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QUINA (Nº 4.209)
27 - 49 - 55 - 62 - 74
QUINA (ACUMULOU) .............. R$ 638.049,62
QUADRA (64).....................................R$ 5.412,03
TERNO (4.073)...................................... R$ 127,88

LOTOMANIA (Nº 1.701)
06 - 11 - 14 - 15 - 21 - 25 - 26 - 28 - 30 - 
33 - 35 - 36 - 40 - 54 - 55 - 65 - 80 - 83 - 
86 - 89
20 ACERTOS (ACUMULOU). R$2.250.188,35

TIMEMANIA (Nº 943)
04 - 27 - 38 - 52 - 53 - 69 - 72
TIME DO CORAÇÃO: SÃO CAETANO/SP
7 ACERTOS (ACUMULOU)...... R$ 457.645,92
6 ACERTOS (1)............................... R$ 68.590,59

DUPLA-SENA (Nº 1.557)
1º SORTEIO: 04 - 10 - 25 - 27 - 41 - 50
SENA (1) ....................................... R$ 997.028,90
QUINA (41)........................................ R$ 1.379,96
QUADRA (1.404).................................... R$ 46,05

2º SORTEIO: 02 - 06 - 20 - 27 - 39 - 49
SENA (0) ..................................................... R$ 0,00
QUINA (14)........................................ R$ 3.637,18
QUADRA (698)........................................ R$ 92,63

MEGA-SENA (Nº 1.866)
14 - 17 - 36 - 38 - 44 - 60
SENA (ACUMULOU).............R$ 27.153.861,24
QUINA (129)....................................R$ 20.175,94
QUADRA (6.185)...................................R$ 601,15

TEVE ALGUM DIREITO COMO CIDADÃO OU CONSUMIDOR 
DESRESPEITADO? O BLOG SEUS DIREITOS PODE 
AJUDAR. ENVIE SUAS RECLAMAÇÕES, COM OS DEVIDOS 
DOCUMENTOS, DADOS PESSOAIS E CONTATOS, ALÉM 
DO NOME DOS ENVOLVIDOS NA QUESTÃO, PARA O 
E-MAIL SPRECLAMA@ ESTADAO.COM

www.estadao.com.br/acervo

Previsão do Tempo

Enem concentra 
prova de Humanas 
em temas sociais 
Entre 2009 e 2015, perguntas focaram o que leva a revoluções e 
mobilizações populares; interpretação dá o tom em Linguagens

JOGO DE FOOTBALL - Já 
por mais de uma vez temos re-
cebido justas queixas dos mora-
dores da rua Albuquerque Lins 
contra o jogo de 'football' prin-
cipalmente no trecho compre-
hendido entre a rua das Palmei-
ras e a alameda Barros. Os taes 
jogadores damnificam os vi-
dros das janellas e as plantas 
dos jardins, com a bola de que 
se servem, uma bola enorme. 
O policial se acontece sahir do 

seu posto, na esquina, olha pa-
ra tudo o que se passa com 
uma impassibilidade animal. 
Seria justo que as autoridades 
déssem aos guardas as necessa-
rias instrucções quanto á re-
pressão desde e outros abusos. 
A pratica de transformar as 
ruas em campo de 'football' só 
em São Paulo é que se tolera. É 
admiravel isto!

Amanhã a nebulosidade
até aumenta, mas o sol
ainda predomina e faz
calor. Chove rápido.

Uma fortemassa de ar quente se
estabelece no Sudeste e vai
garantir uma semana de calor
intenso e pouca chuva no Estado
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Dia ensolarado e com calor intenso. O aquecimento causa chuva isolada no final da tarde.
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PRÓXIMOSDIAS:

www.climatempo.com.br
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Isabela Palhares

Conhecido por avaliar a ha-
bilidade do aluno na inter-
pretação e na contextuali-
zação,  o  Exame  Nacional  
do  Ensino  Médio  (Enem)  
tem aprofundado cada vez 
mais a cobrança de conteú-
do das disciplinas. Um le-
vantamento do Sistema de 
Ensino  Poliedro  identifi-
cou o que foi mais exigido 
em  cada  uma  das  quatro  
áreas desde 2009,  quando 
a prova passou para o for-
mato atual, até 2015. 

Na prova de Ciências Hu-
manas  e  suas  Tecnologias,  
30%  das  questões  exigiram  
do aluno conhecimentos so-
bre as formas de organização 
social, movimentos sociais e 
pensamento  político  –  com  
foco nos fatores que levaram 
a revoluções e mobilizações. 

Diversidade cultural e con-
flitos e vida na sociedade fo-
ram  cobrados  em  26%  das  
questões – a maioria envol-
vendo questões contemporâ-
neas  ligadas  aos  conflitos  
atuais  e  suas  origens,  além  
também da cultura brasileira 
e da influência africana e indí-
gena. “O Enem manteve nos 
últimos anos um eixo muito 
bem  definido  e  estruturado  
em torno dos direitos huma-
nos,  cidadania  e  empodera-
mento. Cobrando do aluno, 
na maioria das vezes, que ele 

relacione um tema atual com o 
contexto  histórico  ou  uma  li-
nha de pensamento”, disse Ro-
dolfo Neves, professor de Histó-
ria do Poliedro. 

Para Neves, o aluno deve fi-
car atento aos assuntos que fo-
ram  notícia  neste  ano  e  estar  
preparado  para  fazer  relações  
deles  com  temas  históricos.  
“Por mais que a prova tenha se 
tornado mais conteudista, ain-
da  foca  muito  nas  interpreta-
ções, principalmente interligan-
do diferentes formas de lingua-
gem,  como  uma  pintura,  um  
gráfico ou um mapa”, disse. 

Cláudio  Hansen,  professor  
de Geografia e gerente pedagó-
gico do Descomplica – platafor-

ma online de aulas de prepara-
ção para o vestibular –, também 
destaca que a prova avalia mui-
to a capacidade do aluno em es-
tabelecer  relações  e  paralelis-
mos. “As questões do Enem vão 
buscar  contextualizações  dos  
assuntos, não pedem um conhe-
cimento direto. O aluno precisa 
ser capaz, por exemplo, de ler 
um texto sobre condições e for-

mas de trabalho e identificar se 
é um modelo fordista ou toyotis-
ta”, exemplifica.

Marcos  Veiga,  professor  de  
História  do  Colégio  Mary  
Ward, na zona leste da capital 
paulista, sugere que, na reta fi-
nal de estudos, o aluno pesqui-
se temas atuais que podem ser 
cobrados  na  prova.  “É  impor-
tante  ter  uma  boa  leitura  de  
mundo e estar preparado para 
fazer  conexões  entre  o  que  
acontece hoje e o que se apren-
deu em sala de aula.”

Ruth  Borges,  professora  de  
História do Descomplica, disse 
que a cobrança de conteúdos de 
História do Enem foca no pro-
cesso de construção do mundo 

atual e em como o passado trou-
xe  sua  herança  para  os  atuais  
conflitos  e  questões  sociais.  
“Período  Colonial  Brasileiro,  
Império e República Oligárqui-
ca são os temas que mais caíram 
nos últimos anos. Por isso, per-
cebemos o peso que a história 
do País tem para a prova.”

Linguagens.  Já  na  prova  de  
Linguagens e suas Tecnologias, 
quase todas as questões dos últi-
mos anos cobraram do aluno a 
habilidade de interpretar os va-
riados  gêneros  textuais.  “O  
Enem tem se tornado cada vez 
mais  difícil,  não  por  cobrar  
mais  teoria,  mas  por  privile-
giar  a  capacidade  de  leitura.  

Quase todas as questões ava-
liam se o aluno reconhece a 
finalidade  e  as  característi-
cas específicas  dos  diferen-
tes gêneros”, disse César Ce-
nem,  professor  de  Portu-
guês do Poliedro.

Para  ele,  conhecimentos  
teóricos – como funções de 
linguagem, análise sintática, 
pontuação – não são cobra-
dos diretamente, mas apare-
cem aliados à interpretação 
de texto. Cenem disse ainda 
que a  prova tem se adapta-
do ao meio eletrônico e co-
brado em suas questões no-
vos gêneros textuais que sur-
giram  com  a  internet.  “No  
ano  passado,  uma  questão  
abordava  a  linguagem  do  
Twitter,  relacionando o de-
safio dessa  rede  social,  que  
é  a  concisão  em  função  da  
pequena  quantidade  de  ca-
racteres, com as manchetes 
jornalísticas”, disse. 

Segundo  Cenem,  o  aluno  
precisa estar  preparado  pa-
ra lidar com alguma “surpre-
sa” na prova, como um gêne-
ro  textual  pouco  cobrado  
nos  vestibulares.  “Em  anos  
anteriores, usaram bilhetes, 
Diário  Oficial.  É  preciso  se  
preparar para interpretar.” 

É essa a estratégia da pro-
fessora de Português Gabrie-
la Dioguardi, do Colégio Pio 
XII,  na  zona  sul  da  capital,  
para  ajudar  seus  alunos  na  
preparação para o Enem: tra-
balhar em sala os mais diver-
sos gêneros  textuais,  inclu-
indo os  digitais.  “Trabalha-
mos  e  incentivamos  que  
leiam literatura, textos argu-
mentativos, opinativos, car-
tas,  artigos  de  divulgação  
científica,  relatos  nas redes  
sociais. Tudo isso dá reper-
tório  e  ajuda  a  interpretar  
melhor.”

Gabriela  disse  também  
trazer temas atuais para tra-
balhar em sala de aula para 
ajudar  na  interpretação  de  
texto.  “Nossa  preocupação  
não  é  acertar  os  temas que  
vão cair no exame, mas trei-
nar o aluno para que ele ad-
quira  as  habilidades  avalia-
das na prova.”

Online. Confira mais reportagens e 
informações sobre o exame nacional 
estadao.com.br/tudo-sobre/enem-2016

OLIMPÍADAS
Demora para reembolso de 
ingresso cria insatisfação
Reclamação do leitor: “Após 
mais de 50 dias do término da 
Olimpíada do Rio de Janeiro 
ainda não recebi o reembolso 
de meus ingressos que foram 
revendidos. A única resposta 
que tive é de que receberia 
meu reembolso após 30 dias 
do encerramento dos Jogos 
Olímpicos . Depois disso, os 
organizadores não me respon-
dem mais e-mails e não é possí-
vel falar por telefone.”
Resposta da Rio 2016: “O pra-
zo de pagamento é até 30 dias 
após o término dos Jogos Olím-

picos e Paralímpicos, portanto 
ainda estamos dentro do prazo 
– os Jogos Paralímpicos foram 
realizados no mês passado. 
Mais especificamente, o reem-
bolso deverá ser realizado até 
o dia 19 de outubro. O atendi-
mento por telefone realmente 
não está funcionando, mas os 
consumidores que tiverem 
dúvida podem enviar para sac-
tkt@rio2016.com, pois o nosso 
time ainda está trabalhando 
até sanar todas as pendências."

Loterias

ESTE ESPAÇO SE DESTINA À PUBLICAÇÃO DE 
CORREÇÕES DE ERROS PUBLICADOS NA EDIÇÃO 
IMPRESSA DO ESTADÃO.
VOCÊ PODE COLABORAR ENVIANDO E-MAIL PARA 

CORRECOES@ESTADAO.COM.
AS CORREÇÕES ABRANGEM ERROS COMO: 
DE INFORMAÇÃO, NOME, CARGO, DADOS 
NUMÉRICOS, ENTRE OUTROS.

Correções

l Anote na agenda
A próxima edição do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
está marcada para ocorrer em 
todo o País nos dias 5 e 6 de no-
vembro, a partir das 13h30.

NA WEB

São Paulo Reclama

Há um século

● Estudo mostra quais foram os conteúdos que mais caíram 
na prova entre 2009 e 2015

CONTEÚDOS MAIS COBRADOS NO ENEM

Ciências Humanas e suas Tecnologias

CONTEÚDO EM PORCENTAGEM DO TOTAL

30

26

21

16

5

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

CONTEÚDO EM PORCENTAGEM DO TOTAL

20

18

15

14

11

10

8

5

FONTE: POLIEDRO INFOGRÁFICO/ESTADÃO

Organização social, movimentos 
sociais  e ação do Estado

Diversidade cultural, conflitos e 
vida em sociedade

Características e transformações 
das estruturas produtivas

Os domínios e a relação do ser 
humano com o ambiente

Representação espacial

Estudo do texto argumentativo

Estudo do texto

Aspectos linguísticos*

Estudo do texto literário

Aspectos linguísticos**

Recepção de textos artísticos

Estudo dos gêneros digitais

Estudo das práticas corporais

*Língua Portuguesa; ** Diferentes textos

FELIPE RAU/ESTADÃO

Pio XII. Aprendizado une temas atuais e análise de gêneros


