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FASCÍCULO 14

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Este é o último fascículo do nosso Projeto ENEM a trabalhar com a área de Ciências Humanas. Agora, vamos 
abordar os assuntos que ainda aparecem com frequência no exame ao longo dos anos. Quando falamos em História, 
Primeira República é um tema que ainda tem notoriedade (5,2%), logo em seguida são os movimentos sociais que ga-
nham espaço (5%). Geopolítica é um assunto bastante comum nas provas do ENEM, aparece em 8,5% das ocorrências. 
Tecnologia e transportes, por sua vez, surge em 4,6%. A gênese da Filosofia também aparece, em 4,3% das questões 
específicas da área, enquanto que, ao tratar de Sociologia, assuntos ligados a desigualdades sociais dão o tom em 8,3% 
dos itens.

 O próximo fascículo será o último do projeto a abordar os conteúdos mais recorrentes em Matemática. Não deixe 
de conferir.

Bons estudos! 
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Questão 1

Não é entusiasta, não se erige em profetas o filósofo, não 
se diz inspirado dos deuses. Dessa maneira, não incluirei nas 
fileiras dos filósofos nem o velho Zoroastro, nem Hermes, nem 
o velho Orfeu, nem qualquer desses legisladores de que se or-
gulhavam os povos da Caldeia, da Pérsia, da Síria, do Egito e 
da Grécia. Todos os que se disseram filhos de deuses foram os 
pais da impostura. Serviram-se da mentira para ensinar verda-
des, eram indignos de ensinar, não eram filósofos, eram, quan-
do muito, mentirosos cheios de prudência.

VOLTAIRE, Dicionário Filosófico, 1879.

O texto de Voltaire faz uma alusão ao filósofo e à sua relação 
com o conhecimento e as verdades sociais, que caminham la-
deando a Filosofia desde o seu nascimento. Essa relação é per-
tinente, pois

a) os povos da Antiguidade deram condições de construir a Fi-
losofia com base em seus saberes e verdades, permitindo 
que ela fosse amplamente aceita por todos.

b) o nascimento da Filosofia está atrelado aos primeiros legisla-
dores gregos, que foram para a Caldeia em busca do conhe-
cimento da verdade e da fuga dos mitos persas e hebraicos.

c) a percepção de várias crenças e mitos diferentes entre os po-
vos da Antiguidade deu aos gregos a possibilidade de cons-
truir o conhecimento filosófico sustentado na busca do saber.

d) o conhecimento filosófico, em seu nascimento, está asso-
ciado aos mitos e à soma das religiões da Antiguidade, sen-
do, posteriormente, desatrelado, pois se passou a acreditar 
que os deuses eram os pais da impostura.

e) a Filosofia foge da mentira, da impostura e da imprudência, 
buscando, desde o seu nascimento, as respostas para as 
grandes questões da humanidade, sempre incluindo cien-
tistas e religiosos como referências.

Questão 2

No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às três horas 
da madrugada, a família real partiu acompanhada por alguns 
poucos autoexilados. Dizem que os novos dirigentes acharam 
por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da popu-
lação. Já o ex-imperador procurava manter uma postura altiva, 
[...]. No Brasil, para provar que a República vinha para ficar, 
alteravam-se rapidamente nomes e símbolos, na tentativa de 
dar mais concretude à mudança efetiva de regime. O Largo do 
Paço passou a se chamar 15 de Novembro; a Estrada de Ferro 
Pedro II, Central do Brasil; o Colégio Pedro II, Colégio Nacional.

SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. Brasil: uma biografia. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 318

O processo de transição política descrito no texto anterior teve 
como um dos fatores impulsionadores a

a) publicação da Lei do Ventre Livre, que desgastou o rela-
cionamento entre proprietários de escravos e governo.

b) prática do clientelismo promovido pelo ex-imperador ao be-
neficiar os partidários políticos favoráveis às suas ordens.

c) vinda da família real portuguesa para o Brasil, causando 
a insatisfação da população diante dos decretos reais.

d) onda de revoltas populares nas províncias, como a Far-
roupilha, que chegou a instalar uma república indepen-
dente do governo central.

e) insatisfação da população e da elite diante da promulga-
ção da constituição que se convencionou chamar “Cons-
tituição da Mandioca”

 Questão 3

Energia eólica já abastece mais de 30% do Nordeste
O vento forte que não para de soprar fez da pequena Icaraí 

de Amontada, na costa oeste do Ceará, uma ilha de usinas eóli-
cas. Elas geram energia elétrica usando a força dos ventos. Ali, 
para qualquer lado que se olhe, modernas e gigantescas torres 
de quase 150 metros de altura – do tamanho de um prédio de 
42 andares – destoam do cenário rústico da antiga vila de pes-
cadores, com suas dunas, praias e lagoas. Reduto de atletas 
estrangeiros praticantes de kitesurf e windsurf, a comunidade, 
de 2,4 mil habitantes, entrou para a lista dos melhores ventos 
do Brasil e ajudou a elevar a participação da energia eólica para 
mais de 30% do consumo do Nordeste.
PEREIRA, Renée. Energia eólica já abastece mais de 30% do Nordeste. O Estado de S. Paulo .19 

jun. 2016. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br>. Acesso em: 26 ago. 2016

A ampliação da produção de energia eólica no Nordeste brasileiro 
faz parte de um projeto ligado à ideia de desenvolvimento susten-
tável. Entretanto, podem existir contestações à implantação des-
se tipo de fonte energética motivadas por

a) remoções de comunidades nativas prejudicadas por não re-
ceberem indenizações. 

b) prejuízos sociais causados pela exploração de mão de obra 
semiescrava dentro das usinas. 

c) demissões de funcionários devido à queda na demanda das 
empresas energéticas tradicionais. 

d) custos elevados para a produção energética, gerando au-
mento de impostos locais e gastos para o poder público. 

e) impactos ambientais advindos de alterações nas estruturas 
costeiras e nas rotas migratórias de pássaros.

Questão 4

A França levou 30 anos para conseguir ocupar a Argélia, 
numa batalha que começou em 1830 e matou um terço da po-
pulação local. Apesar de terem lutado ao lado dos franceses 
nas duas grandes guerras mundiais, os argelinos sofreram an-
tes forte discriminação em seu país: a principal mesquita local 
foi convertida na Catedral de Argel e apenas a minoria francesa 
tinha o direito de eleger deputados e senadores. […] 

Em sua tese de doutorado – a primeira a estudar a relação 
entre o Front Nacional e o crescimento da delinquência por par-
te de jovens filhos de imigrantes –, o pesquisador Bernard Ali-
dières analisou 1,5 mil comunas do norte da França e chegou 
a um resultado no mínimo curioso: os votos da extrema direita 
se concentram justamente nos lugares com o maior número de 
argelinos e descendentes. “As pessoas que vivem perto da po-
pulação de origem magrebina são as que mais votam no FN”, 
diz Alidières.

MONTEIRO, Lúcia. Argélia × França: relações explosivas. Aventuras na História. 1o jan. 2007. 

Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br>. Acesso em: 28 ago. 2016
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A relação conflituosa apresentada no texto, envolvendo França 
e Argélia, pode ser percebida na política eleitoral francesa por 
meio do avanço da extrema direita em regiões com forte pre-
sença de imigrantes devido

a) à democracia e à universalização de direitos. 
b) ao fraco patriotismo entre os argelinos. 
c) à xenofobia e ao preconceito religioso. 
d) ao apelo receptivo e integracionista. 
e) à violência por motivos eleitorais. 

Questão 5

Em dezembro de 2015, na cidade de Paris, ocorreu a 21a 
Conferência das Partes (COP-21), organizada pela ONU (Orga-
nizações das Nações Unidas) sobre a mudança do clima. Com 
o apoio de 195 países-membros do órgão, a conferência busca 
reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa e pro-
vocam o aquecimento global, segundo o IPCC (Painel Intergo-
vernamental sobre Mudança do Clima), órgão ligado a ONU. As 
metas nacionais para a redução são voluntárias e vão contar com 
apoio financeiro dos países detentores de maiores recursos eco-
nômicos e nortear políticas públicas de combate ao aquecimento

Com base no texto, verifica-se que o acordo citado tem como 
objetivo

a) incentivar os países signatários a unir esforços para miti-
gar o aumento médio da temperatura no planeta. 

b) manter os níveis de uso dos combustíveis fósseis para a 
redução do ritmo do aquecimento global. 

c) estabelecer metas que sejam suficientes para barrar o so-
breaquecimento médio de até 4 ºC. 

d) financiar países desenvolvidos, na busca pela minimiza-
ção dos impactos ambientais. 

e) impor metas nacionais para a redução gradativa de emis-
são de gases estufa. 

Questão 6

“Revolta dos Malês”, de Rafael Pondé

A representação de Mauricio de Sousa para a alegoria da caver-
na, do filósofo Platão, mostra que a imagem projetada no fundo 
da parede simboliza o(a)

a) distorção da realidade produzida pelo mundo sensível. 
b) domínio exercido pela crença monoteísta dos antigos. 
c) discordância política oriunda dos debates na ágora grega. 
d) conhecimento filosófico ensinado pelos anciãos gregos. 
e) importância dos oráculos nos processos adivinhatórios

Questão 7

Em 2013, a cidade de Tallinn, capital da Estônia, implementou 
o esquema de transporte coletivo gratuito para habitantes, se 
tornando a primeira grande cidade europeia a adotar o esque-
ma. [...] Internamente, o programa foi apelidado de “13o salário”, 
já que usuários poderão economizar o equivalente a um salário 
mínimo anualmente – que, por políticos da oposição, foi visto 
como uma jogada populista para agradar eleitores. 

A tarifa “gratuita” custará aos cofres públicos o equivalente a 
16 milhões de dólares, custos que devem ser cobertos com o 
estímulo à economia – de acordo com a prefeitura, foi registrada 
uma maior mobilidade nos fins de semana, indicando que pes-
soas saem de casa e gastam mais dinheiro no comércio e em 
atividades culturais. Já nos três primeiros meses de implemen-
tação, estima-se que o uso de carros na capital foi reduzido em 
15%, enquanto o número de passageiros do sistema de trans-
porte coletivo subiu 10%. Para suportar a maior quantidade de 
usuários, Tallinn comprou 70 novos ônibus e 15 novas linhas de 
bonde. O objetivo é ser conhecida como “A Capital Verde” da 
Europa em 2018.

GALASTRI, Luciana. Tarifa zero é possível: conheça cidades que têm transporte público gratuito. 
Galileu. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 23 set 2016

Entre outros aspectos, a adoção de medidas que estimulem 
o crescimento da utilização das redes públicas de transportes 
pode apresentar, como consequência

a) melhoria na mobilidade urbana e retração na poluição at-
mosférica, devido à redução da quantidade de veículos nas 
ruas. 

b) aumento da contribuição tributária da população, a fim de 
manter os gastos com a manutenção dos transportes públi-
cos. 

c) crescimento do desemprego pela diminuição do uso e da 
venda de carros, o que provoca a ruína das fábricas. 

d) estagnação da economia local pelo crescimento nos custos 
municipais com a manutenção dos transportes. 

e) redução definitiva na poluição do ar, extinguindo os fatores 
que contribuem para o aquecimento global.

Questão 8

[...] A organização da classe trabalhadora em grande parte da 
Europa e mesmo nos Estados Unidos era relativamente forte e 
os aparatos estatais em todos os lugares estavam cautelosos 
com o poder do trabalho organizado ou, mediante políticas dos 
partidos de esquerda, tornaram-se parcialmente subservientes 
aos interesses do trabalho organizado. Não há dúvida de que 
se tratava de um sério obstáculo para a contínua acumulação 
do capital.

HARVEY, David. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 61

Os movimentos de classe, muito fortes nas décadas de 1950 
e 1960 em países centrais, constituíram importantes atores na 
luta pela distribuição de renda porque

a) defendiam o sufrágio universal como bandeira política principal.
b) reivindicavam melhores condições de trabalho com salário 

mais justo.
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c) almejavam a instalação de governos de maioria classista e 
sindical.

d) lutavam pela paridade entre patrões e empregados nos car-
gos públicos.

e) recrutavam suas lideranças entre pessoas das camadas 
mais pobres

Questão 9

“

O mapa anterior destaca uma região marcada por uma série de 
acontecimentos políticos e sociais que ocorreram a partir do final 
de 2010, sendo conhecidos como

a) Primavera dos Povos – derrubada de poderes absolutistas 
e implementação de regimes liberais, com impacto nas es-
truturas europeias. 

b) Questão da Caxemira – reverberação de conflitos entre 
Índia e Paquistão, com ataques terroristas, que alcançou 
áreas de influência na África. 

c) Primavera Árabe – derrubada de alguns ditadores, acarre-
tando na ascensão de grupos extremistas que buscam o 
poder territorial em vários países. 

d) Revolução de Lótus – retirada pacífica de autoridades po-
líticas do norte da África e do Oriente Médio e estruturação 
de regimes democráticos nessas nações. 

e) Guerra dos Seis Dias – oposição entre países de influência 
árabe e Israel, que culminou na vitória do Estado sionista e 
na intensificação das tensões no norte da África e Oriente 
Médio

Questão 10

TEXTO I

FIGUEIREDO E MELO, Pedro Américo de. Tiradentes esquartejado. 1893. 

Óleo sobre tela, 270 cm x 165 cm, Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora-MG

TEXTO II

Ilustração de João Teófilo (2015) para capa da Revista 
de História da Biblioteca Nacional sobre a Conjuração Baiana (1798)

Quando da instalação da Primeira República no Brasil, a ne-
cessidade de se criar um panteão de heróis para o novo regi-
me foi contemplada no quadro de Pedro Américo. Relacionando 
esse contexto com o dos movimentos de contestação Conjura-
ção Baiana e Conjuração Mineira, a representação do texto II é 
um(a)

a) releitura, pois critica o processo de criação de heróis repu-
blicanos. 

b) elogio, pois reproduz praticamente todos os elementos 
contidos na imagem 1. 

c) complemento, pois invoca a ideia de coletividade na refe-
rência a vários condenados mineiros. 

d) reiteração, pois Portugal usou a mesma punição para o 
mesmo crime nos dois acontecimentos. 

e) criação fictícia, pois não houve membros da Conjuração 
Baiana condenados ao esquartejamento.

Questão 11

A força avassaladora desse movimento de mercadorias, di-
nheiro, armas e população europeia para o domínio de vastas 
áreas territoriais em toda as partes do mundo foi de tal propor-
ção que ainda hoje estamos acostumados a definir este período 
da história contemporânea, que se estende de 1870 a 1914, 
como o período do imperialismo. […]. No entanto, nada mais 
equivocado do que utilizar o termo imperialismo como sinônimo 
de construção de impérios, porque, para que este termo tivesse 
alguma correspondência com a realidade, seria necessário que 
a nação promotora desse império estendesse as suas leis e 
suas instituições aos territórios anexados e tornasse os povos 
dessas regiões tão iguais em direitos quanto aqueles que vivem 
no território da nação-mãe.

DECCA, Edgar de. O colonialismo como glória do império. In: REIS FILHO, 
Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste (Org.). 

O século XX: o tempo das certezas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p. 157

De acordo com o texto, a ideia de construção de impérios seria 
imprecisa para representar a realidade geopolítica do período 
que se estende de 1870 a 1914, porque essa política imperialis-
ta estava associada à prática da

a) formação de blocos multinacionais para somar forças na 
conquista de territórios e mercados. 

b) incorporação de valores culturais originários dos povos 
conquistados pela nação conquistadora. 
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c) expansão de direitos políticos e sociais, legislação e insti-
tuições sociais para os territórios incorporados. 

d) diminuição das trocas econômicas entre os países, em vir-
tude do recrudescimento da produção de bens e serviços. 

e) subjugação cultural e militar das populações incorporadas 
e negação da expansão de direitos e instituições. 

Questão 12

Nós tamo entrando sem óleo nem creme 
Precisando a gente se espreme 
Trazendo a farofa e a galinha 
Levando também a vitrolinha 
Separa um lugar nessa areia 
Nós vamos chacoalhar a sua aldeia 
Mistura sua laia 
Ou foge da raia 
Sai da tocaia 
Pula na baia 
Agora, nós vamos invadir sua praia 

MOREIRA, Roger. Intérprete: Ultraje a rigor. In: ______. 
Nós vamos invadir sua praia. Rio de Janeiro: WEA, 1985. 1 disco sonoro.

Lançada em meados dos anos 1980, a canção anterior adota 
um tom satírico que reflete um contexto social marcado pelo(a) 

a) conflito entre o estilo de vida urbanizado e o tradicional 
indígena. 

b) repressão ao comportamento discordante dos grupos ar-
tísticos brasileiros. 

c) incômodo gerado pela presença de grupos sociais vistos 
como indesejáveis. 

d) resistência das antigas comunidades em se integrarem à 
modernidade. 

e) disputa por espaço entre diferentes facções criminosas 
dos centros urbanos

Questão 13 

A enorme expansão da população urbana causara grande de-
terioração nas condições de vida, de vez que as administrações 
municipais não conseguiram expandir os serviços na mesma 
rapidez. O que os movimentos sociais pediam eram medidas 
elementares, como o asfaltamento de ruas, redes de água e de 
esgoto, energia elétrica, transporte público, segurança, serviços 
de saúde. A tática mais comum dos movimentos de moradores 
e favelados era o contato direto com as administrações munici-
pais. Embora sem conotação partidária, esses movimentos re-
presentaram o despertar da consciência de direitos e serviram 
para o treinamento de lideranças políticas

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 
7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. (adaptado.

Os movimentos sociais que emergiram no processo de redemo-
cratização brasileira, oriundos das transformações sociais ocor-
ridas no final do século XX, descritos no texto, representaram 
politicamente o(a)

a) presença de novos atores sociais organizados reivindi-
cando direitos. 

b) encerramento de um período marcado por relativo equilí-
brio de poder. 

c) protagonismo eleitoral exercido pelas lideranças popula-
res da periferia. 

d) migração de práticas assistencialistas do campo para o 
espaço urbano. 

e) existência de obstáculos na interlocução entre Estado e 
sociedade civil

Questão 14 

TEXTO I 
A evolução do transporte rodoviário, a partir dos anos 

1950, ocorreu em ritmo extraordinariamente rápido no Bra-
sil. Entre 1945 e 1952, o número de caminhões e ônibus 
em circulação no país saltou de 103 mil para 265 mil, um 
crescimento de mais de 157% em apenas sete anos. En-
quanto, em 1946, o volume de cargas transportadas por 
todas as modalidades não rodoviárias de transporte repre-
sentava 92,4%, no ano de 1970, as estradas de rodagem já 
eram responsáveis por cerca de 73% de todo o movimento 
de cargas do país.

GALVÃO, O. J. A. Desenvolvimento dos transportes e integração regional no Brasil: 

Uma perspectiva histórica. Planejamento e políticas públicas, Pernambuco, n. 13, jun. 1996. Dispo-
nível em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 18 maio 2017. (adaptado)

TEXTO II
A fartura que se vê nas lavouras enfrenta uma séria 

ameaça nos armazéns, que nunca estiveram tão abarrota-
dos. A greve dos caminhoneiros atrasou o transporte para 
os portos: não foram grãos, não vieram insumos. Até com-
bustível faltou, comprometendo o finzinho da colheita da 
soja e, principalmente, o plantio da próxima safra de milho. 
“Nosso grande problema é que somos altamente depen-
dentes do transporte rodoviário”, afirma o agricultor Carlos 
Alberto Simon

DEPENDÊNCIA do transporte rodoviário impõe custo alto à produção agrícola. G1, 1o abr. 2015. 
Disponível em: <http://www.g1.globo.com>. Acesso em: 23 fev. 2017. (adaptado)

Uma causa e uma consequência do domínio do sistema rodo-
viário e da ausência de um sistema multimodal de transporte de 
cargas no Brasil são, respectivamente

a) pressão de empresas automotivas e petrolíferas, e encareci-
mento do escoamento da produção. 

b) influência de políticas ambientalistas e redução da competiti-
vidade na produção nacional. 

c) extensa área territorial e redução nos preços dos produtos 
no mercado nacional. 

d) alto custo de manutenção das ferrovias e aumento da com-
petitividade internacional. 

e) baixo custo operacional das rodovias e incremento do co-
mércio de grãos e minério

Questão 15 

TEXTO I
As políticas de saúde ocorreram, na virada do século XIX para 

o século XX, com as mudanças no modo de produção, aliando 
autoritarismo ao nascente cientificismo europeu. Oswaldo Cruz, 
oriundo do Instituto Pasteur, enfrentou as epidemias da época 
(febre amarela e varíola) que ameaçaram a “saúde dos portos” 
e a agroexportação por meio de campanhas com vacinações e 
inspeções sanitárias. 

CONILL, E. M. Epidemiologia e sistemas de saúde. In: ARANHA, Marcio Iorio (Org.). 
Direito sanitário e saúde pública. Ministério da Saúde, v. 1, Brasília, 2003. 

Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br>. Acesso em: 15 mar. 2017. (adaptado)
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TEXTO II
Entre os dias 10 e 18 de novembro de 1904, a cidade do Rio 

de Janeiro viveu o que a imprensa chamou de “a mais terrível 
das revoltas populares da República”. O cenário era desolador: 
bondes tombados, trilhos arrancados, calçamentos destruídos – 
tudo feito por uma massa de 3 000 revoltosos. A causa foi a lei 
que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. E o persona-
gem principal, o jovem médico sanitarista Oswaldo Cruz

VIEIRA, Cássio Leite. Oswaldo Cruz e a varíola: a revolta da vacina. 
Superinteressante, São Paulo, ed. 86, 31 out. 1994

De acordo com os textos, no início da República, as ações sani-
tárias implantadas pelo governo foram

a) enfraquecidas pela falta de legislação voltada para a 
saúde. 

b) fortalecidas pelo grau de conscientização da população. 
c) respeitadas pelos diversos segmentos sociais que apoia-

ram o governo. 
d) prejudicadas pelos interesses políticos que priorizavam as 

exportações. 
e) assimiladas pela sociedade insatisfeita 

Questão 16

Estudo internacional realizado por pesquisadores da Austrá-
lia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Índia e Brasil aponta que 
o planejamento urbano tem relação direta com a saúde pública. 
A implantação em São Paulo, por exemplo, de um modelo de 
cidade compacta e, consequentemente, a adesão a um mode-
lo de mobilidade urbana que foca no transporte ativo, poderia 
resultar em um aumento de 24% na atividade física praticada 
pelos paulistanos, seja por caminhadas ou bicicleta. Esse au-
mento no deslocamento ativo na cidade, em consequência da 
diminuição do uso do automóvel, levaria à diminuição na emis-
são de gases causadores do efeito estufa, consequentemente, 
à queda no número de casos de doenças cardiovasculares e de 
diabetes tipo 2.
COPINI, Luana. Estudo aponta que transporte ativo traz benefícios à saúde. Cidades sustentáveis. 

Disponível em: <http://cidadessustentaveis.org.br>. Acesso em: 28 jun. 2017

Os reflexos positivos da melhoria na mobilidade urbana mencio-
nados no texto têm relação direta com outras vantagens para a 
população de grandes cidades, tais como o(a)

a) redução dos congestionamentos e do ritmo de vida acelerado.
b) elevação dos lucros das montadoras dos meios de trans-

porte ativos.
c) estímulo ao esporte e ao crescimento de áreas verdes no 

espaço urbano.
d) ampliação das empresas fabricantes de equipamentos de 

proteção individual.
e) desenvolvimento de práticas sustentáveis pelas indústrias 

automobilísticas

Questão 17 

Em entrevista ao jornal Democracy Now, em 2014, a filósofa 
Angela Davis afirmou que algum progresso em torno da ques-
tão das prisões americanas tem ocorrido desde a publicação do 
seu livro Are Prisons Obsolete?. “Em vez de pensar em formas 
de reformar o sistema penitenciário, precisamos pensar em for-
mas de, a longo prazo, ter menos pessoas atrás das grades 
para, no futuro, termos um ambiente sem prisões, no qual pro-
blemas sociais como analfabetismo e pobreza não signifiquem 
uma trajetória direta para a cadeia”, disse. 

MOREIRA, Isabela. 4 reflexões para entender o pensamento de Angela Davis. Revista Galileu, 25 
nov. 2016. Disponível em: <http://www.revistagalileu.globo.com>.Acesso em: 22 mar. 2017.

A política de encarceramento em massa, criticada por Angela Da-
vis no contexto norte-americano, está relacionada a problemas 
sociais ocasionados por uma experiência de

a) investimento em propostas que criem práticas integrativas 
e humanitárias.

b) cidadania fragilizada pelo preconceito com relação a alguns 
setores sociais.

c) análise demográfica em que a maioria dos prisioneiros são 
negros e latinos.

d) altruísmo estatal direcionado a segmentos sociais de me-
nor renda e formação.

e) inadequação de certos grupos ao trabalho regular e ao con-
vívio social harmonioso 

Questão 18 

E com o ímpeto combativo de nossos lutadores e sindicalis-
tas, nos empenhamos também na construção da nova consti-
tuinte, aprovada em 1988, quando conquistamos, entre outras 
vitórias, os artigos 184 e 186, que garantem a desapropriação 
de terras que não cumpram sua função social. 

Art. 186 − A função social é cumprida quando a propriedade 
rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exi-
gência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I − apro-
veitamento racional e adequado; II − utilização adequada dos 
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; 
III − observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho; IV − exploração que favoreça o bem-estar dos proprie-
tários e dos trabalhadores.

A TERRA e sua função social. MST. Disponível em: 

<http://www.mst.org.br>. Acesso em: 6 ago. 2016. 

A desapropriação de terras que não cumpram sua função so-
cial, segundo a Constituição, deve ter o objetivo de

a) ampliação da renda e das lutas camponesas. 
b) uso apropriado e preservação dos recursos naturais. 
c) exploração inadequada das pequenas propriedades agrí-

colas. 
d) aceitação da exploração da mão de obra do pequeno traba-

lhador. 
e) aproveitamento irracional do solo dentro das pequenas pro-

priedades.

1. C   10. A

2. A   11. E

3. E   12. C

4. C   13. A

5. A   14. A

6. A   15. A

7. A   16. A

8. A   17. B

9. C   18. B

Gabarito
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Resoluções

 01  C

A Filosofia é a busca pelo saber, e o seu nascimento está 

atrelado aos inúmeros conhecimentos postulados pelos po-

vos da Antiguidade que passaram a ser racionalizados pelos 

gregos.

02  A

A Lei do Ventre Livre, publicada em 1871, significou, para os 

proprietários rurais, uma intromissão do Estado nas questões 

entre senhores e escravos, não sendo, portanto, bem recebi-

da, pois dava apoio legal aos escravos na luta pela liberdade. 

A campanha abolicionista teve o apoio de vários setores da so-

ciedade, como militares, parlamentares, jornalistas e artistas.

03  E

Um dos problemas que mais provocam contestações relacio-

nadas à construção de usinas eólicas é a alteração da biodi-

versidade, incluindo-se a interferência em rotas migratórias 

de pássaros e o comprometimento de espaços de dunas ou 

da vegetação costeira. Além disso, essas estruturas provo-

cam ruídos que podem também interferir em transmissões de 

TV e rádio.

04  C

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, a imigração 

argelina rumo à França atendia aos interesses franceses, que 

buscavam mão de obra, e argelinos, que ali eram melhor re-

munerados. No entanto, os sentimentos de nacionalidade, as 

divergências relacionadas ao passado colonial e a política ba-

seada no discurso de defesa de uma identidade nacional, por 

parte da extrema direita francesa, somados aos problemas 

advindos de crises econômicas e desemprego, reforçaram o 

debate público em torno da questão da imigração. Nesse con-

texto, ancorado em um discurso xenófobo, na associação en-

tre islamismo e terrorismo, referindo o imigrante como ameaça 

à integridade da nação, o partido Front Nacional tem angaria-

do adesão eleitoral nas regiões de forte presença de imigran-

tes, visto que eles não possuem direito a voto na França.

05  A

Segundo o acordo, os esforços para minimizar os efeitos do 

aquecimento global devem ser globais, ou seja, todos os paí-

ses devem colaborar fazendo sua parte.

06  A

Platão procurou mostrar, na sua alegoria, que os habitantes 

da caverna representam as pessoas que interpretam o mun-

do tendo como referência apenas a superficial percepção 

sensorial. Por isso, enxergam o mundo de maneira distorcida, 

imperfeita e incompleta.

07  A

Em relação à busca por meios que incentivem a utilização 

dos transportes públicos, é possível notar que existem, em 

muitos casos, a redução dos engarrafamentos e a diminuição 

na emissão de substâncias poluentes, o que é muito bem vis-

to por grupos ligados a causas ambientais.

08  A

A organização dos trabalhadores, em busca de melhores 

condições de trabalho, tal como a redução da jornada de tra-

balho, e pelo aumento dos salários, contribuiu, diretamente, 

para pressionar os governos e a classe patronal por uma dis-

tribuição mais justa da riqueza socialmente produzida.

09  C

A Primavera Árabe ocorreu nas regiões destacadas no mapa, 

sendo um movimento de cunho popular que retirou alguns go-

vernos do poder e enfraqueceu outros, entretanto, acarretou 

a ascensão de sérios conflitos envolvendo grupos extremis-

tas, que visam a ocupação do poder político.

10  A

A Proclamação da República, em 1889, ensejou a construção 

de uma narrativa histórica que enquadrasse uma nova identi-

dade nacional afinada com o ideal republica no, substituindo 

as simbologias da monarquia deposta. No contexto social e 

político de fins do século XIX e início do século XX, o racismo 

científico era amplamente difundido nos meios intelectuais 

brasileiros, justificando explicações racializadas para o atraso 

nacional perante as nações desenvolvidas da Europa. Nesse 

meio, embora encarnando ideais de autonomia, liberdade e 

republicanismo, os inconfidentes baianos, negros e mulatos 

dificilmente seriam aceitos como representantes dos novos 

heróis nacionais. O texto II sugere que a eleição de Tiraden-

tes, branco, comporta também uma questão racial.
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11  E

O autor adverte para uma diferença fundamental entre a ideia 
de imperialismo e a construção de impérios, alegando que 
esta última pressuporia uma expansão territorial, acompa-
nhada de uma igual expansão das instituições, valores, leis, 
direitos etc. As populações que viessem a fazer parte des-
se império construído passariam a gozar do mesmo status 
conferido aos habitantes da nação-mãe. Diferentemente, o 
imperialismo ocorrido entre 1870 e 1914 seria caracterizado 
como uma política de anexação de populações e territórios, 
por meio de domínio militar, com vistas a atender interesses 
da burguesia nacional. Nesse caso, a não equivalência de 
direitos conferiria às populações tocadas pelo imperialismo 
uma posição de inferioridade e opressão, típica de outro con-
ceito-chave desse movimento, o neocolonialismo.

12  C

A canção “Nós vamos invadir sua praia” aborda, de forma 
bem-humorada e satírica, a emergência das massas popu-
lacionais nas grandes cidades, principalmente por meio do 
incômodo gerado na classe média pela presença das favelas 
e dos grupos considerados “perigosos”. A “invasão” faz uma 
crítica ao desconforto das camadas médias da população em 
conviver com os estratos sociais mais populares.

13  A

A rápida urbanização ocorrida nos anos 1970 e 1980 não foi 
acompanhada pela oferta de serviços públicos na mesma ve-
locidade. O período de abertura política pós-regimes autori-
tários ensejou a participação popular em movimentos sociais 
organizados que reivindicavam serviços públicos de maior 
qualidade.

14  A

No período citado no texto I, a necessidade de integração 
nacional foi usada como principal argumento para a criação 
e a ampliação de uma extensa malha rodoviária, por meio 
da qual o governo atraiu diversas indústrias automobilísticas 
estrangeiras que, para fixar-se no mercado nacional, pre-
cisavam de suporte, como a construção de estradas para 
circulação dos seus produtos. Assim, o lobby, ou pressão, 
exercido pelas indústrias automotivas e, consequentemen-
te, petrolíferas, foi de grande importância para a escolha 
da rodovia como principal modal de transportes no Brasil. 
A utilização do modal rodoviário é mais onerosa, tornando o 
escoamento da produção mais caro, encarecendo também 
o custo final do produto, o que reduz a competitividade dos 
produtos brasileiros no mercado nacional.

15  A

A forma autoritária como era empregada a vacina, aliada ao 

descontentamento do povo com relação a outras interven-

ções governamentais que causaram prejuízos ao seu modo 

de vida, provocou a reação contestatória da população.:

16  A

Os estímulos à mobilidade urbana, por meio de investimentos 

em transportes públicos ou ciclofaixas são formas de reduzir 

os impactos ambientais e o problema dos engarrafamentos, 

tão comuns em grandes cidades brasileiras ou de outros paí-

ses. Além disso, existem estudos que comprovam a melho-

ria da saúde pública a partir da “desaceleração” tanto física 

quanto psíquica das pessoas, já que se vive em uma atualida-

de que requer o aproveitamento total do tempo na produção, 

o que promove uma aceleração do ritmo de vida das pessoas, 

fato que tem ocasionado muitas doenças.

17  B

Angela Davis analisa o sistema penitenciário americano 

como um complexo industrial de prisões, isto é, um negócio 

lucrativo desenvolvido a partir da lógica repressiva, discipli-

nadora e, principalmente, baseado em uma cultura racista e 

preconceituosa. O processo tem origem no período da pós-

-emancipação nos Estados Unidos, em que leis de caráter 

segregacionista, como a 13ª Emenda, foram utilizadas para 

restringir o acesso a direitos e oportunidades. A associação 

do negro com o mundo do crime seria uma forma de legitimar 

seu encarceramento, condição pela qual seria impossibilita-

do de viver democracia e cidadania plenas. Daí a população 

carcerária americana ter sido composta historicamente por 

maioria negra, latina e pobre.

18  B

No Art. 186, II, a utilização adequada dos recursos naturais 

está ligada à aplicação de práticas de preservação. A desa-

propriação deve acontecer quando as terras não cumprem 

sua função social, objetivando a adequada utilização do solo 

e dos recursos naturais.


