EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
A COR DA CAPA DO SEU CADERNO DE QUESTÕES É CINZA.
MARQUE-A EM SEU CARTÃO-RESPOSTA
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Este CADERNO DE QUESTÕES contém a Proposta de
Redação e 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da
seguinte maneira:
a. as questões de número 91 a 135 são relativas à área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
b. as questões de número 136 a 180 são relativas à área de
Matemática e suas Tecnologias.
ATENÇÃO: as questões de 91 a 95 são relativas à língua
estrangeira. Você deverá responder apenas às questões
relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no
ato de sua inscrição.
Conﬁra se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a
quantidade de questões e se essas questões estão na ordem
mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja
incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as
providências cabíveis.
Veriﬁque, no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA DE REDAÇÃO,
que se encontra no verso do CARTÃO-RESPOSTA, se os
seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma
divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
ATENÇÃO: após a conferência, escreva e assine seu
nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA e da
FOLHA DE REDAÇÃO com caneta esferográﬁca de tinta preta.
ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu
CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligraﬁa usual, considerando
as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:
A vida necessita de pausas.
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Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço apropriado, a
opção correspondente à cor desta capa.
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Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA,
pois ele não poderá ser substituído.
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Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas
5 opções identificadas com as letras A , B , C , D e E .
Apenas uma responde corretamente à questão.
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No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço
compreendido no círculo correspondente à opção escolhida
para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
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O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e
trinta minutos.
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Reserve os 30 minutos ﬁnais para marcar seu CARTÃORESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
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Somente serão corrigidas as redações transcritas na
FOLHA DE REDAÇÃO.
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Quando terminar as provas, acene para chamar o
aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o
CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.
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Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas
duas horas do início da aplicação e poderá levar seu
CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em deﬁnitivo a sala de
prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas.
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Você será eliminado do Exame, a qualquer tempo, no caso de:
a. prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação
das provas, incorrendo em comportamento indevido
durante a realização do Exame;
c. se comunicar, durante as provas, com outro participante
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
d. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de
comunicação após ingressar na sala de provas;
e. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício
próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame;
f. utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame;
g. se ausentar da sala de provas levando consigo o
CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o
CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO a qualquer tempo;
h. não cumprir com o disposto no edital do Exame.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

QUESTÃO 93

Questões de 91 a 135
Questões de 91 a 95 (opção espanhol)

Pese al indudable éxito de la marea azul de Facebook,
algunas personas optan por un mundo menos conectado.
“Yo lo dejé porque era increíblemente adictivo y perdía
muchísimo tiempo”, explica Sonia (nombre ficticio), una
médica madrileña de 35 años. En cada visita los usuarios
de la red suelen pasar 20 minutos en media.

Adicciones y broncas: ¿Por qué dejé Facebook?

QUESTÃO 91

Las personas que deciden abandonar el lugar suelen
argumentar parecidas razones: pérdida de tiempo,
relaciones superficiales o falta de privacidad. La última
parte es en la que la red social ha avanzado más, en gran
parte obligada por las autoridades de diferentes países.
Desde hace un tiempo, el usuario tiene más opciones
sobre qué quiere compartir y con quién.

Disponível em: www.maitena.com.ar. Acesso em: 19. ago. 2011.

A charge faz uma crítica
A
B
C
D
E

a uma sociedade em que tudo tem um preço.
ao individualismo da sociedade contemporânea.
ao preço elevado dos produtos comercializados.
à desvalorização que as pessoas sofrem no mundo atual.
ao valor exagerado que se dá às coisas nos dias de hoje.

QUESTÃO 92

“En mi caso hubo un motivo concreto, una bronca
con un familiar muy cercano. Después del enfado, fui a
excluirlo de la lista de amigos. Pero, en el momento de
hacerlo, me sentí ridículo al reparar en lo enganchado que
yo estaba a esa red y pensé que mejor me eliminaba a mí
mismo. Suena a broma pero ocurrió así”, explica Alberto
(nombre ficticio), que afirma que se mantiene en otras
redes, como Twitter, por motivos laborales.
NAVAS, J. A. Disponível em: www.elmundo.es. Acesso em: 21 fev. 2012 (adaptado).

Por meio de depoimentos, o texto exemplifica as razões
de alguns usuários do Facebook para abandonar essa
rede social. Com relação a Alberto, nome fictício de uma
das pessoas citadas, o abandono do Facebook ocorreu
porque
A soube que investia vinte minutos diariamente na rede
social.
B percebeu que a sua rotina começara a perder
interesse.
C notou a dependência que tinha desenvolvido a essa
rede.
D compreendeu que ele expunha a intimidade da sua
família.
E descobriu a falta de utilidade da internet para
conseguir emprego.

Disponível em: www.fotolog.com.br. Acesso em: 21 ago. 2011.

Esse anúncio faz parte de
conscientização que pretende

uma

campanha

de

A chamar a atenção para o perigo de extinção de alguns
animais.
B alertar sobre o risco do consumo abusivo de bebidas
enlatadas.
C denunciar o impacto ambiental causado pelo ser humano.
D fazer um catálogo com as pegadas das variadas espécies.
E promover uma marca de refrigerante usando a sua
embalagem.
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QUESTÃO 94
El diario La Tercera, en su edición online, resalta que son “150 mil los asistentes a la marcha” y que “exigen
plebiscito” si el Gobierno no responde a las demandas. Además, rescata que para los organizadores la movilización
fue “exitosa” y remarca que: “Un amplio porcentaje de los asistentes marchó en orden. Sólo al final de la movilización,
grupos encapuchados quemaron un automóvil y atacaron edificios en el sector Paseo Bulnes”.
En tanto, el periódico La Hora titula: “Con incidentes culmina nueva marcha por la Educación”. Pero aclara que
la manifestación, “que había sido pacífica desde temprano”, finalizó “con disturbios”. Y repite la información del auto
quemado en Paseo Bulnes que marca La Tercera, aunque aclara que el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, criticó
los “desórdenes”.
Mientras que la edición online de El Mercurio destacó que “incidentes aislados protagonizados por encapuchados se
han producido en esta jornada en las principales ciudades del país, una vez concluidas las marchas por la educación”.
Disponível em: www.clarin.com. Acesso em: 3 set. 2011.

O texto resume informações divulgadas por três meios jornalísticos chilenos sobre manifestações estudantis ocorridas
nesse país em função da melhoria da educação. Comparando essas informações, constata-se que os três fragmentos
A
B
C
D
E

destacam o incêndio de um automóvel durante a passeata.
assinalam tumultos no desfecho das manifestações.
reconhecem o sucesso das mobilizações realizadas.
evidenciam o descontentamento de políticos com o evento.
responsabilizam grupos encapuzados pelos incidentes.

QUESTÃO 95
Convergencia tecnológica y participación popular
Se están cumpliendo 20 años del “boom” de las radios comunitarias en Argentina, que entre 1985 y 1990
sorprendió al país con la creación de casi 3 mil radios de baja potencia. Estas emisoras lograron, en poco tiempo,
abrir los micrófonos a miles de radialistas populares, a la participación del vecindario y de la gente común e influir
sustancialmente en la programación radial comercial, con la creación de nuevos formatos en los que tenía un papel
central la opinión ciudadana, sin jerarquías ni condicionamientos. Siendo la radio en Argentina el medio más popular
y con un alto grado de credibilidad por parte del público, las emisoras comunitarias jugaron un rol fundamental para el
fortalecimiento del debate democrático en el país.
PLOU, D. S. América Latina en Movimiento, n. 421, jun. 2007. Disponível em: http://alainet.org. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado).

O texto destaca a importância das emissoras de rádio comunitárias na Argentina. Considerando especificamente a
época do denominado boom, as emissoras populares
A
B
C
D
E

criaram milhares de fontes de emprego para radialistas.
surpreenderam o país com a oferta de rádios de baixo custo.
convocaram a comunidade para a participação em comerciais.
incutiram um novo paradigma centralizado na opinião pública.
tiveram um papel preponderante no condicionamento dos ouvintes.
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