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FORMAÇÃO GERAL – ENADE 2005 
 

PADÃO DE RESPOSTAS - QUESTÕES DISCURSIVAS 
 
 
 

Nas questões discursivas da Formação Geral serão consideradas na avaliação da habilidade 
solicitadas as adequações ao tema, a coerência, a coesão e a observância do padrão culto da 
língua. 
 
 
QUESTÃO 1 

 

O candidato deverá, em no máximo 10 linhas, apresentar uma proposta de preservação da Floresta 

Amazônica, fundamentada em dois argumentos coerentes com a proposta e coerentes entre si, no 

padrão formal culto da língua.  

 

O aluno poderá utilizar os textos apresentados, articulando-os para elaborar sua resposta, ou utilizá-

los como estímulo para responder à questão. 

 

No desenvolvimento do tema o candidato deverá fornecer uma proposta que garanta, pelo menos 

uma das três possibilidades: a proteção, ou a recuperação, ou a sustentabilidade da Floresta 

Amazônica. 

 

Algumas possibilidades de encaminhamento do tema: 

 

1. Articulação entre o aspecto ecológico e econômico da preservação da Amazônia. 

2. A Amazônia é uma das nossas principais riquezas naturais. Os países ricos acabaram com as 

suas florestas e agora querem preservar a nossa a qualquer custo. Internacionalizar a Floresta 

Amazônica é romper com a soberania nacional, uma vez que ela é parte integrante do território 

brasileiro.  

3. A Floresta Amazônica é tão importante para o Brasil quanto para o mundo e, como o nosso país 

não tem conseguido preservá-la, a internacionalização tornou-se uma necessidade. 

4. Para preservar a floresta amazônica deve-se adotar uma política de auto-sustentabilidade que 

valorize, ao mesmo tempo a produção para a sobrevivência e a geração de riquezas sem 

destruir as árvores. 

5. Na política de valorização da Amazônia, deve-se reflorestar o que tiver sido destruído, sobretudo 

a vegetação dos mananciais hídricos. 

6. Criar condições para que a população da floresta possa sobreviver dignamente com os recursos 

oferecidos pela região.  
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7. Propor políticas ambientais, numa parceria público-privada, para aproveitar o potencial da 

região. 

8. Despertar a consciência ecológica na população local, para ela aprender a defender o seu 

próprio patrimônio/desenvolver o turismo ecológico. 

9. Promover, em todo o País, campanhas em defesa da Floresta Amazônica. 

10.  Criar incentivos financeiros para aqueles que cumprirem a legislação ambiental. 

(valor: 10,0 pontos) 
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QUESTÃO 2 

 
a) Poderá ser apresentada uma das conclusões: 

• O Brasil, que é uma das nações mais populosas do mundo, tem um número absoluto de 

internautas alto, correspondendo a 22,3 milhões em 2004, o que coloca o país na 10ª 

posição no ranking mundial. Porém, isso representa uma pequena parcela da população, 

pois, para cada 10 habitantes, em 2003, havia menos de 1 internauta. 

• O Brasil reflete um panorama global de desigualdade no acesso às novas tecnologias de 

informática, como o uso da internet, o que caracteriza um índice considerável de exclusão 

digital: em números absolutos somos o 10º país com maior quantidade de internautas, mas 

em números relativos o quadro muda, visto que mais de 80% dos brasileiros ainda não têm 

acesso à Internet. 

• leitura comparativa dos países que aparecem no gráfico, levando em conta os valores 

absolutos e relativo/tamanho da população. 

(valor: 5,0 pontos para qualquer das conclusões acima) 

 

b) Poderá ser apresentada uma das conclusões: 

• Com a introdução das novas tecnologias de informática, o desemprego estrutural é uma 

realidade no Brasil e no mundo, reduzindo os postos de trabalho e de tarefas no mundo do 

trabalho e exigindo pessoas preparadas para o uso dessas novas tecnologias. 

• A pequena oferta de trabalho pelo desemprego estrutural gera o deslocamento de pessoas 

com bom nível de educação formal, mas sem preparo para o uso das novas tecnologias de 

informática, para atividades que exigem baixa qualificação profissional. 

• No mundo atual, a camada mais pobre da população precisa, além de outros fatores, se 

preocupar com mais um obstáculo para ter uma vida digna: a exclusão digital. 

• Não possuir acesso à rede mundial na área de informática significa mais dificuldade para 

conseguir emprego e perda em aspectos primordiais da cidadania. Assim, dominar recursos 

básicos de informática torna-se exigência para quem quer ingressar no mercado de 

trabalho. 

• Na atualidade, além da exigência de qualificação para o uso das novas tecnologias de 

informática, a discriminação da mulher no mercado de trabalho, com o aumento do 

desemprego estrutural, é facilitada, colocando-a numa situação subalterna, mesmo quando 

ela tem bom nível de educação formal. 

(valor: 5,0 pontos para qualquer das conclusões acima) 
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QUESTÃO 3 

 

Uma sugestão que pode ser feita é a repressão ao desmatamento, especialmente àquele feito através 

das queimadas, garantindo que as florestas mantenham ou ampliem suas dimensões atuais para 

restabelecer a emissão de oxigênio na atmosfera e garantir o equilíbrio do regime de chuvas. 

(valor: 5,0 pontos) 

 

A outra é o controle da emissão de gases poluentes de automóveis e indústrias, especialmente os de 

origem fóssil, com o objetivo de minimizar o efeito estufa, um dos fatores que contribuem para o 

aquecimento global. 

(valor: 5,0 pontos) 

 
 


