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
2011

2ª APLICAÇÃO

PROVA DE REDAÇÃO E DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
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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.
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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.
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ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃORESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras
maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sonhar é acordar-se para dentro.
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Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço apropriado, a
opção correspondente à cor desta capa. ATENÇÃO: se você
assinalar mais de uma opção de cor ou deixar todos os campos
em branco, sua prova não será corrigida.
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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.

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 CARTÃORESPOSTA/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
últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
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Você será excluído do exame no caso de:
a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa
ou inexata;
b) agir com incorreção ou descortesia para com
qualquer participante ou pessoa envolvida no
processo de aplicação das provas;
c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de
aplicação das provas, incorrendo em comportamento
indevido durante a realização do Exame;
d) se comunicar, durante as provas, com outro
participante verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma;
e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e
de comunicação durante a realização do Exame;
f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em
benefício próprio ou de terceiros, em qualquer
etapa do Exame;
g) utilizar livros, notas ou impressos durante a
realização do Exame;
h) se ausentar da sala de provas levando consigo o
CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

*CINZ25DOM0*

*cinZ25dom4*
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

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

QUESTÃO 91
En la Edad Media el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del papa Clemente V, ordenó las redadas para
detener a todos los Templarios del país el viernes 13 de octubre de 1307, hecho al que se atribuye la leyenda de
los malos augurios asociados a este día de la semana cuando cae en 13. El asalto a los Templarios alcanzó una
gran notoriedad a causa de las escabrosas acusaciones que se les imputaron, la tortura a los que los sometieron
los inquisidores.
Otros historiadores sugieren que el origen de la superstición es cristiano y se remonta a la Última Cena, que tuvo
trece comensales (Jesús y sus doce discípulos), y tras la cual se produjo lugar la crucifixión de Jesús, precisamente
en viernes.
Disponível em: http://www.muyinteresante.es. Acesso em: 23 jun. 2011 (adaptado).

Vários fatos ocorridos ao longo da história da humanidade foram reunidos sob um aspecto comum que vem a ser
o tema do texto, a saber,
A a perseguição aos Templários.
B a superstição na sexta-feira 13.
C as torturas dos inquisidores.
D a crucificação de Jesus.
E a última ceia de Jesus.
QUESTÃO 92
Algunos días feriados en España
Enero 1

Año Nuevo

Festividad Oficial

Marzo o Abril

Domingo de Ramos, jueves y viernes Santo, y domingo de Pascua:
actividades religiosas y procesiones en la mayoría de los pueblos y ciudades

Festividad Oficial

Mayo 1

Día del Trabajador

Festividad Oficial

Julio 25

Día de Santiago Apóstol Patrono de España para la Iglesia Católica

No se festeja en
todo el país

Agosto 15

Día de la Ascensión de la Virgen María

Festividad Oficial

Octubre 12

Día Nacional de España, Fecha del Descubrimiento de América, Día de la
Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar

Festividad Oficial

Noviembre 1

Día de Todos los Santos

Festividad Oficial

Diciembre 6

Día de la Constitución

Festividad Oficial

Diciembre 8

Día de la Inmaculada Concepción: Patrona de España para la Iglesia
Católica

Festividad Oficial

Diciembre 25

Día de Navidad

Festividad Oficial
Disponível em: http://www.franklin.com. Acesso em: 1 maio 2009 (adaptado).

Suponha que uma pessoa queira visitar a Espanha e deseje planejar sua visita de acordo com os feriados nacionais
espanhóis. Ao observar o calendário com alguns dos principais feriados espanhóis, essa pessoa constatará que,
na Espanha,
A poucos feriados são oficiais.
B a Semana Santa tem uma data precisa.
C no décimo mês do ano inexistem feriados.
D poucos feriados têm relação com a religião.
E quase todos os feriados ocorrem na segunda metade do ano.
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QUESTÃO 93

QUESTÃO 95

El peso y el olor a rancio de los libros de tapa dura
están a un paso más cerca de convertirse en reliquia de
museo. Es que Amazon.com, una de las librerías más
grandes de Estados Unidos, anunció que en los tres
últimos meses las ventas de libros electrónicos para
Kindle, el e-reader de Amazon, superaron por primera
vez a las de volúmenes de papel.
El hecho de que los e-books se vendan hoy más
que los de papel es algo “asombroso si se tiene en
cuenta que vendemos libros de tapa dura desde hace
15 años y (libros) Kindle desde hace 33 meses”, indicó
en una declaración Jeffrey Bezos, principal ejecutivo de
Amazon.com.
Disponível em: http://www.clarin.com. Acesso em: 24 jul. 2010 (adaptado).

Extraída de um jornal argentino, a reportagem enfatiza
uma mudança causada pelas novas tecnologias.
Tomando-se como base os dados apresentados e a fala
do entrevistado, constata-se que a intenção do autor ao
produzir essa reportagem foi
A anunciar que a venda de livros eletrônicos superou a
de impressos na Amazon.com.
B informar que a Amazon.com está em primeiro lugar
na venda de livros eletrônicos.
C comunicar que a Amazon.com interrompeu a venda
de livros de capa dura.
D divulgar o lançamento de novos livros eletrônicos no
site da Amazon.com.
E apresentar as expectativas da Amazon.com sobre
novas vendas.

El día de los muertos en México (2 de noviembre)
Este día se celebra la máxima festividad de los muertos
en México. La celebración está llena de muchas
costumbres. A las personas les gusta ir y llevar flores a
las tumbas de sus muertos pero para otras representa
todo un rito que comienza en la madrugada cuando
muchas familias hacen altares de muertos sobre las
lápidas de sus difuntos familiares. Estos altares tienen
un gran significado ya que con ellos se cree que se
ayuda a sus muertos a llevar un buen camino durante la
muerte. Esta creencia es una mezcla de las tradiciones
religiosas precolombinas y la católica. Otros altares
más complejos, según la tradición, deben de constar
de 7 niveles o escalones que representan los niveles
que tiene que pasar el alma de un muerto para poder
descansar. Estos altares se realizan generalmente en
lugares con gran espacio.
Disponível em: http://www.sanmiguelguide.com. Acesso em: 22 maio 2009 (adaptado).

QUESTÃO 94
En América, los incas y aztecas cultivaban la planta
que llamaban tomatl ya desde 700 años a. de C. Cuando
fue llevada a Europa se destacó por su valor ornamental
y por la belleza de sus frutos, que en su versión amarilla
merecieron un nombre en italiano: pomodoro, esto es,
manzana de oro. Utilizada como planta ornamental en
patios y jardines, por entonces quedó asociada a otras
solanáceas venenosas, como la belladona, así que se
consideraba que también lo era. No en vano, sus hojas
contienen, como las de la planta de la papa, un alcaloide
llamado solanina. Hasta el siglo XIX los tomates no
fueron universalmente aceptados como alimento, e
incluso entonces todavía se cocían durante horas para
eliminar sus “venenos”. Hoy están entre los vegetales
más consumidos y deben su prestigio nutricional, sobre
todo, al contenido en vitamina C y betacaroteno.
Muy interesante. N° 212. Buenos Aires: GF, mar. 2005 (adaptado).

Considerando-se as informações apresentadas e o
provável público-alvo, o texto foi construído com a
intenção de
A alertar sobre as características tóxicas do tomate.
B destacar a importância do tomate de cor amarela.
C discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no
mundo.
D incentivar o consumo do tomate por seus benefícios
para a saúde.
E estimular o uso do tomate como objeto ornamental.
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Disponível em: http://www.educima.com. Acesso em: 22 maio 2009.

Como no Brasil, o México também homenageia seus
mortos no dia 2 de novembro, mas cada lugar tem suas
próprias características. Baseando-se no texto, a origem
dessa celebração no México deve-se
A à mistura entre a tradição cristã e as religiões que
existiam antes no país.
B à família mexicana, que gosta de levar flores aos
cemitérios.
C à festa que ajuda os mortos a irem por um bom
caminho no além.
D aos altares que têm a função de enfeitar os cenários
da festa.
E às cerimônias que são celebradas dentro das casas
das famílias.

