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Importância do Enade

O Enade é uma prova que testa o conhecimento dos 
alunos de cada faculdade e universidade. É dessas 
notas que se gera a maior parte da média que é 
aplicada ao conceito de um curso. 

Alguns acreditam que não tem nada a ver com isso, 
acham que estão fazendo um “favor” para a 
instituição de ensino, o porém da história é que 
essa nota que o curso recebe vai dar lastro ao seu 
diploma! 

E Você vai carregar para sempre um esse diploma: 
no mercado de trabalho, concursos, pós-graduação, 
etc.

ENADE

Os temas tanto para as provas de 
enfermagem, quanto de engenharia de 
produção podem ser vistos em 
conjunto, já que as questões abordadas 
em conhecimentos gerais tratam de 
assuntos diversos das questões de 
conhecimento específico.
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CONHECIMENTOS GERAIS E ENADE
As perguntas diretas sobre a conhecimentos 
gerais tiveram presença significativa no ENADE na 
última edição totalizando 2 questões discursivas e 
8 objetivas.

Isso exige um aluno que tenha condições não 
apenas de apresentar um conhecimento crítico 
sobre o seu curso, mas sobre a realidade do 
país e do mundo, em particular as relativas às 
questões sociais cultura e cidadania.

CONTEÚDOS
ASSUNTOS COM MAIOR 
IMPACTO PARA O ENADE:
APRENDENDO A DISCUTIR.
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Programa Completo
I - Cultura e Arte; 
II - Avanços tecnológicos;
III - Ciência, tecnologia e sociedade; 
IV - Democracia, ética e cidadania; 
V - Ecologia/biodiversidade; 
VI - Globalização e política 
internacional;
VII - Políticas públicas: educação, 
habitação, saneamento, saúde, 
transporte, segurança, defesa, 
desenvolvimento sustentável; 

VIII - Relações de trabalho; 
IX - Responsabilidade social: setor 
público, privado, terceiro setor; 
X - Sociodiversidade e 
multiculturalismo: violência, 
tolerância/intolerância, 
inclusão/exclusão e relações de gênero;
XI - Tecnologias de Informação e 
Comunicação; 
XII - Vida urbana e rural. 

Questões para discutir
1. O homem em sociedade: problemas das cidades e da convivência

1. Mobilidade
2. Violência
3. Cidadania

2. Novas questões sociais
1. Homofobia
2. Políticas de gênero (mulher, a questão transgênero)
3. Redes Sociais e Privacidade
4. Cotas e etnia

3. Cultura: produção e regionalização
1. Cultura Popular
2. Produção Regional
3. Cotas na TV
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Questões para discutir
3. Cenário Internacional

1. Guerras
2. Movimentos Migratórios
3. Cultura Global
4. Tolerância (Religião e Cultura)
5. Polarização Política

4. Cenário Brasileiro
1. Regulamentação e economia digital (Uber, Netflix, etc.)
2. Novo Ensino Médio
3. Reforma Previdenciária
4. Reforma Trabalhista e Terceirização
5. Reforma Tributárua

Mais importante que conhecer detalhes, é 
importante estar por dentro das principais 
discussões do momento. Revistas, jornais 
e portais de informação, acessados uma 
vez por semana, mantém o aluno 
atualizado sobre as questões em pauta no 
Brasil e no mundo.

O que 
saber?
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QUESTÕES
OBJETIVAS
EXEMPLO DE QUESTÃO DE 
ENADE E O TIPO DE 
DISCUSSÃO DELA ADVINDA

QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE A

Tendo em vista a construção da idéia de nação no Brasil,
o argumento da personagem expressa

(A) a afirmação da 
identidade regional.

(B) a fragilização do 
multiculturalismo global.

(C) o ressurgimento do 
fundamentalismo local.

(D) o esfacelamento da 
unidade do território 
nacional.

(E) o fortalecimento do 
separatismo estadual.
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QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE B
A legislação de trânsito brasileira considera que o condutor de 
um veículo está dirigindo alcoolizado quando o teor alcoólico de 
seu sangue excede 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. O 
gráfico abaixo mostra o processo de absorção e eliminação do 
álcool quando um indivíduo bebe, em um curto espaço de 
tempo, de 1 a 4 latas de cerveja. 

I - O álcool é absorvido pelo organismo muito mais lentamente 
do que é eliminado.

II - Uma pessoa que vá dirigir imediatamente após a ingestão 
da bebida pode consumir, no máximo, duas latas de cerveja.

III - Se uma pessoa toma rapidamente quatro latas de cerveja, 
o álcool contido na bebida só é completamente eliminado 
após se passarem cerca de 7 horas da ingestão. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE C
Com base na análise das informações abaixo, uma campanha 
publicitária contra a prática do conjunto de ações 
apresentadas no esquema poderia utilizar qual das  chamadas 
listadas?

1 ‐ Coleta de plantas nativas, animais silvestres, microorganismos e fungos 
da floresta Amazônica. 

2 ‐ Saída da mercadoria do país, por portos e aeroportos, camuflada na 
bagagem de pessoas que se disfarçam de turistas, pesquisadores ou 
religiosos. 

3 ‐ Venda dos produtos para laboratórios ou colecionadores que 
patenteiam as substâncias provenientes das plantas e dos animais. 

4 ‐ Ausência de patente sobre esses recursos, o que deixa as comunidades 
indígenas e as populações tradicionais sem os benefícios dos royalties. 

5 ‐ Prejuízo para o Brasil! 

• (A) Indústria 
farmacêutica 
internacional, fora!

• (B) Mais respeito às 
comunidades indígenas!

• (C) Pagamento de 
royalties é suficiente!

• (D) Diga não à 
biopirataria, já!

• (E) Biodiversidade, um 
mau negócio?
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QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE D

Vamos supor que você recebeu de um amigo de 
infância e seu colega de escola um pedido, por 
escrito, vazado nos seguintes termos: 

“Venho mui respeitosamente solicitar‐lhe o 
empréstimo do seu livro de Redação para 
Concurso, para fins de consulta escolar.”

Essa solicitação em tudo se assemelha à atitude de 
uma pessoa que:

• (A) comparece a um evento solene 
vestindo smoking completo e cartola.

• (B) vai a um piquenique 
engravatado, vestindo terno completo, 
calçando sapatos de verniz.

• (C) vai a uma cerimônia de posse 
usando um terno completo e calçando 
botas.

• (D) freqüenta um estádio de futebol 
usando sandálias de couro e 
bermudas de algodão.

• (E) veste terno completo e usa 
gravata para proferir uma conferência 
internacional.

CIDADÃS DE SEGUNDA CLASSE? 

As melhores leis a favor das mulheres de cada país‐
membro da União Européia estão sendo reunidas por 
especialistas. 

O objetivo é compor uma legislação continental capaz 
de contemplar temas que vão da contracepção à 
eqüidade salarial, da prostituição à aposentadoria. 

Contudo, uma legislação que assegure a inclusão social 
das cidadãs deve contemplar outros temas, além dos 
citados. 

São dois os temas mais específicos para essa 
legislação: 

QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE E

• (A) aborto e violência 
doméstica.

• (B) cotas raciais e assédio 
moral.

• (C) educação moral e trabalho.

• (D) estupro e imigração 
clandestina.

• (E) liberdade de expressão e 
divórcio.
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QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE E
Desnutrição entre crianças quilombolas 

“Cerca de três mil meninos e meninas com até 5 anos de idade, que vivem em 60 comunidades
quilombolas em 22 Estados brasileiros, foram pesados e medidos. O objetivo era conhecer a
situação nutricional dessas crianças.(...)
De acordo com o estudo,11,6% dos meninos e meninas que vivem nessas comunidades estão
mais baixos do que deveriam, considerando-se a sua idade, índice que mede a desnutrição. No
Brasil, estima-se uma população de 2 milhões de quilombolas. A escolaridade materna influencia
diretamente o índice de desnutrição. Segundo a pesquisa, 8,8% dos filhos de mães com mais de
quatro anos de estudo estão desnutridos. Esse indicador sobe para 13,7% entre as crianças de
mães com escolaridade menor que quatro anos. A condição econômica também é determinante.
Entre as crianças que vivem em famílias da classe E (57,5% das avaliadas), a desnutrição chega
a 15,6%; e cai para 5,6% no grupo que vive na classe D, na qual estão 33,4% do total das
pesquisadas. Os resultados serão incorporados à política de nutrição do País. O Ministério de
Desenvolvimento Social prevê ainda um estudo semelhante para as crianças indígenas.”

QUESTÃO DE DISCUSSÃO – MODELO ENADE E (cont.)

O boletim da UNICEF mostra a relação da
desnutrição com o nível de escolaridade materna e a
condição econômica da família.

Para resolver essa grave questão de subnutrição
infantil, algumas iniciativas são propostas:

I. distribuição de cestas básicas para as famílias
com crianças em risco;

II. programas de educação que atendam a crianças
e também a jovens e adultos;

III. hortas comunitárias, que ofereçam não só
alimentação de qualidade, mas também renda
para as famílias.

• (A) somente I é solução dos 
problemas a médio e longo prazo.

• (B) somente II é solução dos 
problemas a curto prazo.

• (C) somente III é solução dos 
problemas a curto prazo.

• (D) I e II são soluções dos 
problemas a curto prazo.

• (E) II e III são soluções dos 
problemas a médio e longo prazo.
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Questão aberta 8 a 10 linhas,

Vamos ver o pdf

Rodrigo Duguay

rodrigoduguay@gmail.com

Teste:
www.duguay.com.br
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Simulado Enade – Conhecimentos Gerais 

QUESTÃO 01 
 
O trecho da música “Nos Bailes da Vida “, de Milton 
Nascimento, “ todo artista tem de ir aonde o povo está”, é 
antigo, e a música, de tocada, acabou por se tonar um 
estereótipo de tocadores de violões e de rodas de amigos em 
Visconde de Mauá, nos anos de 1970. Em tempos digitais, 
porém, ela ficou mais atual do que nunca. É fácil entender o 
porquê: antigamente, quando a informação se concentrava 
em centros de exposição, veículos de comunicação, editoras, 
museus e gravadoras, era preciso passar por uma série de 
curadores, para garantir a publicação de um artigo ou livro, a 
gravação de um disco ou a produção de uma exposição. 
Mesmo funil, que poderia ser injusto e deixar grandes talentos 
de fora, simplesmente porque não tinham acesso às 
ferramentas, às pessoas ou às fontes de informação, também 
serviam como filtro de qualidade. Tocar violão ou encenar uma 
peça de teatro em um grande auditório costumava ser um 
peso maior do que fazê-lo em um bar, um centro cultural ou 
uma calçada. Nas raras ocasiões em que esse valor se invertia, 
era justamente porque, para uso do espaço “alternativo”, 
havia mecanismos de seleção tão rígidos que os do espaço 
oficial. 
RADFAHRER, L. Todo artista tem de ir aonde o povo está. 
Disponível em:>http:/novo.itaucultural.org.br> , Acesso em: 29 jul. 
2014 (adaptado)  
 
A partir do texto acima, avalie as asserções a seguir e a 
relação proposta entre elas: 
 
I. O processo de evolução tecnológica da 
atualidade democratiza a produção e a divulgação de 
obras artísticas, reduzindo a importância que os carros 
de exposição tinham nos anis 1970. 
 
II. As novas tecnologias possibilitam que artistas 
sejam independentes, montem seus próprios ambientes 
de produção e disponibilizem seus trabalhos, de forma 
simples, para um grande número de pessoas.  
 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 
a II é uma justificativa correta da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, é a II 
é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 

e) As asserções I e II são proposições falsas.  

 
QUESTÃO 2 
 
Importante website de relacionamento caminha para 700 
milhões de usuários. Outro conhecido servidor de 
microblogging acumula 140 milhões de mensagens ao dia. É 
como se 75% da população brasileira postasse um comentário 
a cada 24 horas. Com as redes sociais cada vez mais presentes 
no dia a dia das pessoas, é inevitável que muita gente encontre 
nelas uma maneira fácil, rápida e abrangente de se manifestar. 
Uma rede social de recrutamento revelou que 92% das 
empresas americanas já usaram ou planejam usar as redes 
sociais no processo de contratação. Destas, 60% assumem que 
bisbilhotam a vida dos candidatos em websites de rede social. 
Realizada por uma agência de recrutamento, uma pesquisa 
com 2 500 executivos brasileiros mostrou que 44% 
desclassificariam, no processo de seleção, um candidato por 
seu comportamento de uma rede social. 
Muitas pessoas já enfrentam problemas por causa de 
informações online, tanto no campo pessoal quando no 
profissional. Algumas empresas e instituições, já adotaram 
cartilhas de conduta em redes sociais.  
POLONI, G. O lado perigoso das redes sociais. Revista INFO, p. 
70-75, julho 2011 (adaptado) 
 
De acordo com o texto, 
 

a) Mais da metade das empresas americanas evita 
acessar websites de redes sociais de candidatos 
a emprego. 

b) Empresas e instituições estão atentas ao 
comportamento de seus funcionários em 
websites de redes sociais. 

c) A complexidade dos procedimentos de rastreio 
e monitoramento de uma rede social impede 
que as empresas tenham acesso ao perfil de seus 
funcionários. 

d) As cartilhas de conduta adotadas nas empresas 
proíbem o uso de redes sociais pelos 
funcionários, em vez de recomendar mudanças 
de comportamento. 

e) A maioria dos executivos brasileiros utilizaria 
informações obtidas em websites de redes 
sociais, para desclassificar um candidato em 
processo de seleção. 
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QUESTÃO 3 
 
Constantes transformações ocorrem nos meios rural e 
urbano, a partir do século XX. Com o advento da 
industrialização, houve mudanças importantes no modo 
de vida das pessoas, em seus padrões culturais, valores 
e tradições. O conjunto de acontecimentos provocou, 
tanto na zona urbana quanto na rural, problemas como 
explosão demográfica, prejuízo nas atividades agrícolas 
e violência. 
Iniciam-se inúmeras transformações na natureza, 
criando-se técnicas para objetos até então sem atitude 
para o homem. Isso só foi possível em decorrência dos 
recursos naturais existentes, que proporcionam 
estrutura de crescimento e busca de prosperidade, o que 
faz da experimentação um método de transformar os 
recursos em benéfico próprio. 
 
A partir das ideias expressas no texto acima, conclui-se 
que, no Brasil do século XX, 
 

a) A industrialização ocorreu independentemente 
do êxodo rural e dos recursos naturais 
disponíveis. 

b) O êxodo rural para as cidades não prejudicou as 
atividades agrícolas nem o meio rural porque 
novas tecnologias haviam sido introduzidas no 
campo. 

c) Homens e mulheres advindos do campo 
deixaram sua cultura e se adaptaram a outra, 
citadina, totalmente diferente e oposta aos seus 
valores. 

d) Tanto o espaço urbano quanto o rural sofreram 
transformações decorrente da aplicação de 
novas tecnologias às atividades industriais e 
agrícolas.  

e) Os migrantes chegaram às grandes cidades 
trazendo consigo valores e tradições, que lhes 
possibilitam manter intacta sua cultura, tal como 
se manifesta nas pequenas cidades e no meio 
rural.  

 
QUESTÃO 4 
 
Samba do Approach  
Venha provar meu brunch  
Saiba que eu tenho approach  
Na hora do lunch  
Eu ando de ferryboat  
Eu tenho savoir-faire  
Meu temperamento é light  
Minha casa é hi-tech  
Toda hora rola um insight  
Já fui fã do Jethro Tull  
Hoje me amarro no Slash  

Minha vida agora é cool  
Meu passado é que foi trash  
Fica ligada no link  
Que eu vou confessar, my love  
Depois do décimo drink  
Só um bom e velho engov  
Eu tirei o meu green card  
E fui pra Miami Beach  
Posso não ser pop star  
Mas já sou um nouveau riche  
Eu tenho sex-appeal  
Saca só meu background  
Veloz como Damon Hill  
Tenaz como Fittipaldi  
Não dispenso um happy end  
Quero jogar no dream team  
De dia um macho man  
E de noite uma drag queen.  
(Zeca Baleiro)  
 
I - “(...) Assim, nenhum verbo importado é defectivo ou 
simplesmente irregular, e todos são da primeira 
conjugação e se conjugam como os verbos regulares da 
classe.”  
(POSSENTI, Sírio. Revista Língua. Ano I, n.3, 2006.)  
 
II - “O estrangeirismo lexical é válido quando há 
incorporação de informação nova, que não existia em 
português.”  
(SECCHIN, Antonio Carlos. Revista Língua, Ano I, n.3, 2006.)  
 
III - “O problema do empréstimo lingüístico não se resolve 
com atitudes reacionárias, com estabelecer barreiras ou 
cordões de isolamento à entrada de palavras e 
expressões de outros idiomas. Resolve-se com o 
dinamismo cultural, com o gênio inventivo do povo. Povo 
que não forja cultura dispensa-se de criar palavras com 
energia irradiadora e tem de conformar-se, queiram ou 
não queiram os seus gramáticos, à condição de mero 
usuário de criações alheias.”  
(CUNHA, Celso. A língua portuguesa e a realidade brasileira.  
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1972.)  
 
IV - “Para cada palavra estrangeira que adotamos, deixa-
se de criar ou desaparece uma já existente.”  
(PILLA, Éda Heloisa. Os neologismos do português e a  
face social da língua. Porto Alegre: AGE, 2002.)  
 
O Samba do Approach, de autoria do maranhense 
Zeca Baleiro, ironiza a mania brasileira de ter 
especial apego a palavras e a modismos 
estrangeiros. As assertivas que se confirmam na 
letra da música são, apenas,  
 

a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e III.  
d) II e IV.  
e) III e IV.  
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QUESTÃO 5 
 
 
Entre 1508 e 1512, Michelangelo pintou o teto da Capela 
Sistina no Vaticano, um marco da civilização ocidental. 
Revolucionária, a obra chocou os mais conservadores, 
pela quantidade de corpos nus, possivelmente, resultado 
de seus secretos estudos de anatomia, uma vez que, no 
seu tempo, era necessária a autorização da Igreja para a 
dissecação de cadáveres.  
Recentemente, perceberam-se algumas peças 
anatômicas camufladas entre as cenas que compõem o 
teto. Alguns pesquisadores conseguiram identificar uma 
grande quantidade de estruturas internas da anatomia 
humana, que teria sido a forma velada de como o artista 
“imortalizou a comunhão da arte com o conhecimento”.  
Uma das cenas mais conhecidas é “A criação de Adão”. 
Para esses pesquisadores ela representaria o cérebro 
num corte sagital, como se pode observar nas figuras a 
seguir. 
 

 
 
Considerando essa hipótese, uma ampliação 
interpretativa dessa obra-prima de Michelangelo 
expressaria: 
 

a) O Criador dando a consciência ao ser 
humano, manifestada pela função do 
cérebro.  

b) a separação entre o bem e o mal, 
apresentada em cada seção do cérebro.  

c) a evolução do cérebro humano, apoiada 
na teoria darwinista.  

d) a esperança no futuro da humanidade, 
revelada pelo conhecimento da mente.  

e) a diversidade humana, representada pelo 
cérebro e pela medula.  
 

 
QUESTÃO 6 

 
A exposição aos raios ultravioleta tipo B (UVB) causa 
queimaduras na pele, que podem ocasionar lesões 
graves ao longo do tempo. Por essa razão, recomenda-
se a utilização de filtros solares, que deixam passar 
apenas certa fração desses raios, indicada pelo Fator 
de Proteção Solar (FPS). Por exemplo, um protetor com 
FPS igual a 10 deixa passar apenas 1/10 (ou seja, 
retém 90%) dos raios UVB. Um protetor que retenha 
95% dos raios UVB possui um FPS igual a: 
 
(A) 95. (B) 90. (C) 50. (D) 20. (E) 5.  
 
QUESTÃO 7 
 
A foto a seguir, da americana Margaret Bourke-White 
(1904-71), apresenta desempregados na fila de 
alimentos durante a Grande Depressão, que se iniciou 
em 1929. 
 

 
 
Além da preocupação com a perfeita composição, 
a artista, nessa foto, revela: 
 

a) a capacidade de organização do 
operariado.  

b) a esperança de um futuro melhor para 
negros.  

c) a possibilidade de ascensão social 
universal.  

d) as contradições da sociedade capitalista.  
e) o consumismo de determinadas classes 

sociais.  
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QUESTÃO 8 - DISCURSIVA 
 

Os desafios de mobilidade urbana associam-se à necessidade 
de desenvolvimento urbano sustentável. A ONU define esse 
desenvolvimento como aquele que segura qualidade de vida, 
incluídos os componentes ecológicos, culturais, políticos, 
institucionais, sociais e econômicos que não comprometem a 
qualidade de vida das futuras gerações. 

O espaço urbano brasileiro é marcado por inúmeros 
problemas cotidianos e por várias contradições. Uma das 
grandes em debate diz respeito à mobilidade urbana, uma vez 
que o momento é de motorização dos deslocamentos da 
população, por meio de transporte coletivo e individual.  

Considere os dados do seguinte quadro. 

 

Mobilidade urbana em cada cidade com mais de 500 mil 
habitantes 

Mobilidade Tipologia Porcentagem (%) 

 
Não motorizados  
 
 

 
A pé 

 
15,9 

 
Bicicleta 

 
2,7 

 
 
 
Motorizados 
coletivo 
 

Ônibus municipal 22,1 

Ônibus 
metropolitano 

4,5 

Metroviário 25,1 

Motorizado 
individual  

 
Automóvel 

 
27,5 

Motocicleta 2,1 

 

Tendo em vista o texto e o quadro de mobilidade urbana 
apresentados, redija um texto dissertativo, 
contemplando os seguintes aspectos. 

a) Consequências para o desenvolvimento 
sustentável, do uso mais frequente do 
transporte motorizado: (valor: 5,0 pontos) 
 

b) Duas ações de intervenção que contribuam para 
a consolidação de política pública de incremento 
ao uso de bicicleta na cidade mencionada, 
assegurando-se o desenvolvimento sustentável. 
(Valor 5,0 pontos)  

 

QUESTÃO 9 - DISCURSIVA 
 

Três jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, 
foram presos em flagrantes, nesta quarta-feira, por 
terem ateado fogo em um jovem de 17 anos, 
guardador de carros. O motivo, segundo a 14.ª DP, 
foi uma “briga por ponto”. Um motorista deu “um 
trocado”, ao menor, o que irritou os três moradores 
de rua, que também guardavam carros no local. O 
menor foi levado ao Hospital das Clinicas (HC) por 
PMs que passavam pelo local. Segundo o HC, ele 
teve queimaduras leves no ombro esquerdo, foi 
medicado e, em seguida, liberado. Os indiciados 
podem pegar de 12 a 30 anos de prisão, se ficar 
comprovado que a intenção era matar o menor. 
Caso contrário, conforme a 14.ª DP, os três poderão 
pegar de um a três anos de cadeia. 

Disponível em >http://www1.folha.uol.com.br>.Acesso em 28 
jul. 2013 (adaptado) 

 
A partir da situação narrada, elabore um 
texto dissertativo sobre violência urbana, 
apresentando: 
 
a) Análise de duas causas do tipo de 

violência descrita no texto;  
(valor: 7,0 pontos) 

b) Dois fatores que contribuíram para se 
evitar o fato descrito na notícia.  
( valor; 3 ,0 pontos)  
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