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1ª DICA= DÊ UMA OLHADA GERAL NA 

PROVA E FAÇA UMA PRIMEIRA 

LEITURA 

 

 

                           Por que? 



 

 

 

       FAMILIARIDADE COM O CONTEÚDO 



 

2ª DICA= AS QUESTÕES QUE  VOCÊ  

NÃO TEM IDÉIA DO QUE SE TRATA 

FAÇA UM PONTO DE INTERROGAÇÃO 

E DÊ CONTINUIDADE NA SUA PROVA/ 

CONCURSO 



 

 

 

3ª DICA= MARQUE AS PALAVRAS 

CHAVES DA PERGUNTA 



QUESTÃO 01:  

  

(ENADE 2009)A urbanização no Brasil 

registrou marco histórico na década de 1970, 

quando o número de pessoas que viviam nas 

cidades ultrapassou o número daquelas que 

viviam no campo. No início deste século, em 

2000, segundo dados do IBGE, mais de 80% 

da população brasileira já era urbana.  

  

Considerando essas informações, estabeleça 

a relação entre as charges:  



 

 

 

 

4ªDICA= FAÇA ANOTAÇÕES E OBSERVAÇÕES  

NAS IMAGENS. 



RETRATA O 
CAMPO- EXÔDO 
RURAL 

RETRATA O 
TRÂNSITO 
CAÓTICO 



5ª DICA=  ANALISE AS ALTERNATIVAS 

ELIMINANDO AS RESPOSTAS ERRADAS.  

LEMBRE-SE  EM TODA QUESTÃO OBJETIVA 

HÁ PELO MENOS 2 RESPOSTAS QUE 

ESTÃO TOTALMENTE ERRADAS 



Com base nas informações dadas e na relação 

proposta entre essas charges, é CORRETO  

afirmar que  

  

A) a primeira charge é falsa, e a segunda é 

verdadeira.  

B) a primeira charge é verdadeira, e a segunda é 

falsa.  

C) as duas charges são falsas.  

D) as duas charges são verdadeiras, e a 

segunda explica a primeira.  

E) as duas charges são verdadeiras, mas a 

segunda não explica a primeira.  





 

 

QUESTÃO 02:  

  

(ENADE 2009) Leia o gráfico, em que é 

mostrada a evolução do número de 

trabalhadores de 10 a 14 anos, em algumas 

regiões metropolitanas brasileiras, em dado 

período:  
 
 





Há relação entre o que é mostrado no gráfico e na 

charge?  

 A) Não, pois a faixa etária acima dos 18 anos é aquela 

responsável pela disseminação da violência  

urbana nas grandes cidades brasileiras.  

B) Não, pois o crescimento do número de crianças e 

adolescentes que trabalham diminui o risco de sua 

exposição aos perigos da rua.  

C) Sim, pois ambos se associam ao mesmo contexto de 

problemas socioeconômicos e culturais vigentes no 

país.  

D) Sim, pois o crescimento do trabalho infantil no Brasil 

faz crescer o número de crianças envolvidas com o 

crime organizado.  

E) Ambos abordam temas diferentes e não é possível se 

estabelecer relação mesmo que indireta entre eles.  



6ª DICA=  AS QUESTÕES COM GRÁFICO NÃO 

MAIS É DO QUE A LEITURA DE DADOS. 



  



O Ministério da Cultura divulgou, em 2008, que 

o Brasil não só produz mais da metade dos 

livros do continente americano, como também 

tem parque gráfico atualizado, excelente nível 

de produção editorial e grande quantidade de 

papel. Estima-se que 73% dos livros do país 

estejam nas mãos de 16% da população.  

  

 Para melhorar essa situação, é necessário que 

o Brasil adote políticas públicas capazes de 

conduzir o país à formação de uma sociedade 

leitora.  

  

  

  



Qual das seguintes ações NÃO contribui para a formação 

de uma sociedade leitora?  

 A) Desaceleração da distribuição de livros didáticos para os 

estudantes das escolas públicas, pelo MEC, porque isso 

enriquece editoras e livreiros.  

B) Exigência de acervo mínimo de livros, impressos e 

eletrônicos, com gêneros diversificados, para as  

bibliotecas escolares e comunitárias.  

C) Programas de formação continuada de professores, 

capacitando-os para criar um vínculo significativo entre o 

estudante e o texto.  

D) Programas, de iniciativa pública e privada, garantindo 

que os livros migrem das estantes para as mãos dos 

leitores.  

E) Uso da literatura como estratégia de motivação dos 

estudantes, contribuindo para uma leitura mais prazerosa.  



 

 

7ª DICA= RETOME AS QUESTÕES QUE 

VOCÊ MARCOU COM UM PONTO DE 

INTERROGAÇÃO. 



-RELEIA  AS QUESTÕES 

 

-VERIFIQUE PALAVRAS CHAVES 

 

-ELIMINE AQUELAS QUE ESTÃO FORA DO 

CONTEXTO 

 

-VOCÊ FICARÁ ENTRE DUAS QUESTÕES 



8ª DICA= ACREDITE EM VOCÊ E NÃO 

PERCA UMA OPORTUNIDADE. 

TREINE...TREINE...TREINE... 

 

COMO? 

 

IMPRIMA  ALGUNS  TESTES E 

IMPLEMENTE  ESSAS  DICAS  E  VOCÊ 

SE SAIRÁ MELHOR DO QUE SE ESTIVER 

APENAS CHUTANDO AS QUESTÕES. 

 



OBRIGADA 


