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QUESTÃO  01    
 

(ENEM/2019-Adaptada) Leia a canção e responda. 

 

E a situação sempre mais ou menos. 

Sempre uns com mais e outros com menos. 

A cidade não para, a cidade só cresce. 

O de cima sobe e o de baixo desce. 

 
CHICO SCIENCE e Nação Zumbi. In: Da Lama ao Caos. Rio de Janeiro: 

Chaos; Sony Music, 1994 (fragmento).  

 

A letra da canção do início dos anos 1990 destaca 

uma questão presente nos centros urbanos 

brasileiros que se refere ao(à) 

 

(A) déficit de transporte público. 

(B) estagnação do setor terciário. 

(C) controle das taxas de natalidade. 

(D) elevação dos índices de criminalidade. 

(E) desigualdade da distribuição de renda. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02  
 

(ENEM/2019) A comunidade de Mumbuca, em 

Minas Gerais, tem uma organização coletiva de tal 

forma expressiva que coopera para o abastecimento 

de mantimentos da cidade do Jequitinhonha, o que 

pode ser atestado pela feira aos sábados. Em 

Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o 

artesanato local encanta os frequentadores do litoral 

sul do estado, além do restaurante quilombola que 

atende aos turistas. 

 
ALMEIDA, A. W. B. (Org.). Cadernos de debates nova cartografia social: 

territórios quilombolas e conflitos. Manaus: Projeto Nova Cartografia Social 

da Amazônia; UEA Edições, 2010 (adaptado). 

 

No texto, as estratégias territoriais dos grupos de 

remanescentes de quilombo visam garantir: 

 

(A) Perdão de dívidas sociais. 

(B) Reserva de mercado local. 

(C) Inserção econômica regional. 

(D) Protecionismo comercial tarifário. 

(E) Benefícios assistenciais públicos. 
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QUESTÃO  03   
 

(ENEM/2019) A maior parte das agressões e 

manifestações discriminatórias contra as religiões 

de matrizes africanas ocorrem em locais públicos 

(57%). É na rua, na via pública, que tiveram lugar 

mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais 

próximos às casas de culto dessas religiões. O 

transporte público também é apontado como um 

local em que os adeptos das religiões de matrizes 

africanas são discriminados, geralmente quando se 

encontram paramentados por conta dos preceitos 

religiosos. 

 
REGO, L. F.;FONSECA, D. P. R.; GIACOMINI, S. M. Cartogra_a social de 

terreiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2014. 

 

As práticas descritas no texto são incompatíveis 

com a dinâmica de uma sociedade laica e 

democrática porque 

 

(A) asseguram as expressões multiculturais. 

(B) promovem a diversidade de etnias. 

(C) falseiam os dogmas teológicos. 

(D) estimulam os rituais sincréticos. 

(E) restringem a liberdade de credo. 

 

 

QUESTÃO  04    
 

(ENEM/2018) Os próprios senhores de engenho 

eram uns gulosos de doce e de comidas adocicadas. 

Houve engenho que ficou com o nome de 

“Guloso”. ... E como estava sempre hospedando 

frades e padres no seu casarão de Noruega, tinha o 

cuidado de conservar em casa uma opulência de 

doces finos. 

 
FREYRE, G. Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a 
paisagem do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985 

(adaptado). 

 

O texto relaciona-se a uma prática do Nordeste 

oitocentista que está evidenciada em: 

 

(A) Produção familiar de bens para festejar as 

datas religiosas. 

(B) Fabricação escrava de alimentos para manter 

o domínio das elites. 

(C) Circulação regional de produtos para garantir 

as trocas metropolitanas. 

(D) Criação artesanal de iguarias para assegurar as 

redes de sociabilidade. 

(E) Comercialização ambulante de quitutes para 

reproduzir a tradição portuguesa. 

 

QUESTÃO  05  
 

Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do 

homem. Pois bem: foi no século XVIII — em 1789, 

precisamente — que uma Assembleia Constituinte 

produziu e proclamou em Paris a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração 

se impôs como necessária para um grupo de 

revolucionários, por ter sido preparada por uma 

mudança no plano das ideias e das mentalidades: o 

lluminismo. 

 
FORTES, L. R. S. O lluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 

1981 (adaptado). 

 

Correlacionando temporalidades históricas, o texto 

apresenta uma concepção de pensamento que tem 

como uma de suas bases a 

 

(A) modernização da educação escolar. 

(B) atualização da disciplina moral cristã. 

(C) divulgação de costumes aristocráticos. 

(D) socialização do conhecimento científicos. 

(E) universalização do princípio da igualdade 

civil. 

 

QUESTÃO  06  
 

(ENEM/2017) Procuramos demonstrar que o 

desenvolvimento pode ser visto como um processo 

de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas 

contrasta com visões mais restritas de 

desenvolvimento, como as que identificam 

desenvolvimento com crescimento do Produto 

Nacional Bruto, ou industrialização. O crescimento 

do PNB pode ser muito importante como um meio 

de expandir as liberdades. Mas as liberdades 

dependem também de outros determinantes, como 

os serviços de educação e saúde e os direitos civis. 
 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 

 

A concepção de desenvolvimento proposta no texto 

fundamenta-se no vínculo entre 

 

(A) incremento da indústria e atuação no mercado 

financeiro. 

(B) criação de programas assistencialistas e 

controle de preços. 

(C) elevação da renda média e arrecadação de 

impostos. 

(D) garantia da cidadania e ascensão econômica. 

(E) ajuste de políticas econômicas e incentivos 

fiscais. 
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QUESTÃO  07  
 

(ENEM/2017) Enquanto persistirem as grandes 

diferenças sociais e os níveis de exclusão que 

conhecemos hoje no Brasil, as políticas sociais 

compensatórias serão indispensáveis. 

 
SACHS, I. Inclusão social pelo trabalho decente. Revista de Estudos 
Avançados, n. 51, ago. 2004. 

 

As ações referidas são legitimadas por uma 

concepção de política pública 

 

(A) focada no vínculo clientelista. 

(B) pautada na liberdade de iniciativa. 

(C) baseada em relações de parentesco. 

(D) orientada por organizações religiosas. 

(E) centrada na regulação de oportunidades. 

 

 

QUESTÃO 08  
 

(ENEM/2017) Após a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco 

publicou estudos de cientistas de todo o mundo que 

desqualificaram as doutrinas racistas e 

demonstraram a unidade do gênero humano. Desde 

então, a maioria dos próprios cientistas europeus 

passou a reconhecer o caráter discriminatório da 

pretensa superioridade racial do homem branco e a 

condenar as aberrações cometidas em seu nome. 

 
SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na 

montagem da hegemonia ocidental. Afro-Ásia, n. 23, 1999. 

 

A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, 

foi motivada por acontecimentos então recentes, 

dentre os quais se destacava o(a) 

 

(A) a ataque feito pelos japoneses à base militar 

americana de Pearl Harbor.. 

(B) desencadeamento da Guerra Fria e de novas 

rivalidades entre nações. 

(C) morte de milhões de soldados nos combates 

da Segunda Guerra Mundial. 

(D) execução de judeus e eslavos presos em 

guetos e campos de concentração nazistas. 

(E) lançamento de bombas atômicas em 

Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-

americanas.  

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 09  
 

(ENEM/2017) A configuração do espaço urbano da 

região do Entorno do Distrito Federal assemelha-se 

às demais aglomerações urbanas e regiões 

metropolitanas do país, onde é facilmente 

identificável a constituição de um centro dinâmico 

e desenvolvido, onde se concentram as 

oportunidades de trabalho e os principais serviços, 

e a constituição de uma região periférica 

concentradora de população de baixa renda, com 

acesso restrito às principais atividades com 

capacidade de acumulação e produtividade, e aos 

serviços sociais e infraestrutura básica. 
 

CAIADO, M. C. A migração intrametropolitana e o processo de estruturação 

do espaço urbano da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno. In: HOGAN, D. J. et al. (Org ). Migração e ambiente nas 

aglomerações urbanas. Campinas: Nepo/Unicamp, 2002. 

 

A organização interna do aglomerado urbano 

descrito é resultado da ocorrência do processo de 

 

(A) expansão vertical 

(B) polarização nacional 

(C) emancipação municipal 

(D) segregação socioespacial 

(E) desregulamentação comercial 

 

QUESTÃO  10    
 

(ENEM/2017) Muitos países se caracterizam por 

terem populações multiétnicas. Com frequência, 

evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras 

sociedades se tornaram multiétnicas mais 

rapidamente, como resultado de políticas 

incentivando a migração, ou por conta de legados 

coloniais e imperiais. 

 
GIDDENS,A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado) 

 

Do ponto de vista do funcionamento das 

democracias contemporâneas, o modelo de 

sociedade descrito demanda, simultaneamente, 

 

(A) defesa do patriotismo e rejeição ao 

hibridismo. 

(B) universalização de direitos e respeito à 

diversidade. 

(C) segregação do território e estímulo ao 

autogoverno. 

(D) políticas de compensação e homogeneização 

do idioma 

(E) padronização da cultura e repressão aos 

particularismos. 
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