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FASCÍCULO 6

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

Dando continuidade ao estudo da área de Ciências Humanas, estudaremos, neste fascículo, questões que trazem conte-
údos sobre, em História, Brasil Império (correspondente a 15,2% das questões no ENEM oficial) e História política (7,2%); 
em Geografia, Geografia urbana (10,1%) e Globalização (8,5%); em Filosofia, Democracia e cidadania (13%) e Filosofia 
contemporânea (12%); e em Sociologia, Meios de comunicação (11,3) e Cultura e indústria cultural (10,4%).

Aproveite essas questões para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Nos fascículos seguintes, continuaremos 
a estudar os demais conteúdos recorrentes.

Bons estudos!
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Questão 1 

O levante dos escravos na moral começa quando o ressen-
timento mesmo se torna criador e pare valores. [...] a moral de 
escravos precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e 
exterior [...] – sua ação é, desde o fundamento, por reação. [...] 
o homem do ressentimento não é franco nem ingênuo, nem 
mesmo honesto e direto consigo mesmo. Sua alma se enviesa: 
[...] tudo o que é escondido lhe apraz como seu mundo, sua se-
gurança, seu refrigério; ele entende de calar, de não esquecer, 
de esperar, de provisoriamente apequenar-se, humilhar-se.

[...]

O inverso é o caso da maneira nobre de valoração: ela age 
e cresce espontânea, procura por seu oposto somente para, 
ainda com mais gratidão, ainda com mais júbilo dizer sim a si 
própria. [...] como homens plenos, sobrecarregados de força e, 
em consequência, necessariamente ativos, não sabiam separar 
da felicidade o agir – o estar em atividade é por eles incluído e 
computado, com necessidade, na felicidade.

NIETZSCHE, Friedrich. Primeira dissertação: “bom e mau”, “bom e ruim”.

In: ______. Genealogia da moral. [S.l.: s.n.], [18--]

A respeito das reflexões do texto do filósofo Nietzsche acerca 
da moral, é correto inferir que:

a) a moral dos senhores baseia-se na capacidade de reme-
morar as ofensas sofridas e buscar a vingança.

b) a moral dos escravos é pautada na vontade de poder e na 
afirmação da própria consciência diante do outro.

c) a moral dos senhores fundamenta-se na especulação ra-
cional, fonte de sua superioridade diante dos demais seres.

d) a moral dos escravos é guiada por valores positivos como a 
compaixão e o desrespeito à hierarquia social.

e) a moral dos senhores é construída a partir da ação que 
busca a felicidade e a construção de seus próprios valores.

Questão 2

Era um sonho dantesco... O tombadilho,
Que das luzernas avermelha o brilho,
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...

Castro Alves

O trecho do poema faz referência histórica:

a) à campanha abolicionista.
b) à resistência africana.
c) ao tráfico negreiro.
d) à cultura africana.
e) à vida na senzala.

Questão 3

Não eram, porém, indivíduos isolados que fugiam, carregan-
do seus objetos pessoais, indecisões e receios. Era, sim, a sede 
do Estado português que mudava temporariamente de endere-
ço, com seu aparelho administrativo e burocrático, seu tesouro, 
suas repartições, secretarias, tribunais, seus arquivos e funcio-
nários, e os ingleses se davam conta do tamanho da empreita-
da. Viajavam com a rainha e o príncipe regente tudo e todos que 
representassem a monarquia.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O sol do Brasil: Nicolas-Antoine Taunay e as desventuras dos artistas 
franceses na corte de d. João. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 170.

Analisando a transferência da corte para o Brasil, entende-se que:

a) as cortes tiveram, desde o início, cuidado com os objetos 
que demarcariam a construção da memória nacional da 
nova pátria.

b) os componentes da Coroa portuguesa promoveram a in-
versão ao implantar o núcleo do governo imperial em seu 
patrimônio colonial.

c) os funcionários do rei transportaram a administração metro-
politana para a América, confirmando a intenção de perma-
nência nos trópicos.

d) os membros da realeza transportaram suas convicções e, 
com elas, o desejo de implantar um novo modelo de coloni-
zação e povoamento.

e) os membros da realeza valorizaram a ida para sua colônia 
no Hemisfério Sul, reafirmando o antigo desejo de separar 
as lideranças lusas.

Questão 4

O amor é uma grande celebração da vida, na qual esta é 
sacralizada em sua totalidade, revestindo todas as nossas vi-
vências. O amor favorece o desenvolvimento de um mundo 
mais feliz, mais pleno, quando erigido por pessoas que anseiam 
pela mudança da forma de viver, na qual os afetos virulentos 
são transmutados na alegria de amar. Para Erich Fromm (1900-
1980), “se eu amo de verdade uma pessoa, amo todas as pes-
soas, amo o mundo, amo a vida”. [...] Em sua análise semioló-
gica dos discursos amorosos, Roland Barthes (1915-1980) diz: 
“Amo o outro não segundo suas qualidades (contabilizáveis), 
mas segundo sua existência; por um movimento que bem pode-
ríamos dizer místico, amo, não o que ele é, mas que ele seja”.
BITTENCOURT, Renato Nunes. Amor para consumo. Ciência e vida. 2015. Disponível em: <http://

filosofiacienciaevida.uol.com.br>. Acesso em: 27 set. 2016.

O debate filosófico acerca do amor, apresentado no texto ante-
rior, provoca uma reflexão que contempla as identidades daque-
le que ama e daquele que é amado, pois o(a)

a) sentido movente do ato de amar e os deslocamentos iden-
titários marcam a condição de existência.

b) sacralização do amor sugere a homogeneização da visão 
de mundo compartilhada pelos amantes.

c) amor é necessário à vida, tornando-a mais feliz a partir da 
uniformização das identidades dos indivíduos.

d) ato de amar requer acomodação de expectativas e afirma-
ção existencial do ser, cuja identidade é fixa.

e) experiência amorosa se sustenta com base no equilíbrio 
quantificável de virtudes e desejos entre amantes.
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FASCÍCULO 6

Questão 5

A maior parte das pessoas no mundo fala mais de uma lín-
gua e em diferentes níveis de fl uência. Além disso, os povos de 
muitos países, como China e Índia, possuem diversos dialetos. 
A seguir, mostram-se duas tabelas diferentes: a primeira leva 
em consideração todos os falantes no mundo e a segunda é 
baseada apenas no número de pessoas que têm essas línguas 
como nativas.

Ao observar as duas tabelas e relacioná-las com a atualidade 
do mundo globalizado, entende-se que as línguas mais faladas 
no mundo

a) estão agrupadas nos países com maior crescimento popu-
lacional e onde não ocorre controle de natalidade.

b) superam frequentemente as línguas nativas mais faladas 
por razões como emigração e destaque econômico.

c) estão diretamente ligadas às nações onde ocorrem os mais 
baixos níveis de vida e maior crescimento populacional.

d) ocorrem predominantemente em nações desenvolvidas e 
com crescente participação em intercâmbios culturais.

e) se encontram concentradas geografi camente no continente 
asiático e, através das grandes navegações, vieram a cres-
cer em falantes pelo mundo. 

Questão 6

George Soros está preocupado com a China, e devemos to-
mar nota disso. O chefe de fundo hedge, que construiu sua for-
tuna ao apostar nos mercados monetários do mundo, teme que 
20 anos de crescimento rápido estejam prestes a perder o gás. 
[...] Soros afi rma, redondamente, que três anos de preocupação 
sobre a Zona do Euro deverão dar lugar a preocupações sobre 
a China. Ele não acredita, necessariamente, que se encontrou 
uma solução para as montanhas de dívidas de partes da Eu-
ropa; simplesmente pensa que o problema do euro atingiu um 
platô, enquanto a China poderia estar em declínio. [...]

A crise fi nanceira mostrou a fraqueza da ideia de a China 
ser a ofi cina do mundo, quando esse mundo não podia mais 
comprar. Para manter as engrenagens girando, as autoridades 
locais e outros órgãos do governo foram autorizados a pedir 
empréstimos.

ALLEN, Katien; INMAN, Phillip. Desaceleração da China preocupa em 2014. Carta Capital, São 
Paulo, 8 jan. 2014. Seção Economia.

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 18 abr. 2015.

Analisando a notícia sobre o desempenho da economia da Chi-
na, entende-se que:

a) o elevado índice de analfabetismo e a baixa qualifi cação 
da mão de obra do país, podem explicar a desaceleração 
econômica.

b) há uma clara redução da importância do país no cenário 
mundial, com uma decadência estrutural e com graves pro-
blemas sociais.

c) a desaceleração vem ocorrendo apenas no continente asi-
ático, atingindo também o Japão, quebrando a estabilidade 
de acordos econômicos como o BRICS.

d) a crise global, principalmente a da União Europeia, vem pro-
vocando uma redução no crescimento da economia chine-
sa, dada a interdependência existente entre os mercados.

e) a recuperação da economia norte-americana e, principal-
mente, a estabilidade na União Europeia, vem reduzindo os 
investimentos em países emergentes e ocasionando sua 
desaceleração.

Questão 7

O embargo comercial imposto contra a Cuba pelos Estados 
Unidos já dura mais de 50 anos. [...] A ilha caribenha tem uma 
longa história de dominação estrangeira, até a revolução de 
1959. Desde então, afi rmou sua soberania nacional, o que ge-
rou confl itos crescentes com seu poderoso vizinho do norte.

Guia do Estudante. p. 56. (adaptado)

Analisando o cenário da década de 1960, quando ocorreu o em-
bargo, e o atual momento, depreende-se que:

a) os Estados Unidos, mesmo após o fi m da Guerra Fria, con-
tinuou mantendo o isolamento de Cuba, cujo aliado era 
Hugo Chávez, o único a manter uma relação política amis-
tosa com o país.

b) fi cou muito clara a posição favorável do governo dos Es-
tados Unidos em reintegrar a ilha junto à Organização dos 
Estados Americanos (OEA) e consolidar sua hegemonia 
na América Latina ao longo da década de 1990, diante das 
tentativas de criação da Aliança de Livre Comércio das 
Américas (ALCA). 

c) Cuba apresentou uma oposição ao imperialismo norte-a-
mericano até a primeira década do século XXI, apoiando 
Estados latino-americanos com governos de esquerda (ra-
dicais e moderados), como a Venezuela chavista.

d) as grandes reservas de petróleo e gás natural ajudaram 
Cuba a suportar o bloqueio econômico, apresentando um 
dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 
da América Latina.

e) o fi nanciamento do Porto de Mariel pelo governo norte-a-
mericano foi o primeiro grande passo para o fi m do em-
bargo a Cuba e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de 
desenvolvimento comercial dos Estados Unidos.

Questão 8

Ao longo dos últimos 50 anos, a população brasileira quase 
triplicou: passou de 70 milhões, em 1960, para 190,7 milhões, 
em 2010. O crescimento do número de idosos, no entanto, foi 
ainda maior. Em 1960, 3,3 milhões de brasileiros tinham 60 
anos ou mais e representavam 4,7% da população. Em 2000, 
14,5 milhões, ou 8,5% dos brasileiros, estavam nessa faixa etá-
ria. Na última década, o salto foi grande, e em 2010 a represen-
tação passou para 10,8% da população (20,5 milhões).

EM 50 anos, percentual de idosos mais que dobra no Brasil. G1, São Paulo, 30 abr. 2012.

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 25 jun. 2015.
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Sobre as causas e consequências do processo apresentado no 
texto, pode-se afi rmar que:

a) uma das causas principais é o aumento da taxa de fecundi-
dade na primeira década do século XXI.

b) isso ocasionará a ampliação do tempo das aposentadorias e 
pensões, podendo provocar défi cit previdenciário.

c) isso demandará mais investimentos governamentais com 
educação, sobretudo no ensino básico.

d) se deve ao aumento da mortalidade infantil, o que ocasiona 
diminuição no percentual de jovens e adultos.

e) decorre do avanço da mulher no mercado de trabalho, da 
implementação dos métodos anticoncepcionais e da legali-
zação do aborto.

Questão 9

Não foi essencialmente demográfi co no sentido de que o mo-
vimento colonizador não foi impulsionado por pressões demo-
gráfi cas (como, na Antiguidade, a colonização grega), mas tem 
dimensão demográfi ca no sentido de que envolve amplos des-
locamentos populacionais [...]. A colonização moderna foi um 
fenômeno global, no sentido de envolver todas as esferas da 
existência, mas seu eixo propulsor situa-se nos planos político 
e econômico.
NOVAIS, Fernando. Condições de privacidade na colônia. História da vida privada no Brasil: Cotidia-

no e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 18.

O contexto histórico do processo de colonização do Brasil no iní-
cio da Idade Moderna relaciona-se:

a) ao fl uxo de refugiados provocado pelas guerras religiosas.
b) ao excedente populacional decorrente da Revolução Agrícola.
c) ao aumento do êxodo rural em função da Revolução Industrial.
d) à ofensiva religiosa católica em choque com a expansão 

islâmica.
e) ao incremento comercial impulsionado pelos Estados mer-

cantilistas.

Questão 10

No Carnaval as leis são mínimas. É como se tivesse sido cria-
do um espaço especial, fora da casa e acima da rua, onde todos 
pudessem estar sem essas preocupações de relacionamento ou 
com fi liação com seus grupos de nascimento, casamento ou ocu-
pação. O Carnaval cria uma festa do mundo social quotidiano, 
sem uma sujeição às regras duras do pertencer e do ser alguém. 
Por causa disso, todos podem mudar de grupos e todos podem 
se entrecortar e criar novas relações de insuspeitada solidarie-
dade. No Carnaval, assim, se o leitor me permitir um paradoxo, 
a lei é não ter lei.

DA MATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro.
4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.

O texto discute os aspectos histórico-sociais de uma festa popular 
em um contexto de desigualdade social e autoritarismo político. 
Nesse sentido, o caráter inovador do Carnaval brasileiro reside:

a) no combate aos desmandos políticos dos governos autori-
tários.

b) na capacidade de promover a ascensão social dos mais 
pobres.

c) na suspensão temporária das distinções sociais e conven-
ções morais.

d) no incentivo à união entre as classes segundo os interesses 
das elites.

e) na fuga da realidade como instrumento de conscientização 
política.

Questão 11

Na tirinha, Mafalda, após ler o conceito de democracia, não con-
segue mais parar de rir. Dentre várias interpretações sociológi-
cas sobre as razões do riso contínuo da personagem, a mais 
lógica seria devido:

a) às condições de poder e dominação exercida por uma mino-
ria em quase todo o mundo democrático em face da baixa 
participação cidadã.

b) ao aumento da participação cidadã no mundo atual, que tem 
deixado pouco espaço para a dominação política e econô-
mica.

c) à democracia não ter se transformado em melhores condi-
ções de vida aos indivíduos, não garantindo habitação, ali-
mentação ou instrução.

d) à incipiente participação política e à notória ampliação da 
democracia no meio social pós-Guerra Fria nos países oci-
dentais.

e) ao aumento do controle social, que minimizou a importância 
da democracia e ampliou a participação política de grupos 
sociais menos esclarecidos.

Questão 12

Terra de gigantes
As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude
São heranças, são motivos pras mudanças de atitude
Os discos, as danças, os riscos da juventude
A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude
Nessa terra de gigantes
Tudo isso já foi dito antes
A juventude é uma banda
Numa propaganda de refrigerantes

GESSINGER, Humberto. Terra de gigantes. Intérprete: Engenheiros do Hawaii. In: ______. A revolta 
dos Dândis. Rio de Janeiro: RCA Records, 1987.

A canção da banda Engenheiros do Hawaii, composta no con-
texto sociopolítico brasileiro da segunda metade da década de 
1980, revela um sentimento de:

a) pessimismo com as mudanças ocorridas na transição para 
a democracia.

b) reprovação dos atos de vandalismo ocorridos no movimento 
estudantil.

c) inquietação com o papel dos jovens diante das transforma-
ções sociais.

d) insurgência contra os padrões de comportamento estabele-
cidos pela elite.

e) rancor oriundo da falta de respeito com que os grupos políti-
cos tratam os jovens.
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Questão 13

É claro que a globalização não tem nada a ver com homo-
geneização. Esse é um universo de diversidades, desigualda-
des, tensões e antagonismos, simultaneamente às articulações, 
associações e integrações regionais, transnacionais e globais. 
Trata-se de uma realidade nova, que integra, subsume e recria 
singularidades, particularidades, idiossincrasias, nacionalismos, 
provincianismos, etnicismos, identidades ou fundamentalismos.

IANNI, Octavio. A era do globalismo. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

Segundo a análise contida no texto, o processo de mundializa-
ção da cultura vem acompanhado pelo(a)

a) pluralidade de culturas locais que se relacionam e se in-
fl uenciam.

b) vigência de referenciais culturais impostos pelos países 
centrais.

c) comportamento tolerante entre hábitos culturais de ori-
gens distintas.

d) aspecto eminentemente pacífi co que envolve as intera-
ções culturais.

e) aprofundamento das distinções entre culturas superiores 
e inferiores.

Questão 14 

André Farias

Disponível em: <http://www.vidadesuporte.com.br>.

Como a tirinha mostra, o advento da internet e do chamado cibe-
respaço tem provocado mudanças na experiência humana. Entre 
essas mudanças estão:

a) o desenvolvimento de relações sociais mais fl uidas, efême-
ras e heterogêneas.

b) a percepção de tempo mais dilatada e, portanto, mais lenta.
c) a nítida separação de fronteiras entre o mundo real e o virtual.
d) o reforço de barreiras culturais como defesa das identidades 

nacionais.
e) o efetivo controle estatal do fl uxo de informações nas socie-

dades urbanas.

Questão 15 

QUINO

O papel da TV na vida cotidiana tem sido objeto de análises e 
questionamentos. A charge chama atenção para esse debate por 
se referir:

a) à infl uência que a TV exerce sobre as crianças.
b) à condição individualista de quem vê televisão.
c) à pouca consciência crítica dos telespectadores.
d) à presença de conteúdo violento na programação.
e) ao desestímulo ao uso do livro e à prática da leitura.

Questão 16

Por muito tempo, os antropólogos acreditaram (com argumen-
tos muito parecidos com aqueles utilizados pela Teoria Apoca-
líptica da Indústria Cultural) que o mundo caminha para a ho-
mogeneização defi nitiva. Por isso a pressa de estudar as outras 
culturas antes que elas desapareçam, antes que tudo fi que igual 
para sempre. O estudo de fenômenos como o mundo funk cario-
ca mostra que novas diferenças podem ser criadas a qualquer 
momento, mesmo dentro de uma realidade “controlada” pelas 
multinacionais do disco e da televisão.

VIANNA, Hermano. Funk e cultura popular carioca. Estudos Históricos,

Rio de Janeiro, vol. 3, n. 6, 1990, p. 244-253.

A cultura do funk expressa um fenômeno cultural de:

a) valores de jovens da classe média.
b) resistência à homogeneização.
c) isolamento e pureza criativas.
d) aculturação passiva.
e) inferiorização social.
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Resoluções

01  E
Características da moral do escravo: ressentimento, ação 
como reação a partir de um mundo exterior, negação de tudo 
o que é diferente de si (do não eu), passividade, vingança, 
dissimulação, ausência de franqueza, ausência de honestida-
de, pequenez, auto-humilhação, fraqueza, ascetismo, niilismo, 
comodidade, má consciência, inversão dos valores nobres e 
decadência. Características da moral dos nobres ou moral do 
senhor: esquecimento, autêntica afirmação de si, junção entre 
a felicidade e a ação, força (potência), atividade, franqueza, 
lealdade, ingenuidade, alegria, criação de valores a partir de si 
mesmo e saúde.

02  C
A obtenção do africano e a sua transformação em escravo 
estiveram relacionadas a algumas modalidades. Mercadores 
portugueses invadiam o continente africano e faziam capturas 
nas tribos; os africanos eram aprisionados e submetidos de 
forma violenta ao mando dos dominadores, que os transpor-
tavam para a América de maneira violenta e desumana. Os 
africanos eram levados em condições sub-humanas em navios 
que ficaram conhecidos como tumbeiros.

03  B
A chegada da Coroa portuguesa, em 1808, inicialmente na 
Bahia e logo depois no Rio de Janeiro, onde as cortes se es-
tabeleceram, acabou por trazer uma série de transformações 
para o Brasil, o que, inevitavelmente, afetaria a história do país. 
Com o estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro, 
uma série de transformações vieram conjuntamente a estimu-
lar a dinâmica emancipacionista da elite brasileira. Contudo, 
é importante enfatizar que não existia, por parte das cortes, 
o desejo de permanência ou, ainda, promoção da autonomia 
do Brasil. A ideia de inversão não está associada à implanta-
ção de um novo modelo de colonização, e sim à estratégia de 
transferência da sede administrativa como solução imediata, 
considerando as circunstâncias conjunturais.

04  A
O texto-base contempla a dimensão plural e descontínua das 
identidades. Ou seja, fica evidente que não é possível ser um 
e o mesmo a todo instante, e o verdadeiro amor inclina o indi-
víduo a compreender esse sentido movente das identidades.

05  B
Com base na comparação entre as tabelas, percebe-se que 
as línguas mais faladas no mundo superam, frequentemente, 
as línguas nativas mais faladas por razões como emigração 
e destaque econômico, que se tornaram mais intensas com a 
globalização.

1. E  2. C 3. B 4. A 5. B 6. D

7. C  8. B 9. E 10. C 11. A 12. C

13. A  14. A 15. D 16. B

Gabarito 06  D
A China vem apresentando elevado índice de crescimento 
econômico desde o final da década de 1970, quando foram 
criadas as Zonas Econômicas Especiais (ZEE). A partir de en-
tão, o país aproveitou o grande número de mão de obra bara-
ta e alavancou o desenvolvimento econômico, tornando-se a 
segunda maior potência econômica do mundo. Em 2009, no 
auge da crise mundial, a União Europeia desacelerou sua eco-
nomia, o que refletiu em todos os países que forneciam produ-
tos para região, entre eles a China.

07  C
Em 1962, o governo norte-americano conseguiu suspender 
Cuba da Organização dos Estados Americanos (OEA) em face 
à implantação de um regime nacionalista no país, declarando-
-o “marxista-leninista”, algo considerado “incompatível” com o 
“sistema interamericano”. O isolamento começou a ser revisto 
quando, em 2009, os Estados Unidos revogaram a suspensão 
à Ilha, embora Cuba não tenha se mostrado muito interessada 
em voltar à OEA desde então. Ao mesmo tempo, viu-se crescer 
uma esquerda latino-americana, financiada pelos petrodólares 
venezuelanos e pelo crescimento político-econômico brasilei-
ro, responsável por uma pressão para o fim do isolamento. O 
Brasil, inclusive, chegou a financiar a construção do Porto de 
Mariel, facilitando a modernização cubana e a expansão co-
mercial brasileira.

08  B
Devido à diminuição da taxa de fecundidade, a população jo-
vem tem cedido espaço, na estrutura etária brasileira, para a 
adulta e a idosa. A urbanização e o avanço da Medicina duran-
te o século XX geraram uma maior expectativa de vida da po-
pulação, o que, consequentemente, tem ocasionado o aumen-
to de idosos. Entretanto, o crescimento da população idosa 
acarreta maiores gastos para o governo com aposentadoria.

09  E
A montagem do projeto colonizatório luso relaciona-se aos 
efeitos do renascimento comercial europeu e à ascensão das 
monarquias nacionais mercantilistas, com seus projetos volta-
dos para o enriquecimento estatal mediante práticas como o 
metalismo e a balança comercial favorável.

10  C
O Carnaval brasileiro distingue-se do modelo original europeu 
por ser um grande congraçamento entre os diferentes grupos 
humanos, quando as distinções de classes, as regras do pudor 
e do convívio cotidiano são temporariamente esquecidas.

11  A
A cada novo momento da História, as formas de dominação 
social se avolumam e ganham espaço na sociedade, manten-
do o povo fora da condição de cidadania. O riso contínuo de 
Mafalda converte-se em ironia, pois, na prática, a democracia 
não se realiza como um “governo em que o povo exerce a 
soberania”.
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12  C
O tom crítico da canção volta-se ao comportamento resigna-
do da juventude diante das mudanças sociais. A metáfora da 
juventude como “uma banda numa propaganda de refrigeran-
tes” sugere o papel secundário e a motivação vinculada ao 
consumo que, de acordo com a canção, acomete a juventude 
da época.

13  A
A análise contida no texto ressalta os múltiplos aspectos que 
envolvem o processo de globalização, desde os dissociativos 
(como tensões e antagonismos) até os associativos (articula-
ções e integrações), demonstrando que a globalização ganha 
força por meio de uma miscelânea de culturas locais, que se 
reforçam continuamente.

14  A
A internet e as redes sociais têm contribuído para a emergên-
cia de novas sociabilidades, pautadas pelas interações mais 
efêmeras e “líquidas” entre as pessoas.

15  D
A discussão sobre a influência da televisão na vida social é car-
regada de contradições. Se por um lado alguns defendem seu 
caráter educativo, por outro lado torna-se marcante a presença 
de programas violentos e sensacionalistas, cuja intenção princi-
pal é atrair a audiência dos telespectadores pelo conteúdo im-
pactante.

16  B
O funk expressa essencialmente valores de jovens de cama-
das sociais baixas da periferia de cidades como Rio de Janei-
ro e, entre outros aspectos, caracteriza-se pela apropriação 
de elementos da cultura pop em vinculação com elementos 
originais da cultura popular local, sendo assim uma forma de 
resistência diante da massificação cultural.


