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01.(ENEM-2013) 
 
TEXTO I 
 
É evidente que a vitamina D é importante — mas 
como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser 
produzida naturalmente pela exposição à luz do 
sol, mas ela também existe em alguns alimentos 
comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, 
certos alimentos são melhores do que outros. 
Alguns possuem uma quantidade significativa de 
vitamina D, naturalmente, e são alimentos que 
talvez você não queira exagerar: manteiga, nata, 
gema de ovo e fígado. 
Disponível em: http://saude.hsw.uol.com.br.  
Acesso em: 31 jul. 2012. 
 
TEXTO II 
 
Todos nós sabemos que a vitamina D 
(colecalciferol) é crucial para sua saúde. Mas a 
vitamina D é realmente uma vitamina? Está 
presente nas comidas que os humanos 
normalmente consomem? Embora exista em 
algum percentual na gordura do peixe, a vitamina 
D não está em nossas dietas, a não ser que os 
humanos artificialmente incrementem um produto 
alimentar, como o leite enriquecido com vitamina 
D. A natureza planejou que você a produzisse em 
sua pele, e não a colocasse direto em sua boca. 
Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? 
Disponível em: 
www.umaoutravisao.com.br. Acesso em: 31 jul. 
2012. 
 
Frequentemente circulam na mídia textos de 
divulgação científica que apresentam 
informações divergentes sobre um mesmo tema. 
Comparando os dois textos, constata-se que o 
Texto II contrapõe-se ao I quando 
a) comprova cientificamente que a vitamina D não 
é uma vitamina.                                                         
b) demonstra a verdadeira importância da vitamina 
D para a saúde. 
c) enfatiza que a vitamina D é mais comumente 
produzida pelo corpo que absorvida por meio de 
alimentos. 
d) afirma que a vitamina D existe na gordura dos 
peixes e no leite, não em seus derivados. 
e) levanta a possibilidade de o corpo humano 
produzir artificialmente a vitamina D. 

 

02. Israelense cria frango sem penas  
              JERUSALÉM – Um frango transgênico, sem 
penas, com a pele vermelha e a carne menos gordurosa 
foi criado nos laboratórios da Universidade Hebraica de 
Jerusalém. O geneticista Avigdor Cahaner cruzou um 
pequeno pássaro sem penas com uma ave de granja e 
obteve o frango careca, maior e mais saudável. 
              “As aves consomem muita energia para crescer, 
mas no processo geram muito calor, do qual têm de se 
livrar, impedindo que a temperatura do corpo se eleve 
tanto que as mate”, explicou Avigdor. Por isso, o 
crescimento das aves de granja é mais lento no verão e 
nos países quentes. Se não tiverem penas, as aves 
podem redirecionar a energia para se desenvolverem, e 
não mais para manter a temperatura suportável.  
             “As penas são um desperdício, exceto nos climas 
mais frios, nos quais protegem as aves”, concluiu.       
                                                       JBonline, 21 maio 2002.  

               As penas são um desperdício para os 
frangos, no verão, porque  
a) superaquecem as aves em todos os climas.  
b) impedem que as aves produzam energia.  
c) refrescam as aves em climas quentes.  
d) atrapalham o movimento das aves.  
e) limitam o crescimento das aves 
 
03. (Enem-2016)  

Mais big do que bang 

A comunidade científica mundial recebeu, na semana 
passada, a confirmação oficial de uma descoberta sobre 
a qual se falava com enorme expectativa há alguns 
meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-
Smithsonian revelaram ter obtido a mais forte evidência 
até agora de que o universo em que vivemos começou 
mesmo pelo Big Bang, mas este não foi explosão, e sim 
uma súbita expansão de matéria e energia infinitas 
concentradas em um ponto microscópico que, sem 
muitas opções semânticas, os cientistas chamam de 
“singularidade”. Essa semente cósmica permanecia em 

estado latente e, sem que exista ainda uma explicação 
definitiva, começou a inchar rapidamente [...]. No 
intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria 
possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões 
de Big Bangs. 

ALLEGRETTI, F. Veja, 26 mar. 2014 (adaptado). 

No título proposto para esse texto de divulgação 
científica, ao dissociar os elementos da expressão Big 
Bang, a autora revela a intenção de 

a) evidenciar a descoberta recente que comprova a 
explosão de matéria e energia. 
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b).resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe 
evidências para a teoria do Big Bang. 

c) sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de 
matéria e energia substitui a teoria da explosão. 

d) destacar a experiência que confirma uma 
investigação anterior sobre a teoria de matéria e 
energia. 

e) condensar a conclusão de que a explosão de matéria 
e energia ocorre em um ponto microscópico. 

04. Animais no espaço 

 

Vários animais viajaram pelo espaço como 

astronautas. 

 

                      Os russos já usaram cachorros em 

suas experiências. Eles têm o sistema cardíaco 

parecido com o dos seres humanos. Estudando o 

que acontece com eles, os cientistas descobrem 

quais problemas podem acontecer com as pessoas. 

                     A cadela Laika, tripulante da Sputnik-

2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, em 

novembro de 1957, quatro anos antes do primeiro 

homem, o astronauta Gagarin. 

                    Os norte-americanos gostam de fazer 

experiências científicas espaciais com macacos, 

pois o corpo deles se parece com o humano. O 

chimpanzé é o preferido porque é inteligente e 

convive melhor com o homem do que as outras 

espécies de macacos. Ele aprende a comer 

alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa 

espacial. 

                  Além disso, os macacos são treinados e 

podem fazer tarefas a bordo, como acionar os 

comandos das naves, quando as luzes coloridas 

acendem no painel, por exemplo. 

Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o 

espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave 

Mercury/Atlas 5. A nave de Enos teve problemas, 

mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado 

direitinho. Seu único erro foi ter comido muito 

depressa as pastilhas de banana durante as 

refeições. 

        (Folha de São Paulo, 26 de janeiro de 1996) 

Entre as informações do texto acima, uma das 

principais é que 

a) o chimpanzé mais famoso viajou para o espaço a 

bordo da Mercury-Atlas 5. 

b) os cientistas descobrem problemas que podem 

acontecer com as pessoas. 

c) a cadela Laika viajou ao espaço quatro anos 

depois de Gagarin. 

d) a viagem do mais famoso macaco para o espaço 

aconteceu em 1961. 

 e) na nave espacial serviam pastilhas de banana 

durante as refeições. 

 

Texto para as próximas questões. 

 

Terapia com animais ajuda a enfrentar algumas 

doenças, como depressão e paralisia cerebral. 

                   

                  As terapias que usam bichos já se 

contam às dezenas. A equoterapia usa cavalos para 

reabilitar pacientes com esclerose múltipla, paralisia 

cerebral e síndrome de Down, trabalhando o 

equilíbrio e a concentração. Animais aquáticos, 

como golfinhos e orcas, são utilizados para trazer 

crianças autistas para a realidade e ajudar 

depressivos a recuperar a alegria de viver. Até 

tetraplégicos já conseguem ter uma vida mais 

autônoma com a ajuda de macacos-prego treinados 

para buscar objetos e acionar botões.[...] 

A experiência com cães na prisão feminina de 

Purdy, Estados Unidos, vem sendo copiada em mais 

de 50 penitenciárias do mundo. O projeto era 

ocupar as detentas com o adestramento de 

cachorros. O resultado foi surpreendente. Os 

animais saíram preparados e as mulheres não 

voltaram a cometer crimes depois de soltas. 

              (Luciana Vicária, Época, 4/8/2003p.91) 

 

05. Segundo o relato, o assunto principal do texto 

é: 
a) Quem não está constantemente com animais 
sofre menos de estresse e de doenças do coração. 
b) Está na moda ter animaizinhos de estimação 
para os momentos de lazer. 
c) Há inúmeras terapias para ajudar pessoas com 
problemas físicos ou psicológicos. 
d) Animais ajudam a equilibrar emoções e até a 
restabelecer funções do organismo. 
 
06. Da leitura do texto infere-se que 
a) a experiência de ocupar detentas no 
treinamento de cães não deu certo. 
b) cavalos colaboram para doentes recuperarem a 
alegria de viver. 
c) a reportagem não tem fundamentação científica. 
d) trabalhar com animais diminuiu a criminalidade 
de mulheres americanas. 
 
GABARITO 
1. C 
2. E 
3. C 
4. B 
5. D 
6. D 



              

 


