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1 – (ENEM 2015) A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; convém a saber, 

não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, 

nem Rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem 

medida. 

GÂNDAVO, P. M. A primeira história do Brasil: história da província de Santa Cruz a que 

vulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 (Adaptado). 

A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência 

das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a: 

a) simplicidade da organização social das tribos brasileiras. 

b) dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. 

c) superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. 

d) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. 

e) dificuldade apresentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. 

 

2 – (ENEM 2013) A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é 

próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, 

portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar 

perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor 

compreendê-lo historicamente. 

Minas Gerais. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo 

Público Mineiro, 1988. 

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou 

o candomblé, deve considerar que elas 

a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. 

b) perderam a relação com o seu passado histórico. 

c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. 

d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. 

e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. 

 

3 –  

 
 

O desenho do artista uruguaio Joaquín Torres-García trabalha com uma representação diferente 

da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata 

do assunto, Joaquín afirma: 



“Quem e com que interesse dita o que é o norte e o sul? Defendo a chamada Escola do Sul por 

que na realidade, nosso norte é o Sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. 
Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e 

não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o sul, nosso 

norte”. 
TORRES-GARCÍA, J. Universalismo constructivo. Buenos Aires: Poseidón, 1941. (com 

adaptações). 

O referido autor, no texto e imagem, 

(A) privilegiou a visão dos colonizadores da América. 
(B) questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. 

(C) resgatou a imagem da América como centro do mundo. 

(D) defendeu a Doutrina Monroe expressa no lema “América para os americanos”. 
(E) propôs que o sul fosse chamado de norte e vice-versa. 

 

4 – (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. 

GOHN, M. G. M. Os sem-terras, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 2003 (Adaptado). 

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. 

 

5 – (ENEM 2011) No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos 

centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos; desses, 56%, têm 

acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, 

esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia.  

Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio 

corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na 

Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, 

derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais – como o 

Facebook e o Twitter – ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo 

Pérsico.  

SEQUEIRA, C. D.; VILLAMÉA, L. A epidemia da Liberdade. Istoé Internacional. 2 mar. 2011 

(adaptado).  

Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos 

jovens árabes  

a) reforçar a atuação dos regimes políticos existentes.  

b) tomar conhecimento dos fatos sem se envolver.  

c) manter o distanciamento necessário à sua segurança.  

d) disseminar vírus capazes de destruir programas dos computadores.  

e) difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. 

 

6 – (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. 

 

7 – (ENEM 2017) A participação da mulher no processo de decisão política ainda é 

extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime 

econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e 

notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão em geral sub-representadas 

nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da 

população. 

TABAK, F. Mulheres públicas: participação política e poder. Rio de Janeiro: Leira Capital, 

2002. 

No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de sub-

representação tem envolvido a implementação, pelo Estado, de 

a) leis de combate à violência doméstica. 

b) cotas de gênero nas candidaturas partidárias. 

c) programas de mobilização política nas escolas. 

d) propagandas de incentivo ao voto consciente. 

e) apoio financeiro às lideranças femininas. 

 

8 – (ENEM 2016) A favela é vista como um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela 

não se incluem. Atribuir-lhe a ideia de perigo é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas 

da sociedade que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns 

oficiantes do direito, ao defenderem ou acusaram réus moradores de favelas, usam em seus 

discursos representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo 

profissional. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e 

que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. 

RINALDI. A. Marginais, delinquentes e vítimas: um estudo sobre a representação da categoria 

favelado no tribunal do júri da cidade do Rio de Janeiro. In: ZALUAR, A.; ALVITO, M. 

(Orgs.). Um século de favela. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998.  

 

O estigma apontado no texto tem como consequência o(a) 

a) aumento da impunidade criminal. 

b) enfraquecimento dos direitos civis. 

c) distorção na representação política. 

d) crescimento dos índices de criminalidade. 

e) ineficiência das medidas socioeducativas.  
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