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Leia atentamente o texto para responder as questões de 1 a 6. 
 

Polêmica instantânea 
 

Confusão provocada por redações com erros de português,  
hino de futebol e receita de miojo pode modificar a avaliação do 

próximo Enem 
 

Por Adriana Natali Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/91/polemica-instantanea-288258-1.asp 
Acesso em 19 de maio de 2013. 

 

  A comissão que elabora o edital do próximo Enem, o Exame 
Nacional do Ensino Médio, tem muito trabalho pela frente. Seu primeiro 
desafio será definir se prefere difundir ainda mais seus critérios de revisão 
ou simplesmente mudá-los. Pois a próxima prova deve ser resposta ao 
mal-entendido da edição de novembro, marcada pela nota máxima (1.000) 
dada a textos com erros gramaticais (como "trousse", "enchergar" e 
"rasoavel"), e punição branda a brincadeiras, como a inserção de receita 
de miojo numa prova de nota 560 e do hino do Palmeiras, noutra pontuada 
com 500 pontos.   
  Gracinhas como essas são altamente penalizadas, mas não 
eliminam o inscrito. No próximo exame, no entanto, poderão anular a nota. 
Esta é uma das possibilidades estudadas pelo Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a autarquia 
responsável pela prova. Segundo o órgão, só 300 dos 4 milhões de 
redações fizeram "inserções indevidas", com trechos sem conexão com o 
tema proposto ("Movimento imigratório para o Brasil no século 21").  
  O MEC informa que a "presença de uma receita no texto do 
participante foi detectada pelos corretores e considerada inoportuna e 
inadequada, provocando forte penalização". Hoje, um texto é zerado só se 
fugir completamente ao tema, desrespeitar a estrutura dissertativo-
argumentativa, estiver em branco ou tiver sete ou menos linhas, e contiver 
impropérios , desenhos e outras formas propositais de anulação.   
 Quanto a tropeços ortográficos e sintáticos, o MEC avalia que, 
apesar deles, um candidato pode chegar à nota máxima. Pelo edital do 
exame, a redação deve cobrir cinco competências: domínio da gramática 
normativa; compreensão da proposta; defesa sustentada de um ponto de 
vista; conhecimento dos mecanismos de argumentação e proposta de 
intervenção. Cada uma vale 200 pontos. Se em uma houver discrepância 
acima de 80 pontos entre dois corretores, um terceiro será acionado. Em 
2012, a prova passou a ser submetida a uma banca certificadora, caso 
persista a dispersão na terceira nota.  
Qualidades 
  O presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, diz que "as qualidades 
superam os erros" nos casos ocorridos.   
  - Se um estudante de 17 anos mostra domínio da língua e é 
capaz de fazer coisas complexas, mostra a sua capacidade. Isso está no 
edital.   
  [...] A redação com a receita de miojo trata do tema da prova nos 
dois parágrafos iniciais. Em seguida, descreve o preparo do macarrão 
instantâneo. Retoma o tema e conclui que "boa solução para o problema o 
governo brasileiro já está fazendo, que é acolher os imigrantes e dar a eles 
uma oportunidade de melhorarem suas vidas".   
  O outro aluno citou o hino em dois dos quatro parágrafos. "As 
capitais, praias e as maiores cidades são os alvos frequentes dos 
imigrantes, porque quando surge o alviverde imponente no gramado onde 
a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente e a dureza do prélio  não 
tarda".  
Correçõe s 
  Especialistas divergem. José Everaldo Nogueira Júnior, 
coordenador do colégio marista Arquidiocesano e vice-coordenador de 
Letras (português) da PUC-SP, diz que a nota não deve ser máxima 
quando há erros gramaticais, pois o candidato tem pontos debitados. Mas 
é preciso analisar o contexto em que a citação aparece.   
  - Prega-se, há tempos, a intertextualidade, a capacidade de citar 
textos para corroborar a argumentação. Se a receita ou o hino vierem para 
fortalecer o raciocínio, não vejo problema. Mas se vierem em tom de 
zombaria ou desprezo pela avaliação, fere a própria relação formal entre 
os participantes da situação comunicativa: o candidato e o avaliador - 
defende.   
  [...] 
 
1. A questão polêmica central presente no texto é: 

a) O que é mais importante na avaliação de redação do Enem: as 
ideias presentes no texto ou os erros ortográficos? 

b) Os alunos que fizerem a prova do Enem podem ou não fazer 
brincadeiras em suas redações? 

c) As punições a brincadeiras nas redações do Enem devem ou não 
ser mais severas? 

d) As medidas de avaliação das redações do Enem devem ou não 
sofrer modificações? 

 
 
 
 

2. A forma correta de escrever as palavras "trousse", "enchergar" e 
"rasoavel" está na alternativa: 

a) Trouxe, enchergar e razoavel 
b) Trousse, enchergar e rasoável 
c) Trouxe, enxergar e razoável 
d) Trouxe, enxergar e rasoável 

 
3. As palavras “impropérios” e “prélio”, destacadas no texto, significam, 

respectivamente: 

a) Abusos e fama. 
b) Elogios e glória. 
c) Vitupérios e peleja. 
d) Insultos e vitória. 

 
4. Quanto à forma atual de avaliação das redações no Enem, são 

informações presentes no texto, EXCETO: 

a) Um texto é zerado se fugir completamente ao tema. 
b) Valoriza o acerto, mas pune irrestritamente o erro. 
c) Quando em um critério, houver determinada diferença entre dois 

examinadores, um terceiro é acionado. 
d) Erros ortográficos e sintáticos não impedem que o candidato 

consiga nota máxima.  
 

5. Sobre os recursos de construção do texto, analise as proposições a 
seguir: 

I. A palavra “noutra”, destacada no primeiro parágrafo, é a contração 
da preposição na + o pronome indefinido “outra”.  

II. As duas ocorrências de parênteses no segundo parágrafo têm a 
mesma função, os quais poderiam, sem perda de sentido, ser 
substituídos por hífens.  

III. As aspas foram empregadas com diferentes funções.  
IV. Em: “Se a receita ou o hino vierem para fortalecer o raciocínio, não 

vejo problema”, a vírgula empregada se justifica pelo fato de a 
oração principal estar posposta. 

 

A resposta correta é:  
 

a) Apenas a proposição I está incorreta. 
b) Apenas as proposições II, III e IV estão incorretas. 
c) Apenas a proposição IV está incorreta. 
d) Apenas as proposições I e II estão incorretas. 

 
6. “[...] o MEC avalia que, apesar deles , um candidato pode chegar à nota 

máxima”. 

A expressão destacada no trecho acima introduz noção de: 
 

a) consequência. 
b) condição. 
c) concessão. 
d) conformidade. 

 
7. Analise o emprego das palavras nas proposições a seguir: 

I. Há várias razões por que a vida tornou-se mais fácil. 
II. Não resta outra saída senão cancelar a assinatura. 
III. O acidente resultou em perca total do veículo. 
IV. Concordamos em tudo, isto é, as ideias dele vêm de encontro às 

minhas. 
 

a) Há erro em todas as proposições. 
b) Há erro em duas proposições. 
c) Há erro em três proposições. 
d) Há erro em uma proposição. 

 
8. “Se a receita ou o hino vierem  para fortalecer o raciocínio”. Se 

conjugado na 3ª pessoa do plural, no presente do modo indicativo, o 
verbo destacado está corretamente grafado em: 

a) Veem. 
b) Venham.  
c) Virem. 
d) Vêm. 

 
9. “Mas é preciso analisar o contexto em que a citação aparece”. Essa 

oração foi corretamente reescrita, sem perda de sentido, em: 

a) Mas o contexto em que a citação aparece precisa ser analisado. 
b) Mas o contexto em que a citação apareceu precisaria ser 

analisado. 
c) Mas o contexto em que a citação aparecia precisava ser analisado. 
d) Mas o contexto em que a citação aparece precisou ser analisado. 
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10. Sobre a colocação pronominal, analise as proposições a seguir: 

I. Em: “A informação que nos foi passada não muda nada”, o 
emprego da próclise justifica-se pela presença do pronome 
relativo, o qual atrai o pronome. 

II. Em “teria mudado a legislação em que a questão se insere” a 
ênclise também poderia ser usada, sem desrespeitar a norma 
padrão. 

III. Em: “Ensina-se corretamente” a ênclise se deve ao fato de o verbo 
iniciar a frase. Se o verbo estivesse no futuro do pretérito, a 
mesóclise seria opcional. 

IV. Em: “A instituição o considera alguém despreparado” o emprego 
da próclise é opcional. 

Está correta a análise contida na alternativa: 

a) Estão corretas apenas as proposições II e IV. 
b) Estão corretas apenas as proposições I e III. 
c) Estão corretas apenas as proposições I, II e IV. 
d) Estão corretas apenas as proposições II e III 

 
11. Um campo de futebol tem as seguintes dimensões: comprimento de 

110 metros e largura de 75 metros. A área do campo de futebol é de: 

a) 1.100m2 
b) 8.250m2 
c) 7.500m2 
d) 750m2 

 
12. Um produto tem preço de venda à vista de R$ 4.000,00 acima do seu 

preço de custo. Adota-se a margem de lucro de 25% na negociação. 
Qual é o preço de custo do produto a ser vendido? 

a) R$ 22.000,00 
b) R$ 18.000,00 
c) R$ 5.000,00 
d) R$ 16.000,00 

 
13. Qual é a taxa anual de juros compostos de um empréstimo de 

$2.500,00, pelo prazo de 3 anos, com juros de $394,06? 

a) Aproximadamente 6,5% a.a. 
b) Aproximadamente 7% a.a. 
c) Aproximadamente 5% a.a. 
d) Aproximadamente 10% a.a. 

 
14. Qual é a taxa de juros compostos efetiva mensal para 48% ao ano 

capitalizado mensalmente? 

a) 4% ao mês. 
b) 2% ao mês. 
c) 12% ao mês. 
d) 24% ao mês. 

 
15. As taxas equivalentes anuais para 10% ao mês nos regimes dos juros 

simples e compostos são respectivamente: 

a) 120% ao ano e 213,8% ao ano. 
b) 220% ao ano e 330% ao ano. 
c) 120% ao ano e 330% ao ano. 
d) 80% ao ano e 120% ao ano. 

 
16. Dez operários, trabalhando 8 horas diárias, construíram 40 metros de 

um muro em 16 dias. Em quanto tempo 15 operários farão 60 metros 
do mesmo muro, trabalhando 4 horas por dia? 

a) 30 dias. 
b) 28 dias. 
c) 35 dias. 
d) 32 dias. 

 
17. Com relação ao editor de texto Microsoft Office Word 2010, versão 

português, assinale a única alternativa INCORRETA: 

a) O espaçamento padrão em documentos do Office Word 2010 é de 
1,0 entre linhas e nenhuma linha em branco entre parágrafos. 

b) Com o Microsoft Word 2010 é possível trabalhar online e de forma 
colaborativa graças à integração direta com o Windows Live. 

c) O Microsoft Word 2010 permite incluir bordas nas imagens, 
redimensioná-las ou exportá-las para diversos formatos como JPG 
e PNG. 

d) No Office Word 2010, uma das vantagens é a inclusão de mais 
elementos visuais nos textos, de forma a tornar a leitura mais 
agradável para o usuário. 

 
 
 
 

18. Após a leitura a seguir sobre sistemas de arquivos, identifique a 
afirmação correta: 

I. O sistema NTFS difere em várias características do FAT32, como 
por exemplo, o recurso de privilégios de acesso a arquivos e pastas 
permitindo assim, um nível de segurança maior. 

II. O sistema FAT32 em comparação com o FAT16 trabalha com 
endereços maiores permitindo uma maior quantidade de blocos 
gerenciáveis e, em consequência disso, discos (volumes) maiores. 

III. A conversão de um sistema NTFS para FAT é possível, mediante 
formatação. Essa formatação destrói a estrutura do disco 
apagando todos os dados gravados. 

IV. Ao mover um arquivo da mesma unidade NTFS para um pasta 
compactada, o arquivo manterá o estado em que se encontrava na 
origem, seja ele compactado ou não. 

 

A sequência correta é:  
 

a) Apenas assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
19. Assinale a única alternativa que corresponde a seguinte definição: 

Neste tipo de barramento específico para esse fim, as placas de vídeo 
conseguem acessar diretamente a memória principal, a RAM, do 
microcomputador para poder armazenar informações relativas aos 
jogos 3D: 

a) PCI 
b) MCA 
c) AGP 
d) ISA 

 
20. Ao realizar uma operação no Microsoft Office Excel 2010, versão 

português, escreve-se em uma célula qualquer, a fórmula 
representada pela seguinte hipótese: =FUNÇÃO(144). O resultado 
dessa função será: 

a) 14,4. 
b) 9. 
c) 16. 
d) 12. 

 
21. No programa de criação/edição e exibição de apresentações gráficas 

da Microsoft, Power Point 2010, versão português, utiliza-se as 
seguintes teclas simultâneas para alinharem o parágrafo à esquerda: 

a) CTRL+E. 
b) CTRL+Q. 
c) CTRL+J. 
d) CTRL+G. 

 
22. Com relação as definições do servidor Proxy, assinale a única 

alternativa INCORRETA:  

a) Os servidores proxy também ajudam a melhorar a segurança 
porque filtram alguns tipos de conteúdo da Web e softwares mal-
intencionados. 

b) O servidor proxy é um computador que funciona como 
intermediário entre um navegador da Web e a Internet, distribuindo 
automaticamente endereços de IP a todos os computadores à 
medida que eles fazem a solicitação de conexão de rede.  

c) Quando um navegador solicita uma página que está armazenada 
na coleção do servidor proxy (o cache), ela é disponibilizada pelo 
servidor proxy, o que é mais rápido do que acessar a Web.  

d) Os servidores proxy ajudam a melhorar o desempenho na Web 
armazenando uma cópia das páginas da Web utilizadas com mais 
frequência.  

 
23. Considerando os termos da Lei 10.257/2001, aquele que possuir como 

sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua 
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, desde que pelo prazo 
mínimo de: 

a) Dez anos. 
b) Vinte anos. 
c) Quinze anos. 
d) Cinco anos. 
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24. Considerando a política de desenvolvimento urbano adotada pelo 
poder público municipal, é correto afirmar: 

I. Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da 
cidade e seus bairros, dos aglomerados urbanos e povoados e 
garantir o bem-estar de seus habitantes. 

II. O Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal, de implantação 
e observância obrigatória, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e da expansão urbana. 

III. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as 
exigências fundamentais de ordenação urbana expressas no Plano 
Diretor. 

IV. O proprietário do solo urbano incluído no Plano Diretor, com área 
não edificada ou não utilizada nos termos da lei federal, deverá 
promover seu adequado aproveitamento. 

É correto afirmar que: 

a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 

 
 
25. Para os fins do estabelecido na Lei Orgânica do Município de Biguaçu, 

para assegurar a efetividade do direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, incumbe ao Município e à coletividade:  

I. Promover a educação ambiental, para toda a população, 
destacando-se o valor ético, estético e econômico da natureza. 

II. Proteger a fauna e a flora, vedadas às práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou 
submetam animais a tratamento cruel. 

III. Promover o manejo sustentado do solo. 
IV. Proteger nascentes de águas, lagoas e a zona litorânea enquanto 

fonte de reprodução da vida, em particular os manguezais. 
 

É correto afirmar que: 
 

a) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
26. Para os fins do estabelecido na Lei Orgânica do Município de Biguaçu, 

são consideradas áreas de proteção especial: 

I. Os promontórios. 
II. Morros e elevações florestadas. 
III. Morros e elevações não florestadas. 

 

É correto afirmar que: 
 

a) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
b) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Somente a assertiva I está correta. 

 
 
27. Como política de preservação do meio ambiente, está previsto que o 

poder público municipal de Biguaçu deverá promover o manejo 
sustentado do solo para tanto deve estimular, EXCETO: 

a) A proteção e manutenção da diversidade da fauna. 
b) A preservação das florestas. 
c) A utilização racional e moderada dos sistemas mecânicos. 
d) O controle químico das pragas. 

 
 
28. O estudo da aplicação da iluminação artificial em áreas internas e 

externas é chamado de: 

a) Luminotécnica. 
b) Eletrotécnica. 
c) Eletrônica. 
d) Eletro-eletrônica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Considerando os termos da Lei 10.257/2001, a política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais, EXCETO:  

a) Gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade 
na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

b) Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

c) Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município 
e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos 
negativos sobre o meio ambiente. 

d) Independência entre as ações dos governos, a iniciativa privada e 
os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
detrimento ao interesse social. 

 
 

30. Instalações prediais hidro sanitárias compreendem: 

I. Água fria e água quente. 
II. Esgoto sanitário. 
III. Águas pluviais. 
IV. Gás. 

 

É correto afirmar que: 
 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente a assertiva III está incorreta. 
c) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
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