




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. 

  

1. 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. 
 

GABARITO ENEM 2010 | PRIMEIRO DIA – CADERNO AZUL 

QUESTÃO COMENTADA 

Comentário  da  questão! 
 

É muito comum termos letras de música na prova do ENEM. Não esqueça que músicas 

são cheias de metáforas. Preste atenção também no enunciado que diz: “...temas 

reforçados pela repetição...”.   As 4 estrofes falam sobre ter algo e depois perder. 

Resposta correta: A. 



After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding 

15 February 2012  

 

         A United Nations human rights official today called on Latin American countries to 

tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire at a jail in 

Honduras that killed hundreds of inmates. More than 300 prisoners are reported to have 

died in the blaze at the prison, located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of 

others still missing and presumed dead. Antonio Maldonado, human rights adviser for the 

UN system in Honduras, told UN Radio today that overcrowding may have contributed to 

the death toll. “But we have to wait until a thorough investigation is conducted so we can 

reach a precise cause,” he said. “But of course there is a problem of overcrowding in the 

prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America.” 

  

 

2. Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados em jornal 

impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é a: 

 

a) ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. 

b) questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. 

c) investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. 

d) conclusão do relatório sobre a morte de mais de trezentos detentos em Honduras. 

e) causa da morte de doze detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. 

GABARITO ENEM 2013 | PRIMEIRO DIA – CADERNO AZUL 

QUESTÃO COMENTADA 

Comentário  da  questão! 
 

Há muitas questões nas provas anteriores que podem ser respondidas a partir da 

interpretação/tradução do título do texto. Essa questão de 2013 é apenas um dos 

exemplos. Não fique inseguro ou achando que a questão está fácil demais. Resposta 

correta: A. 



GABARITO ENEM 2011 | PRIMEIRO DIA – CADERNO AZUL 

QUESTÃO COMENTADA 

Comentário  da  questão! 
 

Ao responder uma questão que tenha um cartoon, leve em consideração as 

características do personagem. O personagem Garfield é conhecido pelos comentários 

ácidos e irônicos. Resposta correta: D. 

Disponível em: www.garfield.com/183d 

 

3. A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode 

transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no 

diálogo entre John e Garfield acontece porque: 

 

a) John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. 

b) Jodell é a única namorada maluca que John teve, e Garfield acha isso estranho. 

c) Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é o 

amigo. 

d) Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como 

maluca. 

e) John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. 



4. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a 

inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de 

 

a) esteriotipar povos de certas culturas 

b) discriminar hábitos de grupos minoritários 

c) banir imigrantes de determinadas origens 

d) julgar padrões de beleza de diversas etnias 

e) desvalorizar costumes de algumas sociedades. 

 
 

GABARITO ENEM 2020 | PRIMEIRO DIA = CADERNO AMARELO  

QUESTÃO COMENTADA 

Comentário  da  questão! 
 

“Somos uma cultura, não uma fantasia”. O ENEM tradicionalmente usa suas questões 

para passar mensagens positivas, corretas e contrárias a qualquer tipo de preconceito. Na 

dúvida, pense na alternativa que presa pela igualdade de todos. Resposta correta: A. 



5. No cartum, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por 

 

a) suspeitar que o colega está com seu material por engano. 

 b) duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. 

 c) desconfiar que o livro levado é de outra matéria. 

 d) entender como desligada a postura do colega. 

 e) desconhecer como usar um livro impresso. 

 

GABARITO ENEM 2019 | PRIMEIRO DIA – CADERNO AMARELO 

QUESTÃO COMENTADA 

Comentário  da  questão! 
 

Geralmente carregada de ironia, a prova do ENEM gosta de questionar e proporcionar 

reflexões sobre o nosso dia a dia. A questão ironiza o fato de muitos jovens estarem 

habituados ao mundo digital. No cartoon acima, o jovem que saber como “ligar” o livro. 

Resposta correta: E. 




