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QUESTÃO 01    

 

(ENEM/2011) No Brasil, a condição cidadã, embora 

dependa da leitura e da escrita, não se basta pela 

enunciação do direito, nem pelo domínio desses 

instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor 

participação social. A condição cidadã depende, 

seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que 

penaliza um largo contingente populacional 
 
Formação de leitores e construção da cidadania, memória e presença do 

PROLE. Rio de Janeiro: FBN, 2008. 

 

Ao argumentar que a aquisição das habilidades de 

leitura e escrita não são suficientes para garantir o 

exercício da cidadania, o autor 

 

(A)  crítica os processos de aquisição da leitura e da 

escrita. 

(B)  fala sobre o domínio da leitura e da escrita no 

Brasil. 

(C) incentiva a participação efetiva na vida da 

comunidade. 

(D)  faz uma avaliação crítica a respeito da condição 

cidadã do brasileiro. 

(E)  define instrumentos eficazes para elevar a 

condição social da população do Brasil. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fiscais. 

(B)  Reserva de mercado local. 

(C)  Inserção econômica regional. 

(D)  Protecionismo comercial tarifário. 

(E)  Benefícios assistenciais públicos. 
 

QUESTÃO 03     
 

(Enem/2013) Tenho 44 anos e presenciei uma 

transformação impressionante na condição de 

homens e mulheres gays nos Estados Unidos. 

Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais 

em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays 

e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. 

Não havia nenhum político abertamente gay. 

Alguns homossexuais não assumidos ocupavam 

posições de poder, mas a tendência era eles 

tornarem as coisas ainda piores para seus 

semelhantes.  
 

(ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013) 
 

A dimensão política da transformação sugerida no 

texto teve como condição necessária a 
 

(A)  ampliação da noção de cidadania. 

(B) reformulação de concepções religiosas. 

(C)  manutenção de ideologias conservadoras. 

(D)  implantação de cotas nas listas partidárias. 

(E)  alteração da composição étnica da população. 
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QUESTÃO 04     

 

(ENEM/2009) Entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil 

brasileiros foram libertados de fazendas onde 

trabalhavam como se fossem escravos. O governo 

criou uma lista em que ficaram expostos os nomes 

dos fazendeiros flagrados pela fiscalização. No 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, regiões que mais 

sofrem com a fraqueza do poder público, o bloqueio 

dos canais de financiamento agrícola para tais 

fazendeiros tem sido a principal arma de combate a 

esse problema, mas os governos ainda sofrem com a 

falta de informações, provocada pelas distâncias e 

pelo poder intimidador dos proprietários. 

Organizações não governamentais e grupos como a 

Pastoral da Terra têm agido corajosamente, 

acionando as autoridades públicas e ministrando 

aulas sobre direitos sociais e trabalhistas. 
 

Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo”. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br. Acesso em: 17 mar. 2009 (adaptado). 

 

Nos lugares mencionados no texto, o papel dos 

grupos de defesa dos direitos humanos tem sido 

fundamental, porque eles 

 

(A)  negociam com os fazendeiros o reajuste dos 

honorários e a redução da carga horária de trabalho. 

(B)  defendem os direitos dos consumidores junto 

aos armazéns e mercados das fazendas e carvoarias. 

(C)  substituem as autoridades policiais e jurídicas 

na resolução dos conflitos entre patrões e 

empregados. 

(D)  encaminham denúncias ao Ministério Público e 

promovem ações de conscientização dos 

trabalhadores. 

(E) fortalecem a administração pública ao 

ministrarem aulas aos seus servidores. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05    

 

  (ENEM/2014) Leia o texto a seguir. 

PAIVA, M. Disponível em: www.redes.unb.br. Acesso em: 25 abr. 2014. 

 

A discussão levantada na charge, publicada logo 

após a promulgação da Constituição de 1988, faz 

referência ao seguinte conjunto de direitos: 

 

(A)   Civis, como o direito à vida, à liberdade de 

expressão e à propriedade. 

(B)     Sociais, como direito à educação, ao trabalho 

e à proteção à maternidade e à infância. 

(C) Difusos, como direito à paz, ao 

desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente 

saudável. 

(D)      Coletivos, como direito à organização sindical, 

à participação partidária e à expressão religiosa. 

(E)     Políticos, como o direito de votar e ser votado, 

à soberania popular e à participação democrática. 
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QUESTÃO 06     
 

(ENEM/2009) A política implica o envolvimento da 

comunidade cívica na definição do interesse público. 

Vale dizer, portanto, que o cenário original da política, 

no lugar de uma relação vertical e intransponível entre 

soberanos e súditos na qual a força e a capacidade de 

impor o medo exercem papel fundamental, sustenta-se 

em um experimento horizontal. Igualdade política, 

acesso pleno ao uso da palavra e ausência de medo 

constituem as suas cláusulas pétreas. 
 
LESSA, R. Sobre a invenção da política. Ciência Hoje. Rio de Janeiro, v.42, n. 

251. ago. 2008 (adaptado). 

 

A organização da sociedade no espaço é um processo 

histórico-geográfico, articulado ao desenvolvimento 

das técnicas, à utilização dos recursos naturais e à 

produção de objetos industrializados. Política é, 

portanto, uma organização dinâmica e complexa, 

possível apenas pela existência de determinados 

conjuntos de leis e regras, que regulam a vida em 

sociedade.  
 

Nesse contexto, a participação coletiva é 
 

(A)  necessária para que prevaleça a autonomia 

social. 

(B)  imprescindível para uma sociedade livre de 

conflitos. 

(C)  decisiva para tornar a cidade atraente para os 

investimentos. 

(D)  indispensável para a construção de uma 

imagem de cidade ideal. 

(E) indissociável dos avanços técnicos que 

proporcionam aumento na oferta de empregos. 

 

QUESTÃO 07     

 
(ENEM/2019) Em sentido geral e fundamental, Direito 

é a técnica da coexistência humana, isto é, a técnica 

voltada a tornar possível a coexistência dos homens. 

Como técnica, o Direito se concretiza em um conjunto 

de regras (que, nesse caso, são leis ou normais); € tais 

regras têm por objeto o comportamento intersubjetivo, 

isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. 
 

ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 

O sentido geral e fundamental do Direito, conforme 

foi destacado, refere-se à 
 

(A)  aplicação de códigos legais. 

(B)  regulação do convívio social. 

(C)  legitimação de decisões políticas. 

(D)  mediação de conflitos econômicos. 

(E)  representação da autoridade constituída. 

 

QUESTÃO 08     

 

(ENEM/2019) A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 

10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento 

histórico de grande relevância. Ao afirmar, pela 

primeira vez em escala planetária, o papel dos 

direitos humanos na convivência coletiva, pode ser 

considerada um evento inaugural de uma nova 

concepção de vida internacional. 
 

LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). In: 

MAGNOLI, D. (Org.) História da paz. São Paulo: Contexto, 2008. 

 

 A declaração citada no texto introduziu uma nova 

concepção nas relações internacionais ao 

possibilitar a 

 

(A) superação da soberania estatal. 

(B) defesa dos grupos vulneráveis. 

(C) redução da truculência belicista. 

(D) impunidade dos atos criminosos. 

(E) inibição dos choques civilizacionais. 

 

QUESTÃO 09    

 

(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 10    

 

(ENEM/2018-PPL) 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. 

 

 

 

 
 

GABARITO  

 

Questão 01 – D 

Questão 02 – C 

Questão 03 – A 

Questão 04 – D 

Questão 05 – B  

Questão 06 – A 

Questão 07 – B  

Questão 08 – B 

Questão 09 – D  

Questão 10 – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


