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o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio 
comum de todos os povos.

ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jor-
nal, 30 out. 1936. In: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 anos em documen-

tos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999 (adaptado).

A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico 
Artístico Nacional (SPHAN), em 1937, foi orientada por 
ideias como as descritas no texto, que visavam:

a) a submeter a memória e o patrimônio nacional ao 
controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência 
autoritária do Estado Novo.

b) transferir para a iniciativa privada a responsabilidade 
de preservação do patrimônio nacional, por meio de leis 
de incentivo fiscal.

c) definir os fatos e personagens históricos a serem 
cultuados pela sociedade brasileira, de acordo com o 
interesse público.

d) resguardar da destruição as obras representativas 
da cultura nacional, por meio de políticas públicas 
preservacionistas.

e) determinar as responsabilidades pela destruição 
do patrimônio nacional, de acordo com a legislação 
brasileira.

INGLÊS

QUESTÃO 41 (ENEM 2012  - QUESTÃO 93)

Quotes of the Day 
Friday, Sep. 02, 2011 
     
“There probably was a shortage of not just respect  and 
boundaries but also love. But you do need, when they 
cross the line and break the law, to be very tough”. 
    British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that 
those involved in the recent riots in England need “tough 
love” as he vows to “get to grips” with the country’s 
problem families. 

    Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 (adaptado).

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em 
agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron 
têm como foco principal 

a) enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos 
e suas famílias. 

b) criticar as ações agressivas demonstradas nos  
tumultos pelos jovens. 

c)  estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens  

e) o terrorismo internacional, após o 11 de setembro 
de 2001.

QUESTÃO 39 (ENEM 2012 - QUESTÃO 19)

 Elaborado pelos partidários da Revolução 
Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado 
pretendia mobilizar a população paulista contra o 
governo federal.

 

Essa mobilização utilizou-se de uma referência 
histórica associando o processo revolucionário:

a) à experiência francesa, expressa no chamado à luta 
contra a ditadura.                                               

b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à 
bandeira paulista.

c) ao protagonismo das Forças Armadas, representa-
das pelo militar que empunha a bandeira.

d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado 
em primeiro plano.

e) ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado 
pela pequenez de sua figura no cartaz.
    

QUESTÃO 40 (ENEM 2012 - QUESTÃO 20)
                                                    
O que o projeto governamental tem em vista é poupar 
à Nação o prejuízo irreparável do perecimento e da 
evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio.  
Grande parte das obras de arte até mais valiosas e dos 
bens de maior interesse histórico, de que a coletividade 
brasileira era depositária, têm desaparecido ou se 
arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas 
e as relíquias da história de cada país não constituem 



e o excesso de amor. 

d) reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor,  mas também de firmeza. 

e) descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. 

QUESTÃO 42 (ENEM 2012 - QUESTÃO 94)

Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus 
fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, os termos love, 
power e peace para justificar  sua  opinião de que 
 
a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens.
 
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do  amor. 
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se  amam. 
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais  as pessoas. 
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder  deixar de existir. 

QUESTÃO 43 (ENEM 2012 - QUESTÃO 95)

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar 
comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão 
sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse 
cartum, a linguagem utilizada pelos personagens em uma  
conversa em inglês evidencia 

a) a  predominância do uso da linguagem informal sobre a 
língua padrão. 

b) dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos 
da linguagem. 

c) aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de 
diferentes lugares. 

d) necessidade de estudo da língua inglesa por parte  dos 
personagens. 

e) facilidade de compreensão entre falantes com  sotaques 
distintos. 

QUESTÃO 44 (ENEM 2010 - QUESTÃO 94)

Viva la Vida 

I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 
Now in the morning and I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 
I used to roll the dice 
Feel the fear in my enemy’s eyes 
Listen as the crowd would sing 
“Now the old king is dead! Long live the king!” 
One minute I held the key 
Next the walls were closed on me 
And I discovered that my castles stand 
Upon pillars of salt and pillars of sand 
[...] 
MARTIN, C. Viva la Vida. Coldplay. In: Viva la vida or Death 
and all his friends. Parlophone, 2008. 
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DONAR. Disponível em: http://politicalgraffiti.wordpress.com. 
Acesso em: 17 ago. 2011

AINT NO WAY
Y’ALL SHULD BE HERE 

IF YA DONT SPEAK
ENGLISH REAL

GOOD!

SURE! MAY
I SUGGEST YOU AVOID
DOUBLE NEGATIVES

AND DON’T FORGET TO
USE AN ADVERB!

Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser 
reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da 
canção Viva la vida, por exemplo, permite conhecer o relato de 
alguém que 

a) costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem 
nada.   
                                 
b) almeja o título de rei e, por ele, tem enfrentado inúmeros inimigos. 

c) causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. 

d) limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu povo.      

e) tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar.



QUESTÃO 45 (ENEM 2010 - QUESTÃO  92 prova cinza)

Os cartões-postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam  a 
parentes e amigos. Publicado no site do projeto ANDRILL, o texto em formato de cartão-postal tem o propósito de

a) comunicar o endereço da nova sede do projeto nos Estados Unidos.
b) convidar colecionadores de cartões-postais a se reunirem em um evento. 
c) anunciar uma nova coleção de  selos para angariar fundos para a Antártica. 
d) divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um  cartão-postal da Antártica. 
e) solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com  maior frequência. 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 46 (ENEM 2010 - QUESTÃO 157)

Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de diâmetro e 4 m de largura (de espessura desprezível), 
foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 cm de espessura.
Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10,00 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o 
preço dessa manilha é igual a

a) R$ 230,40.
b) R$ 124,00.
c) R$ 104,16.
d) R$ 54,56.
e) R$ 49,60.
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