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QUESTÃO 01    

 

(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.. 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 02    

 

(ENEM-PPL/2019) O feminismo teve uma relação 

direta com o descentramento conceitual do sujeito 

cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica 

distinção entre o “dentro” e o “fora”, o “privado” e 

o “público”. O slogan do feminismo era: “o pessoal 

é político”. Ele abriu, portanto, para a contestação 

política, arenas inteiramente novas: a família, a 

sexualidade, a divisão doméstica do trabalho etc. 
 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 

2011 (adaptado). 

 

O movimento descrito no texto contribui para o 

processo de transformação das relações humanas, 

na medida em que sua atuação 

 

(A) subverte os direitos de determinadas parcelas 

da sociedade. 

(B) abala a relação da classe dominante com o 

Estado. 

(C) constrói a segregação dos segmentos 

populares. 

(D) limita os mecanismos de inclusão das 

minorias. 

(E) redefine a dinâmica das instituições sociais. 
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QUESTÃO 03    

 

 (ENEM/2013-adaptada) Leia os textos a seguir.  

 

TEXTO I 

 

Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança; 

ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar 

para a rua da sua janela ou da sua varanda; passa 

horas no toucador a arrumar o seu complicado 

penteado; um número igual de horas praticando piano 

e mais outras na sua aula de francês ou de dança. 

 
Comentário do Padre Lopes da Gama acerca dos costumes femininos (1839) 

apud SILVA, T. V. Z. Mulheres, cultura e literatura brasileira. Ipotasi – Revista 
de Estudos Literários. Juiz de Fora, v. 2. n. 2, 1998. 

 

TEXTO II 

 

As janelas e portas gradeadas com treliças não eram 

cadeias confessas, positivas; mas eram, pelo aspecto 

e pelo seu destino, grandes gaiolas, onde os pais e 

maridos zelavam, sonegadas à sociedade, as filhas e 

as esposas. 
 

MACEDO, J. M. Memórias da Rua do Ouvidor (1878).  
Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 20 maio 2013 

(adaptado). 

 

A representação social do feminino comum aos dois 

textos é o(a) 

 

(A) submissão de gênero, apoiada pela concepção 

patriarcal de família. 

(B) acesso aos produtos de beleza, decorrência da 

abertura dos portos. 

(C) ampliação do espaço de entretenimento, 

voltado às distintas classes sociais. 

(D) proteção da honra, mediada pela disputa 

masculina em relação às damas da corte. 

(E) valorização do casamento cristão, respaldado 

pelos interesses vinculados à herança. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04    

 

(ENEM/2010-adaptada) Leia o texto a seguir. 

 

“Pecado nefando” era expressão correntemente 

utilizada pelos inquisidores para a sodomia. 

Nefandus: o que não pode ser dito. A Assembleia 

de clérigos reunida em Salvador, em 1707, 

considerou a sodomia “tão péssimo e horrendo 

crime”, tao contrário à lei da natureza, que “era 

indigno de ser nomeado” e, por isso mesmo, 

nefando. 
 
OVAIS, F.; MELLO E SOUZA L. História da vida privada no Brasil. V. 1. São Paulo: 

Companhia das Letras. 1997 (adaptado). 

 

O número de homossexuais assassinados no Brasil 

bateu o recorde histórico em 2009. De acordo com 

o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais 

(LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis), 

nesse ano foram registrados 195 mortos por 

motivação homofóbica no País.   
 

A homofobia é a rejeição e menosprezo à 

orientação sexual do outro e, muitas vezes, 

expressa-se sob a forma de comportamentos 

violentos. Os textos indicam que as condenações 

públicas, perseguições e assassinatos de 

homossexuais no país estão associadas a/à 

 

(A) baixa representatividade política de grupos 

organizados que defendem os direitos de cidadania 

dos homossexuais. 

(B) falência da democracia no país, que torna 

impeditiva a divulgação de estatísticas 

relacionadas à violência contra homossexuais. 

(C) Constituição de 1988, que exclui do tecido 

social os homossexuais, além de impedi-los de 

exercer seus direitos políticos. 

(D) um passado histórico marcado pela 

demonização do corpo e por formas recorrentes de 

tabus e intolerância. 

(E) uma política eugênica desenvolvida pelo 

Estado, justificada a partir dos posicionamentos de 

correntes filosófico-científicas. 
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QUESTÃO 05    

  

(ENEM/2019-Adaptado) Observe a imagem a 

seguir. 

 

 
 

Fala-se aqui de uma arte criada nas ruas e para as 

ruas, marcadas antes de tudo pela vida cotidiana, seus 

conflitos e suas possibilidades, que poderiam 

envolver técnicas, agentes e temas que não fossem 

encontrados nas instituições mais tradicionais e 

formais.     
                                        

VALVERDE, R. R. H. F. Os limites da inversão: a heterotopia do Beco do 
Batman. Boletim Goiano de Geografia (Online). Goiânia, v. 37, n. 2, maio/ago. 

2017 adaptado
). 

 

A manifestação artística expressa na imagem e 

apresentada no texto integra um movimento 

contemporâneo de 

 

(A)  regulação das relações sociais. 

(B) apropriação dos espaços públicos. 

(C) padronização das culturas urbanas. 

(D) valorização dos formalismos estéticos. 

(E) revitalização dos patrimônios históricos. 

 

 

 

 
 

 

 

QUESTÃO 06    

 

(ENEM/2015) “Não nos resta a menor dúvida de que 

a principal contribuição dos diferentes tipos de 

movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte 

anos foi no plano da reconstrução do processo de 

democratização do país. E não se trata apenas da 

reconstrução do regime político, da retomada da 

democracia e do fim do Regime Militar. Trata-se da 

reconstrução ou construção de novos rumos para a 

cultura do país, do preenchimento de vazios na 

condução da luta pela redemocratização, 

constituindo-se como agentes interlocutores que 

dialogam diretamente com a população e com o 

Estado.”           

 

(Adaptado de: GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: 

Cortez, 2003).  

 

No processo da redemocratização brasileira, os 

novos movimentos sociais contribuíram para 

 

(A)  diminuir a legitimidade dos novos partidos 

políticos então criados. 

(B) tornar a democracia um valor social que 

ultrapassa os momentos eleitorais. 

(C) difundir a democracia representativa como 

objetivo fundamental da luta política. 

(D) ampliar as disputas pela hegemonia das 

entidades de trabalhadores com os sindicatos. 

(E) fragmentar as lutas políticas dos diversos 

atores sociais frente ao Estado. 
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QUESTÃO 07    

 

(ENEM-PPL/2011) Em uma das reuniões do GPH 

(Grupo de Pais de Homossexuais) na rua Major 

Sertório, no centro de São Paulo, mais de 80 jovens 

ocupam uma sala. Sentados em cadeiras, sofás ou em 

almofadas no chão, conversam, esclarecem dúvidas 

e falam sobre as dificuldades e prazeres típicos desta 

fase da vida. No final, participam de uma 

confraternização com lanche e música. O que os une 

nesta tarde de domingo não é política ou religião, 

mas a orientação sexual: eles são LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais) ou querem 

conhecer pessoas que sejam, por conta de dúvidas 

quanto à própria sexualidade. 
 

FUHRMANN, L. Mães e filhos: um grupo em São Paulo ajuda familiares a 

lidar com a homossexualidade de jovens e adolescentes. Carta Capital. N° 589, 

São Paulo: Confiança, mar. 2010. 

 

Tendo em conta as formas de incompreensão e 

intolerância que ainda marcam certas visões sobre o 

tema da diversidade sexual, o que embasa a criação 

de movimentos sociais como o GPH e de outros 

grupos LGBT com o mesmo perfil? 

 

(A)  A liberalidade frequente dos pais de 

homossexuais.  

(B) As normas legais que amparam os 

homossexuais. 

(C) A participação político-partidária dos grupos 

LGBT. 

(D)  A necessidade de superar o medo e a 

discriminação. 

(E) As tentativas de atrair os consumidores gays. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08   

 

(ENEM/2019-adaptado) 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 09    

 

(ENEM/2015-adaptada) Ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 

psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade; é o conjunto 

da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que 

qualificam o feminino. 

 
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.  

 

Na década de 1960, a proposição de Simone de 

Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento 

social que teve como marca o/a 

 

(A)  ação do Poder Judiciário para criminalizar a 

violência sexual. 

(B) pressão do Poder Legislativo para impedir a 

dupla jornada de trabalho. 

(C) organização de protestos públicos para 

garantir a igualdade de gênero. 

(D) oposição de grupos religiosos para impedir os 

casamentos homoafetivos. 

(E) estabelecimento de políticas governamentais 

para promover ações afirmativas. 
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QUESTÃO 10    

 

 (ENEM/2016-adaptado) Observe a imagem a 

seguir. 

 

 
 

Para além de objetivos específicos, muitos 

movimentos sociais interferem no contexto 

sociopolítico e ultrapassam dimensões imediatas, 

como foi o caso das mobilizações operárias, 

ocorridas em 1979 na cidade de São Paulo. 

 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que lutavam por 

seus direitos, essas mobilizações contribuíram com 

o(a) 

 

(A)  elaboração de novas políticas que garantiram 

a estabilidade econômica do país. 

(B) instalação de empresas multinacionais no 

Brasil. 

(C) legalização dos sindicatos no Brasil. 

(D) surgimento das políticas governamentais 

assistencialistas. 

(E) processo de redemocratização do Brasil. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

GABARITO  
 

Questão 01 – E 

Questão 02 – E 

Questão 03 – A 

Questão 04 – D 

Questão 05 – B 

Questão 06 – B 

Questão 07 – D 

Questão 08 – C 

Questão 09 – C 

Questão 10 – E 
 


