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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

PROVA DE REDAÇÃO E DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
A COR DO SEU CADERNO DE QUESTÕES É CINZA.

MARQUE-A EM SEU CARTÃO-RESPOSTA

2º DIA
CADERNO

6 CINZA

1 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.

2 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.

3 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.

4 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.

5 ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu 
CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando 
as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

6 Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço apropriado, a 
opção correspondente à cor desta capa.

7 Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, 
pois ele não poderá ser substituído.

8 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.

9 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.

10 O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e 
trinta minutos.

11 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

12 Somente serão corrigidas as redações transcritas na 
FOLHA DE REDAÇÃO.

13 Quando terminar as provas, acene para chamar o 
aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o 
CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.

14 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 
provas nos 30 minutos que antecedem o término da prova.

15 Você será excluído do exame 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. utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de 
comunicação durante a realização do Exame;

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 a qualquer tempo;

h. não cumprir com o disposto no edital do Exame.

Ler é uma forma de escrever com a mão alheia.

2ª APLICAÇÃO
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

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

AL TRAER EL CAFÉ,
TE OFRECEN SACARINA A TI.

 ... no, gracias, el
que está a régimen
    es él...

señor...

CUANDO LLEGA LA CUENTA,
SE LA DAN A ÉL.

señorita!

!

MAITENA. Todas las mujeres alteradas. Barcelona: Debolsillo, 2008.

Considere que, em cada sociedade, os indivíduos estão 
inseridos em um sistema de sexo-gênero, isto é, atuam 
de acordo com determinados padrões de comportamento. 
Desse modo, o texto é irônico por meio

A da demonstração da inexistência de padrões de 
comportamento feminino em situações cotidianas 
relacionadas ao universo gastronômico.

B da divulgação de estereótipos com vistas a consolidar 
padrões de comportamento socialmente aceitáveis.

C do rechaço da importância assumida pelo homem 
nos relacionamentos contemporâneos em detrimento 
da mulher.

D da denúncia do desconforto feminino ao deparar-
se com situações do cotidiano consideradas 
marcadamente machistas.

E da contraposição de um estereótipo de comportamento 
feminino em relação às mudanças vividas pela 
sociedade contemporânea.

QUESTÃO 92 
Sefarditas o la melancolía de ser judío español

El nombre de Sefarad, como es denominada España 
en lengua hebrea, despierta en gentes de Estambul o de 
Nueva York, de Sofía o de Caracas, el vago recuerdo de 
una casa abandonada precipitadamente bajo la noche. 
Por eso muchas de estas gentes, descendientes de 
los judíos españoles expulsados en 1492, conservan 
las viejas llaves de los hogares de sus antepasados en 
España. Se ha escrito que jamás una nación ha tenido 
unos hijos tan fieles como ellos, que después de quinientos 
años de exilio siguen llamándose “sefarditas” (españoles) 
y mantienen celosamente el idioma “sefardita” y las 
costumbres de sus orígenes. En la cocina y en los lances 
de amor, en las fiestas y en las ceremonias religiosas, los 
sefarditas viven todavía la melancolía de ser españoles.
CORRAL, P.; ALCALDE, J. Sefardíes o la melancolía de ser judío español. Disponível em: 

http://sefaradilaculturasefardi.blogspot.com. Acesso em: 17 fev. 2012 (adaptado).

Os sefarditas são descendentes dos judeus expulsos 
da Espanha em 1492. O autor do texto, ao vincular a 
melancolia à identidade dos sefarditas, destaca a

A conservação de um modo de vida próprio da nação 
da qual eles foram desmembrados.

B fidelidade à língua hebraica que era falada pelos seus 
antepassados na Península Ibérica.

C lealdade por eles demonstrada às autoridades que os 
baniram dos territórios castelhanos.

D manutenção feita pelos judeus das casas que 
possuíam na Espanha, no final do século XV.

E observação das tradições impostas aos judeus nas 
cidades orientais para onde migraram.

QUESTÃO 93 
El idioma español en África subsahariana: 

aproximación y propuesta

La inexistencia de un imperio colonial español 
contemporáneo en África subsahariana durante los siglos 
XIX y XX es la causa de la ausencia actual de la lengua 
española en ese espacio como seña lingüística, con la 
excepción del Estado ecuatoguineano. En consecuencia, 
la lengua española es, en ese subcontinente, un idioma 
muy poco conocido y promovido. Por otro lado, la 
importante presencia colonial portuguesa en África tuvo 
como consecuencia el nacimiento de cinco Estados 
oficialmente lusófonos. Convendrá, en esos países del 
África subsahariana, la promoción del español a partir de 
la afinidad con el portugués, lengua consolidada ya en 
ese espacio.

DURÁNTEZ PRADOS, F. A. Disponível em: www.realinstitutoelcano.org. 
Acesso em: 20 jan. 2012 (adaptado).

No artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol 
na África subsaariana, propõe-se

A projetar o espanhol no território africano lusófono.
B reforçar o ensino do espanhol na Guiné Equatorial.
C substituir o português pelo espanhol em cinco Estados.
D amparar a promoção da fusão entre línguas próximas.
E desenvolver o conhecimento sobre o português da África.
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QUESTÃO 94 
¿Están locos los españoles?

¿Están locos los españoles? Esa fue la pregunta 
que me hizo un alemán en el año 1991. “Ni siquiera este 
próspero país podría permitirse organizar unos Juegos 
Olímpicos y una Expo al mismo tiempo”, me dijo. Desde 
entonces hemos creado una red de trenes de alta velocidad 
envidia de los alemanes, tenemos más kilómetros per 
capita de autopistas que ellos, el metro de Madrid es 
considerado el segundo mejor del mundo, se han invertido 
cantidades fabulosas en enriquecer a los constructores, 
a los partidos políticos y a no pocos bolsillos de políticos. 
Mientras, los sobrios alemanes seguían inyectando dinero 
en investigación y desarrollo, con lo cual se mantienen 
como el primer país exportador de la UE.

Señores políticos, yo no gasto lo que no tengo. Es su 
responsabilidad el habernos metido en esta situación y 
espero que las urnas les castiguen a todas las formaciones 
políticas en la medida de su responsabilidad.

ESCÓS, F. A. Disponível em: www.elpaís.com. 

A afirmativa que esclarece a opinião do autor da carta 
a respeito das escolhas de investimento feitas pelos 
administradores espanhóis é:

A A Alemanha, mesmo sendo um próspero país, 
não foi capaz de realizar dois grandes eventos 
simultaneamente.

B A Espanha, assim como a Alemanha, também 
injetou capital em ações que visassem ao seu 
desenvolvimento econômico.

C A Espanha, dona de uma invejável rede de trens 
de alta velocidade, investiu na modernização das 
estradas e vias de metrô.

D A Alemanha, diferentemente da Espanha, investe 
recursos na pesquisa e se mantem líder no ranking 
dos países exportadores da União Europeia.

E A Espanha, apesar da escassez de recursos públicos, 
aplicou capital em obras de infraestrutura, o que, hoje, 
justifica a crise em que se encontra.

QUESTÃO 95 
Si hay una palabra que llama a la unanimidad en el 

mundo de la política contemporánea, fuera de la palabra 
“democracia”, es la palabra “integración”. Obviamente 
detrás de esta palabra vienen interpretaciones muy 
diversas,  cuando no tota lmente contradictor ias. 
La Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), por 
ejemplo, es un proceso de integración, al centro del cual 
se encuentra una perspectiva de solidaridad de los países 
latinoamericanos, y de resistencia anti-hegemónica de sus 
pueblos, pero igualmente llaman proceso de integración al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
que involucra a EEUU, Canadá y México, un TLC que 
representa una verdadera anexión económica de México 
por parte de los Estados Unidos, mediante el comercio, 
que ha llevado a la quiebra y a la miseria a millones de 
campesinos, ha profundizado la brecha social y acelera la 
destrucción del medio ambiente.

MARKOV, H. Integración sí, ¿pero cuál? América Latina en movimiento.Disponível em: 
www.alainet.org. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado).

Conforme o texto, a palavra “integración” representa 
um chamado à união no mundo contemporâneo, 
embora receba interpretações bastante diversas. 
A crítica suscitada no texto em relação a um dos 
sentidos assumidos por essa palavra reside nas 
consequências que derivam

A da condição de miséria de inúmeras pessoas do campo.

B da destruição do meio ambiente em ritmo acelerado.

C da solidariedade crescente entre os países da 
América Latina.

D do aprofundamento da crise econômica e das 
diferenças sociais.

E do enlace comercial dos países da América do Norte
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