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Movimentos Sociais 
 
1. (ENEM 2011) 
Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de 
outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo 
lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos 
grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o 
conflito têm sido os motores no processo de construção democrática.  

(SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação e possibilidades das 
práticas democráticas. Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010) (adaptado). 
 
Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática, 
porque 

a) Determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas. 
b) Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. 
c) Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. 
d) Privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais. 
e) Propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 

 
 
2. (ENEM 1999) 
A Revolução Industrial ocorrida no final do século XVIII transformou as relações do homem com o 
trabalho. As máquinas mudaram as formas de trabalhar, e as fábricas concentraram-se em 
regiões próximas às matérias-primas e grandes portos, originando vastas concentrações 
humanas. Muitos dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 14 
horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação trabalhista surgiu muito 
lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da jornada de trabalho para oito horas diárias 
concretizou-se no início do século XX. 
Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século, decorrentes da legislação trabalhista, 
estão relacionadas com 

a) A expansão do capitalismo e a consolidação dos regimes monárquicos constitucionais. 
b) A expressiva diminuição da oferta de mão-de-obra, devido à demanda por trabalhadores 

especializados. 
c) A capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus interesses. 
d) O crescimento do Estado ao mesmo tempo que diminuía a representação operária nos 

parlamentos. 
e) A vitória dos partidos comunistas nas eleições das principais capitais europeias. 

 
 
3. (UEM 2011) 
Sobre os novos movimentos sociais que eclodiram na segunda metade do século XX, assinale o 
que for correto. 

01) As alterações na estrutura social que conduziram à crescente presença das mulheres na 
vida econômica, política e cultural, contribuíram para o surgimento do movimento feminista 
que defende, dentre outras causas, o direito à isonomia. 
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02) O ambientalismo se caracteriza como um novo movimento social ao questionar o modelo 
de desenvolvimento autodestrutivo do capitalismo em sua fase monopolista avançada. 
04) Uma das novidades apresentadas pelos novos movimentos sociais foi a denúncia das 
contradições da sociedade capitalista em diferentes padrões de relações e não apenas na 
dimensão produtiva. 
08) Apesar de serem organizados por grupos bastante diversos, os novos movimentos sociais 
se orientam pelo mesmo dogmatismo revolucionário característico do movimento operário 
tradicional. 
16) Os movimentos ecológico e pacifista estendiam suas críticas também ao bloco de países 
do chamado socialismo real 

Soma: 
 
 
4. (UERJ 2011) 

 
As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por movimentos sociais contra políticas de 
discriminação em sociedades americanas e africanas. 
A foto e o texto remetem a uma conjuntura histórica em que proliferaram movimentos defensores 
da: 
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a) Revisão dos códigos penais 
b) Expansão dos direitos civis 
c) Abolição das hierarquias sociais 
d) Valorização das diferenças étnicas 

 
 
5. (UEMA) 
Os novos movimentos sociais, principalmente os ambientalistas no Brasil e no mundo, têm se 
destacado no combate às indústrias poluidoras e usinas nucleares, ao desmatamento 
indiscriminado da Floresta Amazônica, dentre outros. Sobre esses movimentos, leia as 
proposições abaixo. 
I. São movimentos sociais preservacionistas que têm como objetivo salvar o planeta Terra das 
agressões do homem. 
II. São movimentos sociais que têm como ideologia revolucionar o modo de produção capitalista 
instaurando o socialismo. 
III. São movimentos sociais que incriminam as empresas capitalistas modernas como 
devastadoras do planeta Terra. 
IV. São movimentos sociais que querem destruir o poder do Estado-Nação. 
É CORRETO o que se afirma em: 

a) II e IV apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I e IV apenas 
e) I e II apenas 

 
 
6.  (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). 
 
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. 
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