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ENEM 
 

Q.01 - Leia o texto a seguir. 
Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que, 
antes da invenção da eletricidade, era necessário manter, para o 
conjunto dos seis continentes, um verdadeiro exército de quatrocentos 
e sessenta e dois mil quinhentos e onze acendedores de lampiões. Isto 
fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos 
desse exército eram ritmados como os de um balé de ópera. Primeiro 
vinha a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da 
Austrália. Esses, em seguida, acesos os lampiões, iam dormir. Entrava 
por sua vez a dança dos acendedores de lampiões da China e da 
Sibéria. E também desapareciam nos bastidores. Vinha a vez dos 
acendedores de lampiões da Rússia e das índias. Depois os da África e 
da Europa. Depois os da América do Sul. Os da América do Norte. E 
jamais se enganavam na ordem de entrada, quando apareciam em 
cena. Era um espetáculo grandioso. 

SAINT-EXUPÉRY, A. O pequeno príncipe. Tradução de  Dom Marcos Barbosa. Rio 
de Janeiro: Agir, 2006. p. 30. (Adaptado). 

 

O “balé dos acendedores de lampiões”, referido no texto, é uma 
construção metafórica que faz uma 
A) menção ao atraso econômico das regiões do planeta. 
B) crítica à diversidade dos habitantes da Terra. 
C) alusão à variação climática na superfície do planeta. 
D) referência aos diversos fusos horários da Terra. 
E) sátira ao movimento de translação do planeta. 
 

Q.02 - Um estudante do Curso Superior de Turismo do Instituto Federal 
de Pernambuco (IFPE) foi para um congresso científico em São Paulo 
(SP). Após o evento, decidiu visitar familiares em Campo Grande (MS). 
Cerca de 900 km, em linha reta, separam as duas cidades. Ele sabe que 
se em São Paulo são 15 horas, em Campo Grande são 14 horas, devido 
a diferença de fusos entre as cidades. Se ele pegar um avião e fizer o 
percurso São Paulo – Campo Grande em uma hora, saindo da capital 
paulista às 15 horas, qual será a hora de sua chegada a Campo Grande? 
A) 16 horas no horário de Campo Grande 
B) 15 horas no horário de Campo Grande 
C) 14 horas no horário de Campo Grande 
D) 13 horas no horário de Campo Grande 
E) 17 horas no horário de Campo Grande 
 

Q.03 - A nação é a mais vasta das sociedades naturais, dotada de uma 
consciência e cultura comum, ocupando as mesmas terras e unida pela sua 
história, pela sua religião ou pela sua originalidade cultural, inclusive 
linguística. A nação como unidade cultural e histórica pode existir 
independentemente de autonomia política ou soberania estatal. 
A partir do momento em que a nação, por exigência de ordem e progresso, 
organiza-se para resolver os problemas de convivência da comunidade 
nacional, é instaurado o processo de criação de suas instituições, 
normatizando e disciplinando a vida coletiva e procurando preservar a 
nacionalidade contra reações adversas. O Estado é institucionalizado como 
resultado desse complexo ordenatório e coordenador. (NAÇÃO..., 2013). 

 

A formação de um Estado envolve não apenas os desejos de uma nação, 
mas os interesses geopolíticos envolvidos, como se pôde observar 
A) na corrida imperialista, no século XIX, quando a recusa dos Estados 

Unidos em reconhecer a autonomia dos povos latino-americanos 
contribuiu para o deflagrar da Primeira Guerra Mundial. 

B) na tentativa da Alemanha nazista e da União Soviética de 
impedirem a formação do Estado de Israel, através da assinatura 
do Pacto de Não Agressão, após a Primeira Guerra Mundial. 

C) no apoio da França e da Inglaterra ao processo de descolonização 
afro-asiática, interessados em impedir o crescimento da influência 
norte-americana nesses continentes. 

D) no ataque dos Estados Unidos ao Iraque, para impedir a formação 
de um Estado Árabe unificado, sob a liderança de Saddam Hussein. 

E) no reconhecimento da Autoridade Palestina como Estado 
observador das Organizações das Nações Unidas (ONU), 
considerado um passo para a criação do Estado Palestino. 

 

UFU 
 
Q.04 - Ao longo do meridiano 180°, no Oceano Pacífico, encontra-se a 
Linha Internacional de Mudança de Data. Quando for meio-dia em 
Greenwich, será meia-noite na Linha Internacional de Mudança de 
Data e lá um novo dia estará se iniciando. 
 

 
 
Considere que na localidade B, assinalada no mapa, sejam 11 horas de 
domingo, do dia 22 de junho de 2008. 
Nessas condições, na localidade A, também assinalada no mapa, o 
horário, o dia da semana e o dia do mês de junho do mesmo ano serão, 
respectivamente: 
A) 10 - sábado - 21 
B) 11 - sábado - 21 
C) 10 - domingo - 22 
D) 11 - domingo - 22  
 
Q.05 - Sobre as relações geopolíticas no mundo atual, assinale a 
proposição CORRETA.  
A) Após a Segunda Grande Guerra, o mundo dividia-se 

ideologicamente em três grandes blocos: países de economia 
agroexportadora, sob influência soviética; países industrializados, 
sob hegemonia norte-americana e ainda os países de economia 
planejada ou planificada, não filiados a blocos hegemônicos.  

B) Na atualidade, com a denominada globalização, não existem 
propriamente países dominados e países dominantes, mas um 
mundo em constante transformação onde a cooperação entre eles 
se dá de maneira profunda e intensa.  

C) Com o grande desenvolvimento econômico da maioria dos países 
africanos e latino-americanos associado ao fenômeno da 
globalização, as fronteiras dos países hegemônicos se tornaram 
mais permeáveis à entrada de pessoas e produtos, exceto alguns 
produtos com alta intensidade tecnológica, restritos aos países 
mais avançados.  

D) Durante os anos 1950 e nas duas décadas seguintes à Guerra Fria, 
estabeleceu-se um marco diferencial entre grandes blocos de 
poder: os países que compunham o primeiro mundo (ricos e 
industrializados), o segundo mundo (países de economia 
planificada) e o terceiro mundo (países pobres e 
agroexportadores). 
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Q.06 - Leia um trecho do Comunicado Final da Conferência de 
Bandung, de abril de 1955. 
Em verdade, todas as Nações deveriam ter o direito de escolher 
livremente seus próprios sistemas político e econômico e seu próprio 
modo de vida, conforme os princípios e objetivos das Nações Unidas. 

(Em Kátia M. de Q. Mattoso, Textos e documentos para o estudo da 
história contemporânea: 1789-1963) 

O trecho revela que essa conferência norteou-se 
A) pela ideia de que a economia de mercado mostra-se compatível 

com as nações desenvolvidas, mas não cabe às subdesenvolvidas. 
B) pela defesa intransigente do liberalismo econômico como único 

caminho possível para a superação da dependência econômica. 
C) pelos interesses das antigas potências imperialistas na preservação 

dos tradicionais espaços de exploração econômica. 
D) pelo não-alinhamento automático às políticas das duas grandes 

potências do pós-guerra: Estados Unidos e União Soviética. 
 
 

RESPOSTAS: 
 

01) D 

02) B 
Comentário: 
Considerando a diferença horária de um fuso e sendo Campo 
Grande atrasado em relação a São Paulo, quando o avião 
decolar da capital paulista às 15h00’ serão 14h00 na capital 
do Centro-Oeste.  
Assim, se o voo tem duração de 1h00’, ao aterrisar em 
Campo Grande os relógios locais marcarão 15h00’. 
 

03) E 

04) B 

05) D 

06) D 
Comentário: 
A referida Conferência, majoritariamente, reuniu países 
recém independentes e traçou os objetivos desse grupo 
diante do cenário bipolarizado daquele contexto. Na 
verdade, pela posição frágil que ocupavam, buscavam 
autonomia em suas decisões, sem ter que se alinhar 
automaticamente aos EUA ou a URSS. Nesse sentido, 
baseado em uma série de princípios, me parte inspirados na 
Carta das Nações, buscavam uma alternativa, um “terceiro 
caminho”. 

 


