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GABARITO 
SIMULADO 1ª. SÉRIE | REGULAR

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e
Ciências Humanas e suas Tecnologias

LÍNGUA INGLESA

Questão 1 Caderno A – 4 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 6

Conteúdo: Holidays and celebrations (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 4-11)

Gabarito: E

Comentário: Utilizar os conhecimentos em LEM para inferir 
informações culturais a respeito da festa religiosa celebrada 
por parte da população hindu. A alternativa A está incorreta 
porque, no Diwali, as famílias não desenham rangoli com 
farinha de trigo, e, sim, com arroz (rice flour). A alternativa B 
também está incorreta pois, no Diwali, os hindus recebem 
Lakshmi (a deusa da prosperidade) e comemoram a vitória 
do bem sobre o mal. A alternativa C está incorreta, pois, 
no Diwalli, os indianos ornamentam seus jardins com 
lâmpadas coloridas, mas o texto não aborda a preparação 
de doces. A alternativa D está incorreta, pois, no Diwali, as 
famílias utilizam velas para agradecer as bênçãos do ano 
anterior e para iluminar o futuro. A alternativa (gabarito E) 
está correta, pois, conforme menciona o texto, no Diwali, 
os hindus enchem suas casas e jardins com lâmpadas ou 
velas para agradecer pelas bênçãos do ano anterior e pedir 
sorte para o próximo ano.

Questão 2 Caderno A – 5 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: World Personalities. Simple past: regular and ir-
regular verbs (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 24-28)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a opção que apresenta apenas estru-
turas verbais extraídas no texto cuja forma esteja escrita 
corretamente no passado simples. Para tanto, ele precisa 
reconhecer a classificação e a forma adequada do verbo 
no passado, tanto dos verbos regulares como dos irregu-
lares. A alternativa (gabarito A) está correta, pois temos os 
três primeiros verbos classificados como regulares (fill, ce-
lebrate, welcome), recebendo, então, apenas a terminação 
“–ed”. O último verbo (draw) é classificado como irregular, 
sendo sua forma no passado simples drew. A alternativa 
B está incorreta nas formas de fill (fild),welcome (welcame) 
e draw (drawed). Na alternativa C estão erradas as formas 
celebrate e drawn. Já na alternativa D podemos destacar 

como erradas as formas dos verbos fill (folled), celebrate 
(celebrateed), draw (drowed). E, por fim, a alternativa E está 
incorreta porque todas as formas verbais estão flexionadas 
com –s, forma utilizada na 3a. pessoa do singular no presen-
te simples.

Questão 3 Caderno A – 3 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 5

Conteúdo: A importância da leitura (2017, SPE, vol. 1, ut. 1, 
p. 14)

Gabarito: B

Comentário: Esse item avalia a habilidade de o aluno utilizar 
estratégias de leitura para localização de informações 
específicas em um texto. Uma estratégia comumente 
utilizada é o scanning, na qual o indivíduo faz uma leitura 
rápida, focando em palavras-chave e em informações 
específicas contidas no texto. O tema do texto-base 
descreve a tecnologia e-ink, utilizada nos leitores de livros 
digitais. A alternativa (gabarito B) é a correta por melhor 
responder a proposta do item – explicita as vantagens 
do e-ink, mencionadas no texto-base. A alternativa A é 
incorreta, pois apresenta, exatamente, uma das falhas 
dessa tecnologia – não é eficaz em ambientes com baixa 
luminosidade. A alternativa C é possível a um usuário dessa 
tecnologia; no entanto, por não poder ser encontrada no 
texto, está incorreta. As alternativas D e E são conclusões 
presumíveis, se o aluno deixar de ler o texto, apenas levando 
em consideração seu conhecimento prévio, ignorando a 
proposta do item.

Questão 4 Caderno A – 3 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Novas tecnologias (2017, SPE, vol. 2, ut. 2, p. 24)

Gabarito: D

Comentário: Esse item avalia a habilidade de o aluno refle-
tir acerca do uso do cartum como instrumento para crítica 
de comportamentos, especificamente no que concerne 
ao uso da tecnologia. As alternativas A e E não fornecem 
subsídios suficientes para que se conclua que a relevância 
da tecnologia seja o problema; a B está incorreta, pois é 
inconclusivo inferir que o personagem esteja trabalhando 
somente baseado no fato de estar vestindo um terno e utili-
zando um telefone celular; ao optar pela alternativa C, o alu-
no não se atentou ao fato de que o personagem do cartum 
está preso não por estar distraído, e sim por ser dependen-
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te da tecnologia, sendo incapaz de encontrar uma solução 
por si só. Essa falta de autonomia é descrita pela alternativa 
(gabarito D), a qual representa a resposta correta.

Questão 5 Caderno A – 5 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Present progressive (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, 
p. 9-14)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é verificar o 
conhecimento do aluno sobre a estrutura de uma frase 
no presente proggressive. A imagem apresenta uma 
mensagem de conscientização relacionada ao não uso 
de sacolas plásticas para a saúde do meio ambiente. A 
alternativa A está incorreta pois a frase está estruturada no 
futuro simples (“I will say no to plastic bags”). A alternativa B 
está incorreta por utilizar a estrutura do presente perfeito 
(“I havesaid no to plastic bags”). A alternativa (gabarito C) 
está correta, já que temos o uso do verbo “to be” como 
auxiliar e a terminação “–ing” acrescentada ao verbo 
principal, formando adequadamente uma frase no presente 
progressive (“I am saying no to plastic bags”). Já a alternativa 
D está incorreta, pois apresenta uma frase estruturada em 
presente simples (“I say no to plastic bags”). Já a alternativa 
E está incorreta no uso do verbo auxiliar e da estrutura do 
condicional (“I would say no to plastic bags”)

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 1 Caderno A – 5 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Variedades linguísticas que fazem parte da lín-
gua espanhola (2015, SPE, vol. 1, anual, p. 9 e 11)

Gabarito: C

Comentário: Esse item valoriza a necessidade de pensar o 
castelhano, tal como todas as línguas, como um fenômeno 
discursivo complexo, vivo e constantemente em mudança. 
Usou-se, portanto, um excerto do crítico Ángel Rosenblat, 
que pondera exatamente como as variações linguísticas 
fazem parte do espanhol, mesmo na Península Ibérica, 
não podendo ser distinto em um universo em que mais 
de 20 países assumem o castelhano como língua oficial. 
Espera-se, por isso, que o aluno parta dessa informação, 
correlacionando-a com o seu repertório e com o próprio 
contraste pragmático entre português brasileiro (e todas 
as suas variantes regionais) e português europeu. Partindo 
desse pressuposto, o aluno chegará ao item correto 
(gabarito C). Ao marcar a alternativa A ou D, o aluno se 
equivocará, demonstrando dificuldade na habilidade 
de compreensão leitora e tomando fragmentos lexicais 
como indícios para viabilizar tais escolhas. Se assinalar a 
alternativa B, o aluno perceberá a informação da constante 

mudança como argumento dado no texto; no entanto, 
incorporará impressões pessoais, pautadas pelo controle 
via norma culta. Por último, optando pela alternativa E, o 
aluno tomará o fragmento como uma exclusividade do 
castelhano, não sendo capaz de correlacionar a natureza 
da diversidade linguística em sua realidade como falante 
de outra língua latina.

Questão 2 Caderno A – 4 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Utilização dos comparativos na língua castelha-
na (2019, SPE, vol. 1, ut. 5, p. 49)

Gabarito: C

Comentário: Esse item parte da compreensão leitora 
realizada anteriormente para avaliar, pontualmente, o 
reconhecimento de estruturas sintáticas relacionadas à 
língua espanhola. Espera-se que, com o apoio dado no 
comando do item, o aluno perceba a proposta de ênfase 
dada às estruturas comparativas no poema. Dessa forma, 
é possível chegar à resposta correta do item (gabarito C), 
demonstrando que o tema central é a comparação e, ainda, 
diferenciando a estrutura presente no verso 21 com base 
no comparativo de igualdade. Ao escolher a alternativa 
A, o aluno equivoca-se e não percebe o tema central do 
item, demonstrando dificuldades para entender a função 
sintática e semântica das estruturas grafadas; ao assinalar 
a B, demonstra que percebe a similaridade sintática, mas 
tem dificuldade de avaliar nuances semânticas; ao marcar 
a D, não percebe que o comparativo estabelecido no verso 
5 não é o de superioridade; ao assinalar a E, demonstra um 
caso claro de perda de referencial, ligado, provavelmente, à 
dificuldade e à compreensão leitora.

Questão 3 Caderno A – 3 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 6

Conteúdo: La adicción a la internet (2019, SPE, vol. 1, ut. 8, 
p. 76-77)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno utilizar os conhecimentos em LE e de seus 
mecanismos como meio de acesso a informação. O texto 
aborda o vício em internet, podendo, inclusive, o indivíduo 
viciado desenvolver transtornos comportamentais por 
causa disso, fato que faz com que a alternativa (gabarito A) 
seja a correta. Apesar de a grande maioria das pessoas que 
desenvolvem o vício pela internet serem adolescentes, não 
necessariamente são aquelas que estão entrando na fase 
adulta – o texto, inclusive, afirma que é nessa fase da vida que 
o jovem se encontra em pleno processo de transformação 
para fase adulta, e não que esses adolescentes já estejam 
entrando nela, tornando a alternativa B incorreta. O texto 
explicita que entre 6 a 9% dos usuários de internet tendem 
a se viciar, o que não caracteriza como a maioria dos que a 
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utilizam, eliminando a alternativa C. Além disso, desses, nem 
todos apresentam dificuldades de relação extravirtual. Mas 
a internet, quando usada indiscriminadamente, dificulta o 
processo de relações extravirtuais dos jovens que estão 
em desenvolvimento, excluindo-se a alternativa D. Por fim, 
a alternativa E está incorreta, pois o texto afirma que os 
jovens não sabem discernir relações virtuais e presenciais.

Questão 4 Caderno A – 2 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Evolução linguística. (2019, SPE, EM, vol. 1, ut. 8, 
p. 80)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno associar a imagem ao seu propósito comunicativo, 
como meio de ampliação das possibilidades de acesso à 
informação. Nesse sentido, espera-se que o aluno reconheça 
evolução da linguagem com o intuito de se adaptar ao novo 
propósito tecnológico, que é atender a necessidade de se 
transmitir mensagens com maior presteza e agilidade. Por 
isso o uso dos emoticons cresceu consideravelmente e, 
logo, a alternativa (gabarito D) está correta. Desconsidera-
se a alternativa A porque, apesar de a linguagem evoluir 
por conta do avanço tecnológico, o uso da linguagem 
formal não entrou em desuso, como sugere o distrator. 
Apesar de algumas pessoas não compreenderem ainda 
alguns emoticons usados em conversas via redes sociais, 
o uso destes não prejudicam de todo a comunicação 
entre os envolvidos no ato comunicacional, mas permite 
uma interação maior entre os usuários das redes, fato que 
faz com que a alternativa B seja incorreta. A alternativa C 
sugere que os usuários das redes sociais não devem saber 
usar os emoticons para que sejam compreendidos em 
suas conversas, o que não é o que podemos inferir pela 
interpretação do texto base, que nos passa a informação 
de que, se não souber usar os emoticons, muitas vezes 
não se é compreendido; exclui-se, portanto, esta alternativa. 
É notório também que, apesar das redes sociais serem 
usadas por adolescentes com maior frequência, os 
emoticons não são uma exclusividade dessa faixa etária, já 
que muitos adultos e inclusive idosos que usam as redes 
sociais já fazem um bom uso dessa ferramenta, excluindo 
a alternativa E.

Questão 5 Caderno A – 1 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 5

Conteúdo: El consumismo (2019, SPE, vol. 1, ut. 9, p. 88-90)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
do aluno em interpretar o texto em função da compreen-
são da expressão destacada, associando vocábulos e ex-
pressões do texto ao seu tema. É classificado como difícil, 

pois o estudante tem que fazer inferências, associações e 
deduções entre a temática apresentada no texto e a expres-
são em que se pede para associar seu significado. Segundo 
o dicionário da RAE (Academia Real Espanhola) a expres-
são “a la ligera” significa “com pressa e sem reflexão”, fato 
com que faz que a alternativa (gabarito B) esteja correta. 
Exclui-se a alternativa A, pois ela sugere que os problemas 
causados pelo consumismo devem ser tratados imedia-
tamente, o que diverge da definição dada anteriormente. 
A alternativa C sugere que se deve analisar as causas do 
consumismo, o que é correto, mas posteriormente afirma 
que se deve agir com rapidez, o que vai de encontro ao que 
a expressão sugere. Deve-se excluir a alternativa D porque 
ela afirma que os problemas causados pelo consumismo 
devem ser tratados com uma estratégia de combate e ra-
pidez, o que não condiz com o significado da expressão 
analisada. A expressão analisada não dá a entender que os 
problemas causados pelo consumismo devem ser trata-
dos como saúde pública; deve-se analisar o problema com 
calma e clareza, sem pressa, para posteriormente se tomar 
uma atitude, o que elimina a alternativa E como sendo a 
resposta correta.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 6 Caderno A – 20 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: A linguagem da notícia (2019, SPE, v. 3, ut. 5, 
p. 11-15)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é levar o aluno a 
refletir sobre os contextos comunicacionais e uso das 
variedades linguísticas. Espera-se que o aluno seja capaz 
de reconhecer a intenção por trás da adoção de uma 
determinada variedade em detrimento de outras, além de 
mobilizar o seu repertório sociocultural. A resposta correta 
é a alternativa (gabarito E), uma vez que os textos são 
pensados em função do seu público-alvo e, sendo o jornal 
Meia Hora o de maior circulação entre camadas populares, 
a linguagem deve ser adequada para se tornar atrativa aos 
leitores. A alternativa A é desconsiderada porque motivos de 
formatação de texto não seriam suficientes para a adoção 
de uma variedade popular em um jornal. A alternativa C 
também é desconsiderada porque não há reflexão e crítica 
ao preconceito linguístico sendo mobilizados no texto 
apresentado. A alternativa D é desconsiderada porque, 
ainda que os textos sejam adequados em linguagem 
para seus públicos-alvo, cada jornal tem um público-alvo 
diferente, portanto não adotam a mesma linguagem. Já a 
alternativa B deve ser desconsiderada, pois, por se tratar 
de um jornal, espera-se que aborde variadas temáticas 
importantes para os cidadãos leitores, independente da 
linguagem adotada pelo jornal.
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Questão 7 Caderno A – 19 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 22

Conteúdo: Função informativa do gênero notícia (2019, 
SPE, v. 3, ut. 5, p. 10)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno analisar opiniões presente no gênero notícia. O 
excerto apresentado demonstra a relação entre o uso de 
redes sociais e o comportamento abusivo dos usuários, 
haja visto a conclusão de uma análise gigantesca de dados 
que conclui o ambiente de uma determinada rede social 
como um ambiente tóxico e ainda apresenta o pedido 
feito à empresa que gerencia a rede para que disponibilize 
levantamentos sobre a ‘escala e a natureza do abuso’ que 
ocorre em seu domínio. Com base nessas informações, 
conclui-se como correta a alternativa (gabarito B). A 
alternativa A é descartada, pois não há relação estabelecida 
entre avanços de tecnologia e as redes sociais, embora 
se mencionem as empresas de tecnologia. Exclui-se a 
alternativa C, pois menciona-se a falta de regimentos 
internos das empresas, em vez de políticas públicas. Como 
há um levantamento realizado, não se trata de falta de 
dados, mas sim de dados específicos sobre os abusos, 
descartando, assim, a alternativa D. Por fim, apesar do 
texto tratar sobre grandes empresas que gerenciam as 
redes sociais, em especial o Twitter, não há relação entre 
o sucesso da rede social com o combate que ela faz aos 
comportamentos abusivos de seus usuários, visto que 
o ponto principal do texto é apontar a falta de medidas 
preventivas contra esses comportamentos, excluindo, 
assim, a alternativa E.

Questão 8 Caderno A – 18 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 22

Conteúdo: Função informativa do gênero notícia (2019, 
SPE, v. 3, ut. 5, p. 10)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno analisar o tema da notícia apresentada no suporte. 
Espera-se que a mobilização do repertório sociocultural 
do aluno, junto com as informações apresentadas 
verbalmente, leve-o a inferir que se trata de um debate 
antigo sobre a falta de privacidade nas redes sociais, por isso 
a resposta correta é a alternativa (gabarito A). A alternativa 
B apresenta um possível resultado da contínua exposição 
às redes sociais, enquanto a alternativa E trata de uma 
espécie de incentivo a um determinado comportamento 
para um grupo de usuários, contudo o texto não fala sobre 
a influência ou convite à exposição, principalmente por se 
tratar de uma notícia sobre perfis de desenvolvedores. A 
alternativa C trata de um debate já antigo também sobre 
os efeitos do uso das redes sociais no âmbito da segurança 

individual, enquanto a alternativa D trata de algo inerente 
ao desenvolvimento de novas tecnologias, que é o 
surgimento de novas ameaças para agir nesse ambiente 
que evolui de forma cada vez mais célere. Contudo, em 
se tratando de fotos e do compartilhamento público de 
informações privadas, essas alternativas também devem 
ser desconsideradas, visto que o texto em si não trata de 
informações sigilosas de segurança ou ataque cibernético 
direcionado a usuários específicos, mas sim de uma falha 
sistemática que expõe dados privados dos usuários.

Questão 9 Caderno A – 16 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 25

Conteúdo: Estrangeirismo (2019, SPE, v. 3, ut. 5, p. 29)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender as diferentes formas pelas quais 
as palavras são incorporadas pelas línguas. Dado o texto 
motivador, espera-se chamar a atenção do aluno para a 
presença de estrangeirismos no cotidiano linguístico, no 
intuito de fazê-lo refletir sobre sua língua-pátria. Sabendo-
se que nas alternativas há diferentes estrangeirismos, 
ao ler o comando para encontrar um “estrangeirismo 
similar”, o aluno deve se atentar para o tipo específico 
de estrangeirismo que deve encontrar. Na alternativa A, 
há o estrangeirismo aportuguesado ‘leiaute’, que deriva 
da forma ‘layout’ em inglês. Ao dizer que se trata de um 
estrangeirismo aportuguesado, significa que se trata de 
uma palavra de língua estrangeira que foi importada e 
adequada nos moldes fonéticos da língua portuguesa. O 
mesmo se observa na alternativa B, com ‘batom’, derivado 
da forma ‘bâton’, em francês; e também na alternativa C, 
em que se observa a forma ‘ateliê’, derivada do vocábulo 
francês ‘atelier’. A alternativa E traz um neologismo, que 
apesar de derivar da palavra inglesa ’twitter’, foi adaptada 
em forma e acrescida do sufixo “–eiro”, comum aos 
substantivos que definem profissões. Portanto, a resposta 
correta é a alternativa (gabarito D), uma vez que se trata 
de um estrangeirismo não-aportuguesado, tal qual Black 
Friday.

Questão 10 Caderno A – 17 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: O gênero notícia (2019, SPE, v. 3, ut. 5, p. 6-15)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer no texto argumentos empregados 
para o convencimento do público. O item, que apresenta 
uma sentença a ser completada, busca a reflexão do aluno 
sobre os usos da língua e os objetivos da lei e sua aplicação. 
A alternativa B é descartada, uma vez que o excerto não 
trata do ensino ou da aprovação em concursos públicos. 
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A alternativa C também deve ser descartada, pois, embora 
mencione publicidade e propaganda, a lei apresentada 
trata estritamente de textos escritos. A alternativa D deve 
ser desconsiderada, uma vez que o excerto não apresenta 
campanhas para a disseminação de conhecimento. A 
alternativa E deve ser desconsiderada, visto que o excerto 
afirma que estrangeirismos devem vir acompanhados 
de tradução, ou seja, ainda estarão presentes nos textos. 
Por fim, considera-se correta a alternativa (gabarito A), o 
excerto fala sobre a apresentação da tradução de palavras 
estrangeiras, auxiliando na valorização dos vocábulos 
locais e buscando desencorajar o uso de estrangeirismos, 
visto que a palavra em língua local já se mostra suficiente 
para transmissão das mensagens.

Questão 11 Caderno A – 14 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Discurso direto e indireto (2018, SPE, v. 3, ut. 5, 
p. 15-20)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer os recursos linguísticos utilizados 
para um maior poder de convicção no texto. Assim, apesar 
de haver recursos recorrentes no gênero jornalístico, como 
as metáforas e demais figuras de linguagem, a alternativa 
B é incorreta, pois o comando pede que o aluno analise o 
recurso predominante no texto, ou seja, o discurso direto. 
O que faz da alternativa (gabarito C) a resposta correta, 
visto que, predominantemente, no excerto apresentado, 
o autor concede voz ao entrevistado, e isso pode ser 
afirmado com base no uso de aspas para reportar um 
discurso de outrem, assim como o uso predominante de 
primeira pessoa (“eu estive”) no trecho citado. A alternativa 
D deve ser descartada, uma vez que a linguagem sedutora 
é característica marcante do gênero publicitário que visa 
persuadir o leitor. A alternativa E deve ser desconsiderada, 
uma vez que se trata também de um marco do gênero 
publicitário que busca convencer o leitor com base 
no discurso convincente de que a aquisição de um 
determinado produto é necessária e o leitor deve fazê-la. 
Por fim, desconsidera-se também a alternativa A, visto que, 
embora forme parte do gênero jornalístico, não se observa 
predominantemente a presença de discurso indireto no 
texto.

Questão 12 Caderno A – 15 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Linguagem (2019, SPE, vol. 1, ut. 1, p. 6)

Gabarito: E

Comentário: Neste item o aluno recebe, nas alternativas, as 
informações corretas a respeito das funções da linguagem. O 
objetivo é fazer com que ele relacione a função da linguagem 
mais adequada a um texto que lê, mesmo que ainda não 

use a nomenclatura relacionada às funções da linguagem, 
uma vez que esse assunto será trabalhado futuramente 
– mas esse item cobra isso em forma de interpretação. A 
resposta esperada é a alternativa E, uma vez que o texto-
base é construído de forma técnica e precisa, sem rodeios 
com a linguagem, e tem como principal intenção transmitir 
a informação de forma denotativa, usando, assim, a função 
referencial da linguagem (gabarito E). Ao responder A, 
o aluno mostra dar ênfase às condições de recepção do 
texto, ou seja, procura garantir que o texto tenha sido não 
só transmitido, mas também compreendido. Em B, o aluno 
mostra grande equívoco quanto às funções, pois o texto-
base, sendo técnico, não faz menção à subjetividade e à 
emoção. Apesar de querer se comunicar com qualidade, 
não significa que o autor queira convencer, persuadir seu 
leitor; portanto C também estaria incorreta. Ao registrar 
a alternativa D, o aluno mostra não ter domínio sobre as 
características de um texto em prosa ou em versos, nem 
mesmo sobre as técnicas poéticas utilizadas em um texto 
qualquer.

Questão 13 Caderno A – 13 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Características do gênero crônica (2019, SPE, 
v. 3, ut. 6, p. 36-40)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno reconhecer o gênero crônica como capaz de levar o 
leitor à reflexão acerca de comportamento e hábitos. Espera-
se que o título da crônica seja crucial para a interpretação, 
uma vez que ao afirmar que as pessoas estão surdas de 
uma orelha apenas, e ao apontar os mesmos fatos sendo 
demonstrados de formas distintas por fontes de notícias 
de orientação política diferente, o aluno compreenda 
que se trata de uma crítica ao fanatismo  político e da 
relutância observada cotidianamente ao se discutir sobre 
política com pessoas de opiniões contrárias a do emissor, 
por isso a resposta correta é a alternativa (gabarito A). 
Alguns temas são secundários à crônica e a toda questão 
tratada no texto, como a polarização política que aparece 
no trecho em que cita as delações que parecem ser sobre 
um ou outro candidato a depender da fonte de divulgação 
(alternativa B); o uso das redes sociais para propagação dos 
ideais de determinados partidos quando há a menção ao 
‘facebook do MBL’ (alternativa C); a alteração das notícias a 
depender da orientação político-ideológica das fontes que 
as divulgam (alternativa D). Contudo, nota-se que esses 
fenômenos citados no texto servem apenas de base para 
a argumentação principal que o autor realiza, expressa 
em trechos como ‘Todos estão surdos de uma orelha’ e 
‘O problema é que metade do país parece surda para o 
que a outra metade está escutando’. Por fim, a menção à 
discussão acalorada entre apoiadores de partidos políticos 
(alternativa E), figura apenas na esfera sociocultural, em vez 
de ser apresentada na crônica.
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Questão 14 Caderno A – 12 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: Características do gênero crônica (2019, SPE, 
v. 3, ut. 6, p. 36-40)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer os objetivos do texto e estabelecer 
as conexões entre o que se lê e o seu repertório sociocul-
tural para alcançar as leituras para além do texto. Assim, 
espera-se que o aluno seja capaz de reconhecer os recur-
sos mobilizados, tais como a menção ao programa social 
da primeira-dama à época da publicação, e também a crí-
tica na sentença ‘o Brasil devolvido à geografia da fome’ e 
conclua como resposta correta a alternativa (gabarito C). 
Apesar de se demonstrar passional na escrita, o autor não 
direciona sua crítica à frieza do gênero jornalístico, descon-
siderando, então, a alternativa B. Já a alternativa A é des-
considerada, uma vez que o discurso do autor se direciona 
à classe política e reclama a morte do menino ao “Brasil de 
Michel Temer”. A alternativa D é desconsiderada, uma vez 
que a crítica não é direcionada à classe artística e suas ma-
nifestações. A alternativa E deve ser desconsiderada, pois, 
novamente, apesar da situação ter se passado em uma es-
cola, a crítica do autor não se volta para a instituição escolar.

Questão 15 Caderno A – 14 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Variação linguística (2017, SPE, vol. 1, ut. 2, p. 46)

Gabarito: D

Comentário: Esse item avalia a habilidade de o aluno 
compreender a imagem, provoca o leitor quanto à análise 
da linguagem usada pelas personagens. A personagem 
B chama a personagem A de analfabeta porque esta não 
sabe escrever bife em francês (gabarito D). É incorreto dizer 
que a personagem A seja de outra nacionalidade porque 
comete desvios de uso da Língua Portuguesa; na verdade, 
ela faz uso coloquial da própria língua, o que impossibilita 
A de ser verdadeira. O que torna falsa a alternativa B é o 
fato de que apenas a personagem A manifesta-se pelo 
internetês, enquanto a personagem B mantém rigor e 
formalidade em sua escrita. Em C, pode-se ver claramente 
uma espécie de correção por parte da personagem B em 
relação ao que a personagem A escreve, considerando a 
Língua Portuguesa; no entanto, ela o faz usando o termo 
original em francês. Em E, as personagens demonstram 
opiniões diferentes em relação a um prato; a opinião de 
que o restaurante é bom,no entanto, é comum às duas 
personagens.

Questão 16 Caderno A – 10 Caderno B

Competência – ENEM: 9

Habilidade – ENEM: 28

Conteúdo: Neologismo (2019, SPE, v. 3, ut. 5, p. 24-29)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer a evolução da língua, identificando a 
função e o impacto social das tecnologias da comunicação 
e da informação. Nesse item, especificamente, apresentam-
-se diversos processos de formação de palavras, tanto nas 
alternativas quanto no comando, porém espera-se que o 
aluno, atento à palavra pedida (tuitar) seja capaz de reco-
nhecer que se trata de um neologismo, visto que o próprio 
texto trata sobre a criação de um novo termo. As demais 
alternativas devem ser desconsideradas uma vez que: ain-
da que haja processo de abreviação no texto, esse proces-
so não corresponde à palavra pedida, desconsiderando a 
alternativa A; o processo de abreviatura não é observado 
no texto e, ainda que fosse, não corresponde ao proces-
so da palavra pedida, desconsiderando a alternativa B;  o 
processo de redução, embora observado, não corresponde 
ao comando da questão, desconsiderando a alternativa D; 
Por fim, quanto ao estrangeirismo, deve-se observar que 
a palavra “tuitar” não é adotada de um outro idioma, mas 
sim construída a partir de formas similares. A palavra-chave 
para o processo de neologismo é a criação de um vocábu-
lo, com base no substantivo próprio “twitter” e nas conju-
gações verbais próprias do português, por isso considera 
como correta a alternativa (gabarito E).

Questão 17 Caderno A – 8 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 27

Conteúdo: Substantivos biformes (2019, SPE, v. 3, ut. 6, 
p. 59)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer as diversas formas nas quais os 
substantivos se manifestam, conforme a norma padrão 
da língua portuguesa. Na alternativa A, observa-se um 
substantivo sobrecomum (criança); em C, um adjetivo 
(demorado); em D, um adjetivo (rápido), um substantivo 
sobrecomum (cônjuge) e um substantivo comum de 
dois gêneros (dentista); em E, dois adjetivos (rasteiro 
e estudioso) e um substantivo sobrecomum (pessoa). 
Assim, espera-se que o aluno seja capaz de reconhecer 
os substantivos biformes, isto é, que possuem uma forma 
para cada gênero gramatical, como as formas presentes 
na alternativa (gabarito B) em que há os substantivos atriz/
ator; cantor/cantora; e governanta/governante.
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Questão 18 Caderno A – 9 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 27

Conteúdo: Classes de palavras (2019, SPE, v. 3, ut. 6, p. 54-
57)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer as diferentes classes de palavras e 
as características inerentes a cada uma. Assim, dado o tex-
to motivador, espera-se que o aluno reconheça a estética 
baseada em verbos substantivados, isto é, palavras que ex-
pressam ações, mas que foram deslocadas para a posição 
de sujeito e passam a nomear as ações, sem que indique 
sua ocorrência. Note a diferença entre ‘Trair é fácil’, em que 
a sentença expressa que a ação de trair pode ser realiza-
da sem dificuldades, enquanto que na sentença ‘João traiu 
Júlia’ expressa-se uma ação realizada por um sujeito. Com 
base no texto motivador e na explicação do comando, 
espera-se que o aluno conclua a alternativa (gabarito A) 
como correta, uma vez que o adjetivo ‘pessimista’ é des-
locado para a posição de sujeito e aparece acompanhado 
do artigo definido ‘o’, processo pelo qual substantivam-se 
palavras de outras classes gramaticais. Descartam-se as de-
mais alternativas, uma vez que os núcleos dos sujeitos são 
substantivos: na alternativa B, o núcleo do sujeito é ‘com-
putadores’, embora seja precedido pelo numeral ‘todos’; na 
alternativa C, o núcleo é ‘filho’ e, apesar de ser precedido 
pelo artigo definido, o artigo é utilizado na função de deter-
minante. Na alternativa D, o núcleo é ‘crianças’, novamente 
precedido pelo artigo definido ‘as’ na função de determinan-
te’ e, por fim, na alternativa E, o núcleo é ‘diretor’ precedido 
pelo artigo definido ‘o’ na função também de determinante.

Questão 19 Caderno A – 6 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 18

Conteúdo: Características do gênero crônica (2019, SPE, 
v. 3, ut. 5, p. 36-41)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar as características do gênero crônica. 
Assim, espera-se que os alunos possam recobrar as marcas 
do gênero crônica, dentre as quais se encontra o texto 
subjetivo, que apresenta uma perspectiva mais particular 
ao autor (gabarito C), buscando um maior engajamento dos 
leitores e propondo uma reflexão acerca do tema tratado. 
Algumas das alternativas apresentam marcas pertencentes 
ao gênero jornalístico, por exemplo, a alternativa A 
menciona um recurso utilizado para manter o texto 
neutro e aparentemente livre de marcas de subjetividade 
para conferir ao texto um tom mais crível. A alternativa 
B menciona uma das funções de linguagem que, assim 
como na alternativa anterior, tem seu foco em transmitir a 
informação de maneira neutra e clara para ser alcançado 

pelo público leitor. E a alternativa D trata do recurso da 
linguagem literal, também utilizado no gênero jornalístico 
para assegurar a clareza da informação. Assim, por se tratar 
do gênero jornalístico, cujo foco é apresentar o assunto a 
partir de dados e estatísticas, de uma forma mais impessoal 
e clara, essas alternativas devem ser desconsideradas. Já a 
alternativa E apresenta um traço característico do gênero 
publicitário, cujo foco reside no convencimento do leitor a 
adquirir certo produto ou serviço, ou adotar certo padrão 
de comportamento.

Questão 20 Caderno A – 7 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Narrativa (2017, SPE, vol. 2, ut. 2, p. 45)

Gabarito: B

Comentário: Mais do que identificar o tipo de narrador, 
uma vez que o enunciado já apresentou essa informação, 
o item visa levar o aluno a perceber o tom da narrativa, 
especialmente em se tratando de uma autora como Clarice 
Lispector e sua obra mais aclamada por tantos estudiosos: 
A hora da estrela. Na verdade, o jogo de palavras construído 
em torno das expressões saber e não saber revela, por si só, 
o caráter filosófico, questionador sobre o papel do narrador 
no início do texto. E isso concentra informações corretas na 
alternativa (gabarito B). Quanto à alternativa A, o narrador 
não se mostra sedutor, não está em trabalho de convencer 
ninguém a fazer ou a acreditar em coisa alguma; outro fato 
que confirma o erro da alternativa em questão é o de que 
ele ainda não apresentou Macabéa, personagem central, 
apenas a citou em meio a suas reflexões. A alternativa C 
representa a que mais pode ser confundida com a correta, 
porque, realmente, o narrador parece enigmático; porém, 
diferente de não saber o que vai narrar, está reflexivo 
quanto ao processo. A alternativa D é, provavelmente, a 
que mais se distancia da correta por alegar que o narrador 
sabe das coisas, quando, na verdade, ele menciona até uma 
imprecisão, mostrando, até mesmo, humildade diante da 
consciência de que não sabemos de muita coisa. A ironia, 
palavra-chave da alternativa E, também não ocorre no 
trecho; essa forma de maldade não é comum ao narrador 
em questão; além disso, está incorreta por mencionar a 
possiblidade de contradição quando o que acontece não 
é isso, mas jogo de lógica em torno de questões filosóficas 
sobre o saber e o não saber.

LITERATURA

Questão 21 Caderno A - 30 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: Retratos da colonização africana (2019, SPE, 
vol. 3, ut. 5, p. 47)

Gabarito: A
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Comentário: O objetivo do item consiste em avaliar 
a habilidade do aluno em estabelecer relação entre a 
poesia de Arlindo Barbeitos e os retratos da colonização 
africana. Afastando-se da poesia panfletária, que referencia 
a realidade de maneira direta, Barbeitos sugere a realidade 
ao leitor por meio de recortes de imagens. Dessa forma, 
Arlindo Barbeitos relaciona a realidade africana à sua 
poesia por meio de imagens sugestivas dos retratos 
da colonização africana. Assim, considera-se correta a 
alternativa (gabarito A). A alternativa B está incorreta, pois 
é justamente da poesia panfletária que Arlindo se distancia, 
quando propõe uma poesia da sugestão. A alternativa C 
está incorreta, pois o poeta não camufla a luta armada, ao 
contrário, ele a apresenta se forma sugestiva. A alternativa 
D está incorreta, pois o bucolismo criado na poesia não é 
feito para suavizar os acontecimentos, mas, ao contrário, 
para colocá-lo em contraste ao ambiente de guerra e terror 
vivido em Angola. A alternativa E está incorreta, pois não há 
qualquer romantização, temos a exposição da realidade de 
maneira sugestiva.

Questão 22 Caderno A – 29 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: Humanismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 9)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo do item consiste em avaliar 
a habilidade de o aluno estabelecer relações entre 
o pensamento político do Humanismo e a crônica 
historiográfica de Fernão Lopes. Desse modo, espera-
se que o aluno possa identificar como o pensamento 
humanista se reflete nas escolhas do cronista Fernão 
Lopes, estabelecendo relações entre a obra de arte e o 
momento de sua produção, situando aspectos do contexto 
histórico, social e político. O suporte traz a informação de 
que Fernão Lopes, apesar de contratado para narrar sobre 
a vida dos reis de Portugal, apresentava um diferencial 
influenciado pelo Humanismo. Vemos que a alternativa 
(gabarito E) traz uma afirmação verdadeira, na medida 
em que aponta que o artista baseava suas pesquisas em 
documentos, estratégia ainda não usada pelos cronistas da 
época, além de trazer para o cenário, mesmo que de forma 
coadjuvante, o povo. E retrata o espaço na nova classe social 
em ascensão, a burguesia. A alternativa A está incorreta, 
porque o diferencial de Fernão Lopes não era basear-se em 
outros cronistas, mas sim, em documentos. A alternativa B 
está incorreta, porque, apesar de Fernão Lopes basear suas 
pesquisas em documentos e trazer o povo para a cena 
literária, ele o apresenta de forma coadjuvante e não como 
protagonista da história. A alternativa C está incorreta, 
porque, apesar de Fernão Lopes trazer o povo para a cena 
literária, suas pesquisas eram baseadas em documentos e 
não em entrevistas. A alternativa D está incorreta, porque 
Fernão Lopes não se restringia a falar da vida dos reis, visto 
que também trazia o povo para a cena.

Questão 23 Caderno A – 28 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Humanismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 11-12)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo do item consiste em avaliar a 
habilidade de o aluno relacionar o pensamento político 
humanista e o teatro de Gil Vicente, identificando o tema 
tratado em um de seus autos. Desse modo, espera-se que 
o aluno possa relacionar informações sobre concepções 
artísticas e procedimentos de construção literária usados 
por Gil Vicente. O suporte traz um trecho de Auto da 
Alma, em que a Alma evoca o Anjo pra confessar suas 
fragilidades mundanas e clamar-lhe proteção, o que deixa 
clara a evidência que Gil Vicente faz à angústia humana, 
que é a disputa interna entre o bem e o mal. Dessa forma, 
a resposta correta é a alternativa (gabarito D).  A alternativa 
A está incorreta, o tema da ridicularização dos velhos que 
se interessam por mulheres jovens é tratado na farsa “O 
velho da horta” pelo autor em questão. Os exploradores 
do povo são denunciados pelo autor em “O auto da barca 
do inferno”, portanto, incorreta a alternativa B. A ganância é 
alegorizada por Gil Vicente também em “O auto da barca 
do inferno”, o que faz considerar incorreta a alternativa 
C. A alternativa E também está incorreta, pois Gil Vicente, 
apesar de criticar comportamentos mundanos de alguns 
membros da Igreja, não tece críticas à instituição.

Questão 24 Caderno A – 27 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Humanismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 15)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo do item consiste em avaliar a habi-
lidade de o aluno interpretar e analisar o uso do recurso da 
alegoria em William Shakespeare no texto “Hamlet”. Desse 
modo, espera-se que o aluno possa relacionar, a partir da 
leitura e interpretação do texto, informações sobre concep-
ções artísticas e procedimentos de construção literária usa-
dos por Shakespeare. O suporte traz um trecho da terceira 
cena do primeiro ato de “Hamlet”, em que o personagem 
encontra pela primeira vez o fantasma, abrindo, assim, a 
cena da tragédia. Quando Hamlet cria o espectro, ele esta-
belece um diálogo com ele mesmo, questiona a si próprio, 
juntamente com seus valores e convicções. Dessa forma, 
Shakespeare enaltece a ideia de subjetividade, conceito tão 
caro ao pensamento moderno. Dessa forma, a resposta 
correta é a alternativa (gabarito A).  A alternativa B está in-
correta, pois não se trata do diálogo entre o vivo e o morto, 
a figura do morto é uma alegoria, ela serve para represen-
tar o outro lado do próprio Hamlet. Ainda que a alternati-
va C afirme que a alegoria representa o próprio Hamlet, o 
equívoco consiste em afirmar que a ideia de subjetividade 
existe desde a antiguidade clássica, visto que esse valor é 
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instaurado no Renascimento. A alternativa D está incorreta, 
pois interpreta o diálogo entre Hamlet e o fantasma do pai 
de modo literal, quando, na verdade, o fantasma é uma ale-
goria para representar a outra faceta de Hamlet. A alterna-
tiva E está incorreta, pois o uso de tal alegoria não é menos 
utilizada para criticar as instituições do que para ressaltar o 
novo valor social, a subjetividade.

Questão 25 Caderno A – 26 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Humanismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 5 p. 8)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo do item consiste em avaliar 
a habilidade de o aluno identificar a inovação poética 
instaurada pelos humanistas, característica que a diferencia 
da poesia medieval. Desse modo, espera-se que o aluno 
possa compreender os diferentes procedimentos de 
construção estética. O suporte traz um trecho de um artigo 
que trata da descrição da nova maneira de manifestação 
da poesia no período humanista. A alternativa (gabarito B) 
está correta, pois se trata da poesia palaciana que, diferente 
da trovadoresca, era composta para ser cantada nas ruas 
e lida nos salões nobres. Portanto, a alternativa A está 
incorreta, uma vez que a poesia palaciana é inovadora da 
trovadoresca. A alternativa C está incorreta, pois as crônicas 
foram criadas para registrar as histórias dos reis e não para 
serem apresentadas em saraus, o que ocorria com a poesia 
palaciana. A alternativa D está incorreta, pois a comédia de 
costumes tinha por objetivo satirizar os comportamentos 
humanos e não foram compostas para serem lidas nas 
salas de reunião da corte. A alternativa E está incorreta, pois 
a poesia palaciana é aquela que acontece para os nobres 
dentro das cortes, mas não foi batizada com o nome poesia 
nobre, e sim, poesia palaciana.

Questão 26 Caderno A – 25 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Diálogos do Trovadorismo com a MPB (2017, 
SPE, vol. 2, ut. 2, p. 43)

Gabarito: C

Comentário: Este item avalia a habilidade de o aluno iden-
tificar as características da cantiga satírica de escárnio em 
dois tempos; primeiro, em uma cantiga medieval, época 
em que as cantigas de escárnio foram originalmente escri-
tas; segundo, em letra de canção do século XX, de autoria 
de Noel Rosa. Vale destacar que uma das principais carac-
terísticas que definem o escárnio nos dois textos é o uso 
de uma linguagem indireta, justamente para não identificar 
com clareza quem era o alvo da crítica, informação que 
está na alternativa (gabarito C). A alternativa A está incorre-
ta por mencionar linguagem direta e sátira explícita, o que 
corresponde à cantiga satírica de maldizer; a B por reve-
lar características da cantiga lírica de amor, apresentando 

a formalidade da escrita e mencionando amor palaciano; 
a D por corresponder à cantiga lírica de amigo, uma vez 
que aborda o amor camponês e o eu lírico feminino, sendo 
que, nos dois textos, a pessoa de quem se fala no texto é 
uma mulher; a E por falar do duplo sentido e da linguagem 
agressiva, ambas características da cantiga satírica de mal-
dizer.

Questão 27 Caderno A – 24 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: Classicismo renascentista em Portugal (2019, 
SPE, vol. 3, ut. 5, p. 19-23)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno associar trecho de “Os Lusíadas”, de Luís Vaz de 
Camões com o contexto em que a obra foi elaborada. Des-
se modo, espera-se que o aluno possa estabelecer relações 
entre a poesia de Camões e o Renascimento científico O 
suporte traz a terceira estrofe de “Os Lusíadas”, na qual Ca-
mões, por meio de uma comparação com os maiores na-
vegantes e guerreiros da Antiguidade Clássica, pede para 
que parem de cantar as navegações de Ulisses (grego) e 
de Eneias (troiano), e para não exaltarem as guerras de Ale-
xandre e Trajano, uma vez que há um assunto mais vigente 
no momento: as navegações portuguesas. Assim, conside-
ramos correta a alternativa (gabarito B). A alternativa A está 
incorreta, pois, ao contrário do que supõe a alternativa, ao 
dar a ideia de deslegitimar os reis e nobres guerreiros lu-
sitanos, Camões evidencia a necessidade de exaltá-los. A 
alternativa C está incorreta, pois, no trecho analisado, o eu 
lírico não fala a respeito da expansão cristã. A alternativa 
D está incorreta, porque, no trecho analisado, não se fala a 
respeito dos servidores da pátria portuguesa. A alternativa 
E está incorreta, porque a evocação aos gregos não é em 
função de exaltar as guerras da antiguidade, mas, sim, para 
negar essa exaltação e trazer um assunto superior.

Questão 28 Caderno A – 23 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Figuras de linguagem (2019, SPE, vol. 2, ut. 3, 
p. 19)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a figura de linguagem presente 
no verso destacado do poema. Espera-se que o aluno 
identifique a Indesejada das gentes como sendo a morte, 
pois a metáfora é a figura que usa uma palavra no lugar de 
outra por uma relação de semelhança, o que caracteriza 
a alternativa (gabarito E) como correta. A alternativa A 
está incorreta porque onomatopeia corresponde ao 
uso de determinadas palavras para imitar algum som, 
e a sonoridade não está em questão; a B porque traz a 
sinestesia; porém, não há, no verso em questão, menção 
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a impressões sensoriais dentro da mesma ideia/expressão. 
Não é possível a presença de antítese, apresentada na 
alternativa C, pois não há palavras em sentido contrário. 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, não se pode dizer 
que exista paradoxo D, uma vez que também não há ideias 
contraditórias no verso.

Questão 29 Caderno A – 22 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 22

Conteúdo: Intertextualidade (2017, SPE, vol. 2, ut. 1, p. 23)

Gabarito: A

Comentário: Este item cobra apenas o conceito de 
intertextualidade, com base nos versos iniciais de um 
poema de Carlos Drummond de Andrade e de um cartum 
que conversa com o poema em questão. Nesse sentido, 
a alternativa correta é a (gabarito A). A alternativa B está 
incorreta, pois diz que a intertextualidade precisa apenas 
de outro gênero para que o texto original apareça; a C por 
mencionar que a intertextualidade é uma reescrita em forma 
de cópia criativa. Tanto para justificar o erro na alternativa 
C quanto na D, vale destacar que a intertextualidade não 
está relacionada à cópia, nem criativa, nem autorizada, nem 
não autorizada. Ela é uma referência ao texto original, de 
maneira que, quando alguém se depara com um texto, 
possa identificar nele outro texto, reconhecendo-o. Porém, 
para reconhecer a intertextualidade, é preciso ter leitura 
e bagagem cultural, pois esse recurso pode acontecer 
usando poemas, contos, romances, fábulas, propagandas, 
quadros, entre outros. A alternativa E está incorreta, pois 
limita a intertextualidade, como se o objetivo dela fosse 
apenas fazer humor; é certo que, muitas vezes, é isso o 
que acontece, mas não podemos atribuir essa informação 
como conceito, como ponto de partida para explicar o que 
é esse tão rico recurso.

Questão 30 Caderno A – 21 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Literatura informativa (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 37-38)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo do item consiste em avaliar a 
habilidade de o aluno reconhecer o tema levantado por 
Camões no soneto exposto. Desse modo, espera-se que o 
aluno possa reconhecer procedimentos artísticos adotados 
pelo poeta, qual seja, a tematização da racionalidade 
e que é fruto do pensamento humanista. O suporte 
traz um soneto de Camões, no qual o poeta procura 
demonstrar que aquilo que é observado não corresponde 
necessariamente à realidade. Não conseguindo entender a 
razão do desconserto do mundo, o poeta passa analisar o 
tema pela racionalidade, o que é revelado pela estruturação 
adversativa do verso “Tem o tempo sua ordem sabida;// O 
mundo não”, cujo intuito é explicar a impossibilidade da 

ordem no mundo. Assim, a resposta correta é a alternativa 
(gabarito D), visto que a justificativa atende corretamente 
a temática do soneto. A alternativa A está incorreta, pois 
Camões tratava das mudanças e transformações como 
algo inerente, portanto, não inesperado. A alternativa 
B está incorreta, pois a justificativa trata da temática das 
“mudanças constantes”, também poetizada por Camões. 
Porém, o tema do excerto apontado é o “desconcerto do 
mundo”. A alternativa C está incorreta, pois se trata de 
uma explicação para outro tema trabalhado por Camões 
em outras obras, o sofrimento amoroso. A alternativa E 
também está incorreta, pois não se trata do sofrimento 
amoroso, tema trabalhado por Camões em outros textos.

ARTE

Questão 31 Caderno A – 38 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 12

Conteúdo: Funções da arte (2017, SPE, vol. 1, ut. 1, p. 10)

Gabarito: C

Comentário: Esse item investiga a habilidade de o aluno 
identificar as funções da arte nas obras apresentadas. Os 
vitrais da Igreja Matriz de Espinho (gabarito C) mostram 
uma obra de arte que apresenta função utilitária, porque, 
quando os vitrais góticos foram criados, eles tinham a fun-
ção de ensinar o cristianismo por meio de imagens, con-
siderando que a maioria das pessoas, naquela época, não 
era alfabetizada. Se o aluno optar pela alternativa A, ele se 
equivoca, pois a pintura de Almeida Júnior apresenta a fun-
ção naturalista, na qual o que interessa é a representação 
da realidade de forma mais natural possível, a fim de que 
o conteúdo possa ser identificado e entendido pelo obser-
vador. Se o aluno escolher a alternativa B, demonstra que 
não compreendeu que a obra Abaporu apresenta função 
formalista, a qual ressalta elementos compositivos e esté-
ticos e como eles se comunicam com o público. Se optar 
pela alternativa D, com a pintura abstrata de Mondrian, que 
ressalta elementos formais da obra. Ao escolher a alterna-
tiva E, o aluno demonstra que não compreendeu ainda as 
diferentes funções da arte, pois o retrato de René Descartes 
apresenta uma função naturalista.

Questão 32 Caderno A – 37 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 12

Conteúdo: Arquitetura gótica (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 14)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno compreender o papel das quimeras e das gárgulas 
na cultura medieval nas construções ecumênicas. As 
quimeras e as gárgulas ficavam do lado de fora das Igrejas, 
reiterando o interior destas como um local seguro. Eram 
criaturas com traços diabólicos, grotescas e assustadoras. 
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São elementos que denotam o conjunto de crenças da 
época; assim, a alternativa correta é a alternativa (gabarito 
C). A alternativa A está incorreta, pois as criaturas, embora 
sejam animalescas, não traduzem os valores profanos 
por trazerem uma função mais específica. A alternativa 
B está incorreta, porque elas possuem uma aparência 
assustadora, mas não representam o Diabo. A alternativa 
D está incorreta, visto que as criaturas não demonstram, 
em suas posturas, que foram expulsas das Igrejas, mas que 
habitam o lado exterior. As quimeras e as gárgulas flertam 
com o fantástico; porém, na época, sua força de crença não 
foi superada, pois eram um artifício para causar medo e 
superstição, o que invalida a alternativa E.

Questão 33 Caderno A – 36 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 12

Conteúdo: Arquitetura Gótica (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, 
p. 13-14)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender a função da rosácea na arquitetu-
ra gótica. O texto descreve a rosácea como uma constitui-
ção de saberes e crenças encontradas em culturas anterio-
res à Idade Média, como a filosofia antiga grega, amparada, 
por vezes, nas forças sobrenaturais, junto ao conhecimento 
lógico-matemático aplicado às ciências naturais e sobrena-
turais; assim, está correta a alternativa (gabarito D). A alter-
nativa A é uma alternativa incompleta ao que menciona o 
texto, porque não comenta as formas geométricas e a sua 
disposição lógica. A rosácea não é um contraponto com 
a arquitetura gótica, compondo com o conjunto de vitrais 
presentes nas paredes; por isso, a alternativa B está incorre-
ta. A alternativa C está incorreta, por não contemplar outros 
elementos, como as crenças. A rosácea reflete a concepção 
do universal, mas seus signos não foram descobertos re-
centemente. Ela é um símbolo de saberes milenares; por-
tanto, a alternativa E está incorreta.

Questão 34 Caderno A – 35 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 12

Conteúdo: Canto gregoriano (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 21)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender a origem do canto gregoriano. 
Segundo menciona Cardoso (2010) o canto gregoriano, 
precisa passar pelo conhecimento da sua função para, 
então, ser apreciado. Além disso, esse tipo de canto 
constituía-se por orações cantadas e devocionadas. Dessa 
forma, está correta a alternativa (gabarito B). No texto, o 
autor menciona sobre ter conhecimento do texto e não 
da língua, invalidando a alternativa A. O calendário para a 
execução do canto gregoriano não é o fator que o distancia 
da apreciação, visto que a sua compreensão de dava pelos 

elementos apreendidos no instante da execução; portanto, 
a alternativa C torna-se incorreta. No texto, o autor não fala 
em ritmo, e sim em conhecimento e afinidade da liturgia 
cristã; então, está incorreta a alternativa D. O canto coral em 
uníssono, sem naipes não era o impedimento da devida 
recepção do canto gregoriano, mas o acesso ao conteúdo 
das letras, o que torna incorreta a alternativa E.

Questão 35 Caderno A – 34 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 13

Conteúdo: Arte suméria (2017, SPE, vol. 2, ut. 3, p. 11)

Gabarito: E

Comentário: Esse item investiga a habilidade que o aluno 
tem de analisar os elementos que caracterizam a arquite-
tura suméria. A relevância da arquitetura suméria está na 
influência que exerceu nas outras civilizações e no uso de 
recursos naturais, matérias e técnicas nas construções (ga-
barito E), considerando as construções em forma de pirâ-
mide, com plataformas retangulares, ovais ou quadradas. 
Ao marcar a alternativa A, o aluno se engana porque as 
pirâmides geralmente eram construídas nas montanhas 
em homenagem à divindade Senhora da Montanha, pos-
sibilitando também a observação das cheias dos rios e do 
observatório do céu e das estrelas; ao optar pela alternativa 
B, o aluno erra porque os zigurates eram sustentados pelas 
muralhas de tijolos; ao escolher a alternativa C, equivoca-se 
porque o acesso aos zigurates é feito por meio de escadas 
e rampas espiradas, que se estendem da base até o topo 
da construção, sendo uma referência arquitetônica ainda 
nos dias atuais; ao assinalar a alternativa D, desconsidera a 
hierarquia social e que apenas os sacerdotes e governantes 
podiam acessar os zigurates, que, além de espaço sagrado, 
servia como depósito de cereais e como biblioteca.

Questão 36 Caderno A – 33 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 14

Conteúdo: Pastoris Brasileiros (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 30)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer a tradição católica-medieval nos 
pastoris brasileiros. As festas pastoris circundam entre o 
sagrado e o profano, são de caráter popular e retomam a 
cultura da Idade Média, imersa nos valores da Igreja e nas 
festas populares, o que torna correta a alternativa (gabarito 
D). A alternativa A está incorreta, pois o Império Bizantino 
foi uma subdivisão do Império Romano, com uma cultura 
ainda arraigada a este Império. A alternativa B está incorreta, 
pois o Império Carolíngio foi um estágio anterior à Idade 
Média, possuindo uma cultura de transição, enquanto 
as festas pastoris são da tradição medieval, por tratarem 
com mais vigor de temas cristãos. O Império Romano foi 
um período de forte eco da cultura greco-romana e com 
influência cristã, na fase decadente da sua civilização; assim, 
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está incorreta a alternativa C. O Renascimento retoma 
os valores greco-romanos, operando na racionalidade e 
no antropocentrismo, sem ter características da cultura 
pastoril; logo, está incorreta a alternativa E.

Questão 37 Caderno A – 32 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 12

Conteúdo: Arquitetura gótica (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, 
p. 13 -14)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno reconhecer os elementos da arquitetura gótica por 
meio da observação da imagem. Nas figuras apresentadas, 
é possível identificar em todas as figuras um elemento 
próprio do gótico, que são as abóbodas pontiagudas e 
ogivais, o que confere um ar vertical às construções; por isso, 
a alternativa (gabarito D) está correta. As entradas frontais 
não são expressivas e são contáveis, tornando incorreta 
a alternativa A. As torres possuem tamanho variável, 
inclusive dentro da mesma construção, o que invalida a 
alternativa B. As rosáceas, apesar de representarem um 
elemento importante nas arquiteturas, são pontuais; logo, 
está incorreta a alternativa C. Os andares também são 
contáveis, ficando mais evidente o acabamento do teto na 
arquitetura gótica; portanto, a alternativa E está incorreta.

Questão 38 Caderno A – 31 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 12

Conteúdo: Artistas populares da Idade Média (2019, SPE, 
vol. 3, ut. 6, p. 25)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno é 
capaz de analisar o papel do menestrel na Idade Média. O 
menestrel no texto é apresentado de forma a ser qualifica-
do conforme a sua conduta ética. Há um critério de ponde-
ração que exalta os considerados verdadeiros nesse papel; 
assim, está correta a alternativa (gabarito C). A alternativa A 
contraria essa afirmativa, pois coloca em xeque a liberdade 
do menestrel e sua aprovação social. O menestrel não é 
apartado da sociedade medieval, e sim a reflete à medida 
que comenta os fatos sociais em trovas, poesia e música. 
No poema, há um recorte do que é o menestrel: um por-
tador da sabedoria. Além disso, mesmo que o autor afirme 
o que é aprovado ou não no menestrel, não há nenhuma 
afirmativa que descreva as consequências, caso o menes-
trel faça calúnias a algo ou alguém; por isso, está incorreta 
a alternativa B. A alternativa D também está incorreta, pois 
o menestrel orquestra múltiplas funções artísticas. Entre-
tanto, no texto, o destaque é a análise dessa figura como 
um herói literário. Desse modo, sua habilidade com as pa-
lavras é que constrói a particularidade do menestrel, tanto 
nas questões da construção dos versos, quanto em seu 
posicionamento ético. Nesse pensamento, pode-se pensar 

o menestrel como um artista que consegue se colocar po-
liticamente, por meio de um humor inteligente que mistura 
crítica a empatia no trato com as palavras. A alternativa E 
está incorreta pelo fato de que não se pode afirmar que 
o menestrel abre mão de dizer o que pensa; afinal, o tex-
to menciona que um sujeito consegue expressar as suas 
ideias sem ferir diretamente algum tipo de instituição políti-
ca ou religiosa da época.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 39 Caderno A – 45 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 9

Conteúdo: Entendendo o que é lazer (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 5 e 6)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno articular as características do lazer enquanto 
parte da sociedade brasileira com suas relevância e aplica-
bilidade no contexto social. A alternativa A está incorreta, 
pois considera que o lazer só começou a existir a partir do 
momento de sua consolidação ao vocabulário nacional, 
quando, na realidade, já existia mesmo que com outro 
formato social. O equívoco da alternativa B está, principal-
mente, no fato de não haver as informações pertinentes no 
texto para confirmar essa afirmativa, além de que o lazer é 
diretamente ligado ao tempo livre, portanto podendo ter 
relação direta com não trabalhadores e crianças, que pos-
suem, então, maior tempo disponível. A alternativa C está 
incorreta no sentido de dar, exclusivamente, ao Estado a 
obrigação da oferta do lazer; enquanto que é considerado 
uma obrigação conjunta do Estado com a família e com 
a sociedade. A alternativa E pode ser considerada a mais 
complexa, contudo, está incorreta, pois na formação edu-
cativa inicial de um cidadão, ou seja, quando está em idade 
escolar, o foco principal é agregar conhecimento para futu-
ramente escolher sua própria trajetória profissional. Apesar 
da grande importância do lazer, ele não é o objetivo princi-
pal. A resposta correta é a alternativa (gabarito D), pois con-
sidera as atividades não formais de antes da CF 88 como 
lazer, ainda que, conforme o texto-base, antes da década de 
1970 não estivesse clara essa definição.

Questão 40 Caderno A – 44 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: O lazer de ontem e de hoje (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 7 e 8)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar atividades de lazer como o ponto 
central da ludicidade, reconhecendo que atividades relacio-
nadas ao rendimento, ou que envolva obrigatoriedade de 
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treinamento ou competição, não são tão adequadas como 
forma de lazer. Para responder corretamente, o aluno deve 
apontar a opção que não traz a ludicidade como ponto 
central. A alternativa C contém uma informação verdadeira 
para as três categorias: brincadeiras, jogos e esportes, não 
sendo, portanto, a resposta correta, pois não se afasta de 
brincadeiras e jogos. A alternativa A apresenta uma carac-
terística da brincadeira, que é a mais lúdica das atividades, 
portanto está incorreta. A alternativa D se refere aos jogos 
que, em geral, têm suas próprias características, algumas 
se assemelhando mais aos esportes e outras às brincadei-
ras. Os jogos podem apresentar uma ordem estruturada 
perdendo um pouco a espontaneidade tão presente nas 
brincadeiras, mas não chega a apresentar competição 
como nos esportes. Apesar de não ser a mais lúdica das 
atividades, os jogos apresentam divertimento, mas não há 
cobrança extrema de resultados. Portanto, a alternativa E 
também deve ser descartada. A resposta correta é a alter-
nativa (gabarito B), pois define claramente situações que 
envolvem o esporte e se afastam das características de 
brincadeiras e jogos.

Questão 41 Caderno A – 43 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 9

Conteúdo: Influência cultural (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 14 
a 19)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
do aluno em reconhecer as influências culturais das ativi-
dades corporais no Brasil. Os jogos tradicionais revelam 
traços de um povo em determinado período de sua histó-
ria que influenciam a maneira como as atividades são de-
senvolvidas até hoje. Para responder corretamente, o aluno 
precisa conhecer as origens das principais influências que 
os jogos praticados atualmente sofreram. A alternativa A 
traz o jogo de bola de gude, culturalmente uma atividade 
europeia, portanto, está incorreta. A alternativa B também 
é incorreta, pois foram os africanos que influenciaram as 
práticas em que a força física prevalece. O equívoco da al-
ternativa C está no fato de danças do folclore terem maior 
influência indígena e africana. A resposta correta é a alter-
nativa (gabarito D), pois danças de roda e salto em altura 
têm forte influência africana na sua origem. O equívoco da 
alternativa E é desconsiderar o contato com a natureza, 
sendo uma clara influência indígena. 

Questão 42 Caderno A – 42 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 9

Conteúdo: Lazer em grupo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 22 e 
23)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer as manifestações corporais de mo-

vimento como originárias da necessidade de constituição 
de grupos própria da adolescência. A alternativa A está 
equivocada, pois condiciona a prática de alguma atividade 
à inserção do jovem em um grupo, o que não é exclusi-
vamente necessário, visto que há práticas individuais. A al-
ternativa B apresenta o mesmo equívoco: relacionar direta-
mente a prática esportiva e a inserção em algum grupo, de 
maneira independente, porém interdependente. A inserção 
em determinados grupos pode se dar através de diversas 
opções, como gosto musical, estudo de uma determinada 
área, artes, dentre outros. A resposta correta é a alternativa 
(gabarito C), pois define claramente algumas das formas 
de atuação juvenil enquanto sociedade. A alternativa D é 
incorreta ao determinar que um jovem não habilidoso tec-
nicamente não pode ser inserido em determinado grupo, 
desconsiderando possíveis habilidades de coesão e in-
fluência, por exemplo. A alternativa E está incorreta, pois 
limita de maneira equivocada a participação do jovem em 
um grupo esportivo, sem justificativa coerente para tal.

Questão 43 Caderno A – 41 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Influência europeia (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 14 
a 19)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
do aluno em compreender os jogos e brincadeira como 
forma de interação social. A alternativa A considera a 
competitividade como parte da origem dos jogos e brin-
cadeiras, quando na realidade um dos principais objetivos 
é promover formas de convívio social. A alternativa B está 
incorreta, pois jogos e brincadeiras podem ter origens va-
riadas, provindas de vários lugares do mundo. A alternativa 
C também está incorreta, pois jogos e brincadeiras podem 
ser adaptados de acordo com a cultura e necessidade de 
quem pratica. A alternativa D está incorreta, pois a diversão 
é o foco dos jogos e brincadeiras, sem ter uma periodiza-
ção, o que poderia ser descrito como treinamento despor-
tivo. A alternativa (gabarito E) traz a possibilidade de cria-
ção e recriação de bases para os jogos e brincadeiras, de 
acordo com diversos fatores, como cultura, público, tempo, 
espaço, quantidade de participantes e outros critérios.

Questão 44 Caderno A – 40 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Influência africana (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 14 
a 19)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender o momento histórico dos jogos e 
brincadeiras a partir do conhecimento de algumas carac-
terísticas que deram origem aos jogos e brincadeiras de 
hoje em dia. A alternativa A está incorreta, pois o jogo de 
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bola de gude, muito bem apropriado pela cultura brasilei-
ra, teve sua origem antes do século XVI, quando começou 
a se tornar mais popular em Roma e na Grécia. A alter-
nativa (gabarito B) é a resposta correta, pois a Queimada 
tem origem africana, apesar de influências europeias. A 
alternativa C está incorreta, pois o jogo do Moinho tem 
origem europeia, com grande influência indígena. A alter-
nativa D também está incorreta, pois a Capoeira, além de 
não ser considerada simplesmente uma luta, mas sim um 
jogo, tem origem africana. E o equívoco da alternativa E é 
que, na realidade, não são todos os esportes de força com 
origem africana.

Questão 45 Caderno A – 39 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Influência indígena (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 14 
a 19)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender o momento histórico dos jogos 
e brincadeiras, a partir do conhecimento de algumas 
características indígenas que deram origem aos jogos e 
brincadeiras de hoje em dia. A alternativa A está incorreta, 
pois a influência indígena é uma característica marcante 
em diversas atividades nacionais, como esportes, artes e 
danças. A alternativa B também está incorreta, pois apesar 
de as atividades com características indígenas estarem 
presentes no cotidiano, não há como afirmar que elas são 
predominantes sobre as atividades oriundas de outras 
culturas. A alternativa (gabarito C) está correta, pois as 
atividades indígenas se mostram presentes em diversas 
atividades brasileiras, inclusive em conteúdos esportivos, 
envolvendo brincadeiras, jogos e artes. A alternativa D 
está incorreta, pois a Capoeira tem origem africana, apesar 
da grande prática entre os brasileiros. A alternativa E é 
incorreta, já que não são todos os esportes de força com 
origem indígena.

HISTÓRIA

Questão 46 Caderno A – 60 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Servidão (2019, SPE, vol. 3, ut. 11, p. 10-12)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar as práticas sociais dos servos e a rela-
ção de trabalho da servidão na Idade Média (França, sécu-
lo XIII). Nessa relação de trabalho, os camponeses podem 
usufruir da terra do senhor feudal, mas pagam uma série 
de tributos ao longo do ano, motivo pelo qual se queixa-
vam no texto. Logo, a alternativa correta é a (gabarito C). 
Dentre os tributos identificáveis no trecho estão: as banali-

dades, taxa de utilização dos instrumentos de trabalho do 
senhor; a corveia, realização de trabalho na terra do senhor, 
e a talha, pagamento de parte de sua produção. Portanto, a 
exigência de tributos sobre o servo medieval envolve mais 
do que sua produção, o que diferencia do regime de colo-
nato, o que torna a alternativa D incorreta. Diferentemente 
do sistema de arrendamento, o servo estava preso a terra, 
devido ao vínculo que tinha com o senhor. Assim, a alter-
nativa A está incorreta. Outros tipos de trabalho que não 
correspondem ao texto são a escravidão, em que há posse 
de uma pessoa por outra, excluindo-se a alternativa E; e o 
assalariamento, que não envolve a terra, apenas o trabalho 
pelo salário, excluindo-se a alternativa B.

Questão 47 Caderno A – 59 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Servidão (2019, SPE, vol. 3, ut. 11, p. 10-12)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar as práticas relativas aos servos na 
Idade Média feudal. O documento, escrito na França do 
século XIII, relata o cotidiano e as obrigações dos servos 
para com o senhor feudal. Ao contrário da escravidão, 
na qual o indivíduo era propriedade do senhor, os servos 
da idade Média eram livres, o que torna a alternativa 
A incorreta. Porém, não tinham posse de terras e nem 
sempre tinham instrumentos de produção, ficando ligados 
a um pedaço de terra do senhor, tornando a alternativa 
C também incorreta. Subordinados aos nobres senhores 
feudais, os servos recebiam o direito de produzir e viver 
em uma parte do feudo, além de serem protegidos pelo 
senhor. Logo a alternativa (gabarito D) está correta. Em 
troca, deveriam trabalhar nas terras do senhor, pagar pelo 
uso dos instrumentos e pela moradia, além de dar parte de 
sua produção. Já o salário, seja fixo ou variável de acordo 
com a produção, é algo estranho ao feudalismo, período 
em que predominou a servidão, excluindo-se, portanto, as 
alternativas B e E.

Questão 48 Caderno A – 58 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: As três ordens do ocidente medieval (2019, SPE, 
vol. 3, ut. 11, p. 8-12)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar as três ordens sociais do mundo feu-
dal e suas respectivas funções. Dispostas hierarquicamen-
te, mas com relações de dependência, a iluminura mostra 
um clérigo (oratores), responsável pelo poder espiritual; um 
cavaleiro (bellatores), em geral dono de terras, responsável 
pelo poder político e militar; e um trabalhador camponês 
(laboratores), camada mais baixa da sociedade, que vivia 
em regime de servidão e era responsável pela produção, 
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ou seja, a alternativa (gabarito A) está correta. A ideologia 
medieval, de base cristã, afirmava a imutabilidade da estru-
tura social, pré-definida por Deus. O destino dos indivíduos 
não estava aberto às suas escolhas; logo, a alternativa E 
está incorreta, pois a religião, o nascimento e os laços de 
sangue determinavam qual a função do indivíduo na so-
ciedade, tornando a alternativa B incorreta. Os senhores 
feudais eram uma nobreza guerreira nesse período, cons-
tituindo-se uma aristocracia encastelada apenas na transi-
ção para a Idade Moderna, excluindo-se, assim, a alternativa 
C e estavam representados na imagem pela figura do cava-
leiro, excluindo-se, por fim, a alternativa D.

Questão 49 Caderno A – 57 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 14

Conteúdo: As três ordens do ocidente medieval (2019, SPE, 
vol. 3, ut. 11, p. 7-12)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno comparar diferentes pontos de vista presentes 
em textos analíticos e interpretativos sobre a situação 
histórica da relação entre o modelo de ordenação 
da sociedade feudal e a construção ideológica que a 
legitima, fundamentada no cristianismo. A manutenção da 
ordem social desigual – trabalho servil dos camponeses; 
propriedade de terras e o monopólio da força pelos 
senhores; monopólio da palavra de Deus pela Igreja – era 
de interesse dos grupos dominantes: o clero e a nobreza. 
Assim, a alternativa (gabarito B) é a correta. Portanto, 
a ideologia mencionada não promove a solidariedade 
entre as ordens, tornando a alternativa E incorreta. Pelo 
contrário: legitima a dominação da Igreja e dos senhores 
sobre a ordem dos servos, excluindo-se, assim, a alternativa 
A. Apesar de ter caráter religioso, não é possível afirmar 
que tal ideologia é “superstição” e “misticismo”, termos 
de sentido pejorativo. Dessa forma, a alternativa C está 
incorreta. A divisão da sociedade em três ordens não tem 
relação direta com a luta contra o paganismo, ainda que 
essa fosse uma preocupação real e constante da Igreja 
e dos cristãos de todos os grupos sociais, o que torna a 
alternativa D incorreta.

Questão 50 Caderno A – 56 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 1

Conteúdo: Igreja Católica e Paganismo (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 11, p. 10-12)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é verificar a compreen-
são do aluno sobre a hegemonia da Igreja Católica e suas 
atitudes de perseguição a outras práticas espirituais/religio-
sas, consideradas heresia ou paganismo. O texto cumpre 
um duplo propósito: ao mesmo tempo em que prega o 
cristianismo como religião correta, capaz de curar (“quem 

recorre à Igreja obtém a saúde e a remissão de seus peca-
dos”), recrimina e desestimula a busca por outras práticas 
religiosas, consideradas paganismo. Dessa forma, a alterna-
tiva (gabarito B) está correta. A intenção do bispo não se 
limita a divulgar os milagres de Deus na Terra, mas busca 
associar a prática cristã como a única forma de salvação 
eterna da alma. Assim, exclui-se a alternativa A. Durante a 
Idade Média, a Igreja travou uma luta constante contra as 
práticas remanescentes do passado “bárbaro” ou greco-ro-
mano que foram conservadas no Ocidente, perseguindo-as 
como “bruxaria” e heresias. Vale ressaltar que, para a Igreja, 
as práticas pagãs eram falsas, enganadoras (“charlatãs”) e 
aqueles que as buscavam “faziam mal a si mesmos”. Assim, 
a alternativa C está incorreta. Portanto, era um caminho 
que não funcionava em nenhum aspecto, o que torna a 
alternativa E incorreta. Ao atacar e não aceitar a existência 
de outras religiões, a atitude do bispo é de intolerância reli-
giosa. Com isso, exclui-se a alternativa D.

Questão 51 Caderno A – 55 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 14

Conteúdo: Conceito de Idade Média (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 14, p. 46)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a compreensão 
do aluno sobre o conceito de Idade Média e como ele 
foi instrumentalizado, de forma pejorativa, nos séculos 
seguintes (Humanismo, Iluminismo). As características 
medievais relacionadas às trevas e ao obscurantismo 
foram o “desaparecimento” das cidades e do comércio, o 
predomínio da economia agrícola, a fragmentação política 
nos feudos, a hegemonia da Igreja católica e o predomínio 
de tradições culturais vinculadas ao cristianismo, com o 
“desaparecimento” da cultura e arte greco-romana. Com 
isso, pode-se concluir que a alternativa (gabarito A) está 
correta; e a alternativa E, incorreta. Não é possível afirmar a 
ausência de construções monumentais ou de pensamento 
filosófico na Idade Média (as próprias igrejas e o pensamento 
escolástico são exemplos disso), excluindo-se a alternativa 
B; e o avanço dos árabes nunca tomou o Ocidente, com 
exceção da Península Ibérica, o que torna a alternativa D 
incorreta. Por outro lado, foi um período de rígidas regras 
sociais, com as relações de suserania, vassalagem, servidão 
e seus rituais, tornando a alternativa C incorreta.

Questão 52 Caderno A – 54 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 5

Conteúdo: Cultura e patrimônio histórico (2019, SPE, vol. 1, 
ut. 1, p. 12)

Gabarito: E

Comentário: Muito além de uma homenagem, a transfor-
mação do Rio de Janeiro em patrimônio mundial pela sua 
paisagem natural é um grande reconhecimento da UNES-
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CO pelas belezas inerentes ao Rio quanto às relações entre 
o urbano, o cultural (que pode ser traduzido no “ser brasi-
leiro”) e o natural. Diante dessas afirmações, o significado 
desse título à cidade está justificado na alternativa (gabarito 
E). As alternativas A e D estão incorretas porque a cidade 
não recebeu esse título pela preservação ambiental, algo 
ainda a ser trabalhado muito, não somente no Rio de Janei-
ro, mas em todo o Brasil, exatamente em função do título 
recebido. A alternativa B está errada porque o título não 
homenageou o Rio de Janeiro pela preservação de seu 
patrimônio histórico, que, aliás, como em muitas cidades 
brasileiras, necessita de cuidados especiais, como restau-
ros e manutenção. O Rio de Janeiro não foi considerado 
pela UNESCO como uma cidade-modelo, pois sabemos, 
por meio da mídia, das inúmeras dificuldades pelas quais 
passa a cidade em todos os sentidos. Por isso, a alternativa 
C está errada.

Questão 53 Caderno A – 53 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: Transição da Idade Média para a Idade Moder-
na (2019, SPE, vol. 3, ut. 14, p. 57-61)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é verificar a 
compreensão do aluno sobre o papel da burguesia no 
processo de declínio do feudalismo, que começa no auge 
deste, no século X, e só se completa no final da Idade 
Moderna, na Era das Revoluções. A burguesia, enquanto 
grupo social, estava fora das relações de dependência do 
feudalismo, sem vínculos com os senhores ou servos, sem 
privilégios de nascimento. Portanto, a alternativa B está 
incorreta. Os burgueses fortaleceram-se economicamente 
através do comércio e da vida urbana, conquistando cada 
vez mais representação política também. Ameaçavam 
o poder dos senhores feudais, pois necessitavam da 
unificação da moeda, das fronteiras, do exército e da lei, 
o que contribuiu para a centralização do poder estatal, 
tornando a alternativa (gabarito C) correta. Inicialmente, 
esse processo resultará nas monarquias absolutas da 
Idade Moderna, em que os burgueses têm bastante 
influência, mesmo que não estejam no poder diretamente. 
Essa influência levou-os a acumular capital e investir nas 
indústrias, mas esse processo ocorre bem depois das 
Idades Média e Moderna, excluindo-se, assim, a alternativa 
D. A tomada do Estado pela burguesia nos processos 
revolucionários também ocorre posteriormente ao período 
abordado, tornando a alternativa E incorreta. Ao mesmo 
tempo em que ameaçavam o poder dos senhores feudais, 
os burgueses ameaçavam a Igreja, pois representava a 
quebra do sistema feudal das três ordens, cuja base de 
legitimação era o cristianismo. No entanto, não eram 
pagãos. Devido à perseguição que sofreram pela Igreja 
Católica, vão fortalecer o protestantismo nos séculos 
seguintes, tornando a alternativa A incorreta.

Questão 54 Caderno A – 52 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 23

Conteúdo: Sujeito histórico (2015, SPE, vol. 1, ut. 1, p. 11-12)

Gabarito: C

Comentário: Para compreender como se dá a escrita da 
História, o material didático destaca alguns conceitos im-
portantes, como o de sujeito histórico, processo histórico, 
tempo histórico, cidadania e cultura. Na tirinha apresenta-
da, o personagem Armandinho ouve uma mulher, prova-
velmente sua mãe, afirmando que deveriam prender todos 
os responsáveis pelos problemas do país. Imediatamente, o 
personagem dirige-se à mulher, perguntando quando eles 
iriam se entregar, subentendendo que seria à polícia; afinal, 
se todos eram responsáveis pelos problemas do país, eles 
também estavam incluídos nesse grupo. A tirinha, portanto, 
transmite a ideia de sujeito histórico, que parte do princípio 
de que todos os indivíduos compõem e constroem a Histó-
ria. Assim, a alternativa correta é a (gabarito C). A alternativa 
A está errada porque a tirinha não trata de nada relativo 
à escrita da História em si ou a qualquer análise sobre o 
que já se escreveu em História; a B está incorreta porque 
a tirinha não trata de fatos e/ou de eventos ocorridos no 
decorrer do tempo; portanto, não trabalha o conceito de 
processo histórico; a D porque, na fala da mulher-mãe de 
Armandinho, tampouco na do personagem principal da 
tirinha, não estão expressas as ideias de cultura, ou seja, 
do conjunto de símbolos, artefatos e elementos que com-
põem uma sociedade e dão sentido a ela. Por fim, a tiri-
nha não apresenta nenhuma referência ao tempo, nem à 
construção do tempo histórico, normalmente em sentido 
cronológico, para fins de sistematizar e didatizar o ensino 
dessa ciência.

Questão 55 Caderno A – 51 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Guerra Santa (2019, SPE, vol. 3, ut. 14, p. 46-54)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o alu-
no compreende como diferentes religiões foram usadas 
como justificativa para a guerra em diversos momentos – 
seja nas Cruzadas cristãs ou nos momentos de expansão 
territorial islâmica. Em ambos os discursos, aquele que 
crê em algo diferente é inimigo, caracterizado de forma 
desumanizada (“vil ralé”, “miseráveis”, “inimigos de Deus”, 
“combatem com o demônio”). Derrotar o “outro” gera re-
compensa divina, a promessa de uma vida no paraíso 
após a morte, tornando a alternativa (gabarito D) correta. 
Portanto, ambos os discursos religiosos exigem de seus 
fiéis uma postura de enfrentamento e extermínio, não de 
retiro espiritual individual, conversão dos “inimigos” ou 
tolerância. Isso torna as alternativas B, A e C incorretas, 
respectivamente. Em nenhum dos textos está em jogo 
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conquistar o território para a divindade, tornando a alter-
nativa E incorreta.

Questão 56 Caderno A – 50 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 9

Conteúdo: Império Bizantino (2019, SPE, vol. 3, ut. 12, p. 20-
23)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno diferenciar “as duas Idades Médias”: a do Ocidente 
Europeu, onde vigorou o feudalismo, excluindo a alternativa 
A, com a economia basicamente agrícola, a diminuição do 
comércio, o desaparecimento das grandes cidades e a 
hegemonia da Igreja Católica, o que torna a alternativa B 
incorreta; e a da porção remanescente do Império Romano 
do Oriente, cuja realidade foi bem distinta. Esta reduziu-se 
à cidade de Constantinopla (antiga Bizâncio), mas manteve 
uma vida urbana intensa e cheia de riquezas, oriundas do 
encontro das rotas comerciais da região, entre a Ásia e a 
Europa, tornando a alternativa E incorreta. Lá foi mantida 
a cultura greco-romana, ainda que o cristianismo fosse a 
religião oficial e também caracterizasse o pensamento, 
as artes e a cultura em geral. Logo, a alternativa (gabarito 
D) está correta. Apesar da proximidade com os árabes, 
estes foram os principais rivais do Império Bizantino, 
responsáveis por sua queda após séculos de conflito, o que 
torna a alternativa C também incorreta.

Questão 57 Caderno A – 49 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: Árabes (2019, SPE, vol. 3, ut. 13, p. 32-33)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item avaliar a habilidade 
de o aluno analisar o olhar do Ocidente sobre o Oriente 
e, principalmente, sobre os árabes, dotado de preconceitos 
e mistificações. Desde a Idade Média existe rivalidade 
entre os árabes e a Europa Ocidental, acentuada ainda 
mais após a expansão do Islã sobre porções do Oriente. 
Tal fato é exemplificado nas Cruzadas, na Tomada de 
Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, e persiste 
até hoje após o atentado de 11 de Setembro e os conflitos 
EUA-Islã. No entanto, a existência de ambos em dualidade 
foi importante para a construção de suas identidades. 
A postura do Ocidente sobre o Oriente variou entre 
curiosidade/deslumbramento, o que torna a alternativa 
A incorreta; e violência/desumanização, o que torna a 
alternativa (gabarito B) correta. Ainda que tenha enxergado 
nos árabes sua antítese, o Ocidente cristão influenciou-se 
muito pelas invenções e conquistas desses povos (como o 
sistema de numeração arábico e as técnicas de observação 
dos astros), mesmo que queira apagar tal influência da 

história, o que torna a alternativa D incorreta. Outros povos 
orientais não-árabes também foram desumanizados e 
considerados inimigos (a China na Guerra do Ópio, por 
exemplo), tornando a alternativa C incorreta, procedimento 
que ocorre no Ocidente desde muito antes do 11 de 
Setembro, o que também exclui a alternativa E.

Questão 58 Caderno A – 48 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 3

Conteúdo: Roma Antiga (2018, SPE, vol. 2, ut. 9, p. 49-50)

Gabarito: C

Comentário: Segundo o texto, o latim é base de uma série 
de línguas, denominadas de neolatinas, como português, 
francês, italiano, romeno, entre outras. Falado na Roma 
Antiga e por ser o idioma oficial do Império Romano, o latim 
se espalhou com mais facilidade pela Europa, influenciando 
as formas de falar de vários povos. Assim, ele se tornou um 
importante legado cultural aos povos que, por séculos, 
desenvolveram suas línguas nele inspiradas. Com base 
nessas informações, a alternativa correta é a (gabarito C), 
pois afirma que o latim, tal como aponta o texto, é a base da 
língua portuguesa, sendo um importante legado cultural 
romano para o mundo contemporâneo. A alternativa A, 
assim como a B, que citam o inglês e as línguas anglo-saxãs, 
das quais o próprio inglês faz parte, estão incorretas, pois 
não são linguagens oriundas do latim romano. A alternativa 
D está incorreta porque o legado cultural romano é o latim, 
e não as línguas neo(novas)latinas, como o português, o 
espanhol, o romeno, etc. A alternativa E está incorreta, pois 
as línguas faladas no Oriente, como o japonês, o chinês e o 
árabe, só para dar alguns exemplos, não foram originárias 
do latim, tal como aponta o texto.

Questão 59 Caderno A – 47 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 3

Conteúdo: Árabes (2019, SPE, vol. 3, ut. 13, p. 36-40)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é relacionar o fato 
descrito na reportagem às suas origens históricas, sendo a 
peregrinação até Meca, ao menos uma vez na vida, uma das 
principais obrigações dos muçulmanos. Assim, constitui um 
dos cinco pilares do Islamismo, excluindo-se a alternativa C, 
instituídos desde os tempos iniciais da religião, o que torna a 
alternativa B também incorreta, sem diferença de “corrente” 
ou “assiduidade”, tornando a alternativa D incorreta, sendo 
seguido até hoje, explicando-se o equívoco da alternativa 
A, conforme demonstra o exemplo da reportagem. A 
única restrição seria para aqueles que não têm condição 
financeira de fazer a peregrinação. Assim, a alternativa 
correta é (gabarito E).
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Questão 60 Caderno A – 46 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Grécia Antiga (2017, SPE, vol. 2, ut. 7, p. 18)

Gabarito: A

Comentário: Os gregos antigos eram politeístas, ou 
seja, acreditavam em vários deuses, que apresentavam 
características humanas, tanto em suas representações 
quanto em suas atitudes e sentimentos. Raiva, desejo, 
fome, rancor, vingança e amor faziam parte das histórias 
privadas de cada um dos deuses da Mitologia grega. 
Sendo assim, a alternativa correta é a (gabarito A). A 
alternativa B está errada, pois os deuses gregos eram 
representados, em esculturas, principalmente como 
seres humanos, e não como seres meio homens, meio 
animais, ou seja, antropozoomórficos (antropo=homem; 
zoo=animal; morfo=forma). Isso caracterizou, por exemplo, 
a representação dos deuses egípcios. A alternativa C está 
incorreta porque, por acreditar em vários deuses, a religião 
grega tinha um caráter politeísta e não monoteísta (que 
acredita na existência de somente um único Deus); a 
alternativa D porque afirma o caráter guerreiro dos deuses 
gregos, algo não mencionado no texto, que enfatiza as 
características humanas daquelas divindades; a E porque 
os deuses gregos não eram representados como animais 
– conforme destaca o texto, eles se transformavam em 
animais para seduzir mulheres humanas.

GEOGRAFIA

Questão 61 Caderno A – 75 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 30

Conteúdo: Camada de Ozônio (2019, SPE, v. 3, ut. 7, p. 8-10)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer a importância da relação entre 
a camada de ozônio e a preservação da vida no planeta. 
O suporte traz informações sobre as características da 
camada de ozônio. A alternativa (gabarito A) está correta, 
pois muito se tem falado sobre a importância de preservar 
a camada de ozônio, de modo que os seres humanos 
possam se proteger dos danos causados pela demasiada 
exposição ao sol, tais como câncer de pele ou glaucomas. 
A alternativa B é incorreta, pois ela não se renova e, desse 
modo, há a evidente necessidade de proteção da camada 
de ozônio, de modo a evitar a sua destruição. A alternativa 
C é incorreta, porque, como o próprio suporte aponta, não 
são somente fatores naturais que provocam a destruição 
da camada de ozônio, mas também ações do ser humano, 
principalmente o uso dos gases CFCs. A alternativa D é 
incorreta, pois, conforme já mencionado, a passagem dos 
raios solares com maior intensidade pode causar grandes 

danos à vida no planeta Terra. Portanto, a camada de ozônio 
deve ser preservada, pois é fundamental. A alternativa E é 
incorreta, pois o que a camada de ozônio faz é filtrar os 
raios solares para que não cheguem até a atmosfera de 
maneira muito agressiva.

Questão 62 Caderno A – 74 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 1

Conteúdo: Conhecendo a linguagem geográfica (2017, 
SPE, vol. 1, ut. 1, p. 6)

Gabarito: A

Comentário: Este item requer do aluno tanto o domínio 
conceitual de paisagem quanto a aplicação desse 
conceito na obra artística apresentada como suporte. Em 
Geografia, entende-se por paisagem (gabarito A) tudo 
aquilo que é visível ou perceptível pelos demais sentidos 
da pessoa. Desse modo, cores, texturas e contornos, 
produzidos natural ou culturalmente, são os componentes 
da paisagem. A alternativa B está incorreta porque o 
conteúdo nela expresso corresponde necessariamente a 
uma paisagem natural, que, por si só, não se restringe ao 
significado de paisagem em Geografia; a C porque se refere 
à subjetividade do autor e porque a vivência de uma parte 
do espaço corresponde ao conceito de lugar. Os elementos 
físicos, apresentados como exemplos na alternativa D, 
isoladamente, não definem o conceito de paisagem. 
Além do que o casario e a via de circulação, que não são 
elementos físicos do espaço (uma vez que são culturais), 
estão em destaque na tela de Debret. O texto da alternativa 
E, por sua vez, com sua ênfase na representação do poder 
e das delimitações manifestadas por sua área de influência, 
define o que é território.

Questão 63 Caderno A – 73 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 30

Conteúdo: Efeito Estufa (2019, SPE, v. 3, ut. 7, p. 7)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é investigar a 
habilidade de o aluno avaliar o fenômeno natural do efeito 
estufa com sua função de manter o planeta aquecido. A 
alternativa A está incorreta, porque o efeito estufa é um 
fenômeno natural, o qual permite que o planeta Terra 
se mantenha aquecido e não tendo como finalidade 
proteger a superfície dos raios solares mais intensos, 
pois esta é função da camada de ozônio. A alternativa B 
afirma que o efeito estufa artificial, causado pela queima 
dos combustíveis fósseis, tem consequências positivas 
para o desenvolvimento da vida na Terra. Sendo assim, 
está incorreta, pois esse fenômeno é prejudicial ao meio 
ambiente, podendo trazer, dentre outras consequências, o 
aumento da temperatura no planeta, colocando em risco o 
equilíbrio ambiental. A alternativa C está incorreta, pois não 
é o efeito estufa natural que causa danos ao planeta, visto 
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que este é fundamental para a vida na Terra. Os problemas 
são causados pelo efeito estufa artificial. A alternativa D 
está incorreta, porque enquanto o efeito estufa natural é 
benéfico para o planeta e para o desenvolvimento da vida, 
o artificial coloca em perigo o equilíbrio ambiental. Já a 
alternativa (gabarito E) está correta, pois o efeito estufa é 
um fenômeno natural e necessário para a vida no planeta 
Terra.

Questão 64 Caderno A – 72 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 1

Conteúdo: Objeto de estudo da Geografia (2019, SPE, vol. 1, 
ut. 1, p. 5-6)

Gabarito: D

Comentário: Carl Ritter, pertencente à escola naturalista, 
foi um dos precursores do pensamento geográfico, sendo 
o primeiro a ocupar a função de professor de Geografia na 
Universidade de Berlim. No trecho do texto apresentado, 
são estabelecidos parâmetros para diferenciar a ciência 
geográfica da histórica. Contudo, com o tempo, suas 
importantes contribuições foram ganhando novos ares, 
onde o ser humano torna-se ainda mais relevante no 
processo de construção do espaço geográfico. Sendo 
assim, a alternativa correta é a (gabarito D). Ao marcar a 
alternativa A, o aluno incorre em erro, pois não observa 
ou não presta atenção no período em que o Ritter elabora 
suas teses, ainda que a Geografia tenha sido impulsionada 
após as Grandes Guerras; ao escolher a alternativa B, o 
aluno considera a Geografia como uma ciência racional, 
ideia oposta à estabelecida por Carl Ritter; ao assinalar a C, 
incorre em erro porque o objeto de estudo em questão se 
refere à disciplina de História e não de Geografia; ao marcar 
a alternativa E, o aluno entende parte das atribuições da 
Geografia, porém foge ao comando do enunciado ao não 
considerar as concepções de Ritter.

Questão 65 Caderno A – 71 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 27

Conteúdo: Tipos de chuva (2019, SPE, v. 3, ut. 7, p. 16)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno inferir de forma crítica as causas e consequências 
das chuvas de monções na Índia. A alternativa A está 
incorreta, visto que sua descrição se refere às chuvas 
orográficas ou de relevo. A resposta correta é a alternativa 
(gabarito B), pois as chuvas de monções são causadas 
pelos ventos de mesmo nome, que sopram no verão, 
do Oceano Índico para o continente e no inverno, do 
continente para o Oceano Índico. As chuvas de monções 
costumam causar estragos nas regiões atingidas. A 
alternativa C está incorreta, pois sua descrição refere-se às 
chuvas conectivas. A descrição apresentada na alternativa 

D está incorreta porque o processo de urbanização e a 
utilização de combustíveis fósseis não são os causadores 
das chuvas de monções. A alternativa E está incorreta 
porque os ventos sopram do Sudeste da Ásia e do Oceano 
Índico, mas não tem relação com a formação do fenômeno 
da inversão térmica.

Questão 66 Caderno A – 70 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Áreas temperadas (2019, SPE, v. 3, ut. 8, p. 35-36)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é verificar a habilidade 
de o aluno identificar as características da Floresta 
Temperada. A alternativa A está incorreta, pois as florestas 
tropicais são densas, com árvores geralmente verdes e 
próximas umas das outras, como por exemplo, a floresta 
amazônica. As florestas de coníferas são associadas ao 
clima frio e apresentam como característica principal 
as árvores em formato de cones, também conhecidas 
como floresta boreal ou taiga, portanto, a alternativa B 
está incorreta. A alternativa C está incorreta, uma vez que 
a floresta equatorial está associada ao clima de mesmo 
nome, presente em regiões próximas à Linha do Equador, as 
quais são quentes e úmidas. A alternativa D está incorreta, 
pois a tundra é uma formação vegetal das climas polares, 
onde só se desenvolvem líquens e musgos, árvores não 
fazem parte. Sendo assim, a resposta correta é a alternativa 
(gabarito E), visto que a floresta temperada é desenvolvida 
nas áreas de clima do mesmo nome. São árvores com 
folhas de coloração amarelada ou alaranjada e que perdem 
as folhas durante o inverno (caducifólias).

Questão 67 Caderno A – 69 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 6

Conteúdo: Climas e massas de ar no Brasil (2019, SPE, v. 3, 
ut. 9, p. 48)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno interpretar a representação cartográfica sobre a 
atuação e as características das massas de ar no Brasil. Para 
tanto apresenta o mapa das massas de ar que atuam no 
território brasileiro o qual o aluno deverá correlacionar com 
o conteúdo estudado e concluir que a MPA é fria e úmida, 
sendo responsável pelo fenômeno da friagem na Amazônia 
ocidental, ou seja, pelas quedas de temperatura naquela 
região (gabarito A). A alternativa B é incorreta pois a MTC 
é quente e úmida assim como a alternativa C, pois a MTA 
origina-se próximo ao Trópico de Capricórnio. A alternativa 
D é incorreta pois a MEA atua no litoral das regiões norte 
e nordeste e a alternativa E é incorreta porque a MEC é 
quente e úmida, pois sua umidade decorre da presença de 
inúmeros rios e da densa vegetação que recobre a região.
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Questão 68 Caderno A – 68 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Clima Equatorial (2019, SPE, v. 3, ut. 8, p. 31-32)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar as características climáticas e suas 
respectivas formações vegetais, percebendo a associação 
entre o clima equatorial e a floresta equatorial. As 
características mencionadas na alternativa (gabarito A) 
estão corretas, pois, referem-se ao clima equatorial, no qual 
há presença de grande umidade e altas temperaturas, bem 
como a floresta equatorial, caracterizada por vegetação 
densa.  A alternativa B está incorreta, pois o clima tropical 
seco contradiz a informação do próprio texto base. Além 
disso, as savanas são marcadas por vegetação rasteira e 
arbustos, não por floresta. A alternativa C está incorreta, 
dado que o clima temperado apresenta as estações bem 
definidas, com verão quente e inverno rigoroso. Além disso, 
a vegetação é caducifoliada e marcada por coloração 
diferente em suas folhas. A alternativa D está incorreta, 
pois o clima frio contradiz a própria informação do texto 
base. Além disso, a floresta de coníferas é marcada por 
suas árvores em formato de cones. A alternativa E também 
está incorreta porque o clima mediterrâneo é marcado por 
verões secos e invernos chuvosos. A vegetação xerófila é 
aquela que precisa se adaptar à pouca quantidade de água 
no solo, ao contrário da floresta Amazônica.

Questão 69 Caderno A – 67 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Tipos de vegetação (2019, SPE, v. 3, ut. 8, p. 33-
43)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno diferenciar alguns tipos de vegetação da Terra. 
A alternativa A não apresenta a nomenclatura correta para 
a sequência de imagens, pois na figura I não aparecem 
liquens e musgos, que caracterizariam a tundra, na figura II 
não é possível identificar o tipo de vegetação característico 
da savana e na figura IV não está representada a 
floresta temperada embora a figura III esteja associada 
corretamente. A alternativa (gabarito B) é a que contempla a 
sequência de maneira correta, A Figura I se refere à savana, 
pelas características das plantas rasteiras e pela presença 
dos leões, típicos desta formação. A Figura II se refere à 
tundra, pela presença de líquens, musgos e vegetação de 
gramínea. A Figura III é uma formação de floresta tropical 
úmida, com vegetação densa e a Figura IV mostra a floresta 
de coníferas= de característica aciculifoliada. A alternativa 
C também não apresenta a nomenclatura correta para 
a sequência de imagens, pois a Figura I não caracteriza 
pradaria, mas sim savana, a Figura III se refere à floresta 

tropical úmida e a figura IV à floresta de coníferas que se 
desenvolve em climas temperados, embora a figura II esteja 
associada corretamente. A alternativa D não apresenta 
a nomenclatura correta para a sequência das imagens 
apresentadas, pois a Figura I corresponde à savana e 
não à vegetação mediterrânea. A Figura II corresponde à 
tundra e não aos estepes. A Figura III se refere à floresta 
tropical úmida e não à floresta de coníferas, as quais se 
desenvolvem em tipos climáticos diferentes como o 
próprio nome já indica. Já a figura IV apresenta floresta de 
coníferas e não floresta tropical úmida, as quais também 
são diferentes. A alternativa E também não apresenta a 
nomenclatura correta conforme imagens mostradas, pois 
embora as figuras I e II estejam associadas corretamente, 
a Figura III mostra floresta tropical úmida e não floresta 
temperada. Já a Figura IV mostra floresta de coníferas e não 
floresta equatorial.

Questão 70 Caderno A – 66 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 17

Conteúdo: Cartografia (2017, SPE, vol. 2, ut. 1, p. 34)

Gabarito: C

Comentário: A alternativa correta é a (gabarito C), pois o 
tratamento gráfico da informação, por meio do estudo da 
semiótica, busca reduzir ao máximo as possibilidades de 
erro de interpretação em uma representação gráfica, de 
modo que o leitor possa compreender, de fato, a informação-
tema do trabalho. Ao assinalar a alternativa A, o aluno 
incorre em erro porque a busca por informações inéditas 
pode deixar um produto cartográfico mais interessante 
aos leitores; entretanto, a elaboração de um mapa não é 
norteada por esse princípio. Sempre é importante utilizar 
boas referências, em qualquer tipo de trabalho; contudo, 
seria, no mínimo, necessária uma discussão sobre o que 
é ser um ator consagrado; além disso, não é preciso ter 
um grande reconhecimento acadêmico para se fazer 
uma escolha nessa área. Por isso, ao marcar a alternativa 
(B), o aluno incide em erro. Ao se confeccionar/produzir 
um mapa, é preciso diminuir os ruídos interpretativos, 
evitando figuras com duplos significados e elementos 
desnecessários à interpretação do produto cartográfico. 
Desse modo, o tratamento gráfico da informação busca 
justamente eliminar os significados polissêmicos. Sendo 
assim, o aluno que marcar a alternativa D, incorre em erro. 
Na construção de um mapa, sempre deve-se representar 
apenas as informações relevantes, dentre elas estão a 
escala e a orientação geográfica. Por essa razão, o aluno 
que assinalar a alternativa E incide em erro.

Questão 71 Caderno A – 65 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Escala geográfica (2019, SPE, vol. 1, ut. 2, p. 40-
44)
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Gabarito: A

Comentário: O primeiro texto ressalta a importância em 
se escolher uma escala adequada para o espaço a ser 
representado e o segundo demonstra a necessidade de 
sempre melhorar os instrumentos já existentes, para que 
a realidade seja bem retratada (gabarito A). Existe uma 
grande dificuldade em se representar espaços grandes, 
como os continentes, sobretudo na escolha da projeção 
mais adequada. Contudo, o comando do item exige que 
o aluno faça uma correlação entre ambos os textos e esse 
distrator trata somente do primeiro, o que torna a alternativa 
B incorreta. Os textos deixam claro que a realidade não 
pode ser representada de forma fidedigna; porém, ao 
contrário do que se sugere na alternativa C, solicita-se 
que os pesquisadores busquem sempre a melhor forma 
possível para representar o espaço. Sendo assim, o aluno 
que marcar essa alternativa incorre em erro. O texto discute 
a questão mencionada no distrator; contudo, o comando 
deixa claro que o aluno deve escolher a alternativa que 
melhor represente a ideia central de ambos os textos; por 
isso, quem assinalar a D, incide em erro. O segundo texto 
procura tirar os cartógrafos/geógrafos e outros profissionais 
da zona de conforto, elucidando a necessidade de se criar 
novas formas e não de usar instrumentos consolidados, o 
que ressalta que a alternativa E está incorreta.

Questão 72 Caderno A – 64 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 29

Conteúdo: Domínios morfoclimáticos: Amazônico (2019, 
SPE, v. 3, ut. 9, p. 50-52)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender as características do Domínio 
Morfoclimático Amazônico. A alternativa A está incorreta, 
visto que o Cerrado não apresenta florestas, conforme 
aponta o texto base. Ao contrário, sua vegetação é mais 
rasteira, com arbustos e árvores baixas. A alternativa B 
está incorreta, pois a caraterística principal dos Mares de 
Morro é a presença de morros com altitudes variadas. 
Dessa maneira, percebe-se que o domínio citado nessa 
alternativa não corresponde ao apresentado no texto, o 
qual cita a presença de terras baixas. A alternativa C está 
incorreta, pois as Araucárias não correspondem à descrição 
apresentada no texto base. Além disso, localizam-se em área 
de clima subtropical, o que não está próximo da localização 
mencionada no texto base (Planalto Guianense). Já a 
alternativa (gabarito D) está correta, visto que o domínio 
Amazônico de clima equatorial quente e úmido permite 
o desenvolvimento da floresta densa que abriga enorme 
biodiversidade, além da presença dos rios caudalosos da 
Bacia Amazônica e do relevo de Planícies. A alternativa E 
está incorreta porque as Pradarias se caracterizam por 
clima subtropical e vegetação de gramíneas, o que vai 
contra o citado no texto, o qual aborda a presença de 
florestas.

Questão 73 Caderno A – 63 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Domínios morfoclimáticos: mares de morros 
(2019, SPE, v. 3, ut. 9, p. 56)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer as características do Domínio 
Morfoclimático dos Mares de Morros e as causas das ações 
antrópicas sobre ele. Para tanto apresenta um breve texto 
que pontua algumas características do referido domínio 
sendo uma das causas do processo de degradação a 
produção de cana-de-açúcar desde a época do Brasil 
Colônia (gabarito C). A alternativa A está incorreta pois faz 
menção ao Domínio Amazônico, assim como a alternativa B 
que faz referência ao Domínio das Araucárias. A alternativa 
D está incorreta pois cita o Domínio das Pradarias e, 
também, a alternativa E que apesar de citar corretamente o 
domínio, erra ao citar que as práticas diárias de queimadas 
são responsáveis pelo seu processo de degradação.

Questão 74 Caderno A – 62 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Domínios morfoclimáticos: mata de araucárias 
(2019, SPE, v. 3, ut. 9, p. 57)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno constatar as características do domínio das 
Araucárias e, também, as causas da ação antrópica sobre 
ele. O domínio morfoclimático apresenta como característi-
cas: clima subtropical, relevo de Planaltos, plantas coníferas 
aciculifoliadas e sua redução está associada à expansão 
agrícola e ao processo de urbanização. Portanto, a alternati-
va correta é a alternativa (gabarito D). O clima tropical seco 
e Planícies não fazem parte do domínio das Araucárias e 
a ameaça de extinção não está associada a pecuária; da 
alternativa A, tampouco clima semiárido e plantas xerófitas. 
A alternativa B está incorreta pois o domínio não sofre a 
atuação de clima semiárido e as plantas não são xerófitas 
e, sim, higrófitas correndo o risco de extinção. Além disso, 
também não é característica deste domínio o clima equa-
torial e as Depressões no relevo encontrada na alternativa 
C. Relevo montanhosos e gramíneas também não se ade-
quam para descrever o Domínio das Araucárias que vem 
sofrendo intenso processo de devastação, correndo o risco 
de extinção tornando a alternativa E incorreta.

Questão 75 Caderno A – 61 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Degradação ambiental dos domínios brasilei-
ros (2019, SPE, v. 3, ut. 9, p. 60)
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Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno constatar as causas da degradação ambiental 
dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Para isso apre-
senta um breve texto que evidencia o papel do ser huma-
no nesse contexto.  A alternativa A está incorreta, pois o 
extrativismo vegetal não é uma causa da degradação e, 
sim, a expansão da agropecuária. A alternativa (gabarito B) 
está correta, já que a abertura de estradas e os projetos de 
assentamentos rurais propostos pelo INCRA vem causan-
do a degradação dos domínios morfoclimáticos brasileiros. 
A alternativa C está incorreta, dado que a construção de 
barragens é a causadora de degradação. Ao contrário do 
que está escrito na alternativa D, a especulação imobiliária 
ocorre, em maior grau, na faixa litorânea tornando-a incor-
reta. A alternativa E está incorreta pois a degradação dos 
domínios decorre da poluição dos recursos hídricos em 
áreas rurais e urbanas.

SOCIOLOGIA

Questão 76 Caderno A – 83 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Sociologia de Émile Durkheim: dos fatos sociais 
à coesão social (2019, SPE, v. 3, ut. 5, p. 5-7)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a existência padrões de comporta-
mentos humanos. A resposta correta é a alternativa (ga-
barito A), pois as condutas são reconhecidas e aceitas em 
determinada sociedade como padrões de comportamen-
to, impostos independentemente das opiniões e escolhas 
dos indivíduos. Durkheim denomina esse comportamento 
social institucionalizado de hábitos. Para ele, a individualida-
de de cada sujeito é excluída e superada por um conjunto 
de comportamentos sociais pré-estabelecidos, tornando a 
alternativa B incorreta. A alternativa C está incorreta porque 
atribui às instituições a interpretação de condutas, enquan-
to elas, na verdade, as reproduzem e enfatizam. A alternati-
va D também está incorreta, pois considera as condutas de 
uma sociedade específica, e não de todas, de modo geral. 
Por fim, para Durkheim, as instituições valorizam e reprodu-
zem as condutas socialmente aceitas, e, não, os sentimen-
tos pessoais, o que torna a alternativa E incorreta.

Questão 77 Caderno A – 82 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Sociologia de Émile Durkheim: dos fatos sociais 
à coesão social (2019, SPE, v. 3, ut. 5, p. 5-7)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é verificar a habilidade 
de o aluno identificar o principal eixo de investigação pro-
posto na Sociologia de Émile Durkheim. Para isso, buscou 
identificar o que é, de fato, específico na sociedade, que 
se difere das outras ciências. Assim, a resposta correta é 
a alternativa (gabarito E), pois ele desenvolveu o conceito 
de fato social, que engloba os modos de agir, pensar e se 
portar que independem da vontade individual. Eles exis-
tem antes do indivíduo, podem ser identificados de forma 
generalizada em determinada sociedade e são impostos 
de forma coercitiva. A alternativa A está incorreta porque 
a regra social é uma característica do fato social. Além dis-
so, para Durkheim, não há que se levar em consideração a 
interioridade, mas, sim, a exterioridade. A alternativa B está 
incorreta porque o conceito de solidariedade mecânica é 
estudado pelo autor para distinguir a divisão do trabalho, 
as características de deliberação e individualidade, estando 
desligado do conceito de fato social. A alternativa C tam-
bém está incorreta, pois a divisão do trabalho é determina-
da por Durkheim nos conceitos de solidariedade orgânica 
e mecânica. As características de interioridade e individuali-
dade não fazem parte do conceito de fato social. A alterna-
tiva D está incorreta por trazer o conceito de solidariedade 
orgânica, que faz parte da divisão do trabalho, e, não, do 
fato social. Além disso, a característica de deliberação não 
faz parte do conceito de fato social.

Questão 78 Caderno A – 81 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 3

Conteúdo: Especificidade da Sociologia (2017, SPE, vol. 1, 
ut. 1, p. 6-8)

Gabarito: A

Comentário: Esse item avalia a habilidade de o aluno 
interpretar as informações do texto acerca da especificidade 
da Sociologia. O texto de Anthony Giddens demonstra 
a importância da Sociologia no sentido de ampliar a 
nossa visão de mundo, apontando a influência das forças 
históricas e sociais e desnaturalizando interpretações 
particularistas ou determinantes sobre o comportamento 
humano. Nesse sentido, a alternativa (gabarito A) está 
correta, pois ressalta o fato de a Sociologia auxiliar na 
interpretação de nossas ações com base no contexto 
sócio-histórico em que estamos inseridos. A alternativa B 
está errada por indicar as experiências individuais como 
fator determinante na configuração das dinâmicas sociais, 
ao passo que a alternativa E rejeita a influência do contexto 
sócio-histórico nos comportamentos individuais. Por fim, 
as alternativas C e D apresentam argumentos que não 
estão relacionados ao texto do autor, indicando que a 
Sociologia permitiria prever os comportamentos humanos 
ou, ainda, que propiciaria uma convivência mais pacífica e 
harmoniosa entre os povos.
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Questão 79 Caderno A – 80 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Divisão do trabalho social: Solidariedades orgâ-
nicas e mecânica (2019, SPE, v. 3, ut. 5, p. 8-9)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender o princípio envolto no conceito 
de solidariedade social. A resposta correta é a alternativa 
(gabarito D) porque, para Durkheim, as sociedades se 
mantêm devido à divisão social do trabalho, em uma 
relação de solidariedade social, na qual cada um exerce 
determinada função e, assim, desenvolve um sentimento 
de pertencimento. A alternativa A está incorreta porque, 
para Durkheim, as relações de amizade servem para 
demonstrar a solidariedade social, mas é na divisão do 
trabalho que se dá a unidade social. A alternativa B também 
está incorreta, pois ele entende que é a consciência de 
coletividade que mantém a coesão social. A alternativa 
C também está incorreta, pois as regras jurídicas são um 
instrumento de controle social usado com o objetivo de 
manter a solidariedade. São, portanto, a materialização 
das regras sociais que estabilizam a solidariedade social. A 
alternativa E está incorreta, pois, para Durkheim, o Estado 
não antecede a sociedade, mas é resultado da unidade 
social.

Questão 80 Caderno A – 79 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 18

Conteúdo: Contribuição de Karl Marx (2019, SPE, v.3, ut. 5, 
p. 11-13)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender os conceitos do sistema capitalista 
e identificar o conceito de mais-valia, como Karl Marx 
descreveu no sistema de produção capitalista em sua obra 
mais importante: O Capital. A resposta correta é a alternativa 
(gabarito B) porque, para Marx, o conceito principal do 
sistema capitalista de produção é a mais-valia. É por meio 
do excedente da força de trabalho, ou seja, da exploração do 
trabalho, que o capitalista mantém o sistema funcionando. 
A alternativa A está incorreta porque a força de trabalho 
é a mercadoria que o trabalhador tem para negociar 
com o dono dos meios de produção, que se apropria do 
excedente dessa força, garantindo lucro. A alternativa C 
está incorreta porque o conceito ao qual Marx se refere não 
é a carga de trabalho por completo, mas o excedente dessa 
carga, da qual o capitalista se apropria para gerar capital. 
A alternativa D também está incorreta, pois a alienação do 
trabalho é resultado da divisão do trabalho. Desse modo, o 
trabalhador não produz um produto, mas faz parte de um. 
Além disso, ele não é dono dos meios de produção, mas 
se torna parte dele. A alternativa E está incorreta porque o 

texto não se refere às questões do direito trabalhista, que, 
na verdade, surgiu como forma de aumentar as garantias 
do trabalhador e diminuir a exploração pelo capital.

Questão 81 Caderno A – 78 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Ética protestante e espírito do capitalismo 
(2019, SPE, v. 3, ut. 6, p. 20 - 21)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno associar a manifestação do pensamento da 
ética protestante com o modo de produção capitalista, 
a qual, segundo a teoria de Max Weber, explica o 
desenvolvimento do sistema capitalista. A resposta correta 
é a alternativa (gabarito A) porque, ao fazer uma ponte entre 
o pensamento da ética protestante e o desenvolvimento 
do capitalismo, Weber percebeu que os protestantes 
tinham regras de conduta e de ordem social e do trabalho 
que eram propícias ao desenvolvimento do capitalismo. 
Entre elas, estava a valorização do trabalho, visto como 
vocação e forma de obter graça divina. O esforço e 
a dedicação se transformavam em lucro, entendido 
como fruto do esforço de cada um, contribuindo para o 
acúmulo de capital. A alternativa B está incorreta, pois o 
protestantismo tinha regras rígidas de conduta, mas não se 
baseava na interpretação da igreja católica. Na verdade, o 
protestantismo objetivava justamente romper com a visão 
católica da época, pois condenava atitudes do papado que 
transformaram a igreja em uma maneira de comercializar a 
fé. Esse é o mesmo equívoco da alternativa C, que também 
associa o protestantismo ao catolicismo. Na verdade, os 
protestantes criticavam os abusos do catolicismo, que 
chegou a usar seu poder para vender as indulgências. A 
alternativa D está incorreta porque o rompimento com 
o catolicismo ocorreu porque a igreja usava o poder do 
clero para comercializar a fé. A alternativa E também está 
incorreta, pois o protestantismo valorizava o trabalho, 
e, não, o acúmulo de bens, consequência de uma vida 
regrada e sem luxo.

Questão 82 Caderno A – 77 Caderno B 

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: O papel da mídia no processo de socialização 
(2017, SPE, vol. 2, ut. 1, p. 17)

Gabarito: D

Comentário: Esse item avalia a habilidade de o aluno 
interpretar as informações contidas no texto sobre o 
papel das instituições socializadoras na formação dos 
indivíduos, abordando especificamente a atuação da 
mídia. A alternativa correta é a (gabarito D), pois aborda 
especificamente o papel da mídia de influenciar a formação 
da identidade dos indivíduos por meio da veiculação de 
comportamentos, costumes e valores. As alternativas A e 
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C estão incorretas, pois o suporte textual ressalta que as 
instituições socializadoras atuam de forma dinâmica, sem 
que uma se sobreponha à outra ou que as substituam. 
Seguindo essa interpretação, a mídia não subverte os 
valores sociais difundidos pelas demais instituições 
socializadoras nem substitui o papel destinado à família na 
socialização dos indivíduos. A alternativa B está incorreta, 
porque o suporte textual não apresenta uma crítica ao 
caráter alienador da mídia; a alternativa E também está 
errada, pois o texto-base não indica que a mídia tenha a 
capacidade de tornar os indivíduos mais propensos à 
convivência pacífica em sociedade.

Questão 83 Caderno A – 76 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: H20

Conteúdo: Dos fatos sociais à coesão social (2019, SPE, v. 3, 
ut. 5, p. 5-7)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno analisar a teoria de Durkheim, que transformou 
a sociedade em uma área específica da ciência, com meto-
dologia de investigação e objeto específico de observação. 
A resposta correta é a alternativa (gabarito D) porque ele 
afirma que o indivíduo é fruto da sociedade. É nela e para 
ela que ele se torna um ser social. Esse processo acontece 
independente de vontade própria, é exterior e generaliza-
do, e é por meio das instituições, como a família e a es-
cola, que todos são moldados de forma coercitiva. Esses 
processos são denominados fato social. A alternativa A está 
incorreta porque as funções e necessidades biológicas não 
são objeto de estudo da sociologia. A alternativa B também 
está incorreta, pois os fenômenos naturais não são obje-
to de estudo da sociologia e não são determinantes para 
moldar a sociedade. A alternativa C está incorreta porque 
a sociologia não estuda somente as relações globais, mas, 
sim, todo e qualquer grupo social que constitui relações 
de convívio entre indivíduos e instituições. A alternativa E 
também está incorreta, pois, para a sociologia, os compor-
tamentos humanos são moldados não pela genética, mas, 
sim, pelo meio social.

FILOSOFIA

Questão 84 Caderno A – 90 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Epistemologia moderna (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, 
p. 4-7)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno comparar um texto mitológico com um texto 
científico, com o intuito de relacionar aspectos culturais da 
mitologia grega aos conceitos epistemológicos. A capaci-

dade de conhecer é o objeto de estudo da Epistemologia. 
De acordo com o primeiro texto, o fogo, trazido por Prome-
teu, relaciona-se à capacidade de conhecer, pois possibilita 
ao ser humano a criação de armas e ferramentas, assim 
como o domínio de técnicas, ou seja, aspectos culturais 
que diferenciam o homem dos demais animais e trazem 
condições de desenvolvimento. No segundo texto, o fogo 
leva ao hábito de cozinhar alimentos, resultando no encur-
tamento do intestino e consequente aumento do cérebro 
humano, propiciando o desenvolvimento intelectual, au-
mentando, desse modo, a capacidade de conhecer. Assim, 
a resposta correta é a alternativa (gabarito C). Exclui-se a 
alternativa A, pois o elemento fogo aparece na narração 
mitológica do primeiro texto atrelado à capacidade de co-
nhecer. Entretanto, o conhecimento mitológico em si não 
está relacionado ao fogo e, embora tenha grande impor-
tância para a história do pensamento, não é investigado 
pela Epistemologia. A evolução do cérebro humano pode 
ter sido resultante do hábito de cozinhar e está relacionada 
ao fogo, de acordo com o segundo texto. No entanto, nem 
o primeiro texto, tampouco a Epistemologia, tratam da evo-
lução biológica, por isso exclui-se também a alternativa B. O 
método científico não é abordado nos textos enunciados, 
não apresentando relações com o fogo. Trata-se de uma 
forma de investigação organizada, constituindo-se dos mé-
todos dedutivo, indutivo, matemático e experimental, o que 
exclui a alternativa D. A dóxa, por sua vez, corresponde ao 
conhecimento advindo de opiniões e foi, na Filosofia Anti-
ga, contraposta ao conhecimento racional, ou seja, episté-
me, excluindo assim a alternativa E.

Questão 85 Caderno A – 89 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 16

Conteúdo: Método experimental (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, 
p. 9)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno identificar técnicas utilizadas na pesquisa científica 
contemporânea que impactam na organização do trabalho 
de pesquisadores, no desenvolvimento e venda de 
remédios. O presidente da Academia Brasileira das Ciências 
(ABC), Luiz Davidovich, observa, no trecho enunciado, 
a ciência como meio de explorar a biodiversidade do 
Brasil para fins práticos, como produção de remédios e 
desenvolvimento econômico brasileiro. Essa ideia pode ser 
relacionada ao pensamento de Francis Bacon, sumarizado 
na máxima “saber é poder”, no qual defendia a relação 
da ciência com a técnica, com o objetivo de utilizar a 
natureza na vida prática, o que faz da alternativa (gabarito 
D) a resposta correta. O filósofo pré-socrático Parmênides 
fundamentou o seu conceito de Ser no pensamento 
imobilista, ou seja, para ele, a realidade era imóvel, eterna 
e imutável. Davidovich vai de encontro a essa ideia, pois 
ao propor utilizar e modificar a natureza através da ciência, 
infere que a realidade pode ser mudada, aproximando-
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se, assim, do conceito mobilista, por isso a alternativa A é 
incorreta. O modelo aristotélico-medieval de ciência propôs 
uma ciência teórica, que apontava Deus como o gerador 
do movimento dos corpos. O método experimental do 
século XVII rompeu com esse modelo e hoje há uma 
ciência empírica, isto é, fundamentada na experiência e 
evidência, o que justifica como incorreta a alternativa B. 
No trecho apresentado, verifica-se a noção de realidade 
empírica, enquanto no racionalismo de Descartes, prioriza-
se a razão em detrimento da experiência para apreensão 
da realidade, fazendo com que a alternativa C também seja 
incorreta. Leibniz foi influenciado por Descartes e defendia 
o racionalismo, isto é, o conhecimento proveniente da 
razão e não dos sentidos. Sua Lógica utilizava símbolos 
para analisar as conclusões dos raciocínios por meio de um 
tipo de cálculo, por isso a alternativa E é incorreta.

Questão 86 Caderno A – 88 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 5

Conteúdo: Método experimental (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, 
p. 9-10)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar o método indutivo, desenvolvido na 
Modernidade, em uma linguagem não verbal, a imagem 
das aves. O método indutivo analisa casos particulares para 
formular uma lei geral. No contexto da imagem apresentada, 
segundo esse método, observa-se o nascimento de cada 
elemento e, verificando que todos nasceram de ovos e, 
sendo todos eles aves, formula-se a lei geral: “todas as aves 
nascem de ovos”, por isso a resposta correta é a alternativa 
(gabarito C).
O método dedutivo, por sua vez, parte de leis gerais para 
explicar casos particulares. Desse modo, a partir da lei geral 
“todas as aves nascem de ovos” e observando que todos os 
elementos da imagem são aves, conclui-se que, nesse caso 
particular, os elementos presentes na imagem nascem de 
ovos, o que exclui a alternativa A. Os demais raciocínios 
não correspondem a nenhum dos métodos, indutivo ou 
dedutivo. “Todos os animais presentes na imagem são 
aves” é uma observação verdadeira da realidade e “todas 
as aves nascem de ovos” é uma lei geral. Já a proposição 
“todos os animais que nascem de ovos são aves” não é uma 
conclusão lógica dessas premissas, mas sim um sofisma, 
ou seja, elaborado de modo a confundir o interlocutor. 
Sabe-se que outros animais além de aves, como répteis, 
anfíbios e peixes, também nascem de ovos, por isso exclui-
se também a alternativa B. A proposição “os elementos 
presentes na imagem nasceram de ovos” é um caso 
particular; a proposição “todos os animais que nascem de 
ovos são aves” é uma premissa falsa; já a afirmação “todos 
os animais presentes na imagem são aves”, é verdadeira, 
o que justifica como incorreta a alternativa D. Por fim, a 
afirmação “os elementos presentes na imagem nasceram 
de ovos” é um caso particular; “todos os elementos são 

animais” é uma observação verdadeira da realidade; já 
a afirmação “todos os animais nascem de ovos” é uma 
afirmação falsa e não é uma conclusão lógica das duas 
afirmações, por isso a alternativa E também é incorreta.

Questão 87 Caderno A – 87 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 5

Conteúdo: Racionalismo: inatismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, 
p. 13-14)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a manifestação do pensamento epis-
temológico de René Descartes. Descartes foi um importan-
te representante do pensamento racionalista e considerava 
a razão como meio seguro de alcançar o conhecimento. 
A visão de mundo cartesiana também se configura como 
uma representação cultural da racionalidade moderna, fun-
dada na subjetividade e desenvolvida posteriormente por 
outras correntes filosóficas e culturais. Segundo o filósofo, 
as ideias inatas, presentes na razão humana, propiciavam 
a apreensão da realidade. Assim, a resposta correta é a al-
ternativa (gabarito B). Priorizava, portanto, a razão e não 
os sentidos para alcançar um conhecimento sólido, o que 
exclui a alternativa A. Defendia o inatismo, ou seja, que a 
razão antecede a experiência, excluindo a alternativa C, 
pois considerava que os sentidos poderiam causar enga-
nos, enquanto as verdades inatas eram eternas, imutáveis e 
universais, superiores às informações obtidas por meio da 
experiência, por isso exclui-se a alternativa D. Desse modo, 
com sua dúvida metódica, submetia as crenças à prova ra-
cional, excluindo também a alternativa E.

Questão 88 Caderno A – 86 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 5

Conteúdo: Método experimental (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, 
p. 9-10)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a concepção moderna de ciência. A 
revolução científica do século XVII marca a passagem do 
pensamento medieval para o pensamento moderno, pro-
porcionando uma nova concepção de ciência, baseada no 
método experimental e tendo Galileu, Bacon e Descartes 
como importantes representantes do período, por isso a 
resposta correta é a alternativa (gabarito E). A concepção 
cosmológica de ciência se deu no período pré-socrático (sé-
culos VII e VI a.C.); esforçou-se para desvincular-se do pen-
samento mítico, debruçando-se sobre questões do mundo 
físico, em busca da arché, o princípio de todas as coisas, o 
que exclui a alternativa A. A concepção platônica de ciên-
cia (427-347 a. C.) fundamentou-se na teoria das ideias, cujo 
fim era alcançar o conhecimento verdadeiro (epistéme) e 
livrar-se da simples opinião (doxa), excluindo então a alter-
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nativa B. Aristóteles (384-322 a. C.), por sua vez, voltou-se ao 
mundo concreto e, em sua ciência, desenvolveu estudos 
de física, astronomia e biologia, utilizando a matemática, a 
observação e a lógica, o que exclui também a alternativa 
C. Por fim, exclui-se a alternativa D, pois no período medie-
val (séculos V ao XV), verifica-se uma concepção teórica 
de ciência, que interpreta a filosofia grega clássica, visando 
conciliar razão à fé cristã.

Questão 89 Caderno A – 85 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 2

Conteúdo: Empirismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, p. 17-21)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno analisar a ideia de tábula rasa, de John Locke, 
bem como a constituição do seu Empirismo, como 
corrente filosófica/epistemológica. Segundo John Locke, 
representante do Empirismo, o conhecimento humano 
era obtido unicamente por meio da experiência. Por isso, 
comparava a mente a uma tábula rasa, como uma folha 
em branco que, ao longo da vida iria sendo preenchida. 
Assim, a resposta correta é a alternativa (gabarito B). Kant, 
com o seu Criticismo, afirmava que o ser humano não 
era capaz de conhecer os objetos em si, mas sim suas 
representações, determinadas por categorias cognitivas, 
excluindo a alternativa A. Para Hume, o conhecimento 
decorria da experiência, mas duvidava da existência de um 
conhecimento seguro, o que justificativa como incorreta a 
alternativa C. Leibniz, por outro lado, defendia o racionalismo 
e o inatismo. Para ele, certas ideias e princípios existiam 
no ser humano antes de existir qualquer experiência, o 
que exclui também a alternativa D. E Bacon, por sua vez, 
estabeleceu o método experimental, fundamentado em 
três etapas: afirmação, negação e comparação, realizadas 
por meio das tábuas de investigação, excluindo a alternativa 
E.

Questão 90 Caderno A – 84 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Criticismo (2019, SPE, vol. 3, ut. 3, p. 22-23)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno comparar uma representação não verbal e o 
conhecimento verbal e discursivo, acerca do aspecto 
cultural do Criticismo kantiano. Segundo Kant, o sujeito não 
tem acesso ao objeto externo em si, mas sim aos fenômenos, 
ou seja, representações da realidade que dependem de 
estruturas mentais subjetivas. Portanto, de acordo com o 
Criticismo, é correto afirmar que “não é possível conhecer 
a árvore em si, mas apenas sua representação”, o que faz 
da alternativa (gabarito A) a resposta correta. A segunda 
afirmação “é possível conhecer a árvore unicamente 
por meio das percepções dos sentidos” refere-se ao 

Empirismo de Locke, que defende o conhecimento por 
meio da experiência, o que exclui a alternativa B. Enquanto 
a terceira afirmação “é possível conhecer a árvore por 
meio dos sentidos”, entretanto, esse conhecimento não 
é confiável”, relaciona-se ao pensamento de David Hume, 
pois, para esse filósofo, não há conhecimento seguro, 
embora ele possa ser obtido pela experiência, o que torna a 
alternativa C incorreta. A quarta afirmação “deve-se duvidar 
tanto da existência quanto da aparência da árvore, pois o 
conhecimento seguro não ocorre por meio dos sentidos, 
mas sim da razão” indica o Racionalismo de Descartes, que 
defende a razão e o inatismo para apreensão da realidade, 
duvidando da percepção dos sentidos, com isso a 
alternativa D também é incorreta. Por fim, o pensamento de 
Francis Bacon pode ser relacionado à quinta afirmação “o 
conhecimento sobre a árvore permite o domínio humano 
sobre ela para sua utilização prática, como a fabricação 
de papel e móveis, por exemplo”, uma vez que o filósofo 
apontava o conhecimento da natureza como possibilidade 
de domínio sobre ela, para fins práticos da humanidade, 
excluindo também a alternativa E.
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GABARITO 
SIMULADO 1ª. SÉRIE | REGULAR

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias

QUÍMICA

Questão 91 Caderno A – 105 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 10

Conteúdo: Funções inorgânicas - ácidos (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 6-12)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno analisar perturbações ambientais, identificando 
fontes, transporte e destino dos poluentes para prever seus 
efeitos em sistemas naturais. A chuva é naturalmente ácida 
devido à presença de gás carbônico na atmosfera. Esse 
gás, quando reage com a água, forma o ácido carbônico, 
um ácido fraco que não causa problemas ambientais. 
Porém, as indústrias, os carros e usinas termelétricas, entre 
outros fatores, lançam gases poluentes na atmosfera, 
como óxidos de nitrogênio e enxofre, que podem formar 
ácidos nítrico, nitroso, sulforoso e sulfúrico. Esses ácidos 
elevam sobremaneira a acidez da chuva. Essa chuva, ao 
cair em ambientes naturais, pode formar uma deposição 
ácida que causa problemas no crescimento de plantas, 
acidificação do solo e aporte de elementos tóxicos em 
florestas, além da acidificação de rios e lagos. Portanto, a 
resposta correta e a alternativa (gabarito A). A alternativa B 
está incorreta, pois a chuva ácida não queima a vegetação, 
nem é responsável pela incidência de doenças tropicais. 
A alternativa C está incorreta, pois não ocorre depósito de 
metais pesados, já que a alteração do pH é decorrente de 
elementos não metálicos. A alternativa D está incorreta, 
pois ocorre deposição ácida devido à presença de H+. A 
alternativa E está incorreta, pois a deposição ácida danifica 
o solo, dificultando o crescimento das plantas.

Questão 92 Caderno A – 104 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Funções inorgânicas - sais (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 21-29)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é investigar a 
habilidade de o aluno utilizar códigos e nomenclatura 
da química para caracterizar o bicarbonato de sódio. Os 
compostos inorgânicos podem ser classificados como 
ácidos, bases, sais e óxidos. Os sais são substâncias que, 
em solução aquosa, se dissociam e liberam ao menos um 

cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH–. No 
caso do bicarbonato de sódio tem-se: NaHCO3(a) à Na+

(aq) + 
HCO3

–
(aq). Desta forma, é correta a alternativa (gabarito C). A 

alternativa A está incorreta, pois ácidos são substâncias que, 
em solução aquosa, aumentam a concentração de íons H+. 
A alternativa B está incorreta, pois bases são substâncias 
que, em meio aquoso, aumentam a concentração de 
íons OH–. A alternativa D está incorreta, pois óxidos são 
compostos binários em que pelo menos um dos átomos é 
o oxigênio. Já a alternativa E está incorreta, pois hidrácidos 
são ácidos que apresentam apenas dois elementos, sendo 
um deles o hidrogênio.

Questão 93 Caderno A – 103 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Funções Inorgânicas - óxidos (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 30-40)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno classificar a magnetita, segundo sua nomen-
clatura oficial. Os óxidos são compostos binários em que 
pelo menos um dos átomos é o oxigênio, sendo ele o 
elemento mais eletronegativo. A magnetita é um mineral 
composto basicamente por ferro e oxigênio, com fórmu-
la Fe3O4. Ela faz parte dos inúmeros minerais formados 
fundamentalmente por óxidos e recebe o nome de óxido 
de ferro. Este óxido é conhecido como óxido misto, pois 
forma-se da associação de dois óxidos diferentes: FeO e 
Fe2O3. Portanto, está correta a alternativa (gabarito C). A 
alternativa A está incorreta, pois o Fe3O4 é um composto 
binário, e o oxigênio é o mais eletronegativo, sendo um 
óxido. A alternativa B está incorreta, pois, para ser um áci-
do, teria de apresentar hidrogênio. A alternativa D está in-
correta, pois, para ser base, deveria apresentar ao menos 
uma hidroxila. A alternativa E está incorreta, pois trata-se 
de um óxido misto e não dióxido, uma vez que, para ser 
dióxido, deveria ter apenas 2 oxigênios e apresentar o 
nome óxido de ferro.

Questão 94 Caderno A – 102 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Funções inorgânicas (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, 
p. 6-13)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade do 
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aluno em utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar os ácidos fluorídrico e fosfórico, mencionado 
no texto. Os ácidos são substâncias que aumentam a 
concentração de cátions H+, quando dissolvidos em água. 
De acordo com a presença ou não de oxigênio, os ácidos 
podem ser classificados em: hidrácidos (apresentam 
apenas hidrogênio) ou oxiácidos (apresentam também 
oxigênio). Já quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, 
podem ser classificados em: monoácidos (contêm apenas 
um hidrogênio ionizável), diácido (contêm dois hidrogênios 
ionizáveis), triácido (três hidrogênios ionizáveis) e 
tetrácido (quatro hidrogênios ionizáveis). Assim, o ácido 
hidrofluorídrico é um hidrácido, e o ácido fosfórico um 
oxiácido. Quanto aos nomes, dependem do ânion com que 
foi ligado: hidrofluorídrico (sal - fluoreto), fosfórico (ânion – 
fosfato). Portanto, está correta a alternativa (gabarito D), HF 
– hidrácido e H3PO4 – oxiácido. A alternativa A está incorreta, 
pois a valência do fosfato é (–) e, portanto, forma composto 
HF. A alternativa B está incorreta, pois HF é um hidrácido, e 
o H3P é o ácido fosfídrico. A alternativa C está incorreta, pois 
não existe o ânion FO3

–, e o HPO3 é o ácido metafosfórico. A 
alternativa E está incorreta, pois o hidrogênio forma cátion 
H+, tornando a fórmula HF, e o H4P2O7 é o ácido pirofosfórico.

Questão 95 Caderno A – 101 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Hidrogênio (2017, SPE, vol. 2, ut. 3, p. 13)

Gabarito: E

Comentário: Esse item investiga a habilidade de o 
aluno avaliar as vantagens do uso do hidrogênio como 
combustível. Nesse contexto, apresenta-se ao aluno 
um texto que aborda as características do elemento 
hidrogênio e de seu gás como combustível. Com base 
nessas informações e em seus conhecimentos, o aluno 
deve verificar qual a principal vantagem do uso desse 
combustível e concluir que a alternativa correta é a (gabarito 
E). Ao marcar a alternativa A, o aluno se equivoca, pois a 
platina é o metal mais raro e caro do mundo, sendo inviável 
sua utilização; ao assinalar a B, incorre em erro porque 
uma das principais dificuldades do uso de combustíveis 
alternativos é o domínio da indústria petrolífera sobre a 
economia e a política nessa área; ao optar pela afirmativa 
C, também incide em erro, pois os custos e a logística no 
transporte, a sua obtenção e estocagem são ainda muito 
elevados; ao assinalar a D, equivoca-se porque, ao ser 
obtido por meio dos combustíveis fósseis, o hidrogênio 
continua sendo eliminado pelos gases tóxicos; porém, em 
menor quantidade.

Questão 96 Caderno A – 100 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 25

Conteúdo: Reações inorgânicas (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 44-54)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno classificar a reação química que ocorre entre 
a ureia e oxido de nitrogênio.  Durante uma reação 
química, ocorre o consumo dos reagentes e a formação 
dos produtos. Isso pode ser representado através de uma 
equação química, que mostra quais reagentes estão sendo 
consumidos e quais produtos estão sendo formados. Com 
base no número de reagente e o de produtos, as equações 
químicas podem ser classificadas em síntese (reação de 
adição), análise (decomposição), simples troca e dupla troca. 
Algumas reações apresentam mais de uma classificação. 
Na reação do óxido de nitrogênio com ureia, ocorre a dupla 
troca (onde o nitrogênio da ureia tira o oxigênio do NO, 
formando N2; e o oxigênio tira H2 da ureia, formando CO2) e 
a síntese (onde o H2 reage com O2 formando água). Desta 
forma, está correta a alternativa (gabarito C). A alternativa 
A, está incorreta, pois não há reação decomposição nesta 
reação. A alternativa B está incorreta, pois ocorre dupla troca 
e síntese, já que se formam novas substâncias compostas. 
A alternativa D está incorreta, pois análise e decomposição 
são sinônimos e não ocorrem nesta reação. A alternativa E 
está incorreta, pois não ocorre reação de decomposição, 
mas sim síntese e dupla troca.

Questão 97 Caderno A – 99 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 17

Conteúdo: Estequiometria - balanceamento de equações 
químicas (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 44-45)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item avaliar a habilidade 
de o aluno relacionar a reação de liberação de energia 
da equação geral da respiração celular para balancear 
e calcular seus coeficientes estequiométricos. Todas as 
reações químicas podem ser representadas por meio 
de equações químicas. Nas equações, as substâncias 
que reagem são chamadas de reagentes e ficam do 
lado esquerdo da seta; já as substâncias formadas são 
chamadas de produtos e ficam do lado direito da equação. 
Seguindo a Lei da conservação das massas, uma equação 
química deve apresentar o mesmo número de átomos 
nos reagentes e produtos. Para tanto, é necessário fazer o 
balanceamento dessa equação. O balanceamento garante 
que o número de átomos de cada elemento permaneça 
constante em ambos os lados, e pode ser feito por tentativa, 
acertando os coeficientes estequiométricos de modo a 
acertar as quantidades. Começa-se pelo elemento que 
aparece em menor quantidade e, então, vai se acertando 
os demais, tomando o cuidado de deixar o oxigênio e 
hidrogênio por último (já que, na maior parte das equações, 
eles acabam por se acertar). A equação geral da respiração 
celular ficará corretamente balanceada da seguinte forma: 
1C6H12O6 + 6O2 à 6CO2 + 6H2O + 38ATP. Somando-se os seus 
coeficientes, tem-se: 1 + 6 + 6 + 6 = 19. Portanto, está correta 
a alternativa (gabarito C). A alternativa A está incorreta, pois, 
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para que a soma desse 4, não foi considerada a equação 
balanceada. A alternativa B está incorreta, pois há de se levar 
em consideração que, para a glicose, tem-se coeficiente 1, 
e a soma dará 19. A alternativa D está incorreta, pois não 
se considerou a equação balanceada. A alternativa E está 
incorreta, pois a soma levou em consideração 38 mols de 
ATP, que não deve entrar na soma por se tratar de energia.

Questão 98 Caderno A – 98 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 3

Conteúdo: Química: a matéria e suas características (2018, 
SPE, vol. 1, ut. 1, p. 6)

Gabarito: B

Comentário: Esse item investiga a habilidade de o aluno 
estabelecer a relação entre situações do cotidiano e a 
definição da ciência química. Com esse objetivo, apresenta-
se um trecho do texto Química é vida, o qual expõe 
exemplos bem comuns de reações químicas que ocorrem 
em nosso organismo e em outros seres vivos. Portanto, o 
aluno precisa reconhecer que as diferentes substâncias 
presentes em nosso organismo sofrem transformações. 
Com base nessa interpretação, faz-se necessário o estudo 
da Química para entender o funcionamento do nosso 
organismo, pois ela estuda a matéria e suas transformações 
(gabarito B). Ao considerar a alternativa A, o aluno considera 
que, nos fenômenos físicos, ocorrem as transformações 
da matéria; ao marcar a C, restringe o estudo das reações 
químicas, deixando de lado a composição, as propriedades 
e as características da matéria; ao marcar a D, incorre 
em erro, pois, em nenhum momento, o texto refere-se ao 
estudo das formas de energia; ao assinalar a E, comete o 
mesmo erro da alternativa C, restringindo-se ao estudo da 
composição, uma vez que há outras variáveis envolvidas 
na compreensão da Química.

Questão 99 Caderno A – 97 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Reações inorgânicas (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 43-45)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno utilizar códigos e nomenclatura da química 
para caracterizar transformações de síntese e análise. 
A calcinação do calcário é uma reação endotérmica 
em que apenas um reagente sofre decomposição na 
presença de energia. Neste caso, a energia provém das 
altas temperaturas dos fornos de produção da cal. Já a 
cal hidratada é fruto da adição de água ao óxido de cálcio, 
que reagem formando o hidróxido de cálcio. Desta forma, 
está correta a alternativa (gabarito E), tendo em vista que a 
equação I mostra a calcinação do calcário e é uma reação 
de decomposição; e a reação II é a hidratação do óxido de 
cálcio, sendo uma reação de síntese. A alternativa A está 

incorreta, pois a equação I é de decomposição; e a II de 
síntese e não dupla troca, já que não há formação de dois 
reagentes. A alternativa B está incorreta, pois a equação I 
é de decomposição e não simples troca, pois há apenas 
um reagente; e a equação II é de síntese e de não análise, 
já que não há decomposição de reagentes. A alternativa 
C está incorreta, pois a equação I é de decomposição. A 
alternativa D está incorreta, pois, conforme explicado, a 
equação I é de decomposição, e a II de síntese.

Questão 100 Caderno A – 96 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Indicadores de ácido base (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 17)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno utilizar códigos e nomenclatura da química para 
classificar materiais, substâncias ou transformações quími-
cas. Utilizando a tabela das cores dos indicadores em dife-
rentes pHs, pode-se identificar cada uma das substâncias, 
pois elas apresentam caráter ácido-base diferentes. O HC 
é um ácido forte, o NaOH é uma base forte, o NH4C é um 
sal ácido e o NaC é um sal neutro. Desta forma, quando se 
usa os indicadores, tem-se: substância 1, pH menor que 3,1 
(HC); substância 2, pH maior que 7,6 (NaOH); substância 3, 
pH maior que 4,4 e menor que 6 (NH4C); e substância 4, pH 
entre 6 e 7,6 (NaC). Portanto, está correta a alternativa (ga-
barito B). A alternativa A está incorreta, pois o NaC é um sal 
neutro. A alternativa C está incorreta, pois o NaOH é uma 
base pH maior que 7,6. A alternativa D está incorreta, pois 
o NaOH é uma base pH maior que 7,6. A alternativa E está 
incorreta, pois o NaOH é uma base pH maior que 7,6.

Questão 101 Caderno A – 95 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Funções inorgânicas - sais. (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 21-29)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno utilizar códigos e nomenclatura da química para 
caracterizar os diferentes tipos de sais e sua classificação. 
A nomenclatura dos sais, dependo dos íons que o formam, 
é dada pelo nome do ânion, seguido da palavra “de” e, de-
pois, o nome do cátion. Desta forma, o fluoreto de sódio é 
composto pelo cátion sódio (Na+) e pelo ânion fluoreto (F–). 
Sua fórmula, portanto, será NaF. Já o carbonato de cálcio é 
formado pelo cátions cálcio (Ca2+) e pelo ânion carbonato 
(CO3

–). Sua fórmula, portanto, será CaCO3. Quanto à classi-
ficação dos sais, elas podem ser de acordo com a nature-
za dos íons ou quanto ao número de elementos químicos. 
Neste caso, a classificação que aparece é de acordo com o 
número de elementos que o constitui e, portanto, o NaF é 
binário (2 elementos) e o CaCO3 é ternário (3 elementos). 
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Assim, está correta a alternativa (gabarito A). A alternativa B 
está incorreta, pois o CaF2 é o fluoreto de cálcio, e o Ca(OH)2 
o hidróxido de cálcio. A alternativa C está incorreta, pois o 
NaF é binário, e o CaCO3 é ternário. A alternativa D está in-
correta, pois a fórmula do fluoreto de sódio é NaF, e o CaC 
é o carbeto de cálcio. A alternativa E está incorreta, pois o 
sódio não é representado pela letra S, e o CaSO3 é o sulfato 
de cálcio.

Questão 102 Caderno A – 94 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 18

Conteúdo: Reações químicas. (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 54-
55)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é investigar a habilidade 
de o aluno analisar as propriedades químicas de produtos 
e procedimentos tecnológicos, em especial bases utilizadas 
em reações de dupla-troca. Existem várias maneiras de 
classificar uma equação química, isso depende do número 
de reagentes e produtos formados, bem como se essas 
substâncias são simples ou compostas. As reações de 
dupla-troca são aquelas em que os reagentes são duas 
substâncias compostas e formam outras duas substâncias 
também compostas. No caso da saponificação, o óleo é 
uma substância composta que reage com o hidróxido de 
sódio, também composto, formando o glicerol (composto) 
e o sabão (composto). Desta forma, a equação é do tipo 
dupla-troca. O NaOH é uma base, por apresentar hidroxila. 
Assim, está correta a alternativa (gabarito B). A alternativa A 
está incorreta, pois o NaOH tem caráter básico, e a reação 
é de dupla-troca. A alternativa C está incorreta, pois o 
NaOH não é um sal, e a reação não é de síntese, já que há 
duas substâncias compostas nos reagentes e produtos. A 
alternativa D está incorreta, pois trata-se de uma base, e a 
reação tem dois reagentes sendo, assim, de dupla-troca. A 
alternativa E está incorreta, pois o NaOH é uma base.

Questão 103 Caderno A – 93 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 17

Conteúdo: Modelo de Rutherford: a presença de um nú-
cleo (2017, SPE, vol. 1, ut. 2, p. 38)

Gabarito: E

Comentário: Esse item investiga a habilidade de o aluno 
identificar as conclusões de Rutherford com base no 
experimento realizado por ele para o modelo atômico. 
Para tanto, apresenta uma ilustração do experimento 
realizado pelo cientista. A tarefa do aluno é verificar qual 
das alternativas refere-se corretamente ao comportamento 
das partículas representadas por “a”, “b” e “c” e, com base 
em seus conhecimentos, concluir que a alternativa correta 
é a (gabarito E). Ao assinalar a alternativa A, o aluno se 
equivoca, pois a maioria das partículas atravessa a lâmina, 
devido à presença de um grande espaço vazio no átomo; 

ao considerar a B, incorre em erro porque poucas partículas 
sofriam repulsão por causa do núcleo denso e pequeno; ao 
escolher a C, equivoca-se, pois o núcleo apresenta carga 
positiva; ao escolher a D, também se equivoca porque as 
partículas, por serem de carga positiva, eram atraídas por 
cargas negativas.

Questão 104 Caderno A – 92 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 17

Conteúdo: Funções inorgânicas – óxidos (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 5, p. 33-37)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno associar as informações apresentadas no su-
porte para concluir os impactos ambientais causados pelos 
óxidos. O dióxido de carbono é um dos gases responsáveis 
pelo efeito estufa indispensável à manutenção da vida no 
planeta. Porém, o excesso de CO2 tem provocado aumento 
de sua concentração, segurando a energia vinda do sol por 
muito mais tempo do que o necessário, elevando a tempe-
ratura média do planeta. Uma evidência desse fenômeno é 
o derretimento generalizado do gelo nas extremidades da 
Terra, o que provoca aumento do nível do mar e extinção 
de locais adequados para sobrevivência de ursos polares 
(agora ameaçados de extinção). Desta forma, está corre-
ta a alternativa (gabarito D). A alternativa A está incorreta, 
pois, com o aumento das emissões, a temperatura média 
da Terra se eleva, trazendo efeitos negativos para todas as 
espécies. A alternativa B está incorreta, pois o CO2 não é 
arrastado para os polos, mas sim para a atmosfera de for-
ma generalizada. A alternativa C está incorreta, pois o CO2 
não afeta a camada de ozônio, mas sim engrossa a camada 
responsável pelo efeito estufa. A alternativa E está incorre-
ta, pois, apesar do CO2 ser importante para o planeta, seu 
excesso é prejudicial, pois aumenta a temperatura da Terra.

Questão 105 Caderno A – 91 Caderno B

Competência – ENEM: 7

Habilidade – ENEM: 25

Conteúdo: Equações químicas e balanceamento (2019, 
SPE, vol. 3, ut. 5, p. 44-45)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno determinar a conservação da matéria em 
uma reação química. As reações químicas podem ser 
representadas por meio de equações química. Essas 
equações, por sua vez, precisam ser adequadamente 
balanceadas para que seja garantido o mesmo número de 
átomos nos reagentes e nos produtos. A queima da gasolina 
é uma reação de combustão, onde a substância que reage 
com o pentano, nesse caso, é o oxigênio. Isto é dado pela 
equação balanceada: C5H12(l) + 8O2(g) à 5CO2 + 6H2O. Dessa 
forma, o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 8, 
enquanto o do pentano é 1. Assim, está correta a alternativa 
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(gabarito A). A alternativa B está incorreta, pois não há 
consumo de água, mas sim produção. A alternativa C está 
incorreta, pois, na combustão do pentano, ao se consumir 1 
molécula de pentano, formam-se 5 de CO2. A alternativa D 
está incorreta, pois o coeficiente estequiométrico da água 
é 6, e do gás carbônico 5. A alternativa E está incorreta, pois 
a reação consome 8 moléculas de água.

FÍSICA

Questão 106 Caderno A – 120 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Teorema do Impulso e da variação da Quanti-
dade de Movimento (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 48-49).

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno empregar o Teorema do Impulso para avaliar os 
efeitos físicos em uma colisão de automóveis. A resposta 
correta é (gabarito B), pois carrocerias que possuem maior 
capacidade de deformação, garantem um maior interva-
lo de tempo para desacelerar o veículo até que ele pare 
completamente. Isto porque o Teorema do Impulso define 
que: I Q= ∆ , onde I F t= ⋅∆ , e, nessa relação, força e tempo 
são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto 
maior o tempo de duração da colisão, menor será a inten-
sidade da força trocada pelos dois veículos. A afirmativa A 
está incorreta, pois a variação da quantidade de movimen-
to não sofre alteração devido ao impulso do movimento 
ser constante. A afirmativa C está incorreta, pois o Teore-
ma do Impulso estabelece uma relação de proporcionali-
dade entre as grandezas físicas impulso e quantidade de 
movimento ( I Q= ∆ ), ou seja, se o impulso é constante, a 
quantidade de movimento também se mantém constante, 
aumentando, assim, o tempo de contato e diminuindo a 
intensidade das forças trocadas entre os veículos. A afirma-
tiva D está incorreta, pois, segundo o Teorema do Impulso 
( I Q= ∆ ), a variação da quantidade de movimento e o im-
pulso se mantém constantes. As grandezas físicas que ga-
rantem essa condição são: variação do tempo de contato 
e intensidade da força trocada entre os veículos ( I F t= ⋅∆ ). 
Isso significa que quanto maior o tempo de contato, menor 
a intensidade da força aplicada. Ou seja, a quantidade de 
movimento não pode ser nula. A afirmativa E está incor-
reta, pois a energia absorvida é maior durante a colisão, o 
que aumenta o tempo de contato entre os veículos. Logo, 
a intensidade do impulso trocado entre os veículos é cons-
tante, diminuindo, assim, a intensidade da força.

Questão 107 Caderno A – 119 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Sistemas conservativos (2018, EDP, v. 3, ut. 6, 
p. 31-34)
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Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno classificar as transformações de energia 
ocorridas em cada situação da figura que descreve o 
movimento de um ginasta de trampolim. A resposta correta 
é a alternativa (gabarito E), indicando que em I – a energia 
potencial gravitacional é convertida em energia potencial 
elástica, na situação II – a energia cinética é transformada 
em energia potencial elástica e na posição III – a energia 
potencial gravitacional é convertida em energia cinética. 
A alternativa A está incorreta porque, em II, a energia que 
atua é a cinética. A alternativa B se equivoca ao considerar 
que, em II, a energia potencial gravitacional se transforma 
em potencial elástica, quando, na verdade, é a energia 
cinética que se transforma. A alternativa C está incorreta 
porque, em III, a energia é a potencial gravitacional e não a 
cinética. Na alternativa D, o erro consiste em não se referir 
à energia cinética em I.

Questão 108 Caderno A – 118 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Sistemas conservativos (2018, EDP, v. 3, ut. 6, 
p. 31-34)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno associar as conversões de energia que ocor-
rem no processo produção de energia elétrica em usinas 
hidrelétricas. A alternativa correta é a alternativa (gabarito 
B), pois, quando as comportas são acionadas, a água que 
se encontra armazenada na represa adquire velocidade 
suficiente para fazer girar as hélices das turbinas que mo-
vimentam o gerador de eletricidade. A alternativa A, está 
incorreta pois indica que a energia armazenada na represa 
é a cinética, porém a energia cinética não pode ser armaze-
nada, ela só existe quando há um movimento efetivo, nesse 
caso a movimentação das águas. A energia armazenada na 
represa é a potencial gravitacional. Na afirmativa C, o erro 
está em considerar a energia que movimenta as turbinas 
como sendo a potencial gravitacional, quando, na realida-
de, a energia associada ao movimento é a cinética. Em D, 
o erro está em considerar que a energia associada ao mo-
vimento da água pelo canal é a potencial elástica, sendo 
que a energia cinética é a responsável por movimentar a 
água que escoa pelo canal até as turbinas. A alternativa E 
está incorreta por considerar a energia potencial elástica 
como parte do processo de obtenção da energia elétrica 
nas hidrelétricas. O que acontece, na verdade, é a conver-
são de energia potencial gravitacional em energia cinética 
para, depois, a conversão em energia elétrica.

Questão 109 Caderno A – 117 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Energia mecânica (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 19-21)
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Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno identificar as transformações de energia ocorridas 
em cada situação, observando a imagem e caracterizando 
as modalidades de energia do movimento do pêndulo. A 
resposta correta é a alternativa (gabarito A), pois, em III, 
o pêndulo sofre a ação da energia potencial, que, em I, é 
transformada em energia cinética e, em II, é transformada 
novamente em energia potencial. A alternativa B se 
equivoca em considerar que, em III, há a ação da energia 
cinética, pois a energia que atua é a potencial. A alternativa 
C está incorreta porque considera que apenas a energia 
cinética está atuando em todos os trechos, mas, também, 
há a ação da energia potencial. Na alternativa D, o equívoco 
é considerar que, no trecho I, é a energia potencial que está 
atuando, quando, na verdade, é a potencial. A alternativa E 
está incorreta por apontar que, em II, há ação da energia 
cinética, pois a energia que está atuando é a energia 
potencial.

Questão 110 Caderno A – 116 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 18

Conteúdo: Colisões (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 50-57)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno identificar a variação da quantidade de movimento 
em uma colisão frontal com e sem o uso de airbag. A 
resposta correta é a alternativa (gabarito A), pois ambos 
os motoristas têm a mesma massa e a mesma velocidade 
inicial. Logo, sofrem a mesma variação da quantidade de 
movimento. A alternativa B está incorreta, pois os tempos 
de colisão são distintos devido ao uso do airbag por um dos 
veículos. O uso do airbag amortece o impacto, aumentando, 
assim, o tempo de contato e diminuindo a intensidade da 
força trocada entre o airbag e o motorista.  A alternativa C 
está incorreta, pois a intensidade da força média exercida 
sobre o motorista com airbag é menor, uma vez que o 
intervalo de tempo é maior. Desse modo, a alternativa D 
também está incorreta. A alternativa E está incorreta, pois 
o módulo da quantidade de movimento se determina pelo 
produto da massa pela velocidade e, segundo o enunciado 
da questão, os dois motoristas apresentam massas e 
velocidades iguais.

Questão 111 Caderno A – 115 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Força centrípeta (2017, SPE, vol. 1, ut. 2, p. 56)

Gabarito: A

Comentário: Para resolver esse item, o aluno deve saber 
relacionar o movimento circular de objetos como sendo 
causado por uma força que modifica a sua trajetória. Essa 
força é denominada força centrípeta (gabarito A). Ao esco-
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lher a alternativa B, o aluno entende que existe uma força 
de atrito entre a boleadeira e as cordas; ao marcar a C, re-
laciona força com peso, pois o peso também é uma força 
de interação entre a massa e a aceleração da gravidade; ao 
assinalar a D, entende que tal força é a força de tração, pois 
essa força surge em fios inextensíveis, e realmente ocorre 
nesse caso, porém, não pode ser considerada, pois a força 
de tração é a reação da força que a mão exerce sobre a 
corda; ao escolher a E, confunde o conceito de força tan-
gencial, pois esta ocorre no sentido do movimento da bo-
leadeira, e o que foi solicitado é a força no sentido da corda.

Questão 112 Caderno A – 114 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Colisões (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 50-57)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno associar os efeitos da colisão das bolas de 
sinuca com o Teorema do Impulso, supondo que o sistema 
é isolado e que a quantidade de movimento se conserva. 
Analisando as afirmações com base no Teorema do 
Impulso, a resposta correta é a alternativa (gabarito A), pois, 
quanto maior o tempo de contato de colisão, menor a força. 
A alternativa B está incorreta, pois a força média sofrida 
pelas bolas ao colidirem com qualquer parte da mesa 
tende a diminuir com o aumento do intervalo de tempo de 
contato entre os corpos. A alternativa C está incorreta, pois 
o tempo não é um fator determinante no fato de a variação 
da quantidade de movimento das bolas de sinuca serem 
iguais ao impulso. Esse fator depende da intensidade da 
força. A alternativa D se equivoca ao considerar que a 
variação da quantidade de movimento é menor durante a 
colisão, uma vez que o impulso é constante. Sendo assim, 
a variação da quantidade de movimento das bolas deve 
permanecer constante. A alternativa E está incorreta por 
considerar que a colisão é inelástica, sendo que o sistema 
é conservativo.

Questão 113 Caderno A – 113 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Leis de Newton (2018, SPE, vol. 1, ut. 2, p. 51)

Gabarito: B

Comentário: O item faz associações cotidianas com a 
compreensão das Leis de Newton. Nele, o aluno precisa 
interpretar a essência de cada lei com situações vividas ou 
observadas no seu dia a dia. A interpretação correta dos 
fatos conduz às seguintes conclusões: a Lua orbita a Terra 
pelo fato de os corpos exercerem forças mútuas entre si 
(R3); um corpo é projetado para a frente em uma freada 
brusca porque sua tendência natural era a de preservar seu 
estado original de movimento (S2); e um veículo reduz a 
velocidade a partir do instante em que uma força contrária 
à sua direção de movimento passa a atuar sobre ele (T1) 
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(gabarito B). A escolha por uma das demais alternativas – A, 
C, D ou E – se traduz numa dificuldade encontrada pelo 
aluno em realizar tais associações, sugerindo que ainda 
não consegue, de forma clara, ver relações entre fatos 
cotidianos e as Leis de Newton.

Questão 114 Caderno A – 112 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Sistemas conservativos (2018, EDP, v. 3, ut. 6, 
p. 31-34)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno classificar a conversão de energia que ocorre 
no funcionamento do barquinho pop-pop, utilizando 
conceitos de sistemas conservativos. A resposta correta é 
a alternativa (gabarito A), pois o princípio físico envolvido 
na movimentação do barquinho é a conversão da energia 
térmica da chama da vela em energia mecânica (cinética). 
Na afirmativa B, o erro está em considerar o elástico como 
o elemento que causa o movimento do barco, o que 
pode ter levado o aluno a pensar que existe a conversão 
de a energia potencial elástica em energia cinética do 
movimento. Porém, o elástico apenas prende os elementos 
que constituem o experimento. Na alternativa C, o equívoco 
consiste em considerar que as reações químicas, durante a 
queima da vela, são as responsáveis pela movimentação 
do barco. Apesar dessa reação realmente acontecer, não 
é a transformação de energia química em térmica que 
caracteriza o movimento. A alternativa D está incorreta 
por considerar que a energia mecânica se transforma em 
energia cinética, sendo que, na verdade, a energia mecânica 
é uma modalidade de energia, que pode ser dividida em 
dois tipos: energia potencial e energia cinética. Portanto, 
a energia cinética é a energia mecânica do movimento 
dos corpos. A alternativa E está incorreta, pois a energia 
luminosa não é convertida em movimento, mas a térmica 
é convertida em cinética.

Questão 115 Caderno A – 111 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Energia mecânica (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 19-21)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno identificar os tipos de energia mecânica presentes 
em um movimento de um carrinho de montanha russa a 
partir do Princípio da Conservação da Energia. A resposta 
correta é a alternativa (gabarito A), que indica que no ponto 
mais alto do trajeto I, há a presença de energia potencial 
gravitacional. Já no trajeto II, no looping, para realizar a 
trajetória invertida (parte interna da curva), o carrinho deve 
apresentar uma velocidade mínima para poder descrever 
a curva sem despencar do ponto mais alto. Sendo assim, 
nesse ponto, o carrinho apresenta, além de energia 
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potencial gravitacional, energia cinética. A alternativa B está 
incorreta, pois afirma que, no ponto mais alto do trajeto 
I, o carrinho apresenta energia cinética. No entanto, há 
somente a presença da energia associada à sua posição, 
que é a potencial gravitacional. Outro equívoco está em 
considerar que em II, no looping, a velocidade deve ser 
máxima, quando, na verdade, o carrinho deve apresentar 
uma velocidade mínima para poder descrever a curva. 
A alternativa C está incorreta, pois o looping do trajeto II, 
por precisar de uma velocidade mínima para descrever a 
curva, deve apresentar energia potencial gravitacional e 
cinética, simultaneamente. A alternativa D está incorreta, 
pois considera que no ponto mais baixo do trajeto I a 
energia cinética é menor do que no ponto mais alto. Porém, 
sendo um sistema conservativo, toda a energia cinética 
que se apresenta no ponto mais baixo (energia máxima) 
é convertida em energia potencial gravitacional no ponto 
mais alto. Assim, a energia cinética é mínima nesse ponto. 
A afirmativa E está incorreta, pois considera a presença da 
energia potencial elástica no movimento dos dois trajetos. 
Porém, esse tipo de energia mecânica está presente em 
corpos que sofrem uma deformação efetiva, como as 
molas e elásticos. Durante os movimentos realizados pelo 
carrinho, por sua vez, pelo fato de a energia mecânica ser 
conservada, há apenas as energias cinética e potencial 
gravitacional.

Questão 116 Caderno A – 110 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 18

Conteúdo: Energia mecânica (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 19-21)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno aplicar o princípio da conservação da energia no 
movimento de um carrinho de montanha russa, calculando 
sua velocidade máxima no ponto II e verificando a energia 
envolvida nos três pontos. A resposta correta é a alternativa 
(gabarito D) porque, considerando que nos pontos I, II e III a 
energia mecânica se conserva, é possível afirmar que não 
há ação de forças dissipativas no movimento do carrinho. 
Para determinar o valor da velocidade, deve-se aplicar o 
princípio da conservação da energia mecânica nos pontos 
I e II:

E EmA mB=

E E E EpA cA pB cB+ = +

m g h m g h
m v

A B⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ + ⋅
0

2

2

10 45 10 40
2

2

⋅ = ⋅ + v

450 400 2 2−( )⋅ = v
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Quanto à energia envolvida em cada ponto, no ponto I 
existe apenas energia potencial; em II, há a energia cinética 
e a energia potencial gravitacional; e, em III, energia 
potencial gravitacional e energia cinética no looping. Na 
alternativa A, o equívoco está na velocidade do carrinho 
no ponto II. Para tanto, o aluno pode ter considerado que, 
no ponto II havia apenas energia potencial gravitacional, 
considerando a energia cinética nula, indicando velocidade 
igual a 0 km/h. As energias envolvidas em cada ponto 
também estão incorretas. Na alternativa B, o erro está no 
valor da velocidade do carrinho no ponto II. Para tal erro, o 
aluno pode ter confundido o conceito de velocidade com 
o de deslocamento e somado as alturas de cada ponto 
da montanha russa, atribuindo a unidade de medida de 
velocidade para elas. Além disso, há também o erro das 
energias envolvidas em cada ponto. Na alternativa C, o 
equívoco está no valor da velocidade em II. Para tal erro, 
o aluno pode ter considerado que a altura do ponto II 
correspondia à velocidade. Além disso, os três pontos não 
apresentam somente energia potencial, pois há energia 
cinética nos pontos II e III, devido à presença da velocidade 
nesses pontos. Por fim, na alternativa E, o cálculo da 
velocidade está incorreto. Para esse equívoco no cálculo, 
o aluno pode ter confundido as grandezas físicas altura e 
velocidade, atribuindo o valor da altura para a velocidade. 
Apesar do erro de cálculo, as energias envolvidas em cada 
ponto estão corretas.

Questão 117 Caderno A – 109 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 3

Conteúdo: Terceira Lei de Newton (2017, SPE, vol. 1, ut. 2, 
p. 51)

Gabarito: C

Comentário: Nesse item, é investigada a interpretação da 
Terceira Lei de Newton. O assunto do item traz uma faceta 
interessante, ou seja, muitos alunos sabem de cor o que 
diz a Terceira Lei de Newton, porém muitas vezes erram 
na sua interpretação. Na situação apresentada, o fato de 
as forças serem de mesma intensidade, de mesma direção 
e de sentidos opostos faz com que formem um par ação 
e reação, o que não é verdade, pois ainda há a condição 
de que tais forças sejam de mesma natureza e atuem 
em corpos diferentes entre si (gabarito C). Ao marcara 
alternativa A, o aluno não está levando em conta que as 
forças não podem estar aplicadas no mesmo corpo; ao 
escolher a B, desconhece que as intensidades devem ser as 
mesmas; a escolha pela D está associada à confusão entre 
direção e sentido e à não percepção de que as forças estão 
aplicadas no mesmo corpo; ao assinalar a alternativa E, o 
aluno demonstra que conhece a lei, porém não consegue 
interpretá-la.

Questão 118 Caderno A – 108 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 17

Conteúdo: Teorema do Impulso e variação da quantidade 
de movimento (2018, EDP, v. 3, ut. 6, p. 48-49)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno associar as informações de um gráfico com o 
Teorema do Impulso, identificando os impactos sofridos 
pelos motoristas em uma colisão. Para tanto, considerou-
se a mesma aceleração do veículo nas duas situações. 
A alternativa correta é (gabarito A), pois, segundo o 
Teorema do Impulso, I Q= ∆ , onde I F t= ⋅∆ . Para isso o 
aluno deve considerar que a força aplicada depende de 
uma aceleração, elemento indicado no gráfico, em que 
F m aR = ⋅ . Portanto quanto maior a aceleração, maior será 
a força aplicada. Pelo gráfico, o motorista que não utilizou 
o airbag apresenta maior aceleração, logo a força aplicada 
sobre ele é maior. A alternativa B está incorreta, pois veículo 
e motorista não apresentam a mesma aceleração. O que 
pode ter levado o aluno a esse equívoco é a confusão entre 
o Teorema do Impulso, onde o impulso é igual a variação 
da quantidade de movimento, e o Princípio da Inércia, que 
estabelece que os corpos tendem a manter seu estado de 
movimento, mantendo a mesma velocidade. Agora, se o 
aluno considerou a mesma força, pode ter confundido o 
conceito de força com o de velocidade. Na alternativa C, 
o erro está em não considerar que, a partir da análise do 
gráfico, é possível notar que os motoristas apresentam 
acelerações distintas, implicando em intensidades de forças 
distintas aplicadas a eles durante a colisão. A alternativa D 
está incorreta, pois, para manter o impulso constante, a 
variação da quantidade de movimento também deve ser 
constante. Logo, as grandezas físicas que sofrem alteração 
para manter essa condição são a força e o intervalo de 
tempo. O equívoco da alternativa E está em desconsiderar 
o Teorema do Impulso e admitir que a aceleração e a 
força aplicada ao motorista sem o airbag são grandezas 
inversamente proporcionais. No entanto, como o motorista 
sem o airbag está sujeito à maior aceleração, apresenta 
também a maior força aplicada sobre ele.

Questão 119 Caderno A – 107 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Sistemas conservativos (2018, EDP, v. 3, ut. 6, 
p. 31-34)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar, no movimento do bungee jump, 
quais são os tipos de energia mecânica que atuam em cada 
trecho da queda. A resposta correta é a alternativa (gabarito 
A), pois, no bungee jump, ocorre a transformação de três 
energias durante a queda: ao cair, o praticante diminui a 
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intensidade da energia potencial gravitacional e aumenta 
sua energia cinética. Posteriormente, então, há a conversão 
em energia elástica. A alternativa B está incorreta, pois no 
início do movimento, o atleta está submetido apenas à 
energia potencial gravitacional. Para tal erro, o aluno pode 
ter considerado a energia potencial elástica. Porém, essa 
energia só se apresenta quando a corda está deformada. O 
erro da alterativa C está em considerar que há velocidade 
associada ao ponto mais baixo da queda – quando a corda 
está esticada. Porém, nesse ponto, a velocidade é nula, 
não havendo energia cinética. O equívoco da D está em 
considerar que na metade da trajetória a corda já está 
esticada, apresentado energia potencial gravitacional. 
Porém, durante a queda, há energia potencial gravitacional 
sendo convertida em energia cinética. Assim, à medida 
que a altura diminui, a energia cinética aumenta. O erro da 
alternativa E está em considerar que a energia potencial é 
totalmente dissipada. No entanto, a energia não é dissipada, 
e sim transformada em cada trecho.

Questão 120 Caderno A – 106 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Sistemas conservativos (2018, EDP, v. 3, ut. 6, 
p. 31-34)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno identificar as etapas do processo de transformação 
de recursos energéticos em uma usina hidrelétrica. A 
alternativa correta é a alternativa (gabarito C), pois a energia 
potencial faz a água se movimentar na usina hidrelétrica, 
transformando a energia potencial da queda de água em 
energia cinética. Assim, a turbina gira, transformando a 
energia em elétrica. Na alternativa A, o equívoco consiste 
em considerar que a energia mecânica se transforma em 
energia cinética, sendo que se trata da soma de ambas 
as energias. A alternativa B está incorreta, pois não existe 
atuação da energia elástica na queda de água. A alternativa 
D está incorreta, pois a energia mecânica não se transforma 
em potencial, mas, na verdade, a potencial se transforma 
em cinética. A alternativa E está incorreta porque a energia 
potencial é transformada em cinética e, não, o contrário.

BIOLOGIA

Questão 121 Caderno A – 135 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 18

Conteúdo: Conservação do DNA (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, 
p. 5-6)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno relacionar as propriedades biológicas que pos-
sibilitam a perpetuação da informação genética ao longo 
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das gerações através da replicação do DNA, reconhecendo 
as propriedades da molécula e a função de manutenção da 
informação genética. Possuindo uma maquinaria enzimáti-
ca que repara os erros cometidos na duplicação, a célula 
assegura a manutenção das informações genéticas. No en-
tanto, o fato de uma das cadeias ser mantida originalmente 
contribui para essa perpetuação, uma vez que pelo menos 
50% da informação original será mantida, portanto a alter-
nativa (gabarito C) é a correta. Não é a linearidade da cadeia 
que assegura a manutenção da informação, pois original-
mente são torcidas, necessitando de enzimas para abri-las, 
facilitando a replicação, assim a alternativa A está incorreta. 
A cadeia de DNA não possui poucas bases nitrogenadas, 
embora sejam apenas quatro tipos, sua sequência pode 
possuir milhões ou bilhões de bases, assim a alternativa B 
está incorreta. Embora a composição química do DNA seja 
universal, o arranjo dos nucleotídeos ao longo da cadeia 
difere entre as espécies e entre os indivíduos, portanto a 
alternativa D está incorreta. Quando ocorre um erro na ca-
deia, não se destrói toda a molécula de DNA, infinitamente 
grande por sinal. Mas apenas se repara a região onde o erro 
foi encontrado, assim a alternativa E está incorreta.

Questão 122 Caderno A – 134 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 13

Conteúdo: Replicação do DNA (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 5-6)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno analisar as funções das enzimas envolvidas 
no processo de replicação. Como a topoisomerase 
é responsável por desdobrar as fitas, evitando seu 
superenrolamento, mesmo ao separar as cadeias com o 
auxílio da helicase, a maquinaria de polimerização não terá 
acesso fluido ao longo da cadeia, impedindo sua replicação. 
Por este motivo, a alternativa (gabarito B) é a correta. De 
fato a polimerase não terá viabilizado o acesso à cadeia 
porém não por conta da helicase, a enzima responsável 
por separar a dupla hélice quebrando as cadeias, mas 
sim por conta do enrolamento da fita, o que torna a 
alternativa A incorreta. Como no estoque não há falta de 
helicase, a dupla hélice será quebrada, porém continuará 
enrolada, assim a alternativa C está incorreta. Se houvesse 
a replicação, as cadeias seriam religadas sem dificuldade, 
por meio do trabalho das ligases (alternativa D incorreta). 
O mesmo seria feito pelas ligases, ao unir os fragmentos da 
cadeia descontínua (equívoco da alternativa E).

Questão 123 Caderno A – 133 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 14

Conteúdo: Splicing (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 11-12)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno compreender o splicing durante a transcrição 
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gênica, com a remoção de porções não codificantes 
de um RNAm. Ao longo do tempo, porções numerosas 
de informações são perdidas, embora estas não sejam 
utilizadas na síntese proteica. Logo, a alternativa (gabarito E) 
apresenta um fenômeno que causa subtração em trechos 
da molécula que participará da síntese proteica. A tradução 
por si só não ocasiona perda de informação, pois o RNAm 
já foi processado para dar seguimento à polimerização 
da cadeia de aminoácidos e os genes moldes não são 
degenerados após o processo (portanto a alternativa A 
está incorreta). Por ser semiconservativa, a replicação do 
DNA também contribui para a manutenção da informação 
genética e não para sua subtração ao longo do tempo, 
criando cópias fidedignas de genes, assim a alternativa B 
é incorreta. enquanto a transcrição permite a formação de 
uma cadeia complementar ao DNA molde, na forma de 
RNA, que permitirá a conversão da informação do gene 
em proteína. Cada trecho de DNA gera um trecho de RNA 
correspondente por isso a alternativa C está incorreta). A 
tradução proteica converte bases nitrogenadas da cadeia 
de RNAm em aminoácidos, os monômeros das proteínas, 
e não em nucleotídeos que são os monômeros dos ácidos 
nucleicos (tornando a alternativa D incorreta).

Questão 124 Caderno A – 132 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 14

Conteúdo: Código genético (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 9-10)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o estudante reconhecer os padrões genéticos, como 
o código genético, presente em variados organismos, 
culminando em trechos de genes similares, como padrões 
semelhantes de processos vitais. Organismos distintos 
podem possuir trechos similares de DNA que serão 
convertidos em proteínas similares, isso devido à tradução 
proteica que faz uso do mesmo código genético, universal 
para todas as espécies, assim, a alternativa (gabarito 
D). Mesmo contando com uma reduzida variedade de 
aminoácidos, há uma imensidão de proteínas sintetizadas 
pelos organismos, uma vez que ao mudar a sequência 
de aminoácidos, já se altera a proteína sintetizada, o 
que torna a alternativa A incorreta. Embora a replicação 
dê origem a moléculas de DNA idênticas às moléculas 
molde, os trechos de DNA entre os organismos não são 
idênticos, pelo contrário, diferem, assim, a alternativa B está 
incorreta. Justamente porque o código genético é passível 
de degeneração o sistema biológico possibilita que um 
aminoácido seja codificado por mais de um tipo de códon, 
como leucina poder ser codificada pelas sequências CUU, 
CUC, CUA e CUG, a alternativa C está incorreta. Por fim, a 
transcrição não converte trechos de DNA diferentes em 
um só trecho de RNAm, mas sim, cada segmento de RNAm 
é complementar ao DNA molde que lhe gerou, portanto, a 
alternativa E está incorreta.

Questão 125 Caderno A – 131 Caderno B

Competência – ENEM: 3

Habilidade – ENEM: 11

Conteúdo: Mitose (2019, SPE, vol. 3, ut. 05, p. 19-21)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar qual tipo de divisão celular permite a 
propagação em larga escala, e em curto tempo, de plantas 
em laboratório. Como no texto suporte apresenta-se a pro-
dução de clones como uma vantagem da cultura in vitro, 
o estudante deve apontar a mitose como responsável, por 
gerar células-filhas com o mesmo número de cromosso-
mos da célula mãe, assim a alternativa correta é a (gabarito 
A). Embora a meiose seja reducional, a divisão do número 
cromossômico não é uma vantagem para a propagação 
de células, considerando que geralmente em laboratório 
se objetiva a reprodução em larga escala, mesmo de clo-
nes (alternativa B). Por outro lado, a mitose é equacional, 
por isso produz células filhas idênticas entre si e com a cé-
lula-mãe (alternativa C). O oposto se diz da meiose, que é 
reducional, gerando células-filhas com metade do número 
de cromossomos da célula-mãe (alternativa D). A divisão re-
ducional, meiose, reduz o número de cromossomos e não 
o número de células, que, por sinal, é o dobro da produção 
da mitose (alternativa E).

Questão 126 Caderno A – 130 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Pasteurização (2017, SPE, vol. 1, ut. 1, p. 41)

Gabarito: D

Comentário: A pasteurização consiste, basicamente, em 
uma elevação da temperatura e, em seguida, resfriamento 
brusco. Leite é altamente perecível. Para a produção indus-
trial desse produto e de seus derivados, utiliza-se a pasteu-
rização como forma de eliminar os micro-organismos. As-
sim, esses produtos apresentam maior durabilidade (“vida 
de prateleira”), pois a deterioração provocada pela presença 
dos micro-organismos é reduzida (gabarito D). A alternativa 
A está incorreta porque não se reconhece em que consiste 
o processo de pasteurização, pois se afirma que ele aumen-
ta a quantidade de matéria orgânica do produto; a B, porque 
não se reconhece em que consiste o processo de pasteuri-
zação e qual sua finalidade; a C está incorreta porque, ape-
sar de se reconhecer a finalidade da pasteurização, não se 
entende no que ela consiste; a alternativa E, porque não se 
compreende o significado do termo vida de prateleira.

Questão 127 Caderno A – 129 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 30

Conteúdo: Câncer (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 17)

Gabarito: B
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Comentário: O objetivo desse item é investigar a habilidade 
de o aluno avaliar as propostas mais adequadas para a pro-
moção da saúde do indivíduo, mais especificamente no es-
tudo do câncer. Por este motivo, as pesquisas sobre câncer 
devem redobrar a atenção sobre esse fenômeno, buscando 
compreendê-lo e administrá-lo em pacientes que apresen-
tem a patologia, assim a alternativa correta é a (gabarito 
B). A meiose não é a divisão responsável pela produção de 
eventuais tumores, mas sim a mitose, com a divisão equa-
cional, assim a alternativa A é incorreta. Por outro lado, a 
interfase também não se relaciona diretamente com o com-
bate das células tumorais, pois não há produção excessiva 
de DNA, haja vista os pontos de checagem que ocorrem 
nessa etapa e impedem grandes alterações (alternativa C 
incorreta). A cariocinese promove a divisão do núcleo e não 
do citoplasma, como afirma a questão, razão pela qual se 
mostra equivocada a alternativa D. A alternativa E é incor-
reta pois aponta a mitose como responsável pela produção 
de células sexuais, o que está incorreto, pois é a meiose a 
divisão celular responsável pela formação dos gametas.

Questão 128 Caderno A – 128 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 3

Conteúdo: Interfase (2019, SPE, vol. 3, ut. 5, p. 14-17)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
do aluno em explicar fenômenos biológicos, como a divi-
são celular, em contraste com abordagens do senso co-
mum. Desse modo, espera-se que ele perceba a interfase 
como diretamente ligada à duplicação do DNA em sua fase 
de síntese. Essa duplicação anterior à divisão, na mitose 
e na meiose, assegura que o número cromossômico das 
células da espécie se mantenha após a divisão. Por esse 
motivo, células haploides se fecundam e dão origem a um 
organismo diploide que se desenvolve por mitose, portan-
to a alternativa correta é a (gabarito A). A interfase não pro-
move divisão do DNA, mas sim sua replicação. A meiose é 
a divisão reducional que gera células com número cromos-
sômico reduzido à metade da célula original (alternativa B 
incorreta). Embora a migração de cromátides para os polos 
da célula contribua para a divisão equânime de material 
genético entre as células-filhas, sua ocorrência se dá na 
anáfase (alternativa C incorreta), enquanto a permutação 
ou troca de trechos de cromátides, gerando variabilidade 
genética entre as células, ocorre no crossing-over da meio-
se I (alternativa D incorreta). Em adição, a alternativa E está 
equivocada, pois a quebra do citoplasma ao fim da divisão 
celular é denominada citocinese e não interfase.

Questão 129 Caderno A – 127 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: História da Genética (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 35)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
do aluno em reconhecer os termos utilizados pela Genética. 
Haja vista que o próprio Mendel não utilizava termos como 
gene, mas que epistemologicamente já estavam presentes 
na construção do monge. O caráter externo que se vê é o 
fenótipo, fruto da interação do gene com o meio, enquanto 
os fatores ocultos que se exprimem por características 
exteriores é o genótipo, portanto a alternativa correta é a 
(gabarito E). O gene é o fator, citado por Mendel, porém não 
coaduna com a pergunta, que questiona também sobre 
os caracteres expressos, no caso o fenótipo (alternativa 
A incorreta). A alternativa C por sua vez está equivocada, 
pois embora apresente fenótipo, traz gene como segunda 
resposta. O mesmo ocorre com a alternativa D que embora 
apresente fenótipo como segundo elemento, que na 
verdade se refere no enunciado à genótipo, traz o termo 
herança. Por fim, a alternativa B traz dois termos não 
aplicáveis à resposta, por serem genéricos.

Questão 130 Caderno A – 126 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 15

Conteúdo: História da Genética (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 35-36)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno 
compreende a perspicácia de Gregor Mendel na elaboração 
de seu plano de pesquisa. Para obter sucesso, utilizou uma 
planta que possibilitava, após o cruzamento, a visualização 
dessa ou daquela característica, devido à existência de 
apenas dois tipos de resultado para cada caráter: semente 
rugosa ou lisa, vagem inflada ou comprimida, etc. Portanto 
a alternativa correta é a (gabarito C). Ao longo do ciclo de 
vida cada planta podia participar de vários cruzamentos, 
gerando vários e variados descendentes (alternativa A 
incorreta). Além disso, o ciclo de vida da ervilheira é curto, 
facilitando a obtenção de variadas gerações em curto 
intervalo de tempo (alternativa B incorreta). Embora as 
sementes só pudessem ser verdes ou amarelas, uma 
geração poderia apresentar ervilhas verdes e amarelas ao 
mesmo tempo, dependendo do cruzamento (alternativa 
D incorreta). Ao contrário, por serem hermafroditas, as 
ervilheiras apresentam ambos os órgãos reprodutores, o 
que facilita a autofecundação (alternativa E incorreta).

Questão 131 Caderno A – 125 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 14

Conteúdo: 1a. Lei (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 40-41)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o estudante identificar os padrões em processos vitais, 
como a transmissão da herança biológica. Embora Mendel 
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não possuísse claramente a denominação dos conceitos, 
suas ideias se adequavam ao conhecimento atual sobre 
divisão celular. Neste sentido, o estudante será avaliado 
quanto ao conhecimento da terminologia atual do gene e 
sua relação com a meiose. Desse modo, durante a meiose, 
na formação dos gametas, os cromossomos homólogos se 
separam, razão pela qual, os alelos também são separados, 
indo apenas um fator (ou gene) para cada gameta, 
portanto a alternativa correta é a (gabarito A). A mitose não 
é a divisão celular responsável pela produção de gametas 
e sim a meiose, portanto a alternativa B é incorreta. De 
igual modo, a interfase não é o processo responsável pela 
segregação dos alelos, pois durante seu ciclo, promove 
apenas a duplicação do DNA e checagem de eventuais 
erros, o que invalida a alternativa C. Embora a meiose seja 
responsável pela produção de gametas, a separação dos 
alelos não se dá no crossing-over, mas apenas a troca de 
trechos entre as cromátides (alternativa D). Mais uma vez, a 
mitose é apresentada de forma equivocada, principalmente 
ao apontar a metáfase como fase de migração, que, na 
verdade, é denominada de anáfase (alternativa E).

Questão 132 Caderno A – 124 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 17

Conteúdo: Membranas celulares (2017, SPE, vol. 1, ut. 2, 
p. 51-55)

Gabarito: D

Comentário: Esse item avalia a habilidade do aluno de 
aplicar os conceitos de transporte ativo representados 
na forma de um desenho. O transporte, por meio da 
membrana plasmática, que é demonstrado na imagem 
envolve a utilização de proteína e, também, o consumo 
de ATP (energia). Portanto, demonstra-se um transporte 
ativo. Assim, a modulação da atividade proteica afeta 
diretamente a bomba de sódio e potássio (gabarito D). 
Ao assinalar a alternativa A, o aluno não compreende 
o que é osmose, pois, na imagem, não se relaciona 
diretamente esse transporte; ao marcar a B, não entende 
quais substâncias podem ser transportadas por meio da 
difusão simples, além de não perceber o gasto energético 
representado na imagem; ao assinalar a C entende que os 
íons sódio e potássio estão relacionados ao transporte de 
difusão facilitada, mas não identifica o consumo de ATP, 
selecionando o transporte incorreto; ao considerar a E, não 
compreende a representação do consumo de ATP.

Questão 133 Caderno A – 123 Caderno B

Competência – ENEM: 4

Habilidade – ENEM: 13

Conteúdo: 1a. Lei (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 40-41)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno deduzir resultados de padrões de manifestação 
das características dos seres vivos, a partir de cruzamentos 

genéticos. Utilizando os conceitos de cruzamento monoí-
brido, o estudante poderá resolver a situação-problema 
sobre filiação. Como a característica cabelo liso é recessiva, 
só é expressada se o gene aparecer em dose dupla. Desse 
modo, a criança de cabelo liso (aa) recebeu um gene re-
cessivo de sua mãe (Aa) e um gene recessivo de seu pai 
(Aa). Ou seja, a mãe é heterozigota para a característica 
em questão alternativa (gabarito C) é a correta. Se ela fos-
se recessiva, os seus dois filhos teriam o cabelo liso, o que 
não ocorreu, pois o outro filho apresenta o cabelo crespo, 
dominante (alternativa A incorreta). Por outro lado, ser ho-
mozigota dominante (AA) impediria a expressão fenotípica 
recessiva pelo filho de cabelo liso, que herdaria um alelo 
dominante da mãe (alternativa B incorreta). Em adição, a al-
ternativa D está equivocada ao afirmar que não se pode de-
terminar o genótipo da mãe, por não se descrever na ques-
tão o genótipo do pai. No entanto, olhando apenas para o 
genótipo do filho de cabelo liso (aa) sabemos que herdou 
de sua mãe um gene recessivo e que o outro filho de ca-
belo crespo (AA) herdou da mesma ao menos um gene 
dominante. Por fim, cada óvulo da mãe tem um genótipo 
sim, mas sempre iguais, pois para a característica em ques-
tão, textura do cabelo, a genitora contribuirá com um gene 
dominante e um gene recessivo (alternativa E incorreta).

Questão 134 Caderno A – 122 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 28

Conteúdo: Compostos orgânicos (2019, SPE, vol. 1, ut. 1, 
p. 31-33)

Gabarito: B

Comentário: A regeneração envolve a síntese de proteínas 
nos músculos em que se formaram as micro lesões. Para 
que isso seja possível, é necessária disponibilidade de 
aminoácidos, pois eles são as subunidades formadoras de 
proteínas. Portanto, proteínas serão sintetizadas apenas 
se houver disponibilidade de aminoácidos (gabarito 
B). A alternativa A está incorreta porque os lipídios não 
são utilizados para formar proteínas, mas, sim, reserva 
energética; a C, porque as vitaminas não compõem 
proteínas, atuando apenas como cofatores em reações 
enzimáticas; a D, porque os sais minerais são compostos 
inorgânicos; a E está incorreta porque os compostos 
orgânicos são utilizados como fonte de energia e não estão 
relacionados diretamente à etapa de regeneração.

Questão 135 Caderno A – 121 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 29

Conteúdo: Cruzamento teste (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 47)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno constatar o genótipo da planta a partir da 
aplicação prática do cruzamento-teste. O estudante buscará 
responder essa questão analisando o genótipo da geração 
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filial, a partir do momento em que se sabe que altura é 
dominante (BB ou Bb). Desse modo, no cruzamento-teste, 
a planta alta só pode ser heterozigota (Bb), pois ao cruzar 
com um indivíduo recessivo (bb), gerou prole heterozigota 
e recessiva. O resultado desse cruzamento é 50% (Bb) e 
50% (bb), assim a alternativa correta é a (gabarito E). O 
cruzamento-teste serve justamente para responder qual é o 
genótipo dos indivíduos que não apresentam a informação 
do genótipo parental. Observando apenas a prole e 
considerando a recessividade do parceiro de cruzamento 
é possível elucidar a questão, portanto a alternativa A está 
incorreta. Pois não é impossível determinar o genótipo da 
planta. Se a planta em questão fosse recessiva, todos os 
descendentes apresentariam fenótipo iguais, ou seja, planta 
baixa, o que torna a alternativa B incorreta. O genótipo do 
parceiro sexual já é conhecido, pois em todo cruzamento-
teste, convencionalmente, se utilizam indivíduos com alelos 
recessivos para a característica em questão (alternativa C 
incorreta). A planta não pode ser homozigota dominante, 
pois, para isso, toda a prole deveria ser heterozigota, ou 
seja, apenas apresentar o fenótipo planta alta (alternativa 
D incorreta).

MATEMÁTICA

Questão 136 Caderno A – 180 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Teorema de Pitágoras (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 15-18)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno resolver problemas utilizando o Teorema de 
Pitágoras. Para isso, deve-se considerar as operações 
realizadas para determinar o possível aumento e diminuição 
das dimensões. Primeiro, deve-se encontrar as áreas que 
serão colocadas as pedras e o adubo.

d l l l= → = → =2 5 2
5 2

2

A l mpedras = =








 = =2

2

25 2

2

50

4
12 5,

A madubo = ⋅( ) − =10 5 12 5 37 5 2, ,

A quantidade de adubo é capaz de cobrir toda a área 
necessária e ainda sobra, mas a quantidade de pedra cobre 
apenas 10 m2, sendo necessário diminuir 12% da diagonal 
do quadrado. Por isso, a resposta é a alternativa (gabarito C). 
Na alternativa A, o aluno considerou um aumento de 12% 
na medida da diagonal do quadrado, quando, na verdade, 
deveria diminuir. A alternativa B está incorreta, pois deve-
se diminuir 0,3 metros do lado do quadrado. Seria preciso 
comprar mais 25 pedras para manter o projeto, logo a 
alternativa D também está incorreta. Se fosse construido 

um retângulo de 4,5 x 3 metros, em vez do quadrado, a 
área seria maior que a do quadrado, não sendo viável a 
alternativa E.

Questão 137 Caderno A – 179 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-51)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular corretamente funções exponenciais 
para resolver o problema proposto. Para isso, o aluno deve 
atentar-se às equações dadas e a qual período corresponde 
cada função. Assim, para chegar à resposta da alternativa 
(gabarito C), deve-se fazer o cálculo em três etapas:

1a. etapa: cálculo da quantidade de bactérias após 4 horas, a 
partir de 50 bactérias.

n(4) = 50 · 4
4

2

n(4) = 800

2a. etapa: cálculo da quantidade de bactérias durante o 
período que esteve medicado.

n(4) = 
800

2
4

2

n(4) = 200

3a. etapa: cálculo da quantidade de bactérias a partir do 
momento que não esteve medicado até o fim do processo 
analisado.

n(6) = 200 · 3
6

2

n(6) = 5 400

Assim, chega-se a um total de 5 400 bactérias. Caso o aluno 
considere 14 horas o período para a última etapa, chegará 
à alternativa D. A alternativa B contém somente os cálculos 
até a 2a. etapa. A alternativa A acontece caso o aluno só 
realize o cálculo até a 1a. etapa. A alternativa E acontece 
quando o aluno realiza apenas a 1a. etapa e considera o 
tempo de 14 horas.

Questão 138 Caderno A – 178 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Semelhança de triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 5-8)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno resolver problemas envolvendo operações com 
figuras geométricas planas, calculando a área a partir da 
semelhança de triângulos. Para chegar à resposta da alter-
nativa (gabarito C), deve-se calcular a área descartada da 
bandeira tipo 1 e tipo 2:
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Tipo 1:

A altura do triângulo isósceles é obtida a partir do Teorema 

de Pitágoras, sendo a hipotenusa 10 2  e um dos catetos 
10. O valor encontrado será h cm= 10 .

A cm1
220 10

2
100= ⋅ =

Tipo 2:

A área da bandeira tipo 2 é 10% maior que a área do tipo 
1, que possui 300 cm² (área do quadrado de lado 20 cm 
subtraída a área do triângulo de 100 cm²). Portanto, a área 
da bandeira tipo 2 será 330 cm², sendo a área descartada 
correspondente a 70 cm².

Assim, a área total descartada será:

A cm= ⋅ + ⋅ =150 100 150 70 25500 2

Na aternativa A, o aluno considerou o total das 150 
bandeiras do tipo 2. Na alternativa B, o aluno considerou 
o total das 150 bandeiras do tipo 1. A alternativa D refere-se 
apenas à área descartada do tipo 1. A alternativa E refere-se 
apenas à área descartada do tipo 2.

Questão 139 Caderno A – 177 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Relações métricas no triângulo retângulo (2019, 
SPE, vol. 3, ut. 6, p. 15-18)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar medidas de um triângulo retângulo 
pitagórico, utilizando semelhança de triângulo e o 
Teorema de Pitágoras. Assim, para chegar à alternativa 
correta (gabarito E), é necessário identificar que o 
triângulo que os alunos formarão deverá ser semelhante 
a um triângulo de ouro (triângulo retângulo de lados 
3, 4 e 5). Como o perímetro do triângulo dado como 
semelhante é de 12 metros, e o triângulo que os alunos 
formarão será de 24 metros, a razão de semelhança entre 
os dois valerá 2. Logo, os lados do triângulo de barbante 
terão suas medidas duas vezes maior, ou seja, 6 m, 8 m e 
10 m, sendo seu maior lado 10 m. O aluno poderia marcar 
a alternativa B, caso admitisse o maior lado do triângulo 
semelhante ao de barbante, de medidas 3 m, 4 m e 
5 m. Poderia assinalar a alternativa A, caso admitisse o 
menor lado do triângulo semelhante ao de barbante, de 
medidas 3 m, 4 m e 5 m. Na alternativa C, o aluno admitiu 
o menor lado do triângulo formado com o barbante. Já 
na alternativa D a medida corresponde a um dos catetos, 
portanto, não poderia ser a maior medida.

Questão 140 Caderno A – 176 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Conceito de função (2017, SPE, vol. 1, ut. 1, p. 27)

Gabarito: B

Comentário: O aluno deve interpretar os valores dispostos 
na tabela e analisar os intervalos indicados para uma ilumi-
nação apropriada a cada atividade. A alternativa correta é a 
(gabarito B). Se o aluno não identificar corretamente áreas 
públicas, marcará a alternativa A; se confundir auditórios 
com escritórios, assinalará a C; se não identificar correta-
mente o intervalo de iluminância para gravação manual, 
marcará a D; se não identificar corretamente o intervalo de 
iluminância para cirurgia, encontrará o resultado da alter-
nativa E.

Questão 141 Caderno A – 175 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Semelhança de triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 5-8)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar medidas em triângulos retângulos 
semelhantes. De acordo com a descrição no enunciado 
das sucessivas divisões, a figura ficará:

Sendo assim, a área do triângulo menor será 
12 5

2
78 125

2
,

,
( )

=  

e a área do triângulo maior 
50

2
1250

2( )
= . Assim, para 

chegar à resposta (gabarito A), deve-se somar a área do 
triângulo maior (1 250 cm2) com o menor (78,125 cm2). Se 
o aluno somar o segundo maior com o menor, chegará à 
alternativa B. Se o aluno somar a área do quadrado com 
o triângulo menor, chegará à alternativa E. Se o aluno 
somar o triângulo maior com o segundo menor triângulo, 
marcará a alternativa D. E marcará a alternativa C, o aluno 
que considerar a soma dos dois triângulos maiores.
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Questão 142 Caderno A – 174 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Relações métricas no triângulo retângulo (2019, 
SPE, vol. 3, ut. 6, p. 13-18)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno resolver situação-problema que envolva 
perímetro de figuras planas, neste caso de triângulos, 
trapézios e retângulos. Para resultar na alternativa (gabarito 
C), deve-se encontrar as medidas que faltam de cada 
terreno. No triângulo, deve-se usar a lei dos cossenos para 
encontrar a terceira medida, portanto, seguir a relação: 
x2 = 802 + 602 – 2 · 80 · 60 · cos 60°.

Resolvendo essa relação, obtém-se que x é, aproximada-
mente, igual a 72, portanto, o perímetro do triângulo é 
212 m. No trapézio, deve-se encontrar a medida das late-
rais através do Teorema de Pitágoras. Sendo assim, para 
calcular a lateral deve-se resolver a relação y² = 15² + 40² e 
encontrar que y é, aproximadamente, igual a 42 m. Assim, 
o perímetro será de 174 m. Por fim, no retângulo, deve-se 
encontrar as medidas por um sistema de duas equações:  
b h e b h⋅ = + =10800 10022 2 , sendo b a base e h a altura.

Resolvendo o sistema encontra-se que b h+  é, aproxima-
damente, igual a 177, portanto, o perimetro é 354 m. A alter-
nativa A está incorreta, pois a proposta 1 é a que contém 
o menor perímetro. A alternativa B está incorreta, pois o 
perímetro da proposta 2 é menor do que a proposta 3. A 
alternativa E está incorreta, pois o perímetro da proposta 
2 é menor do que a proposta 3. E, no caso da alternativa 
D, apesar da proposta estar correta, o cálculo do quanto o 
perímetro do terreno da proposta 3 excede o perímetro da 
proposta 1 está incorreto.

Questão 143 Caderno A – 173 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Semelhança de triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 5-8)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno resolver o problema envolvendo conceitos de 
geometria plana. O segmento formado por J e o ponto 
médio de LH tem medida equivalente à metade de 
LJ, permitindo formar um triângulo retângulo de lados 

l l e, / 2 3 3 . Usando o Teorema de Pitágoras, chega-se a 
ℓ = 6 cm.
A área da estrela é a área de 12 triângulos equiláteros de 

lado 6, equivalendo a 108 3 2cm , o que faz da alternativa 
(gabarito B) a correta. Caso o aluno considere que tenha 9 
triângulos de lado 6 cm, marcará a alternativa A. Marcará a 
alternativa C, o aluno que considerar que tenha 9 triângulos 
de lado 3 cm. Se o aluno considerar apenas os 6 triângulos 
da ponta de lado 6 cm, calculará o valor da alternativa D. 
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E, por fim, se o aluno calcular apenas a área do triângulo 
retângulo, obtido a partir do triângulo isosceles JLH, o valor 
obtido será o mesmo da alternativa E, que também está 
incorreto.

Questão 144 Caderno A – 172 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Área de um triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 33-36)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular área de triângulos para a resolução 
de problemas. Primeiro, deve-se calcular as dimensões do 
muro a partir da diagonal e das informações sobre as lados, 
podendo ser aplicado Teorema de Pitágoras:

10 26 5
2 2 2( ) = ( ) +x x

100 26 25 2 2⋅ = +x x

100 26 26 2⋅ = x

100 2= x

x = 10
As dimensões do muro são, portanto, 10 metros e 50 
metros. Assim, calcula-se a área igual a 500 m2, sendo que 
250 m2 será pintado de azul e 250 m2 de branco. Por serem 
aplicadas duas demãos, a área final a ser pintada será 
1 000 m², sendo 500 m² de azul e 500 m² de branco. Sabe- 
se ainda que são necessários 20 litros de tinta para pintar 
100 m² de área.

100 202m litros→

500 1002m litros→
A quantidade de latas de tinta de cada cor será:
Azul: 100 15 7l l latas÷ ≅
Branca: 100 10 10l l latas÷ =
Como serão aplicadas duas demãos, a quantidade final será 
34 latas de tinta azul e 50 latas de tinta branca. A resposta 
correta é a alternativa (gabarito C). Se o aluno inverter a 
quantidade de latas necessárias para pintar a parte branca 
e azul, marcará a alternativa D. Se o aluno considerar apenas 
uma demão de tinta, marcará a alternativa A. A alternativa B 
será marcada por quem confundir a quantidade de latas de 
tinta azul e branca. Na alternativa E, a quantidade de latas 
de tinta de cada cor está também invertida.

Questão 145 Caderno A – 171 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno resolver o problema proposto com o uso de função 
exponencial. Assim, para chegar à resposta da alternativa 
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(gabarito C), deve-se substituir P(t) por 9 9 30 20 0 0P P P t, ,= ⋅ , 
portanto 9 = 30,2t, assim encontra-se o t pedido que é igual 

10 anos. A alternativa A ocorrerá caso considere P t P( )= 0. A 

alternativa B ocorrerá caso considere P t P( )= 3 0. A alterna-

tiva D ocorrerá caso considere P t P( )= 27 0 . A alternativa E 

ocorrerá caso considere P t P( ) = 81 0.

Questão 146 Caderno A – 170 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 52-57)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a função correspondente a um dos 
gráficos. A alternativa (gabarito B) é a correta, sabendo 
que o gráfico II corresponde a uma função exponencial 
através da substituição de valores encontrados nos 
gráficos. A alternativa A está incorreta, pois o gráfico III não 
corresponde a uma função exponencial, e sim uma função 
logarítmica com base maior que um, uma vez que a curva 
é crescente. A alternativa C está incorreta, pois o gráfico III 
não corresponde a uma função exponencial, e sim a uma 
função logarítmica com base maior que um. A alternativa 
E está incorreta, pois o gráfico IV não corresponde a uma 
função exponencial, e sim a uma função logarítmica, de 
base maior que um. A alternativa D está incorreta, pois o 
gráfico I e II correspondem à função exponencial, porém 
ao substituir pontos notáveis do gráfico I, este não se 
enquadra na função. Além disso, trata- se de uma função 
decrescente e, por isso, a base da função deveria ser um 
número positivo entre zero e um.

Questão 147 Caderno A – 169 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Gráfico da função (2017, SPE, vol. 1, ut. 2, p. 40)

Gabarito: D

Comentário: O aluno deve analisar o gráfico e interpretar 
o comportamento dos valores indicativos do PIB dos 
países relacionados. A alternativa correta é a (gabarito D). 
Se o aluno não interpretar corretamente a expressão maior 
crescimento, marcará a alternativa A; se não interpretar 
corretamente o termo decrescente, assinalará a B ou a E; 
se não observar o valor correto do período (ano) e o valor 
do PIB, marcará a C.

Questão 148 Caderno A – 168 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-51)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno determinar a função que representa a situação 
proposta no problema. Inicialmente, é preciso que o 
aluno perceba que no primeiro ano de funcionamento da 
confeitaria foram encomendados cerca de 240 bolos, uma 
quantia que pode ser determinada pela multiplicação de 12 
(número de meses do ano) por 20 (quantia encomendada 
por mês). Se a taxa de encomendas ao ano sofre um 
aumento percentual de 40%, pode-se representar esse 

padrão pela função q t t( ) ,= ⋅ −240 1 4 1. A alternativa que 
apresenta essa relação adequadamente é a (gabarito E). 
Caso o aluno considere apenas o aumento e não considere 
os 100% de produção já existente, marcará a alternativa 
D. A alternativa A está incorreta, pois quando a relação 
é de aumento percentual, o cálculo a ser feito deve ser a 
multiplicação do valor inicial pela taxa de aumento, além da 
operação incorreta houve equívoco também na atribuição 
de qual seria o valor inicial, que é correspondente a 240 
e não a 20. Já ao assinalar a alternativa B, apesar de o 
aluno identificar corretamente qual é o valor inicial de 
encomendas, ele se equivoca na operação que deve ser 
feita entre o valor inicial e a taxa de aumento. Na alternativa 
C, o aluno considerou uma queda de 40%, além de 
adicionar o valor inicial da produção, o que poderia oorrer 
em outro tipo de função, como a polinomial, por exemplo.

Questão 149 Caderno A – 167 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Semelhança de triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 5-8)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar medidas em figuras geométricas por 
meio de semelhança de triângulos. Para chegar à resposta 
da alternativa (gabarito C), deve-se observar que o triângulo 
ABC é semelhante ao BEF, estabelecendo a relação:

30

60

30
20= − → =





Na alternativa A, o aluno pode ter invertido a proporção:
30

60 30
10=

−
→ =





Na alternativa B, o aluno pode ter cometido o seguinte 
equívoco na proporção:
30

60 30
15= → =



Na alternativa D, o aluno pode ter assumido como resposta 
a diagonal do quadrado que representa o escritório. 
Na alternativa E, o aluno pode ter cometido o seguinte 
equívoco na proporção:
30

60
30 2





= → =
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Questão 150 Caderno A – 166 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 20

Conteúdo: Gráfico de função exponencial (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 7, p. 52-57)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a representação gráfica de funções 

exponenciais. Analisando a função f x x( ) = +2 1 , sabe-se que 
é uma função crescente (a > 1). Substituindo, aleatoriamente, 
alguns valores para x, formam-se pares ordenados 

como (0, 2); (1, 4) e (2, 8); A função g x x( ) = +2 1  também 
é crescente, com a > 1 e contém os pontos (0, 2); (1, 3) e 
(2, 5), por exemplo. Logo, a resposta correta é a alternativa 
(gabarito E). Na alternativa A, a função g(x) representada 

é g x x( ) = 2 , o que pode ser validado a partir da análise de 
alguns pontos representados no gráfico. Na alternativa B, 

a função f(x) representada é f x x( ) = 2  e g(x) está correta. 

Na alternativa C, estão representadas as funções f x x( ) = −2  

e g x x( ) = 2 , visto que há uma função decrescente (f(x)). 
Na alternativa D, a função f(x) representa uma função 
constante, e não uma função exponencial.

Questão 151 Caderno A – 165 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Semelhança de triângulos (2019, SPE, vol. 3, 
ut. 6, p. 5-6)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a relação de proporcionalidade entre 
lados de triângulos semelhantes. De acordo com a figura 
do enunciado, têm-se os seguintes lados proporcionais:

Assim, está correta a proporção 
AB

AF

CD

BC
= , o que faz da 

alternativa (gabarito A) a resposta correta. Na alternativa B, 

a razão 
AF

CD
 está invertida. Na alternativa C, os lados CD 

e AF, presentes no segundo membro da igualdade, não 
representam lados proporcionais. Na alternativa D, o aluno 
pode ter admitido dois triângulos de mesma área e na 
alternativa E o aluno pode ter se equivocado e confundido 

a proporcionalidade da alternativa com uma das relações 
métricas do triângulo retângulo.

Questão 152 Caderno A – 164 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Área de um triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 33)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno 
identifica características de figuras planas para determinar 
sua área. Para determinar a área do retângulo ABCD, o 
aluno pode subdividir a figura em triângulos de mesma 
área que o triângulo ABH:

Sendo os triângulos destacados com mesma medida de 
base e de altura, são, portanto, todos congruentes, ou 

seja, têm-se 4 10 402 2⋅ =cm cm . Além disso, os demais 
triângulos da figura são também de mesma medida de 
área:

A
b

a
b a

I =
⋅

= ⋅2
2 4

A
a

b
a b

II =
⋅

= ⋅2
2 4

Portanto, têm-se oito triângulos de área 10 cm², sendo a 
resposta correta a alternativa (gabarito C). Na alternativa 
A, o aluno pode ter calculado o perímetro do retângulo 
ABCD. Na alternativa B, o aluno pode ter considerado 
apenas os triângulos congruentes a ABH. Na alternativa D, 
o aluno pode ter considerado que os triângulos BFH e os 
congruentes a ele medissem 20 cm², o dobro do triângulo 
ABH. Na alternativa E, o aluno pode ter contabilizado a área 
do triângulo ABH como 20 cm², talvez, desconsiderando a 
divisão por dois no cálculo de sua área.
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Questão 153 Caderno A – 163 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Teorema de Pitágoras (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 15-16)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno determinar a medida de um cateto a partir 
das medidas dadas em um triângulo. Para encontrar a 
medida da altura do poste, o aluno deve realizar a seguinte 
operação:

13 5 169 25 122 2 2 2= + → − = → =h h h

Portanto, a resposta correta é a alternativa (gabarito B). 
Na alternativa A, o aluno pode ter efetuado a diferença 
entre 13 e 5. Na alternativa C, o aluno pode ter cometido 

um equívoco no cálculo da potência de 132  e encontrado 
como resultado 196:

13 5 196 25 171 132 2 2 2 2= + → − = → = → ≅h h h h

Na alternativa D, o aluno pode ter cometido um equívoco 
no cálculo do Teorema de Pitágoras, considerando a 
medida da escada como hipotenusa do triângulo:

h h h2 2 2 213 5 169 25 14= + → = + → ≅
Na alternativa E, o aluno pode ter somado as medidas 13 
e 5.

Questão 154 Caderno A – 162 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a proporcionalidade em funções 
exponenciais. A resolução do item requer que o aluno 
utilize os seus conhecimentos algébricos para interpretar 
o padrão de aumento do valor do imóvel e construir como 

modelo dessa relação a função: P t
t

( ) = ⋅300000 22 .

Assim, ao substituir t por 6, que corresponde ao tem-
po decorrido entre 2019 e 2025, encontra-se o valor de 
R$ 2.400.000,00 (gabarito B). O aluno pode também 
efetuar mentalmente o cálculo, dobrando o valor de 
R$ 300.000,00 três vezes consecutivas. Na alternativa A, o 
aluno pode ter considerado t = 12, provavelmente basean-
do-se no período de 6 anos, de 2013 a 2019, observado no 
texto. Na alternativa C, o aluno considerou quatro aumen-
tos sucessivos ou t = 8. Na alternativa D, o aluno pode ter 
considerado o valor de R$ 300 000,00 como o valor do 
imóvel já valorizado por um período, considerando t = 2. Na 
alternativa E, o aluno considerou o valor inicial do imóvel 
(t = 0).

Questão 155 Caderno A – 161 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 24

Conteúdo: Gráfico da função (2017, SPE, vol. 1, ut. 3, p. 65)

Gabarito: D

Comentário: O aluno deve analisar o gráfico para identificar 
domínio e imagem e verificar os intervalos em que a 
função é crescente ou decrescente. A alternativa correta 
é a (gabarito D). Se o aluno não interpretar corretamente 
a imagem, marcará a alternativa A; se não interpretar 
corretamente a característica crescente por meio da 
inclinação da reta, assinalará a B; se não interpretar que, no 
intervalo, a função muda seu comportamento, marcará a 
C; se não interpretar corretamente o domínio da função, 
assinalará a E.

Questão 156 Caderno A – 160 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Dois lados e o ângulo formado por eles (2019, 
SPE, vol. 3, ut. 6, p. 34)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar a expressão algébrica que representa 
perímetros de triângulos. Os lados determinados para cada 
um dos triângulos, com base nas informações descritas no 
enunciado, devem ser:

Projeto 1:

Projeto 2:

Somando os dois perímetros:

P P1 2

2

3

2

3
1

2

3
1 5

2

3

14

3
2 5+ = + + + − + − + = − 

    

, ,

A resposta correta é a alternativa (gabarito D). Na alternativa 
A, o aluno admitiu apenas o perímetro do Projeto 1. Na 
alternativa B, o aluno admitiu apenas o perímetro do Projeto 
2. Na alternativa C, o aluno considerou os catetos do Projeto 

2 com medidas
2

3



. Na alternativa E, o aluno considerou os 

catetos do Projeto 2 com medidas de 1 m e 1,5 m.
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Questão 157 Caderno A – 159 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Lei dos cossenos (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 29-
30)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular medidas de ângulos e lados de 
triângulos. Primeiramente, é preciso calcular o valor dos 
lados do retângulo. Considerando a informação de que no 
retângulo ABCD a medida dos lados maiores corresponde 
ao dobro da medida dos lados menores e que a área desse 
quadrilátero equivale a 72 cm2, pode-se encontrar a relação 
x x⋅ =2 72  e, ao resolver essa equação, conclui-se que x é 
igual a 6. Portanto, as dimensões do retângulo ABCD são 
iguais a 6 cm nos segmentos AB e DC e de 12 cm nos 
segmentos AD e BC.

Aplicando o Teorema de Pitágoras, encontram-se os seg-
mentos AE e ED, podendo usar a lei dos cossenos para des-
cobrir o cosseno do ângulo pedido.

12 10 52 2 10 522 2
2

= + − ⋅ ⋅ ⋅cosθ

144 100 52 40 13= + − ⋅cosθ

−
−

=8

40 13
cosθ

cosθ = 13

65

Portanto, está correta a alternativa (gabarito B). Na 
alternativa A, o aluno calculou o cosseno do ângulo EAD. 
Na alternativa C, o aluno calculou o cosseno do ângulo ADE. 
Na alternativa D, o aluno admitiu como resposta a medida 
do segmento ED. Já na alternativa E, o aluno admitiu como 
resposta a medida do segmento AE.

Questão 158 Caderno A – 158 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 7

Conteúdo: Área de um triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 33)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno determinar a medida de área de figuras geométricas 
em situações cotidianas. Para chegar à alternativa correta 

(gabarito E), deve-se calcular a área total dos 9 quadrados 
pequenos com lado 2 e subtrair a área do quadrado ABCD. 
Para calcular a área desse quadrado menor é preciso, 
primeiramente, que se estabeleça a medida do lado, que 
pode ser encontrada através do Teorema de Pitágoras. 
Cada um dos pontos que determinam o quadrilátero ABCD 
estabelecem pontos médios nos pequenos quadrados de 
2 cm de cada uma das fotos e, por sua vez, também nos 
segmentos do quadrado maior, que reúne as nove fotos 
do feed. Assim, pode-se identificar um triângulo retângulo 
com medidas de catetos equivalente a 3 cm e medida da 
hipotenusa (segmento AB, BC, CD ou DA) calculada pela 

relação x x2 2 23 3 3 2= + → = . O valor de x encontrado 
será, então, o lado do quadrado ABCD que, multiplicado 
por ele mesmo, resultará no valor de área de ABCD e assim 
a proporção entre as duas áreas poderá ser interpretada.

O valor de x pode ser simplificado por 3 2 que, elevado 
ao quadrado, resultará em 18 cm2. A área maior do feed 
equivale a 62, ou seja, 36 cm2. Assim, subtraindo os valores 
um pelo outro, encontra-se que o valor da área não ocupada 
pelas fotos também equivale a 18 cm2, o que demonstra 
que ela é 100% correspondente à área do quadrado ABCD.
A alternativa A está incorreta, pois o valor de 50% é em 
relação aos 9 quadrados, ou seja, a área ocupada pelas 
fotos representa 50% do quadrado maior. Na alternativa 
B, o aluno pode ter realizado uma aproximação em 
relação ao quadrado maior, baseando-se na observação 
da figura. A alternativa C está incorreta, pois o aluno pode 
ter considerado apenas um dos triângulos não ocupados 
pelas fotos. Na alternativa D, o aluno pode ter considerado 
três triângulos não ocupados pelas fotos.

Questão 159 Caderno A – 157 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Área de um triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 33)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular a área de superfícies em sólidos 
geométricos. Para chegar à alternativa correta (gabarito 
D), deve-se perceber que a altura do triângulo isósceles é 
0,3 metro e que sua base é de 0,8 metro. O valor da altura 
do triângulo pode ser determinado subtraindo-se o valor 
total da altura da casa da altura do retângulo que compõe 
a fachada da casa (1 − 0,7 = 0,3). Os lados congruentes 
desse triângulo indicarão os lados dos retângulos que 
compõem o telhado da casa, para isso aplica-se o Teorema 
de Pitágoras, resultando em 0,5 metro:

    x x2 2 20 4 0 3 0 5= + → =, , ,
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Em seguida, deve-se calcular a área dos retângulos laterais, 
da base e do telhado e do fundo da casinha, chegando em 
1,64 m2. Para calcular a base, considera-se a área igual a 
0,8 × 0,3; para calcular a área dos retângulos laterais, 0,3 × 0,7; 
para calcular a área dos retângulos do telhado, 0,5 × 0,3 e 
para calcular o fundo divide-se a figura em um retângulo de 
dimensões 0,7 × 0,8 e em um triângulo isósceles de base 
0,8 m e altura 0,3 m. O aluno que esquecer de dividir a 
área do triângulo por 2, chegará à alternativa C. Se fizer a 
transformação de m2 para cm2 de forma incorreta, poderá 
marcar a alternativa A. Se fizer a transformação de m2 para 
cm2 de forma incorreta e também esquecer de dividir a 
área do triângulo por 2, marcará a alternativa B. Se não 
somar a área da base, marcará a alternativa E.

Questão 160 Caderno A – 156 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 22

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno resolver situação-problema que envolve cálculos 
de funções exponenciais. O aluno deve interpretar a função 
correspondente à rentabilidade (caso já não saiba a equação 
de juros composto: M = C · (1 + i)t. Logo, em um ano com o 
Banco A, Dona Irene conseguirá R$ 247.000,00. O valor é 
obtido substituindo i por 0,02 e t por 12, considerando que 
em um ano há 12 meses. Com o Banco B, ela conseguirá 
R$ 228.000,00. O valor é obtido substituindo i por 0,12 e 
t por 2, considerando que em um ano há 2 semestres. Já 
com o Banco C, ela conseguirá R$ 235.600,00. O valor é 
obtido substituindo i por 0,24 e t por 1, pois nessa relação o 
tempo é de um ano. O aluno deve atentar-se que a unidade 
de medida da taxa deve ser a mesma que o tempo. 
Portanto, a alternativa (gabarito B) é a correta, pois nenhum 
dos bancos poderá suprir a necessidade dela, mas ela pode 
deixar mais um mês o dinheiro no Banco A, M = 190 000 · 
(1 + 0,02)13, conseguindo a quantia de R$ 251.940,00, sendo 
o valor mais próximo. A alternativa A está incorreta, pois a 
rentabilidade no Banco C é R$ 235.600,00. A alternativa C 
está incorreta, pois se ela fizer o que foi descrito conseguirá 
R$ 234.080,00. A alternativa D está incorreta, pois deixando 
por mais um ano o seu dinheiro aplicado no Banco C, 
conseguirá R$ 285.000,00, porém com apenas um mês a 
mais no Banco A, já conseguirá o necessário. A alternativa E 
está incorreta, pois conseguirá apenas R$ 228.000,00.

Questão 161 Caderno A – 155 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Área de triângulos (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 33-
34)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
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o aluno calcular medidas de área em triângulos. A resolução 
exige que o aluno calcule a área de cada triângulo:

A
l

I = = = ⋅ ≅
2 3

4
4 3 4 1 7 6 8, ,

A
tg

II =
°⋅( )⋅

≅ ,
60 5 5

2
21 25

Para encontrar a área do triângulo III, o aluno pode aplicar 
relações trigonométricas para identificar as medidas 
necessárias para o cálculo da área:

AIII =
+( )⋅

≅
3 2 6 3 2

2
13 9,

Para encontrar a área do triângulo IV, o aluno também deve 
aplicar relação trigonométrica e assim para determinar 

a altura que será equivalente a 3 . Logo, a área é 

AIV = ⋅ = ≅6 3

2
3 3 5 1, .

A área do trapézio é dada por A =
+( )⋅

=
10 4 4

2
28

Assim, a soma da área dos triângulos I e II será equivalente à 
área do trapézio (gabarito A). A alternativa B está incorreta, 
pois a soma é de 35,15. A alternativa C está incorreta, pois a 
soma das áreas é 26,4. A alternativa D está incorreta, pois 
a soma das áreas é 19. A alternativa E está incorreta, pois a 
soma das áreas é, aproximadamente, 20,7.

Questão 162 Caderno A – 154 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Vértice da função (2017, SPE, vol. 2, ut. 5, p. 14)

Gabarito: C

Comentário: O aluno deve observar o gráfico da função e 
determinar as coordenadas do ponto (x,y) que representa 
o vértice.

A alternativa correta é a (gabarito C). Se o aluno não 
interpretar que o vértice é formado por duas coordenadas, 
marcará a alternativa A ou B; se não interpretar corretamente 
a representação do par ordenado, assinalará a D; se errar as 
coordenadas do vértice, marcará a alternativa E.

Questão 163 Caderno A – 148 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Juros simples (2017, SPE, vol. 2, ut. 4, p. 25)

Gabarito: D
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Comentário: O aluno deve analisar o gráfico e verificar a 
variação da taxa básica de juros no período em estudo.

A alternativa correta é a (gabarito D). Se o aluno não 
interpretar o enunciado que cita o período analisado, 
marcará a alternativa A; se apenas interpretar jul./11, 
assinalará a B; se apenas interpretar out./12, considerará a 
C; se interpretar o ano errado jul./15 e subtrair 14,25 − 7,25, 
encontrará o resultado da alternativa E.

Questão 164 Caderno A – 153 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno 
resolve problemas envolvendo função exponencial. Para 
encontrar a alternativa (gabarito A) correta, deve-se usar a 
função de juros composto: M = C · (1 + i)t. A primeira proposta 
é a mais vantajosa, que renderá mais juros. Aplicando as 
informações na relação matemática, a 1a. opção chega a 
relação M = C (1 + 0,18)6, portanto, M = 1,186 · C. A 2a. opção 
chega a relação M = C (1 + ,36)3, portanto, M = 1,363 · C. 
E, por fim, a 3a. opção chega a relação M = C (1 + 0,54)2, 
portanto, M = 1,542 · C. A alternativa B está incorreta, pois 
não renderá o dobro. A alternativa C está incorreta, pois não 
renderá mais do que a primeira proposta. A alternativa D 
está incorreta, pois cada proposta terá uma porcentagem 
de juros diferentes. A alternativa E está incorreta, pois 
apesar da cobrança ser semestral, isso não significa que na 
primeira proposta, para converter o juro para anual, bastará 
duplicá-lo.

Questão 165 Caderno A – 152 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-51)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno calcular medidas de tempo em funções exponen-
ciais. Assim, para chegar-se à alternativa correta (gabarito 

B), deve-se utilizar a função h t t( ) = ⋅1 1 2,  em que 1 é a altura 
inicial, h(t) é dado em metros e t em segundos. Como a altu-
ra atingida foi de 1,2 · 109, substitui-se h(t) pelo valor da altura 
atingida para então determinar o tempo necessário. Na al-
ternativa C, considerou-se que 1,2 Mm = 1 200 000 000, en-
quanto o aluno que considerar 1,2 Mm = 1 200 m, marcará 
a alternativa A. Ao assinalar a alternativa D, o aluno não se 
atenta que a unidade de medida trabalhada é o segundo. Já 
ao assinalar a alternativa E, o aluno não se atenta que a uni-
dade de medida trabalhada é o segundo, além de cometer 
um equívoco ao considerar que 1,2 Mm = 1 200 000 000.

MTRS3-00442
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Questão 166 Caderno A – 151 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno identificar proporcionalidade em funções 
exponenciais. Para chegar à alternativa correta (gabarito C), 
é necessário chegar à função h(x) = 1 · 2t/10, sendo que h(t) é 
a altura atingida em t anos. Substituindo t por 20 na função, 
chega-se a uma altura de 4 metros, correspondendo a 
20 000 folhas. Na alternativa A, o aluno pode ter cometido, 
mesmo que equivocadamente, a porcentagem indicada no 
texto (3%). Na alternativa B, o aluno pode ter calculado 97% 
do valor encontrado. Na alternativa D, o aluno multiplicou a 
quantidade de folhas por 4, que foi a altura encontrada. Na 
alternativa E, o aluno pode ter cometido um equívoco ao 
operar com potência de dez.

Questão 167 Caderno A – 150 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: C

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 
o aluno identificar valores em funções exponenciais. A fun-

ção que representa a situação proposta é P t
t

( ) = ⋅10 107 10 .

Assim, para t = 30, encontra- se P t( ) = ⋅ =10 10 107 3 10  
e, portanto, está correta a alternativa (gabarito C). Na 
alternativa A, o aluno admitiu a quantidade inicial de 
bactérias. Na alternativa B, o aluno pode ter efetuado 

apenas a operação 10 107 ⋅ . Na alternativa D, o aluno pode 

ter efetuado a operação 10 107 10⋅ . Na alternativa E, o aluno 

pode ter efetuado 10 107 30⋅ .

Questão 168 Caderno A – 149 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular funções exponenciais. Assim, para 
chegar à alternativa correta (gabarito E), deve-se interpretar 
a função q(t) = 20 · 2t para às segundas-feiras; q(t) = 40 · 2t 
para às quartas-feiras e q(t) = 60 · 2t para os sábados, em que 
q(t) é a quantidade de pessoas em t períodos de 2 horas. 
Logo, chega-se a 1 280 pessoas nas segundas-feiras, 2 560 
nas quartas feiras e 5 120 aos sábados. Como o item solicita 
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a quantidade em um mês, deve-se somar a quantidade de 
pessoas em uma semana e multiplicar por 4, chegando 
ao valor de 35 840 pessoas. Na alternativa A, o aluno 
considerou apenas o período da manhã de uma semana. 
Na alternativa B, o aluno pode ter considerado apenas os 
clientes de segunda-feira e quarta-feira. Na alternativa C, o 
aluno considerou apenas uma semana. Na alternativa D, o 
aluno considerou metade de um mês.

Questão 169 Caderno A – 147 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Área de um triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 33-34)

Gabarito: B

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular área de triângulos. Usando as relações 
trigonométricas no triângulo retângulo, pode-se encontrar 
o segmento AB:

Calculando a área do triângulo ABC e sua hipotenusa, 

têm-se, respectivamente, 
2 3

3
 e 

4 3

3
. O triângulo BCE 

é retângulo em C, portanto sua área pode ser calculada 

por A =







=

4 3

3

2

8

3

2

. Por fim, deve-se calcular a área do 

triângulo equilátero:

A
l= =
2 3

4

4 3

3

A soma das três áreas é 
4 3

3

2 3

3

8

3

6 3 8

3
+ + = +

. O 

que faz da resposta correta a alternativa (gabarito B). Na 
alternativa A, o aluno considerou apenas as áreas dos 
triângulos retângulo e equilátero. Na alternativa C, o aluno 
considerou as áreas dos triângulos retângulo e isósceles. 
Na alternativa D, o aluno equivocadamente somou 

4 3 2 3 8 14 3+ + = . Na alternativa E, o aluno considerou 
apenas a área do triângulo isósceles.

Questão 170 Caderno A – 146 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: H21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: B

MTRS3-00448

MTRS3-00449

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno 
determina a função que representa a situação-problema. 
Assim, para chegar à alternativa correta (gabarito B), deve-se 

interpretar a função p x x
x

( ) = +8
2002 , que é determinada 

através das medidas das dimensões da caixa e da área de 
cada face.

V abc x x
x x

= → = ⋅ ⋅ → = =80 4
80

4

20
2 2

 

As dimensões da caixa são:

O aluno que simplificar a função de forma incorreta, 
encontrará a alternativa D, dividindo os numeradores por 8. 
O aluno que considerar apenas uma face de cada medida, 
encontrará a alternativa C. Na alternativa A, não foram 
consideradas a área da base e da tampa. Na alternativa E, 
foram consideradas apenas as áreas da base e da tampa.

Questão 171 Caderno A – 145 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Área de um triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, 
p. 33-34)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular área de triângulos. Assim, para chegar à 
alternativa correta (gabarito D), deve-se calcular a altura do 
triângulo ABC, usando o valor da tangente de 30°, portanto 
AB

tg
4

30= ° .

Com isso, AB = 
4 3

3
, por aplicação de propriedades de triân-

gulos e informações do enunciado, deduz-se que AC = 
8 3

3
. 

A área do triângulo BEF pode ser calculada por 

4 3

3
8

1

2

16 3

3
⋅ ⋅ = . A do triângulo BDC por 

2 3

3
4

1

2

4 3

3
⋅ ⋅ = , 

e a do triângulo ABC por 
4 3

3
4

1

2

8 3

3
⋅ ⋅ = .

Assim, a área da figura ABFED é igual à soma da área 
dos triângulos ABC e BEF, subtraído a área do triângulo 
BCD, que aparece em duplicidade nas áreas dos dois 

triângulos, portanto 
16 3

3

8 3

3

4 3

3

20 3

3
+ − = . O aluno 

que considerar apenas a área do triângulo BEF, marcará 
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a alternativa C. Assinalará a alternativa A, o aluno que 
considerar a área do triângulo BCD. A alternativa B 
corresponde ao resultado sem a subtração da área do 
triângulo BCD. Por fim, a alternativa E corresponde ao 
resultado com a adição da área do triângulo BCD.

Questão 172 Caderno A – 144 Caderno B

Competência – ENEM: 6

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Conceito de função e valor máximo e mínimo 
(2017, SPE, vol. 2, ut. 5, p. 49)

Gabarito: C

Comentário: O aluno deve identificar, no texto, a reação 
causada nas plantas pelo hormônio auxina e interpretar 
graficamente o comportamento do estudo em um 
vegetal. A alternativa correta é a (gabarito C). Se o aluno 
não interpretar corretamente o termo constante, marcará a 
A; se não interpretar corretamente o termo linear, assinalará 
a B; se não interpretar corretamente o termo decrescente, 
marcará a D; se não interpretar corretamente a expressão 
ponto mínimo, assinalará a E.

Questão 173 Caderno A – 143 Caderno B

Competência – ENEM: 1

Habilidade – ENEM: 4

Conteúdo: Intervalos numéricos (2017, SPE, vol. 1, ut. 1, p. 27)

Gabarito: D

Comentário: O aluno deve ler e interpretar o texto e 
identificar que a incidência dos raios de sol, com diferentes 
comprimentos de onda, requer protetores solares com 
diferentes tipos de produto. A alternativa correta é a 
(gabarito D). Se o aluno não identificar que os raios UVA ou 
UVB são nocivos, assinalará a alternativa A ou a B; se não 
identificar corretamente os intervalos dos comprimentos 
de onda dos raios UVA e UVB, marcará a C; se não identificar 
que os raios UVA e UVB são nocivos, assinalará a E.

Questão 174 Caderno A – 142 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno 
calcula funções exponenciais. Para chegar à alternativa 

correta (gabarito A), deve-se partir da função q t k
t( ) = ⋅ 1

2
, 

em que q(t) é a quantidade de pessoas em t períodos de 
10 anos e k é a quantidade de pessoas que consumiam 
em 1930 (inauguração da loja). Primeiro, deve-se substituir 
t na função pela quantidade de pessoas que compraram 
sapatos na loja em 1960 para encontrar o valor de k, 

MTSR1-00067
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através da expressão 480
1

2
3840

3
= ⋅ → =k k , que é uma 

constante e assim poder calcular a quantidade de pessoas 
em 1990, através da relação

q q6 3840
1

2
6 60

6( ) = ⋅ → ( ) =

O aluno que considerar t = 2, considerando 20 anos como 
tempo, marcará a alternativa E. O aluno que considerar 
t = 4, considerando 40 anos como tempo, marcará a 
alternativa C. O aluno que considerar t = 3, considerando 
30 anos como tempo, marcará a alternativa B. O aluno 
que considerar t = 5, considerando 50 anos como tempo, 
marcará a alternativa D.

Questão 175 Caderno A – 141 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 9

Conteúdo: Lei dos senos (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 27-28)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular o perímetro de triângulo a partir de lei 
dos senos. Assim, para chegar à alternativa correta (gaba-
rito E), deve-se calcular os lados do triângulo, obtendo a 
relação:

50

60 45
40

sen

AC

sen
AC metros

°
=

°
→ =

Pela Lei dos Cossenos, uma das opções de cálculo seria a 
relação:

40 50 2 50 452 2 2
= + ( ) − ⋅ ⋅( )⋅ °AB AB cos

determinando assim a medida do segmento como 
equivalente a AB = 53. Assim, ao somar os valores das 
medidas dos segmentos AB, BC e CA descobre-se o 
perímetro do triângulo ABC (40 + 50 + 53 = 143), que, 
multiplicado por 4, resultará no valor de metragem de 
arame farpado necessário para construir a cerca, 572 
metros. O aluno que considerar que o arame rodará o 
perímetro apenas uma vez, marcará a alternativa A. O 
aluno que considerar apenas os lados AC e BC, marcará a 
alternativa B. O aluno que considerar apenas os lados AC e 
AB, marcará a alternativa D. O aluno que considerar apenas 
os lados BC e AB, marcará a alternativa C.

Questão 176 Caderno A – 139 Caderno B

Competência – ENEM: 8

Habilidade – ENEM: 26

Conteúdo: Juros simples (2017, SPE, vol. 2, ut. 4, p. 25)

Gabarito: B

Comentário: O aluno deve ler e interpretar a tabela de 
valores e os modelos de classificação de clientes, pois o 
desconto concedido no texto não relaciona as categorias 
existentes, e perceber que cada categoria obteve 0,25% de 
desconto.
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A alternativa correta é a (gabarito B). Se o aluno não 
interpretar corretamente 0,25% e colocar 2,5%, encontrará 
o resultado da alternativa A; se diminuir 12,25% − 11%, 
não diferenciando SFH de SFI, marcará a C; se efetuar 
11,22% − 9,75% constante do texto e não interpretar Cliente 
Salário, assinalará a D; se diminuir 11,75% − 10,75% e não 
observar diferenças entre SFH e SFI, marcará a E.

Questão 177 Caderno A – 140 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: E

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular funções exponenciais em resolução de 
situação-problema. Assim, para chegar à alternativa corre-
ta (gabarito E), deve-se partir da função q(t) = 150 · 2t, em 
que q(t) é a quantidade de mochilas vendidas em t anos. 
Substituindo t por 6, pois passaram-se 6 anos desde a inau-
guração da loja, encontra-se o valor de 9 600. O aluno que 
considerar t = 5 pode ter desconsiderado o último perío-
do (2020), marcará a alternativa D. O aluno que conside-
rar t = 4 pode ter desconsiderado os períodos inicial e final 
(2014 e 2020), marcará a alternativa C. O aluno que consi-
derar t = 3 pode ter considerado a unidade de tempo dada 
como semestres e assim marcará a alternativa B. E o aluno 
que considerar t = 2, marcará a alternativa A.

Questão 178 Caderno A – 138 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 21

Conteúdo: Função exponencial (2019, SPE, vol. 3, ut. 7, 
p. 47-49)

Gabarito: A

Comentário: O objetivo desse item é verificar se o aluno 
calcula a função exponencial que representa a situação-
problema. Assim, para chegar à alternativa correta (gabarito 
A), deve-se interpretar a função q(t) = 500 · 2t, em que q(t) 
é a quantidade de lanches vendidos em t períodos de 2 
meses, assim é preciso substituir t por 6, o que resultará em 
q(6) = 500 · 26 = 32 000. O aluno que apenas somar 50% 
à quantidade do mês de janeiro, marcará a alternativa D. O 
aluno que considerar 50% a menos, marcará a alternativa 
C. O aluno que considerar a função q(t) = 500 · 2–t, marcará 
a alternativa B. A alternativa E está incorreta, pois o aluno 
pode ter considerado dois aumentos semestrais.

Questão 179 Caderno A – 137 Caderno B

Competência – ENEM: 5

Habilidade – ENEM: 19

Conteúdo: Progressão aritmética (2017, SPE, vol. 2, ut. 4, 
p. 15 )

Gabarito: C

Comentário: O aluno deve observar a figura, identificar 
a progressão aritmética de razão 2 e calcular a altura do 
décimo termo. A alternativa correta é a (gabarito C). Se o 
aluno interpretar erroneamente as posições dos termos da 
PA, assinalará a A; se considerar erroneamente a posição 
do termo cujo valor é solicitado, marcará a B ou a D; se 
somar os seis primeiros termos da PA, assinalará a E.

Questão 180 Caderno A – 136 Caderno B

Competência – ENEM: 2

Habilidade – ENEM: 8

Conteúdo: Área de triângulo (2019, SPE, vol. 3, ut. 6, p. 34-
35)

Gabarito: D

Comentário: O objetivo desse item é avaliar a habilidade 
de o aluno calcular a área de um triângulo na resolução 
de problemas. Assim, para chegar à alternativa correta 
(gabarito D), deve-se partir da figura:

Onde o ângulo CÂB é de 60° e os lados do triângulo ABC 
equivalem a 3, pois sabe-se que o segmento AC dado 
mede 3 e esse é o lado de congruência do triângulo 
isósceles. Assim, deve-se utilizar relações trigonométricas 
e o Teorema de Pitágoras para encontrar as medidas que 
faltam para o cálculo das áreas dos triângulos. A soma das 

áreas é igual a 
9 3

2
 e seu quadrado é igual a 60,75. O aluno 

poderia também calcular a área do triangulo escaleno, que 
corresponde à soma das áreas dos dois triângulos citados. 
A alternativa A está incorreta, pois não houve o cálculo do 
quadrado da soma das áreas. A alternativa C está incorreta, 
pois considera-se apenas a área do triângulo equilátero 
ou isósceles, já que ambos apresentam mesma área. A 
alternativa B está incorreta, pois corresponde ao valor de 
um dos catetos do triângulo original. Na alternativa E, o 
aluno calculou o perímetro no lugar da área.
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