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QUESTÃO 01    

 

(INEP-ENEM/2018) – Leia o texto a seguir. 

 

 
 

O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os 

seguintes estereótipos atribuídos historicamente a 

uma suposta natureza feminina:  

 

(A) Pudor inato e instinto maternal. 

(B) Fragilidade física e necessidade de aceitação. 

(C) Isolamento social e procura de 

autoconhecimento. 

(D) Dependência econômica e desejo de 

ostentação. 

(E) Mentalidade fútil e conduta hedonista. 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 02  
 

(INEP-ENEM/2018) – Leia o texto a seguir. 

 

Num país que conviveu com o trabalho escravo 

durante quatro séculos, o trabalho doméstico é 

ainda considerado um subemprego. E os indivíduos 

que atuam nessa área são, muitas vezes, vistos pelos 

patrões como um mal necessário: é preciso ter em 

casa alguém que limpe o banheiro, lave a roupa, tire 

o pó e arrume a gaveta. Existe uma inegável 

desvalorização das atividades domésticas em 

relação a outros tipos de trabalho. 

RANGEL, C. Domésticas: nascer, deixar, permanecer ou simplesmente estar. 

In: SOUZA, E. (Org.). Negritude, cinema e educação. Belo Horizonte: 

Mazza, 2011 (adaptado). 

Objeto de legislação recente, o enfrentamento do 

problema mencionado resultou na 

 

(A) criação de novos ofícios.  

(B) ampliação de direitos sociais.  

(C) redução da desigualdade de gênero.  

(D) fragilização da representação sindical.  

(E) erradicação da atividade informal.  
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QUESTÃO 03  

 

(INEP-ENEM/2019) – Leia o texto a seguir. 

 

A política de pacificação não resolve todos os 

problemas da favela carioca, ela é apenas um 

primeiro e indispensável passo para que seus 

moradores sejam tratados como cidadãos. As 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) 

recuperaram um território que estava ocupado por 

bandidos com armas de guerra, substituíram a 

opressão de criminosos pela justiça formal do 

Estado. [Mas] se a UPP não for seguida por escola, 

hospital, saneamento, defensoria pública, emprego, 

daqui a pouco a polícia de ocupação terá que ir 

embora das favelas por inútil. Ou será obrigada a 

exercer a mesma opressão que o tráfico exercia para 

se proteger. 

 
CACÁ DIEGUES. A contrapartida do lucro. O Globo, 28 jul. 2012. 

Para o autor, a consolidação da cidadania nas 

comunidades carentes está condicionada à 

 

(A) efetivação de direitos sociais.  

(B) continuidade da ação ofensiva. 

(C) superação dos conflitos de classe.  

(D) interferência de entidades religiosas.  

(E) integração das forças de segurança.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04  

 

(INEP-ENEM/2017) – Leia o texto a seguir. 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 

 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2017. 

A persistência das reivindicações relativas à 

aplicação desse preceito normativo tem em vista a 

vinculação histórica fundamental entre 

 

(A) etnia e miscigenação racial. 

(B) sociedade e igualdade jurídica. 

(C) espaço e sobrevivência cultural. 

(D) progresso e educação ambiental. 

(E) bem-estar e modernização econômica. 

 

 

 

QUESTÃO 05  

 

(INEP-ENEM/2017) – Leia o texto a seguir. 

 

O racismo institucional é a negação coletiva de uma 

organização em prestar serviços adequados para 

pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem 

étnica. Pode estar associado a formas de 

preconceito inconsciente, desconsideração e reforço 

de estereótipos que colocam algumas pessoas em 

situações de desvantagem. 

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

O argumento apresentado no texto permite o 

questionamento de pressupostos de universalidade e 

justifica a institucionalização de políticas 

antirracismo. No Brasil, um exemplo desse tipo de 

política é a 

 

(A) reforma do Código Penal.  

(B) elevação da renda mínima.  

(C) adoção de ações afirmativas.  

(D) revisão da legislação eleitoral.  

(E) censura aos meios de comunicação. 
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QUESTÃO 06  

 

(INEP-ENEM/2017) – Leia o texto a seguir. 

 

Fim de semana no parque 

 

Olha o meu povo nas favelas e vai perceber 

Daqui eu vejo uma caranga do ano 

Toda equipada e o tiozinho guiando 

Com seus filhos ao lado estão indo ao parque 

Eufóricos brinquedos eletrônicos 

Automaticamente eu imagino 

A molecada lá da área como é que tá 

Provavelmente correndo pra lá e pra cá 

Jogando bola descalços nas ruas de terra 

É, brincam do jeito que dá 

[…] 

Olha só aquele clube, que da hora 

Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha 

Olha quanta gente 

Tem sorveteria, cinema, piscina quente 

[…] 

Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo 

Pra molecada frequentar nenhum incentivo 

O investimento no lazer é muito escasso 

O centro comunitário é um fracasso 

 
RACIONAIS MCs. Racionais MCs. São Paulo: Zimbabwue, 1994 (fragmento) 

A letra da canção apresenta uma realidade social 

quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer 

que 

 

(A) retrata a ausência de opções de lazer para a 

população de baixa renda, por falta de espaço 

adequado. 

(B) ressalta a irrelevância das opções de lazer para 

diferentes classes sociais, que o acessam à sua 

maneira. 

(C) expressa o desinteresse das classes sociais 

menos favorecidas economicamente pelas atividades 

de lazer. 

(D) implica condições desiguais de acesso ao lazer, 

pela falta de infraestrutura e investimentos em 

equipamentos. 

(E) aponta para o predomínio do lazer 

contemplativo, nas classes favorecidas 

economicamente; e do prático, nas menos 

favorecidas. 

 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 07  

 

(INEP-ENEM/2016) – Leia o texto a seguir. 

 

TEXTO I 

 
 
Tradução: “As mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se 
viver” 

Disponível em: www.propagandashistoricas.com.br. Acesso em:16 de 

outubro de 2015  

 

TEXTO II 

 

Metade da nova equipe da Nasa é composta por 

mulheres 

 

Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já 

estiveram no espaço, enquanto as mulheres não 

chegam a ser um terço desse número. Após o 

anúncio da turma composta 50% por mulheres, 

alguns internautas escreveram comentários 

machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes 

sociais. 

 
Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016. 

 

A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 

e a repercussão da notícia de 2016 mostra a 

 

(A) elitização da carreira científica. 

(B) qualificação da atividade doméstica. 

(C) ambição de indústrias patrocinadoras. 

(D) manutenção de estereótipos de gênero. 

(E) equiparação de papéis nas relações familiares. 
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QUESTÃO 08  

 

(INEP-ENEM/2016) – Leia o texto a seguir. 

 

O conceito de função social da cidade incorpora a 

organização do espaço físico como fruto da 

regulação social, isto é, a cidade deve contemplar 

todos os seus moradores e não somente aqueles que 

estão no mercado formal da produção capitalista da 

cidade. A tradição dos códigos de edificação, uso e 

ocupação do solo no Brasil sempre partiram do 

pressuposto de que a cidade não tem divisões entre 

os incluídos e os excluídos socialmente. 

 
QUINTO JR., L. P. Nova legislação urbana e os velhos fantasmas. Estudos 

Avançados (USP), n.47, 2003 (adaptado). 

 

Uma política governamental que contribui para 

viabilizar a função social da cidade, nos moldes 

indicados no texto, é a 

 

(A) qualificação de serviços públicos em bairros 

periféricos.  

(B) implantação de centros comerciais em eixos 

rodoviários.  

(C) proibição de construções residenciais em 

regiões íngremes. 

(D) disseminação de equipamentos culturais em 

locais turísticos.  

(E) desregulamentação do setor imobiliário em 

áreas favelizadas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09  
 

(INEP-ENEM/2012) – Leia o texto a seguir. 
 

O reconhecimento da união homoafetiva levou o 

debate à esfera pública, dividindo opiniões. Apesar 

da grande repercussão gerada pela mídia, a 

população ainda não se faz suficientemente 

esclarecida, confundindo o conceito de união 

estável com casamento. Apesar de ter sido 

legitimado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o 

reconhecimento da união homoafetiva é fruto do 

protagonismo dos movimentos sociais como um 

todo. 
 

AREDES, N.;SOUZA, I.; FERREIRA, E. Disponível em: 

http://reporterpontocom.wordpress.com. Acesso em: 1mar. 2012 (adaptado). 
 

As decisões em favor das minorias, tomadas pelo 

Poder Judiciário, foram possíveis pela organização 

desses grupos. Ainda que não sejam assimiladas por 

toda a população, essas mudanças 
 

(A) contribuem para a manutenção da ordem 

social. 

(B) reconhecem a legitimidade desses pleitos. 

(C) dependem da iniciativa do Poder Legislativo 

Federal. 

(D) resultam na celebração de um consenso 

político. 

(E) excedem o princípio da isonomia jurídica. 
 

 

QUESTÃO 10  
 

(INEP-ENEM/2015) – Leia o texto a seguir. 

 

A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte 

de uma ampla reforma no processo eleitoral 

incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi 

um grande avanço institucional, garantindo que as 

eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente 

imune á influência dos mandatários. 
 

TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. Reforma 
política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 
 

Em relação ao regime democrático no país, a 

instituição analisada teve o seguinte papel: 

 

(A) Implementou o voto direto para presidente.  

(B) Combateu as fraudes sistemáticas nas 

apurações.  

(C) Alterou as regras para as candidaturas na 

ditadura.  

(D) Impulsionou as denúncias de corrupção 

administrativa.  

(E) Expandiu a participação com o fim do critério 

censitário.  
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GABARITO  

 

Questão 01 – B 

Questão 02 – B 

Questão 03 – A 

Questão 04 – C 

Questão 05 – C 

Questão 06 – D 

Questão 07 – D 

Questão 08 – A 

Questão 09 – B 

Questão 10 – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


