1,1%)

 Triângulos e polígonos regulares (1,1%)

Geometria analítica (0,6%)

 Função e equações exponenciais (0,6%)

Geometria plana e trigonometria (0,6%)

Ângulos (0,6%)

 Senos e cossenos (0,6%)



QUESTÃO 01

Ian, um aluno dedicado do curso de artes da UFFN,

resolveu criar uma cúpula moderna para colocar no seu

abajur. Essa cúpula criada por Ian, o aluno que não toca

no celular durante as aulas pois ele deseja ser o melhor

artista de todos os tempos, terá o formato parabólico

conforme figura abaixo.

Se a confecção da cúpula criada por Ian, o grande aluno

de artes que nunca espera o professor em sala fora de

sua carteira, terá o esboço como uma parábola

representada no gráfico a seguir:

ENEM 2021 ???



QUESTÃO 01

Determine a expressão que representa o formato de parábola da cúpula criada por Ian o

grande.

(A) Y = x (x-24)

(B) Y = -x (x-24)

(C) Y = - 10/72x ( x- 24)

(D) Y = 10/72x (x-24)

(E) Y = - 5/72 x ( x – 24)



QUESTÃO 02
A quantidade de energia recebida do sol pode ser armazenada por um painel solar. A

inclinação dos raios solares tem uma alta influência na energia recebida, portanto a

posição dos painéis é de extrema importância. A partir de um estudo detalhado em um

painel solar, desenvolveu-se um modelo matemático aproximado de uma função que

relaciona a quantidade de energia recebida (E) com o ângulo de inclinação dos raios

solares (θ). A função obtida é dada a seguir: 𝐸(𝜃)=𝐴−𝐵.cos(𝜃)

Sabendo que as constantes A e B são positivas, que a maior energia recebida é E = 80 e

que a menor energia recebida é E = 20, os valores de A e B são respectivamente:

(A) 20 e 60 (B) 30 e 50 (C) 40 e 40 (D) 50 e 30 (E) 60 e 20



QUESTÃO 03
Na escola do João, João o Grande Nó cego número 1, as salas são reduzidas em número

de alunos, para se ter uma ideia em cada sala estudam apenas 21 alunos. Se quando

todos alunos estão presente na sala a média das alturas é de 187 centímetros.

Se Francesco, o grande nó cego número 2, que tem 160 centímetros de altura sai da sala

com problemas intestinais, e Ane (ela tem 145 centímetros de altura) entra no lugar do

Bigode que tem 170 centímetros (Bigode arriou nesse dia).

Determine a altura média dos alunos presentes nessa sala depois de tanta bagunça, em

metros e booooooora estudar!

(A) 1,77 m (B) 1,67 m (C) 1,87 m (D) 1,871 m (E) 1,771 m



 

     
 

LITERATURA PAULO 



Linguagens, Códigos 
e Suas Tecnologias

*Análise das 5 últimas provas 

do ENEM (2020 e 2019)

66; 70%

23; 25%

5; 5%

Interpretação Textual

Textos Verbais

Textos Não-verbais

Textos Verbais e Não-verbais

21; 38%

20; 37%

4; 7%

4; 7%

6; 11%

Teorias da Linguagem

Gênero/Tipologia Textual Variação Linguística

Funções da Linguagem Semântica

Morfossintaxe

24; 32%

21; 28%

17; 23%

7; 9%

5; 7% 1; 1%

Literatura e Outras Artes

Análise de Poesia

Estudos Culturais

Teoria/Interpretação de Narrativas

Historiografia Literária

Artes Plásticas

Vanguardas

94; 42%

55; 25%

75; 33%

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS

Interpretação Textual

Teorias da Linguagem

Literatura e Outras Artes

Total de 200 Questões



TEXTO 1

A língua deste gentio toda pela costa é, uma: carece de três letras – scilicet, não se acha nela F,

nem L, nem R, cousa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei; e desta maneira

vivem sem Justiça e desordenadamente.

Estes índios andam nus sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas, não cobrem parte

nenhuma de seu corpo, e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. Vivem todos em aldeias,

pode haver em cada uma sete, oito casas, as quais são compridas feitas à maneira de cordoarias; e

cada uma delas está cheia de gente duma parte e doutra, e cada um por si tem sua estância e sua

rede armada em que dorme, e assim estão todos juntos uns dos outros por ordem, e pelo meio da

casa fica um caminho aberto para se servirem. Não há como digo entre eles nenhum Rei, nem

Justiça, somente em cada aldeia tem um principal que é como capitão, ao qual obedecem por

vontade e não por força; morrendo este principal fica seu filho no mesmo lugar; não serve doutra

cousa se não de ir com eles à guerra, e conselhá-los como se hão de haver na peleja, mas não

castiga seus erros nem manda sobre eles cousa alguma contra sua vontade. (...)

Pero de Magalhães Gandavo

(GANDAVO, Pero de Magalhães. Tratado da Terra do Brasil: história da província Santa Cruz, a que vulgarmente 

chamamos Brasil. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2008.) 
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Questões Inéditas

TEXTO 2

ECKHOUT, Albert. Dança dos Tarairiu (Tapuias). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra14525/danca-dos-tarairiu-tapuias>. Acesso em: 28 

de Abr. 2021. Verbete da Enciclopédia.



Questões Inéditas

O artista holandês Albert Eckhout (1610-1655) foi um dos primeiros expedicionários europeus a divulgar pinturas

que representavam a fisionomia e os traços culturais de comunidades originárias em território ameríndio. Em sua

relação com o trecho destacado da obra de Pero Magalhães Gandavo (1540-1580), reconhecido como autor do

primeiro tratado historiográfico acerca do território brasileiro, é possível afirmar que:

a) Há uma confluência entre os textos em termos de visão ideológica, na medida em que ambos representam a

cultura indígena de forma idealizada, sendo inscritos numa estética etnocêntrica pautada principalmente nos

valores religiosos da época.

b) O tratado de Pero de Magalhães Gandavo, por se inscrever no gênero historiográfico, busca um relato mais

imparcial e objetivo dos costumes por ele presenciados, o que ocorre também na estética plástica de Eckhout.

c) Os textos apresentam visões e objetivos distintos, já que a pintura coloca o indígena como protagonista, não sendo

censurada a manifestação cultural do referido povo, enquanto o Tratado da Terra do Brasil deixa transparecer o

estranhamento subjetivo de seu autor no contato com o povo originário.

d) Subscritos em um contexto de fortalecimento dos ideais Humanistas, os autores convergem com relação à visão

estética, já que neste movimento era proposta a igualdade entre os seres humanos a partir de uma visão

antropocêntrica.

e) O traço linguístico ressaltado por Pero de Magalhães Gandavo demonstra não só um traço de hierarquia

sociocultural, mas também um desconhecimento do autor com relação às particularidades da língua dos povos

autóctones, o que distancia tal tratado da estética adotada pela pintura de Albert Eckhout, a qual apresenta uma

visão mais claramente impositiva com relação aos traços culturais europeus.



Questões Inéditas
Sortimento de Gorras para a Gente do Grande Tom

Se o grosseiro alveitar ou charlatão

Entre nós se proclama sabichão;

E, com cartas compradas na Alemanha,

Por anil nos impinge ipecacuanha;

Se mata, por honrar a Medicina,

Mais voraz do que uma ave de rapina;

E num dia, se errando na receita,

Pratica no mortal cura perfeita;

Não te espantes, ó Leitor, da novidade,

Pois tudo no Brasil é raridade!

(...)

Se temos Deputados, Senadores,

Bons Ministros, e outros chuchadores;

Que se aferram às tetas da Nação

Com mais sanha que o Tigre, ou que o Leão;

Se já temos calçados — mac-lama,

Novidade que esfalfa a voz da Fama,

Blasonando as gazetas — que há progresso,

Quando tudo caminho p’ro regresso:

Não te espantes, ó Leitor, da pepineira,

Pois que tudo no Brasil é chuchadeira!

(GAMA, Luiz. Primeiras trovas burlescas & outros poemas. São Paulo: Martins Fontes. 2000)

O trecho do poema acima destacado, de autoria do abolicionista Luiz Gama,

traz como um de seus aspectos fundamentais

a) um elogio ao esforço dos trabalhadores brasileiros, nas diferentes

instâncias da sociedade, pela boa índole e pela dedicação rumo ao

desenvolvimento nacional.

b) a utilização de uma forma fixa tradicional, em cujos versos decassílabos

encontra-se uma comprovação, ao passo que é adotada também a

linguagem popular, justamente para ressaltar uma crítica à degradação

moral e à corrupção da elite social e política brasileira.

c) a sátira da vida comum, mostrando as ocorrências negativas do

cotidiano brasileiro do século XIX e seus aspectos passíveis de uma visão

crítica.

d) a construção de uma poesia satírica, baseada na utilização de

arquétipos, para traçar um retrato particular dos eventos históricos

marcados pela escravidão no século XIX no Brasil.

e) uma visão que enaltece as funções laborais mais prestigiadas à época,

como a do médico e a do político, por meio do uso recorrente de

adjetivos e comparações que as elevam.



Questões Inéditas

O tempo é o maior tesouro de que um

homem pode dispor; embora inconsumível, o tempo

é o nosso melhor alimento; sem medida que o

conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de maior

grandeza: não tem começo, não tem fim; é um

pomo exótico que não pode ser repartido, podendo,

entretanto, provar a todo mundo; onipresente, o

tempo está em tudo (...) o equilíbrio da vida

depende essencialmente deste bem supremo, e

quem souber com acerto a quantidade de vagar, ou

a de espera, que se deve pôr nas coisas, não corre

nunca o risco, ao buscar por elas, de defrontar-se

com o que não é; (...) Porque só a justa medida do

tempo dá a justa natureza das coisas.

NASSAR. Raduan. Lavoura Arcaica. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1989.

O romance de Raduan Nassar explora diversos

conflitos de gerações e de valores associados à ideia

de tempo. Nesse fragmento, a reflexão empregada é

marcada pela

a) Adesão a uma visão fatalista da vida, a qual se

submete à ação inexorável do tempo.

b) Representação catártica da existência, cujo destino

é sempre pré-determinado.

c) Valorização da vida cotidiana e de seu caráter

equilibrado e justo.

d) Lamentação à passagem fugaz do tempo, dada a

efemeridade da vida por ele imposta.

e) Imprescindibilidade do tempo para a vida humana,

o qual determina com precisão as suas vicissitudes.


