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QUESTÃO 01  

 

(ENEM/2019) O bônus demográfico é 

caracterizado pelo período em que, por causa da 

redução do número de filhos por mulher, a estrutura 

populacional fica favorável ao crescimento 

econômico. Isso acontece porque há 

proporcionalmente menos crianças na população, e 

o percentual de idosos ainda não é alto. 

 
GOIS, A. O Globo, 5 abr. 2015 (adaptado). 

 

A ação estatal que contribui para o aproveitamento 

do bônus demográfico é o estímulo à 

 

(A) atração de imigrantes. 

(B) elevação da carga tributária. 

(C) qualificação da mão de obra. 

(D) admissão de exilados políticos. 

(E) concessão de aposentadorias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

(ENEM/2018) Em Beirute, no Líbano, quando 

perguntado sobre onde se encontram os refugiados 

sírios, a resposta do homem é imediata: “em todos 

os lugares e em lugar nenhum”. Andando ao acaso, 

não é raro ver, sob um prédio ou num canto de 

calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada 

em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais 

como se fossem guardanapos. Também se vê de vez 

em quando uma tenda com a sigla ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 

erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. 

 
JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique 

Brasil, out. 2015 (adaptado) 

 

O cenário descrito aponta para uma crise 

humanitária que é explicada pelo processo de 

 

(A)  migração massiva de pessoas atingidas por 

catástrofe natural. 

(B)    hibridização cultural de grupos caracterizados 

por homogeneidade social. 

(C) desmobilização voluntária de militantes 

cooptados por seitas extremistas. 

(D)  peregrinação religiosa de fiéis orientados por 

lideranças fundamentalistas. 

(E)  desterritorialização forçada de populações 

afetadas por conflitos armados. 
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QUESTÃO 03  

 

(ENEM/2018) Os países industriais adotaram uma 

concepção diferente das relações familiares e do 

lugar da fecundidade na vida familiar e social. A 

preocupação de garantir uma transmissão integral 

das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem 

como resultado uma ação voluntária de limitação 

do número de nascimentos. 
 
GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo: Difusão Europeia 

 do Livro, 1968 (adaptado). 

 

Em meados do século XX, o fenômeno social 

descrito contribuiu para o processo europeu de 

 

(A) estabilização da pirâmide etária. 

(B) conclusão da transição demográfica. 

(C) contenção da entrada de imigrantes. 

(D) elevação do crescimento vegetativo. 

(E) formação de espaços superpovoados. 

 

 

QUESTÃO 04  

 

(ENEM/2018)     

 
Tônico para a saúde da mulher. Disponível em: www.propagan- 

dashistoricas.com.br. Acesso em: 28 nov. 2017. 
 

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 05  
 

(ENEM/2018) A recente crise generalizada que se 

instalou na primeira república negra do mundo não 

pode ser entendida de forma pontual e simplória. É 

necessário compreender sua história, marcada por 

intervenções, regimes ditatoriais, corrupção e 

desastres ambientais, originando a atual realidade 

socioeconômica e política do Haiti. 
 

MORAES, I. A.; ANDRADE, C. A. A.; MATTOS, B. R. B. A imigração   
haitiana para o Brasil: causas e desafios. Conjuntura Austral, n. 20, 2013. 

 

No contexto atual, os problemas enfrentados pelo 

Haiti resultaram em um expressivo fluxo migratório 

em direção ao Brasil devido ao seguinte fato: 

 

(A) Melhores condições de vida. 

(B) Tratamento legal diferenciado. 

(C) Garantia de empregos formais. 

(D) Equivalência de costumes culturais. 

(E) Auxílio para qualificação profissional. 
 

 

QUESTÃO 06  

  

(ENEM/2016)   

 
Os moradores de Andalsnes, na Noruega, poderiam se 

dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e 

de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de 

semana. E sem sair da mesma casa. Bastaria achar 

uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o 

novo endereço. 
 

Disponível em: http://casavogue.globo.com. Acesso em: 3 out. 2015 
(adaptado). 

 

Uma vez implementada, essa proposta afetaria a 

dinâmica do espaço urbano por reduzir a 

intensidade do seguinte processo: 

 

(A) Êxodo rural. 

(B) Movimento pendular. 

(C) Migração de retorno. 

(D) Deslocamento sazonal. 

(E) Ocupação de áreas centrais. 
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QUESTÃO 07  

 

(ENEM/2016) O número de filhos por casal 

diminui rapidamente. Para a maioria dos 

economistas, isso representa um alerta para o 

futuro. 

 

Taxa de fecundidade total 

 
Fontes: IBG E e OCDE Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso em: 

20 out. 2015 (adaptado). 

 

Uma consequência socioeconômica para os países 

que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é 

a diminuição da 

 

(A) oferta de mão de obra nacional. 

(B) média de expectativa de vida. 

(C) disponibilidade de serviços de saúde. 

(D) despesa de natureza previdenciária. 

(E) imigração de trabalhadores qualificados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08  

 

(ENEM/2016) O Movimento Negro Unificado 

(MNU) distingue-se do Teatro Experimental do 

Negro (TEN) por sua crítica ao discurso nacional 

hegemônico. Isto é, enquanto o TEN defende a 

plena integração simbólica dos negros na 

identidade nacional “híbrida”, o MNU condena 

qualquer tipo de assimilação, fazendo do combate à 

ideologia da democracia racial uma das suas 

principais bandeiras de luta, visto que, aos olhos 

desse movimento, a igualdade formal assegurada 

pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito 

de que a sociedade brasileira não é racista teriam 

servido para sustentar, ideologicamente, a opressão 

racial. 
 

COSTA, S. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo 
Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 

 

No texto, são comparadas duas organizações do 

movimento negro brasileiro, criadas em diferentes 

contextos históricos: o TEN, em 1944, e o MNU, 

em 1978. Ao assumir uma postura divergente da do 

TEN, o MNU pretendia 

 

(A) pressionar o governo brasileiro a decretar a 

igualdade racial. 

(B) denunciar a permanência do racismo nas 

relações sociais. 

(C) contestar a necessidade da igualdade entre 

negros e brancos. 

(D) defender a assimilação do negro por meios 

não democráticos. 

(E) divulgar a ideia da miscigenação como marca 

da nacionalidade. 
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QUESTÃO 09  

 

(ENEM/2016) O processo de justiça é um processo 

ora de diversificação do diverso, ora de unificação 

do idêntico. A igualdade entre todos os seres 

humanos em relação aos direitos fundamentais é o 

resultado de um processo de gradual eliminação de 

discriminações e, portanto, de unificação daquilo 

que ia sendo reconhecido como idêntico: uma 

natureza comum do homem acima de qualquer 

diferença de sexo, raça, religião etc. 

 
BOBBIO, N. Teoria geral da política. a filosofia política e as lições dos 

clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

De acordo com o texto, a construção de uma 

sociedade democrática fundamenta-se em: 

 

(A) A norma estabelecida pela disciplina social. 

(B) A pertença dos indivíduos à mesma categoria. 

(C) A ausência de constrangimentos de ordem 

pública. 

(D) A debilitação das esperanças na condição 

humana. 

(E) A garantia da segurança das pessoas e valores 

sociais. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

 (ENEM/2016)     

 
BROCOS, R. A redenção de Cam, 1895. Disponível em: http://mnba.gov.br. 

Acesso em: 13 jan. 2013. 

 

Na imagem, o autor procura representar as 

diferentes gerações de uma família associada a uma 

noção consagrada pelas elites intelectuais da época, 

que era a de 

 

(A) defesa da democracia racial. 

(B) idealização do universo rural. 

(C) crise dos valores republicanos. 

(D) constatação do atraso sertanejo. 

(E) embranquecimento da população. 
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