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1. E-BOOK GRATUITO: GUIA COMPLETO DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA O ENEM 

Que coisa boa é ter você por aqui! Os Professores Raphael Reis e Sérgio Henrique capricharam para                 
disponibilizar um Guia completo de tudo que você precisa saber para mandar bem na prova de                
Ciências Humanas do ENEM. Neste Guia, você encontrará informações sobre o que é mais cobrado               
em Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Além disso, os professores apontam os temas mais              
quentes que vão aparecer na sua prova de 2019, resolvem vários exercícios de provas anteriores               
do ENEM e dão aquele “bizu” de como as Ciências Humanas podem te ajudar a tirar uma nota                  
excelente na redação. 
 

1.1 APRESENTAÇÃO PROF. RAPHAEL REIS 

 

Olá, pessoal! Tudo em paz? Eu sou o Professor Raphael Reis e estou com vocês nas disciplinas de                  
Filosofia, Sociologia e Redação do curso do Estratégia ENEM. Sou graduado em História (UFJF),              
especialista em Políticas Públicas (UFJF) e mestre em Sociologia da Educação (UFJF). Vamos juntos              
dar show na prova de Ciências Humanas do ENEM!  
 

1.2 APRESENTAÇÃO PROF. SÉRGIO HENRIQUE 

 

Fala, pessoal! Sou o professor Sérgio Henrique e seguiremos no caminho do conhecimento             
histórico e geográfico. Sou Historiador pela UNESP e licenciado em Geografia. Por toda a minha               
vida adulta sou professor, e passei vários anos nos tablados dos cursinhos presenciais             
preparatórios, de alto nível do país, e hoje podemos nos encontrar on-line em nossas aulas               
transmitidas pelo canal Estratégia ENEM. Eu e o professor Raphael orientamos seu aprendizado e              
ensinamos os conteúdos de uma maneira totalmente focada na abordagem da prova. Totalmente             
mesmo!!! Sou apaixonado pelas Ciências Humanas e pela incrível missão de ser professor. É              
fantástico partilhar a alegria dos nossos alunos aprovados. Vamos juntos nesta caminhada. 
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2. FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

Para começar o nosso bate-papo sobre Filosofia e Sociologia para o ENEM proponho algumas              
indagações filosóficas iniciais para você pensar: 

- O que é estudar? 
- O que é o ENEM e como ele funciona? 
- Como sei quando aprendo alguma coisa? 
- Como é a minha relação com as disciplinas de Filosofia e de Sociologia? 
- O que eu posso fazer para gostar ou gostar ainda mais de Filosofia e de Sociologia? 

 

O pulo do gato nas provas do ENEM é ler e interpretar o suporte da questão, isto é, um texto ou                     
uma imagem que precede o enunciado do que se pede. Portanto, antes de tudo, a prova do ENEM                  
requer do estudante a habilidade de interpretação e compreensão textual. 

Como a área de Ciências Humanas é interdisciplinar, uma mesma questão pode exigir do aluno a                
movimentação de conhecimentos em Filosofia, Geografia, História e Sociologia. 

Na disciplina de Filosofia, questões relacionadas ao pensamento de Platão e Aristóteles são as que               
mais aparecem (caíram 3 questões no ENEM de 2017, por exemplo). Nos exames de 2016, 2015 e                 
2014 apareceram questões relacionando o pensamento de René Descartes com o método            
científico, portanto, dar atenção a esse aspecto é importante. Outras questões abordam os             
teóricos do iluminismo (John Locke, Kant) e da política (Aristóteles e Maquiavel). Filósofos             
contemporâneos têm aparecido com frequência, principalmente em questões relativas à indústria           
cultural (autores da Escola de Frankfurt), o existencialismo e relações de poder (Sartre e Foucault). 

Uma característica que marcou o ENEM 2018 foi a cobrança conteudista de Filosofia, isto é, em                
algumas questões era necessário saber conceitos e características de determinados autores ou            
correntes do pensamento. 

Na disciplina de Sociologia é explorada a sua dinâmica interdisciplinar. Conhecer as teorias de Karl               
Marx, Émile Durkheim e Max Weber é essencial, pois sempre aparecem questões relativas ao              
pensamento deles ou suas respectivas reflexões podem contribuir para a fundamentação           
argumentativa de sua produção textual.  

Em resumo, uma boa atitude para mandar bem em Filosofia e Sociologia é ler as aulas do seu                  
curso com atenção, fazer os exercícios, revisar frequentemente o material e praticar           
constantemente a leitura de jornais, revistas e livros. 

 

 

 

 

 

  
 

 3 
67 

 



 
 
 
 

 

2.1 O QUE MAIS CAI EM FILOSOFIA E SOCIOLOGIA? 

 

 

 

 

 

 

  
 

 4 
67 

 



 
 
 
 

 

3. GEOGRAFIA 

A Geografia chama a História e a História chama a Geografia. A interpretação dos fenômenos               
sociais é típica da sociologia e da economia, e a mãe de todo o pensamento humano é a filosofia.                   
Por isso, no Enem é tudo junto e misturado. 

A disciplina de Geografia, de tão mesclada com a sociologia, parece uma só. Na verdade, é essa a                  
grande característica do ENEM, a tal da interdisciplinaridade. Os conteúdos são divididos em             
competências e habilidades e dentro delas há algumas conexões muito importantes entre diversos             
assuntos, e é aí que a coisa fica interessante. É inclusive difícil esse esforço de classificação que nós                  
estamos fazendo para você. Tem mais caráter didático para um norte dentro das divisões              
tradicionais a que estamos acostumados, pois, pelo bem da verdade, uma questão pode ser              
classificada em mais de uma disciplina, tamanho o diálogo entre elas.  

Vou contar um pouco sobre a disciplina e suas abordagens, e vou inserir algumas habilidades               
cobradas pela matriz de referência do ENEM. Elas estão destacadas e colocadas no contexto em               
que são discutidas as conexões com a habilidade em questão. Há muitas dicas de conteúdo, então                
ficou grande, mas espero que seja redimido pela utilidade das informações. 

A Geografia enquanto ciência, assim como a História, é relativamente jovem, pois organizou-se em              
torno de uma necessidade prática: levantar conhecimentos dos territórios para poder atuar            
naquele espaço seja para explorar recursos, seja para identificar possíveis alvos em caso de guerra               
e traçar estratégias. A guerra e a conquista de territórios demandam instrumentos práticos de              
medida na natureza. A geografia nasceu assim, para fazer guerra!  

O objeto fundamental da Geografia é estudar os espaços transformados pelo homem. O que              
chamamos de espaço geográfico é aquele que foi transformado pelo homem (antropizado), e a              
geografia preocupa-se com isso, então, fique de olho na abordagem da natureza adotada pelo              
ENEM.  

Vou sugerir que você divida o estudo do espaço em 4 partes, 3 delas tendo como objeto de estudo                   
o homem e como ele vive e interage com o espaço, e outra estudando os mecanismos de                 
funcionamento da natureza e as características dos principais elementos da paisagem. Já            
desenvolverei algumas pontes com a história, pois nos estudos recentes a abordagem histórica dos              
fenômenos de mudança do espaço são cada vez mais frequentes. É uma simplificação das              
Habilidades e competências da matriz de referência do ENEM e fiz uma espécie de compilado em                
quatro eixos: 

✔ Eixo 1: Espaço Natural: mecanismos da natureza e características do espaço natural.  
✔ Eixo 2: Aspectos Humanos e econômicos. 
✔ Eixo 3: O trabalho humano e a tecnologia na modificação do espaço. 
✔ Eixo 4: As disputas de poder na construção dos territórios. 

 

No primeiro caso, temos o estudo da geografia humana dedicada à compreensão dos fenômenos              
demográficos e estudamos aspectos gerais da população, migrações e a urbanização. Além disso,             
devemos considerar no primeiro grupo também os aspectos econômicos, pois o principal estímulo             
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às constantes mudanças nos Espaços     
Geográficos são os econômicos - é o trabalho humano que altera a paisagem.  

No Eixo 1 temos que conhecer muito bem os elementos que compõem a paisagem e os principais                 
mecanismos da natureza, por isso é tão importante conhecermos tanto o funcionamento da             
atmosfera quanto as características dos principais tipos de clima no Brasil. Os conceitos são sempre               
essenciais, e compreendê-los é muito mais importante que a memorização de dados geográficos.             
Hidrografia é fundamental, pois é um assunto muito discutido na ciência e de grande preocupação               
pública por ser o elemento fundamental que permite a vida, portanto, devemos conhecer as              
principais bacias, suas características, os principais usos da água e como está distribuída.             
Vegetação é um assunto muito discutido. É necessário conhecer a diversidade das formações             
vegetais brasileiras e seu estado de conservação - é tiro certo! Relevo é o que cai menos, em                  
compensação, cai muito o tema solos. Olha só como o INEP pede que você interprete o meio                 
ambiente: compreender e analisar os impactos das ações humanas como a agropecuária, a             
indústria e os transportes que usam combustíveis fósseis na natureza. 

 

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação             
ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. 

A partir da descrição, é importante sempre ter em mente o conceito de sustentabilidade, isto é, a                 
forma de usar o meio para o desenvolvimento econômico e social de modo a garantir o direito das                  
gerações futuras a fazer o mesmo. É interessante como a prova pode abordar o desenvolvimento               
tecnológico.  

 

Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos               
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

Ao longo das versões até hoje aplicadas, há perguntas frequentes, a exemplo: se a revolução               
tecnológica no campo aumentou a capacidade produtiva ao ponto da produção agropecuária ter             
aumentado diversas vezes, por que existe fome? Ademais, há as críticas a partir de charges – muito                 
frequente! A resposta para a pergunta será de imediato a desigualdade na distribuição da riqueza.               
Tudo bem, mas saia do senso comum. A resposta mais simples e direta é que, apesar de toda a                   
tecnologia desenvolvida, ela foi movida e aplicada principalmente pelo agronegócio e a produção             
de commodities como a soja, o milho e a cana. Há, também, na atualidade de nosso país, um                  
destaque enorme para a produção de frutas irrigadas no sertão pernambucano e baiano, às              
margens do rio São Francisco. Grande parte dos alimentos consumidos pela maioria das pessoas,              
como hortifrutigranjeiros, por exemplo, são produzidos principalmente em pequenas propriedades          
de agricultura familiar, que não tiveram um aumento tão expressivo quando comparado à             
produção de soja.  
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Você certamente conseguiu interpretar a ironia fina da charge quanto à aplicação das tecnologias:              
foram alcançados avanços incríveis nas telecomunicações, que conseguiram conectar as pessoas           
de uma forma nunca vista na humanidade, por exemplo, por meio da telefonia celular, no entanto,                
ainda persistem problemas muito graves de solução relativamente simples e correlacionados à            
pobreza. As tecnologias foram aplicadas predominantemente em áreas que geram negócios           
lucrativos e pouco foi feito para solucionar problemas humanos da pobreza, como a exposição de               
crianças aos esgotos a céu aberto, nos mananciais urbanos poluídos, onde surgem favelas ao redor. 

 

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações              
no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. 

No Eixo 2 estudamos populações, migrações e urbanização. São muito recorrentes questões que             
cobram a interpretação de pirâmides etárias, que é um assunto clássico. As teorias demográficas              
sempre cobram movimentos migratórios, que nos últimos anos foi um dos principais temas da              
atualidade, muito devido à crise de refugiados tentando entrar na Europa, cujo auge foi entre 2014                
e 2016 fugindo dos terrores da Guerra Civil da Síria. Claro que foi questão certa no exame por dois                   
anos. O tema sempre foi muito importante para o ENEM e é necessário compreender por que os                 
povos migram e como são os movimentos humanos. A prova gosta de tudo relacionado ao tema e                 
cobra sempre as migrações urbanas, que chamamos de movimentos pendulares: o êxodo rural,             
migrações inter-regionais e internacionais, com as devidas razões que motivam a saída e por que               
alguns destinos são mais procurados, bem como o choque cultural que deriva desse contato entre               
culturas diferentes. 

Você já se perguntou por que as pessoas migram? Tentando detalhar essa resposta chegará a               
situações fáceis de compreender a dispersão populacional e sempre numa óbvia simplificação está             
ligada à pobreza, à falta de oportunidades e conflitos sociais como guerras civis. As áreas de                
atração são sempre aquelas que fornecem melhor qualidade de vida, então, além dos movimentos              
dos países subdesenvolvidos em direção aos desenvolvidos, destacam-se as chamadas migrações           
sul-sul, ou seja, entre países subdesenvolvidos, dado que os países emergentes têm se destacado              
em crescimento econômico e atraído pessoas, gerando novos fluxos populacionais.  
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A urbanização é o principal fenômeno de       
transformação do espaço que ocorreu ao longo do século XX e século XXI, e o processo é acelerado                  
na Ásia e na América latina, onde ocorreu de forma explosiva, e a ocupação da superfície do solo                  
urbano ocorreu de forma irregular, provando fenômenos ligados à pobreza como os choques             
sociais derivados das desigualdades sociais, tais como a segregação socioespacial e a violência. A              
mobilidade urbana é um problema que afeta todas as cidades grandes ao redor do mundo e é um                  
tema sempre muito quente para a redação.  

 

No edital, o tópico é pedido assim: Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e                
segregação espacial. 

 

A urbanização sempre é relacionada também aos impactos socioambientais recorrentes, como           
deslizamentos, enchentes, ilhas de calor, chuvas ácidas e inversões térmicas.  

Todos esses elementos da paisagem são tratados pelas questões de forma articulada, ou             
perguntando sobre um mecanismo geral da natureza, ou os impactos das atividades humanas             
sobre o meio ambiente.  

O Eixo 3 é praticamente inseparável da sociologia. Devemos conhecer as transformações nos             
modos de produção ao longo da história, o desenvolvimento do capitalismo, sua expansão no              
século XV e XVI (A conquista da América) e no século XIX (O imperialismo afro-asiático).  

No processo de evolução econômica do capitalismo ocorreu, simultaneamente, um grande           
desenvolvimento tecnológico. De modo geral, podemos associar diretamente a evolução do           
capitalismo e as formas de ocupação do espaço à criação de novas tecnologias de transporte,               
energia e produção. As formas de organização da produção, especificamente o fordismo e o              
Toyotismo despencam na prova. O tema mais cobrado em geografia é, sem dúvida, a globalização               
e toda a evolução tecnológica que proporcionou mudanças na concentração industrial do espaço,             
menor uso do trabalho humano e avanços incríveis nos transportes e telecomunicações. Tudo isso              
está diretamente relacionado às modernizações promovidas pelo Toyotismo, a forma de           
organização da produção e do trabalho flexível, que surgiu na década de 70, nos primeiros               
momentos da terceira Revolução Industrial. Em cada etapa da evolução tecnológica, que é             
constante, o homem usou uma fonte de energia diferente e um tipo de matéria-prima principal,               
então, o assunto recursos energéticos também é muito cobrado tanto numa abordagem            
econômica quanto em uma abordagem sobre os impactos ambientais dos recursos energéticos.  

Ao longo da História, o trabalho humano foi organizado de várias formas, como a escravidão,               
colonato, assalariamento, entre outras. É importante compreendermos as diferentes modalidades          
de trabalho e como se relacionaram às sociedades de sua época. 

 

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais,               
políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 
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Há, também, no Eixo 4 uma relação       
profunda com a sociologia e com a cartografia. A produção de mapas está diretamente ligada à                
resolução de problemas práticos como a navegação e o desenvolvimento de estratégias            
geopolíticas e militares. Ela tornou-se cada vez mais avançada desde seu grande salto de qualidade               
e precisão no século XVI com a projeção de Mercator e evoluiu de acordo com os avanços                 
tecnológicos até o atual georreferenciamento, com uso de satélites com grande precisão.  

Toda sociedade, no tempo e no espaço, possui suas contradições e conflitos. Nas sociedades              
urbano-industriais as disputas de interesse entre diferentes grupos sociais é parte do processo de              
construção do espaço e sempre que há disputa por ele, ocorrem tensões que desaguam por vezes                
na formação de movimentos sociais na luta por algum direito ou na conquista deles.  

A produção do espaço em nível mundial é um processo permeado de disputas intensas que, muitas                
vezes, descambam em guerras, e as estratégias adotadas pelos países para produzir seu espaço e               
ampliar sua influência é o centro dos estudos geopolíticos, em que as guerras são o tema central. 

 

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais,               
políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 

O assunto conflitos internacionais em si não é muito cobrado e há um leque de temas que se                  
repetem, como a identificação dos aspectos gerais do conflito entre Israel e Palestina (a boa notícia                
que é uma abordagem bem geral), independência das colônias africanas e asiáticas, tema que              
entra a desobediência civil e não violência de Mahatma Gandhi, o Apartheid na África do Sul, e a                  
caracterização da Guerra Fria e grandes momentos como a luta pelos direitos civis de Martin               
Luther King e o movimento de contracultura. Quase não caem guerras no Enem, apesar de o                
assunto ser cobrado. 

 

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto             
das relações socioeconômicas e culturais de poder. 

 

3.1 O QUE MAIS CAI EM GEOGRAFIA 

Estatísticas 

Primeiro gostaria de destacar que esse é um esforço para situar as questões em classificações em                
disciplinas e temas, e devido ao profundo caráter interdisciplinar entre as ciências humanas, uma              
mesma questão pode ser classificada em mais de uma disciplina, então é um estudo estimativo,               
em que a estatística básica do que foi cobrado envolve diretamente a minha interpretação como o                
professor. Então, podem ocorrer variações devido aos múltiplos olhares, mas temos uma            
amostragem suficiente para fazermos um levantamento ao menos objetivo. Há um equilíbrio entre             
a geografia geral e a geografia do Brasil, com uma pequena vantagem da primeira devido ao perfil                 
conceitual da prova, que permite essa classificação.  
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Os assuntos mais cobrados em Geografia:  

Observe os gráficos abaixo: 

 

 

Em Geografia do Brasil 

Em Geografia Geral, o eixo norteador do pensamento geográfico é a economia. Ela está              
relacionada nas questões de Geografia Humana, por exemplo, num gráfico sobre a PEA (População              
Economicamente Ativa), numa questão de Globalização, que é um assunto essencialmente           
econômico, e a integração da economia brasileira à economia internacional, daí muitas questões             
sobre agropecuária e seus impactos ambientais, pois somos um dos principais países            
agroexportadores do mundo. Questões sobre recursos energéticos que relacionam combustíveis          
com seus impactos ambientais e também a infraestrutura, como os diferentes modais de             
transporte e portos. O meio ambiente, na maioria das edições, aparece exigindo o conceito de               
sustentabilidade. Há uma tendência de cair cada vez mais elementos conceituais básicos sobre o              
relevo, clima, hidrografia, vegetação e solos.  
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A Geografia segue uma tendência parecida com a distribuição da geografia geral, privilegiando             
aspectos econômicos. 
 

 

Os cinco assuntos mais cobrados em Geografia são: 

✔ Globalização. 
✔ Agricultura. 
✔ População e migrações. 
✔ Urbanização. 
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✔ Meio ambiente e problemas    
ambientais. 

4. HISTÓRIA 

Em História temos como principal objeto de estudo o homem e suas formas de existir ao longo do                  
tempo. É uma disciplina bastante conceitual e que aborda os tópicos de estudo (que, para o INEP,                 
são os objetos de estudo baseados nas matrizes de referência) de forma mais interpretativa e               
conceitual e o Enem é pouco afeito às datas. Isso não significa que elas não são importantes para a                   
História, mas que você não deve queimar as pestanas focando em decorá-las. Fazer um bom               
resumo com sua própria linha do tempo é melhor, pois, além de auxiliar na memorização, é                
fundamental para você organizar os fatos na sua cabeça. O Enem adora interpretação e história da                
arte. Muitos textos são cobrados e a maior parte das questões você deve lê-los atentamente.               
Afirmar que a resposta está no enunciado é um exagero, mas que ele é muito importante para                 
orientar sua resposta, não. Há uma grande incidência de obras de arte e alguns períodos históricos                
densos de serem estudados, como a Revolução Francesa, podem aparecer em questões muito             
simples e interpretativas como uma questão que perguntava sobre a importância da vestimenta             
nos rituais de poder do rei Luís XIV. Ele era um homem de porte físico e estatura pouco                  
exuberante, e a vestimenta pomposa é instrumento fundamental do poder ao construir uma             
imagem poderosa e impressionante ao rei. Tudo bem longe do factual. 

 

Outro tema que tradicionalmente é cobrado assim é o período da monarquia brasileira, em que a                
arte tem um destaque fundamental, pois, em muitas questões, ao longo das edições, explorou              
obras de arte e sua relação com a construção de imagem do governante e também da identidade                 
nacional. O retrato de Dom Pedro Segundo feito pelo fotógrafo Marc Ferrez e a proclamação da                
independência na pintura de François-René Moreau: as duas obras foram comparadas e a questão              
perguntou sobre a imagem dos líderes monarcas que as obras construíam. Esperavam do             
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candidato que conseguisse interpretar a     
fotografia como a de um governante sereno e estável enquanto a pintura romântica de Moreau               
evoca uma liderança popular. 

 

       

 

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades  

H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de          
aspectos da cultura.  

H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 

 

As abordagens do Enem em História são, assim como o conjunto das disciplinas, profundamente              
interdisciplinares e exigem o uso de linguagens múltiplas, em que a interpretação de imagens é               
decisiva para seu bom desempenho. Então, o foco na preparação deve orientar-se pelo             
desenvolvimento dessas habilidades de leitura e interpretação.  

Como você já deve ter notado, a história está totalmente relacionada com a formação das               
identidades e, assim como a geografia, nasceu com a função política que criar símbolos e glorificar                
a ação do Estado e de seus principais líderes. Também exerceu na origem uma importante função                
na construção das identidades nacionais por meio da produção cultural, que solidifica ideias no              
decorrer do tempo e há, inclusive, profundos debates teóricos em que as visões oscilam entre a                
percepção de que a história é uma ciência enquanto para outros não passa de uma confabulação                
literária. Essas discussões são sempre presentes na prova e, eventualmente, um pouco de teoria              
pode ajudar. Mas fique tranquilo, pois se compreender que a produção dos textos de história               
sobre qualquer assunto, pode abordá-lo a partir de diferentes pontos de vista. 

O tema cultura e patrimônio cultural é absolutamente importante para a prova. Foi cobrado em               
todas as versões aplicadas no Enem desde sua primeira edição e excepcionalmente não foi cobrada               
na versão aplicada em 2018. Patrimônio Histórico e Cultural é um tema de ouro, já foi cobrado de                  
várias formas, inclusive a origem da fundação do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e              
Artístico Nacional) que foi criado na Era Vargas como o nome de SPHAN (Serviço do Patrimônio                
Histórico e Artístico Nacional), com o objetivo de preservar os monumentos da história nacional.              
Naquela época, na década de trinta, era sinônimo de grandes monumentos arquitetônicos. Com o              
tempo, a discussão sobre a memória histórica evoluiu e passou a valorizar as práticas culturais e as                 
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formas de expressão popular e seus      
saberes. É o que chamamos de patrimônio imaterial. Nele incluem-se manifestações populares            
como a congada e a folia de reis, o artesanato regional e a culinária também. Algumas comidas                 
típicas são tombadas como patrimônio imaterial. Não é que o acarajé não seja material e que você                 
não possa se alimentar dele. Que pensamento guloso. É patrimônio a receita, o jeito de fazer.                
Então, como também endossado pelo professor Raphael Reis, este ano novamente é quentíssimo             
devido aos incêndios trágicos no Museu Nacional no Rio de Janeiro e na Catedral de Notre Dame                 
em Paris. 

 

3.2. O QUE MAIS CAI EM HISTÓRIA 

Observe os gráficos abaixo: 

As questões de História abordam principalmente a História do Brasil, principalmente República e             
Colônia, pois nesses assuntos são cobradas algumas das competências e habilidades, e também             
conceitos como choques culturais, escravidão, cidadania e democracia.  

 

 

Uma questão sobre Idade Média é certa, apesar de que, na maioria das vezes, é cobrada com uma                  
abordagem mais próxima da filosofia.  

 

História Geral 
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A dica é Imperialismo e nazifascismo, pois       
são temas que a banca gosta por poder explorar novamente os choques culturais, as visões racistas                
e que pregavam eugenia, que foram muito fortes no final do século XIX até a Segunda Guerra                 
Mundial.  

 

 

De longe, o que é mais cobrado é a História Contemporânea, como podemos observar abaixo. 

 

 

Os cinco mais cobrados em História são: 

✔ Colônia 
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✔ República Velha e Era Vargas 
✔ Ditadura Militar 
✔ Imperialismo 
✔ Democracia e Cidadania.  

5. NOSSAS APOSTAS PARA A PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS ENEM 2019 

1. A importância da memória e do patrimônio histórico e cultural, com foco motivador a partir               
do incêndio do Museu Nacional. Inclusive, esse tema é candidato para a redação; 

2. Reflexão sobre liberdade e justiça em perspectiva comparada, isto é, a realidade brasileira             
em contraste com outras nações; 

3. Desastres ambientais. Penso que haverá abordagem direta sobre o desastre de Brumadinho,            
uma vez que aconteceu no início deste ano. Além disso, recordar o desastre de Mariana               
(2015) e suas respectivas consequências socioambientais como o deslocamento de pessoas,           
a alteração no modo de vida dos ribeirinhos, o assoreamento dos rios e a contaminação das                
águas. O tema sobre tragédias ambientais também é candidatíssimo para a redação;  

4. Um tema que não me lembro de ainda ter sido cobrado é sobre inteligência artificial - cada                 
vez mais o tema é debatido em livros de literatura, ficção científica, filmes e artigos               
acadêmicos. Afinal, seria um tema bem legal para a redação, não é mesmo? 

5. O tema campeão de todas as edições do ENEM: movimentos sociais e cidadania. Reflexões              
sobre como ser cidadão no século XXI é um bom caminho. O que é cidadania? Como ela se                  
expressa? Como ela pode ser ampliada? 

6. Nas questões sobre os mecanismos da natureza, pode ser cobrado algum aspecto ligado ao              
furacão Idao que, em janeiro de 2019, atingiu a costa leste africana em Moçambique e no                
Zimbábue. Podem cobrar os fatores que levam a formação de um ciclone e os impactos na                
sociedade. Em casos assim podem relacionar as migrações produzidas por esses eventos, e             
só ocorrem em países muito pobres. É a cara do Enem perguntar em que tipo de sociedade                 
que esse tipo de evento natural provoca migrações, relacionando que são aquelas de             
economia primária, pois são mais pobres e sem infraestrutura para resistir a tais             
acontecimentos. Em lugares desenvolvidos ciclones e terremotos não impactam tanto, pois           
são mais preparados em termos de equipamentos técnicos. 
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6. QUESTÕES DE 2018 RESOLVIDAS 

6.1 FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

 
Questão 1 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir                
toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a                 
vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento             
generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio               
imediato e sua função última. 

Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força            
social, moldada por ela. 

Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o(a) 

A) valorização dos conhecimentos acumulados. 

B) exposição nos meios de comunicação. 

C) aprofundamento da vivência espiritual. 

D) fortalecimento das relações interpessoais. 

E) reconhecimento na esfera artística. 

Comentários 

Por meio da compreensão textual e por meio da eliminação, o aluno chegaria facilmente à               
resposta. Repare que o texto de suporte trata sobre duas dicotomias que são acentuadas na               
sociedade atual: “ser e ter” e “ter e parecer”. Esta última vincula-se a exposição nos meios de                 
comunicação, especificamente as redes sociais. 

Gabarito: B 
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Questão 2 

 

Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado, em 1955, por Rosa Parks, apresentada em fotografia              
ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por               
simbolizar o(a) 

A) impacto do medo da corrida armamentista. 

B) democratização do acesso à escola pública. 

C) preconceito de gênero no transporte coletivo. 

D) deflagração do movimento por igualdade civil. 

E) eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. 

Comentários 

Essa questão é interdisciplinar (Sociologia e História). A imagem do ônibus é emblemática, pois foi               
nele que aconteceu a resistência de Rosa Parks quando, em 1955, se recusou a ceder seu lugar a                  
um homem branco. A partir daquele momento iniciaram vários movimentos nos EUA em prol da               
igualdade civil. É importante lembrar que um dos principais nomes da década de 1950 e 1960 foi o                  
pastor Martin Luther King Jr., que por meio de seu movimento pacifista conseguiu derrubar a Lei                
de segregação racial e a prática do voto para pessoas negras. Um excelente filme que retrata bem                 
esse contexto é Selma! 

Gabarito: D 
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Questão 3 

Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra “Deus”, sabemos, de imediato, que             
Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos               
conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior                 
do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela                
palavra “Deus”, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também             
existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. 

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por  

A) reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. 

B) sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. 

C) explicar as virtudes teologais pela demonstração. 

D) flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. 

E) justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. 

Comentários 

Há muito tempo o ENEM não cobrava uma questão de Filosofia Medieval e vieram duas! Porém,                
quem assistiu a revisão de 2018 mandou fácil, porque eu falei tanto de Agostinho como de Tomás                 
de Aquino. Inclusive, indiquei que iria cair uma questão. Essa passagem é clássica ao mostrar a                
conciliação entre fé e razão em São Tomás de Aquino. Inclusive, ele defendia que a razão poderia                 
gerar verdades como, por exemplo, a explicação racional da existência de Deus. 

A: O trecho de suporte não menciona nada sobre heréticos. Essa também não era preocupação de                
S. Tomás de Aquino. 

C: As virtudes teológicas eram explicadas, sobretudo, pela fé. Com São Tomás de Aquino a razão                
ganhou espaço para explicar aquilo que a fé revelou. Porém, não há experimentos (demonstração). 

D: Não há proposta de flexibilizar os textos sagrados não. 

E: Os dogmas fazem parte da Igreja Católica. 

Gabarito: B 

Questão 4 

TEXTO I 

Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo                  
homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra               
segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. 

Hobbes. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

 

TEXTO II 

Não vamos concluir, com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja                
naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que               
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o cuidado de nossa conservação é      
menos prejudicial à dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o                 
mais conveniente ao gênero humano. 

Rousseau. Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. São 
Paulo: Martins Fontes, 1993 (adaptado). 

Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento           
segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma  

A) predisposição ao conhecimento. 

B) submissão ao transcendente. 

C) tradição epistemológica. 

D) condição original. 

E) vocação política. 

Comentários 

Essa questão trabalhei ela diretamente na revisão de 2018. Há dois contratualistas: Hobbes e              
Rousseau. Quando mencionamos esses filósofos lembramos logo “de cara” da concepção de            
estado de natureza. O estado de natureza é um recurso filosófico abstrato para se pensar como                
seriam os seres humanos na fase pré-social e o que levou a constituição da sociedade, portanto                
ambos estão falando da condição original. 

Gabarito: D 

Questão 5 

O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se              
aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do             
conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a               
ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar                
consciência de sua situação na História.  

ODALIA, N. In: PINSKY, J.; PINSKY, C. A História da Cidadania.  

No ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como              
uma de suas características a 

A) aproximação entre inovação e saberes antigos. 

B) conciliação entre revelação e metafísica platônica. 

C) vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. 

D) separação entre teologia e fundamentalismo religioso. 

E) contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. 

Comentários 
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Mais uma questão interdisciplinar (Filosofia     
e História). O século XVIII é marcado pelos filósofos iluministas. Esses pensadores defendiam os              
direitos naturais e o liberalismo. Um de seus princípios era a crítica ao clero e a defesa da liberdade                   
de pensamento. 

A: embora os iluministas defendessem a ciência e o acúmulo de conhecimentos, isso não é o                
suficiente para dizer que aproximavam inovação e saberes antigos. 

B: eram críticos das verdades reveladas e da metafísica platônica. Em sua maioria, pertenciam a               
corrente dos materialistas e dos empiristas. 

C: eram críticos da escolástica, cuja essência era a valorização das verdades reveladas (fé). 

D: defendiam a separação da Igreja e do Estado, além da tolerância religiosa. 

Gabarito: E 

Questão 6 

O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os               
debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao             
exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita              
quanto à possibilidade desse exercício dos direitos políticos por mulheres, mas por outro             
lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932,              
dois anos antes do estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de                 
votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do                 
Código Eleitoral de 1932. 

Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a 

A) superação da cultura patriarcal. 

B) influência das igrejas protestantes. 

C) pressão do governo revolucionário. 

D) fragilidade das oligarquias regionais. 

E) campanha de extensão da cidadania. 

Comentários 

Mais uma questão interdisciplinar (Sociologia e História). A questão aborda o direito ao voto pelas               
mulheres. Embora o estado do RN já tivesse o voto feminino desde 1928, nacionalmente, isso só                
foi possível em 1932 com o Código Eleitoral e com a incorporação deste na Constituição de 1934.                 
Para presidente, as mulheres só votaram no final de 1945. Foi uma luta do movimento feminista                
para ampliar seus direitos (cidadania). 

Gabarito: E 

Questão 7 

A quem não basta pouco, nada basta. EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985. 

Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude: 
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A) Esperança, tida como confiança no      
porvir. 

B) Justiça, interpretada como retidão de caráter. 

C) Temperança, marcada pelo domínio da vontade. 

D) Coragem, definida com fortitude na dificuldade. 

E) Prudência, caracterizada pelo correto uso da razão. 

Comentários 

Essa questão é bem polêmica, a meu ver. Ela trata sobre o Epicurismo, que também mencionamos                
em nossa aula de revisão de 2018. O gabarito oficial é a alternativa C, porém a temperança por                  
meio do domínio da vontade dos pensamentos e das paixões faz parte da corrente denominada               
estoicismo. Assim, para mim a alternativa correta seria a “E”, porque os epicuristas defendiam a               
prudência por meio da razão, que levaria a ataraxia. Infelizmente, o ENEM não aceita recursos. No                
mínimo, essa questão deveria ter sido anulada. 

Gabarito: C 

Questão 8 

Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra “pobre”. O indivíduo é pobre quando               
não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que, na sociedade                
rural, servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em           
elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da              
destruição dos laços familiares e das relações de e a mendicidade parece ser a única via de                 
uma agonizante sobrevivência. 

COUTO, M. E se Obama fosse africano? 

Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza à  

Afirmação das origens ancestrais. 

B) fragilização das redes de sociabilidade. 

C) padronização das políticas educacionais. 

D) fragmentação das propriedades agrícolas. 

E) globalização das tecnologias de comunicação. 

Comentários 

Por meio da compreensão textual percebe-se que pobreza em Moçambique não é entendida pela              
questão econômica, mas, sobretudo, quando há fragilidade familiar e solidão, ou seja, pobreza é              
compreendida no sentido afetivo (fragilização das redes de sociabilidade). 

Gabarito: B 

Questão 9 

TEXTO I 
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As fronteiras, ao mesmo tempo que se       
separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social tanto              
quanto do conflito. 

CUNHA, L. Terras lusitanas e gentes dos brasis: a nação e o seu retrato literário. 

 

TEXTO II 

As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que              
rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas                
muralhas que barrem o movimento daqueles que em consequência perdem, física ou            
espiritualmente, suas raízes. 

BAUMAN. Globalização.: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a 

A) liberação da circulação de pessoas. 

B) preponderância dos limites naturais. 

C) supressão dos obstáculos aduaneiros. 

D) desvalorização da noção de nacionalismo. 

E) seletividade dos mecanismos segregadores. 

Comentários 

Mais uma questão interdisciplinar (Sociologia e Geografia). Preste atenção no enunciado quando            
ele menciona a ressignificação da concepção de fronteira. Além disso, no texto do sociólogo              
Bauman fica nítido que trata de formas segregadoras, já que os imigrantes perdem sua “raiz” física                
e espiritual. No texto I também é reforçada a questão dos discursos, os quais modificam a ideia de                  
fronteira. Isso foi uma marca do imperialismo do século XIX. 

A: esta alternativa poderia levar ao erro, uma vez que é mencionada a circulação de pessoas no                 
texto II, porém não é essa a ressignificação. 

B: esta não dava para marcar, uma vez que há a ressignificação do conceito de fronteira para além                  
da questão do espaço. 

C: em nenhum momento trata sobre questões aduaneiras. 

D: pelo contrário, o cenário atual está reforçando o nacionalismo e intensificando os conflitos              
migratórios. 

Gabarito: E 

Questão 10 

No Segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram o             
presidente da República, o governador de Paris e o presidente da República, o governador de               
Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do Almirante Noury expôs a atitude               
predominante no encontro: “Cavalheiros, a Providência nos ditou a obrigação de conhecer e             
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conquistar a terra. Essa ordem suprema      
é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. 

A geografia é a ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas                 
vítimas, tronou-se a filosofia da terra. 

SAID, E. Cultura e política.. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre de seu uso para o               
(a) 

A) preservação cultural dos territórios ocupados. 

B) formação humanitária da sociedade europeia. 

C) catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. 

D) desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas. 

E) consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. 

Comentários 

Essa questão é bem interdisciplinar, uma vez que reúne Geografia, História e Sociologia.             
Mencionou século XIX já pode associar ao Imperialismo e ao Neocolonialismo. O saber geográfico              
contribuiu para a dominação e preservação dos territórios ocupados, com o objetivo de reunir              
dados (informações) para os propósitos colonialistas. Nesse sentido, o aluno deve lembrar da             
Conferência de Berlim que aconteceu no final do século XIX (famosa Partilha da África) e que a                 
fundamentação ideológica de superioridade branca perante os povos latinos, amarelos e negros            
eram estruturada a partir do cientificismo e do darwinismo social.  

Gabarito: C 

Questão 11 

A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso?                   
Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de             
coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante, as pessoas da                 
tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder.                 
Essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos,          
famílias, linhagens, o chefe só dispõe, para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio               
que lhe reconhece a sociedade. Mas evidentemente prestígio não significa poder, e os meios              
que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da               
palavra. 

CLASTRES, P. A sociedade contra o Estado. 

O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês               
porque se baseia em: 

A) Imposição ideológica e normas hierárquicas. 

B) Determinação divina e soberania monárquica. 
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C) Intervenção consensual e autonomia     
comunitária. 

D) Mediação jurídica e regras contratualistas. 

E) Gestão coletiva e obrigações tributárias. 

Comentários 

Essa questão é bem diferente, pois trata da diferença cultural de poder exercido numa tribo e no                 
sistema capitalista. Na questão da tribo como bem mostra o texto de suporte está associada ao                
consenso e autonomia comunitária, porque o “poder” é baseado no respeito, na palavra da              
liderança. 

Gabarito: C 

Questão 12 

O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da              
ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que           
pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na           
medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O               
que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da               
ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. 

O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade filosófica,             
que caracteriza por  

A) reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. 

B) ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. 

C) associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. 

D) conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. 

E) compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. 

Comentários 

Um tipo de questão que há muito tempo não aparecia. Trata-se da essência da filosofia que é um                  
exercício incessante de buscar o saber, conciliando o rigor do pensamento e a inquietude de               
querer questionar, duvidar, saber mais.  

Gabarito: D 

Questão 13 

A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos               
nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que “sem ser hábil, é, em              
compensação, guiada pelo poder da vontade”. Maria Tomásia pronunciava orações que           
levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas.           
Aquelas “angélicas senhoras”, “heroínas da caridade”, levantavam dinheiro para comprar          
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liberdades e usavam de seu entusiasmo      
a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. 

 

As práticas culturais narradas remetem, historicamente, ao movimento: 

A) feminista. 

B) sufragista. 

C) socialista. 

D) republicano. 

E) abolicionista. 

Comentários 

Tome cuidado com a leitura apressada. Muitos marcariam a alternativa A por se tratar de               
mulheres, mas não é isso que o texto de suporte está refletindo. São mulheres que de diversas                 
formas tentavam sensibilizar senhores a alforriarem seus escravos. Dessa forma, trata-se de uma             
particularidade do movimento abolicionista que ficou forte a partir de 1870.  

Gabarito: E 

Questão 14 

Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da            
democracia real (não da democracia ideal, que não existe em lugar algum) o método da               
seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar, neste sentido, é afirmação de um juiz da                
Corte Suprema dos EUA, por ocasião de uma eleição em 1902: “a cabine eleitoral é o templo                 
das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a                
guarda da arca da aliança e cada um oficia do seu próprio altar”. 

As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no              
(a): 

Justificação teísta do direito. 

B) rigidez da hierarquia de classe. 

C) ênfase formalista na administração. 

D) protagonismo do Executivo no poder. 

E) centralidade do indivíduo na sociedade. 

Comentários 

Para acertar essa questão basta prestar atenção na metáfora utilizada, que está valorizando o              
indivíduo e sua missão sagrada do voto. 

Gabarito: E 

Questão 15 
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Rodrigo havia sido indicado pela oposição      
para fiscal duma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso                 
encaminhou-se seu posto. A chamada dos eleitores começou às sete da manhã. Plantados             
junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos              
oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam             
docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que              
se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados. 

VERISSIMO, E. O tempo e o vento. 

Erico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política             
durante a Primeira República: 

Identificação forçada de homens analfabetos. 

B) Monitoramento legal dos pleitos legislativos. 

C) Repressão explícita ao exercício de direito. 

D) Propaganda direcionada à população do campo. 

E) Cerceamento policial dos operários sindicalizados. 

Comentários 

Mais uma baita questão interdisciplinar (Sociologia, História e Literatura). Fica evidente uma            
característica central da Primeira República (República Velha), qual seja: o voto de cabresto, no              
qual os eleitores tinham que atender por pressão a vontade política dos coronéis que estruturam o                
domínio das oligarquias estaduais. A arma e a coerção dos nomes anotados levam à repressão que,                
por conseguinte, restringe a cidadania. 

Gabarito: C 

Questão 16 

 

  
 

 27 
67 

 



 
 

 

 

 

 

A) Pudor inato e instinto maternal. 

B) Fragilidade física e necessidade de aceitação. 

C) Isolamento social e procura de autoconhecimento. 

D) Dependência econômica e desejo de ostentação. 

E) Mentalidade fútil e conduta hedonista. 

Comentários 

Questão de gênero sempre aparece no ENEM. A peça publicitária da época do Estado Novo               
acentua a fragilidade da mulher e as características valorizadas pela sociedade para que as              
mulheres fossem aceitas como saudáveis. 

Gabarito: B 

Questão 17 

Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: “Que fazia                
Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava”, dizem eles “por que                   
não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se , como antes, de toda ação?” se                
existiu em Deus um movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca                
antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se n’Ele aparece uma vontade que             
antes não existia?” 

AGOSTINHO.  

A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo de reflexão filosófica               
sobre a(s) 

A) essência da ética cristã. 
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B) natureza universal da tradição. 

C) certezas inabaláveis da experiência. 

D) abrangência da compreensão humana. 

E) interpretações da realidade circundante. 

Comentários 

Mais uma questão de filosofia medieval. Por meio de uma boa compreensão textual e              
conhecimento da filosofia de Santo Agostinho era possível encontrar tranquilamente o gabarito.            
No texto, Santo Agostinho ironiza aqueles que questionam a noção de eternidade em Deus, já que                
a inteligência humana é limitada e não pode compreender Deus em sua totalidade, em sua               
essência. 

Gabarito: D 

 

 

 

 

 

 

6.2 GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 

1. (INEP - ENEM / 2018) 

O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se              
aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do             
conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a               
ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar                
consciência de sua situação na história. 

ODALIA, N. In: PINSKY, J.; PINSKY. C. B. História da cidadania. São Paulo: Contexto. 2003. 

 

No ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como              
uma de suas características a 

A) aproximação entre inovação e saberes antigos. 
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B) conciliação entre revelação e metafísica      
platônica. 

C) vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. 

D) separação entre teologia e fundamentalismo religioso. 

E) contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. 

Comentários 

O século XVIII é conhecido como o século das luzes pois foi quando floresceu o pensamento                
filosófico do iluminismo. Luz para eles era igual a razão que iluminaria as trevas da ignorância que                 
predominava no pensamento ocidental. O principal objetivo dos filósofos iluministas era derrubar            
o antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo, uma sociedade controlada             
pela Igreja e com privilégios para a nobreza e o clero. Contra o absolutismo propuseram ou a                 
República ou a Monarquia parlamentar (o modelo inglês), contra o mercantilismo o liberalismo             
econômico de Adam Smith e contra os privilégios das camadas superiores propuseram a igualdade              
jurídica. O iluminismo pode ser também chamado de liberalismo – tanto no campo econômico              
quanto político- e suas características principais eram: 

✔ O racionalismo: todo o universo deve ser explicado pela razão, não mais por credos sem               
comprovação científica e hipóteses não testadas. 

✔ O empirismo: O conhecimento válido deve ser testado. 
✔ O anticlericalismo: Contrários ao domínio social e cultural da Igreja. 
✔ O antiabsolutismo: Contra o poder centralizado em uma só pessoa. 
✔ O antimercantilismo: Contra o controle do Estado sobre a economia. 
✔ Deísmo: Não eram ateus. Deus é o relojoeiro do universo e o criou com regras fixas e                 

imutáveis.  

Entre os principais filósofos do Iluminismo podemos citar Voltaire, Russeau, Montesquieu, Jhon            
Locke e Adam Smith. O pensamento iluminista influenciou as revoluções Burguesas (Inglesa,            
Francesa e a Independência dos EUA), bem como a independência da América latina, exeto no               
Brasil. Aqui influenciou a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana de           
1917, A confederação do Equador e a Revolução Praieira. Este tema é visto também em filosofia,                
mas é fundamental dominarmos muito bem este conteúdo transdisciplinar. 

Gabarito: E 

2. (INEP - ENEM / 2018) 

O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de                  
um tipo muito particular: é uma guerra — ou a Conquista —, como se dizia então. E um                  
mistério continua: o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante, se os habitantes da               
América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos               
limitarmos à conquista do México — a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a                
mais brilhante do mundo pré-colombiano — como explicar que Cortez, liderando centenas de             
homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de             
milhares de guerreiros? 

TODOROV. T. A conquista da América. São Paulo: Martins Fontes. 1991 (adaptado). 
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No contexto da conquista, conforme análise apresentada no texto, uma estratégia para superar             
as disparidades levantadas foi 

A) implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. 

B) utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. 

C) explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. 

D) introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. 

E) comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. 

Comentários 

Esta questão explora uma pergunta muito importante: como em menor número os espanhóis             
conseguiram conquistar sociedades complexas como os Astecas, Maias e Incas? Quando invadiram            
o império maia ele já estava em decadência e nos Astecas e Incas foram amistosos nos primeiros                 
contatos. Montezuma imperador Asteca e Atahualpa imperador inca receberam os espanhóis           
amigavelmente e como se fossem deuses vindos do mar. Este grande erro estratégico permitiu o               
avanço dos espanhóis que exploraram as rivalidades internas, pois os impérios estavam em             
conflito, Atahualpa, por exemplo, acabara de vencer uma guerra contra seu irmão pela posse do               
trono. Entre as razões também podemos citar: 

✔ Dizimação das populações nativas por doenças europeias como gripe e sarampo. 
✔ Superioridade militar devido ao uso de armas de fogo. 
✔ A colonização espiritual através da conversão. 

Entre as alternativas podemos eliminar as outras alternativas pois as missões católicas foram             
fundamentais, porém um fator complementar às armas e outras estratégias, e é de longo prazo.               
Não usaram mercenários africanos, as doenças não foram uma estratégia pensada, mas uma             
consequência dos nativos não possuírem anticorpos para as doenças europeias. Os           
pré-colombianos não possuíam propriedade privada da terra, era tudo do imperador e não havia              
este tipo de comércio. 

Gabarito: C 

3. (INEP - ENEM / 2018)  

O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os               
debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao             
exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita              
quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, dois anos antes de estabelecido              
o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar                   
no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. 

Disponível em: http://tse.jusbrasil.com.br.Acesso em: 14 maio 2018. 

 

Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a 
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A) superação da cultura patriarcal. 

B) influência de igrejas protestantes. 

C) pressão do governo revolucionário. 

D) fragilidade das oligarquias regionais. 

E) campanha de extensão da cidadania. 

Comentários 

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a aprovar o voto feminino em 1932, que tornou-se                  
constitucional em 34 e obrigatório na constituição de 46. Antes mesmo que a França, símbolo da                
democracia ocidental onde este direito foi alcançado após a Segunda Guerra Mundial. Desde 1910              
temos no Brasil o Movimento Sufragista, que lutava pelo direito de participação politica das              
mulheres – tanto no voto quanto na ocupação de cargos. Desde então várias mulheres              
conseguiram participar das eleições como votantes ou candidatas, mas sem valor jurídico, pois             
eram vetadas pela justiça eleitoral da época. Com a chegada de Vargas ao poder esta               
reinvindicação e movimento tomou força, pois já era uma de suas plataformas de campanha. Em               
1932 quando foi aprovada a lei que estabeleceu o direito de voto feminino ocorreu uma grande                
campanha pela extensão da cidadania às mulheres. É fácil eliminarmos as outras alternativas, pois              
a cultura patriarcal não foi superada pois é a raiz de nossa formação social e este pensamento está                  
presente em toda sociedade até hoje, mesmo que com rupturas. Não foi um movimento com               
participação de grupos religiosos. O governo Revolucionário de Vargas (que tomou o poder pela              
“Revolução de 30”) não pressionou estas medidas, mas atendeu uma reinvindicação antiga das             
mulheres. As oligarquias regionais neste período ainda eram muito fortes, e a chegada ao poder               
pelo grupo de Getúlio, significou mais a troca de uma oligarquia tradicional por outra com um                
projeto de pais mais moderno com vistas ao desenvolvimento urbano-industrial. 

Gabarito: E 

4. (INEP - ENEM / 2018) 

A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e o cuidado dos               
peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o             
elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital                   
de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos             
hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na             
Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a               
vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. 

DEMURGER, A. Os Cavaleiros de Cristo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 (adaptado). 

 

O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do (a) 

A) surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas cruzadas. 

B) descentralização do poder eclesiástico, produzida pelo feudalismo. 

C) alastramento da peste bubônica, provocado pela expansão comercial. 
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D) afirmação da fraternidade mendicante,     
estimulada pela reforma espiritual. 

E) criação das faculdades de medicina, promovida pelo renascimento urbano. 

Comentários 

Esta questão, achei particularmente a mais complicada da prova deste ano, pois explorou as              
cruzadas de uma forma pouco convencional para o aluno. Daí o problema da questão: É muito                
interessante, mas exige conhecimentos muito pouco discutidos no ensino médio, que são as             
ordens religiosas medievais surgidas durante as cruzadas. Foi um dos principais momentos da             
História ocidental, pois a partir das guerras santas católicas é que ocorreu o renascimento do               
capitalismo e das cidades. Este contexto foi muito importante, pois além dos grandes fluxos              
comerciais, ocorreu o surgimento de várias ordens religiosas, como a “Ordem de Cristo” (cuja cruz               
veio desenhada nas caravelas de Cabral) ou a ordem dos hospitalários, que se dedicavam a cuidar                
dos doentes nos trajetos e principais cidades, lembrando que a origem dos hospitais e casas de                
caridade foram ações da Igreja Católica e de seus fiéis através das ordens. Podemos eliminar as                
outras alternativas ao lembrarmos que o poder religioso católico é centralizado no Papa. O auge da                
peste negra foi no século XIV, após o surgimento da ordem que de acordo com a questão foi no                   
século XII. Não ocorreu reforma espiritual – religiosa antes do século XVI com as propostas de                
Martinho Lutero. A alternativa [E] dava uma baita dúvida, mas podemos eliminá-la porque as              
primeiras universidades surgiram no mesmo contexto que os primeiros hospitais, mas os primeiros             
centros de ensino ensinavam o Trivium (Lógica, Dialética e Gramática) e o Quadrivium (Artes,              
Música, Aritimética, Geometria e Astronomia). 

Gabarito: A 

 

5. (INEP - ENEM / 2018)  

A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos               
nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que “sem ser hábil, é, em              
compensação, guiada pelo poder da vontade”. Maria Tomásia pronunciava orações que           
levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas.           
Aquelas “angélicas senhoras”, “heroínas da caridade”, levantavam dinheiro para comprar          
liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem                
alforrias gratuitamente. 

MIRANOA, A. Disponível em: www.opovoonline.com.br. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

As práticas culturais narradas remetem, historicamente, ao movimento 

A) feminista. 

B) sufragista. 

C) socialista. 

D) republicano. 
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E) abolicionista. 

Comentários 

Era muito simples acertar esta questão, pois no enunciado já fala diretamente que era uma luta                
pela libertação dos escravos, então luta abolicionista. Destaca a participação feminina nas            
campanhas e eventos em prol da causa. O abolicionismo surgiu depois da Lei Eusébio de Queiroz                
de 1850 que aboliu o tráfico de escravos. Fortaleceu-se após a Guerra do Paraguai quando o                
exército brasileiro aderiu ao abolicionismo. Há grandes nomes associados ao abolicionismo como            
Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Castro Alves. A questão destaca as              
mulheres e isso revela um aspecto importante da movimentação cotidiana: As sociedades            
femininas realizavam festas, eventos palestras, faziam bordados e doces para arrecadarem           
dinheiro para a causa. Podemos eliminar facilmente as outras questões, pois feminismo além de              
ser do século XX tem pautas ligadas a emancipação das mulheres de uma sociedade patriarcal. O                
movimento sufragista que comentamos na segunda questão, que foi a participação das mulheres             
luta pelo direto de voto, a partir de 1910. Não há nata que remeta ao socialismo ou republicanismo                  
e certamente serão as primeiras alternativas a serem eliminadas. 

Resposta: E 

 

 

6. (INEP - ENEM / 2018)  

A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e               
do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos                 
monopólios, nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda             
ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo               
livremente vem para as praças – as praças que são do povo. Para as ruas – que são do povo. 

Disponível em: www.revistadehistoria.com.br/secao/artigosldiscurso-de-joaogoulart- 
no-comicio-da-central. Acesso em: 29 out. 2015. 

 

Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart,              
proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de 

A) conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. 

B) impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos. 

C) regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. 

D) aprovar os projetos reformistas para atender a mobilização de setores trabalhistas. 

E) incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública. 

Comentários 

Este é um momento sempre cobrado no ENEM: o contexto político da década de 60 que levou à                  
implantação da Ditadura Militar no Brasil. Em 1961 tomou posse como presidente Jânio Quadros.              
Tomou posse como um guardião da moralidade brasileira e tomou medidas como proibição da              
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briga de galo, jogos de azar e biquínis na         
praia. Tentou demonstrar independência na política externa e manteve o rompimento com o FMI              
feito por JK, condecorou Chê Guevara (mesmo sendo adepto de uma agenda conservadora e              
anticomunista) e enviou o vice-presidente João Goulart para a China. Neste interim renunciou em              
agosto do mesmo ano da posse e iniciou uma crise política. Naquela época a eleição presidencial                
era feita em separado para vice e para presidente, então podia ocorrer o que ocorreu: Jânio era da                  
UDN, um partido conservador, e João Goulart era do PTB, varguista e intervencionista e empático               
ao socialismo e aos movimentos sociais. A sociedade via com temor a posse de João Goulart que                 
era muito associado ao comunismo. Foi implantado às pressas no país o parlamentarismo. Era uma               
forma de João Goulart ser empossado presidente, mas não ter poderes para governar, isso porque               
no parlamentarismo o presidente é chefe de Estado, mais ligado aos compromissos simbólicos e              
diplomáticos e o que realmente governa é o primeiro ministro, que é o chefe de governo. O                 
primeiro ministro foi Tancredo Neves, e neste intervalo, Jango tentou fazer um plebiscito em 1963,               
para a população decidir pelo sim ou não parlamentarismo. Venceu o retorno ao presidencialismo,              
mas era o final do mandato e ele pretendia reeleger-se. Começou sua campanha e propôs as                
“Reformas de Base”, que eram principalmente a proposta de reforma agrária, reforma fiscal e              
reforma política. Entre as medidas propostas tínhamos a taxação do patrimônio, o voto dos              
analfabetos e a reeleição (que só passou a existir em 97 no governo FHC). Neste mesmo contexto                 
ocorreram várias greves e manifestações que levaram a alguns setores da sociedade a um grande               
medo do comunismo. Devemos nos lembrar de que estávamos no auge da Guerra Fria e a                
Revolução Cubana tinha ocorrido há pouco tempo, então existia um risco e um contexto real. O                
comício da Central do Brasil em que propôs as reformas geraram uma grande agitação e saíram às                 
ruas as pessoas – destaque para a participação feminina- da “Marcha por Deus, Família e               
Liberdade”, pedindo a intervenção militar. 

Gabarito: D 

7. (INEP - ENEM / 2018)  

A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de                
junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi               
decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão              
da “nobreza da terra”, entusiasmada com esta proclamação heroica. 

VAINFAS. R Guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. Tempo, n. 27, 2009. 

 

O desencadeamento dessa revolta na América portuguesa seiscentista foi o resultado do(a) 

A) fraqueza bélica dos protestantes batavos. 

B) comércio transatlântico da África ocidental. 

C) auxílio financeiro dos negociantes flamengos. 

D) diplomacia internacional dos Estados ibéricos. 

E) interesse econômico dos senhores de engenho. 

Comentários 
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Um dos mais importantes capítulos da      
história colonial é a invasão dos holandeses ao Brasil. Eles foram os grandes responsáveis pelo               
financiamento da produção açucareira no nordeste no inicio na colonização. Eram inimigos dos             
espanhóis, principalmente porque em 1579 a Holanda separou-se do reino espanhol e proclamou a              
independência da “União Utrecht”. Neste mesmo momento Portugal estava em crise sucessória            
desde a morte do rei D. Sebastião que não deixara herdeiros e foi anexado pela Espanha do                 
imperador Felipe II. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha eram um só reino, que foi chamado de                  
“União Ibérica” e como eram inimigos dos espanhóis os holandeses foram expulsos de toda a               
atividade comercial que realizavam nos territórios pertencentes à Portugal. Ai complicou, pois em             
todas as colônias portuguesas na América, África e Ásia os espanhóis tinham investimentos             
pesados. Aqui por exemplo só vingou o ciclo da cana devido ao dinheiro dos flamengos. A cana era                  
a produção mais lucrativa e foram expulsos dela. Não aceitaram. Criaram a WIC (Cia das Índias                
Ocidentais) e invadiram primeiro Salvador, de onde foram rapidamente expulsos e depois Recife.             
Em Pernambuco depois de algum tempo estabeleceram relações pacíficas com os colonos,            
tornaram-se parceiros e voltaram financiar a cana diretamente. No período de governo holandês             
de Maurício de Nassau, os colonos tiveram garantia de manutenção de suas propriedades,             
liberdade religiosa (holandeses eram protestantes e portugueses e espanhóis católicos),          
empréstimos em longo prazo, garantia da compra da produção. As relações foram estáveis até o               
final da União Ibérica. Em 1640 o reino português foi restaurado e tentou negociar com os                
holandeses a saída do nordeste. Foi concedido um prazo de 10 anos para a retirada. Aí a coisa ficou                   
feia. Passaram a cobrar as dívidas e confiscar bens dos proprietários que se levantaram contra os                
batavos e organizaram-se militarmente. Os holandeses foram expulsos em 1754 após a Batalha dos              
Guararapes. Foi claramente devido ao interesse econômico dos senhores de engenho. 

Gabarito: E 

8. (INEP - ENEM / 2018) 

Figura 1 

 

Disponível em: www.thehenryford.org. Acesso em: 3 maio 2018. 
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Figura 2 

 

Disponível em: www.aoc.net.au. Acesso em: 3 maio 2018. 

Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado, em 1955, por Rosa Parks, apresentada em fotografia              
ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por               
simbolizar o(a) 

A) impacto do medo da corrida armamentista. 

B) democratização do acesso à escola pública. 

C) preconceito de gênero no transporte coletivo. 

D) deflagração do movimento por igualdade civil. 

E) eclosão da rebeldia no comportamento juvenil. 

Comentários 

Essa questão, cantei a bola o tempo todo, devido ao atentado racista ocorrido na cidade de                
Charlottesvile, na Virginia, EUA. Um supremacista branco atropelou um protesto da comunidade            
negra que queria a retirada da estátua do General Lee, um “herói” confederado que lutou pela                
manutenção da escravidão. Um dos principais temas cobrados no ENEM é o movimento pelos              
direitos civis nos EUA, liderado por Martin Luther King Jr. A escravidão foi abolida em 1665 e foi a                   
causa da Guerra de Secessão (norte manufatureiro e livre x sul do plantation escravista). Após o                
conflito surgiram sociedades racistas como a Ku Klux Klan e foi estabelecido um regime de               
segregação racial, ou seja, os negros eram segregados em espaços específicos com escolas e              
banheiros para “pessoas de cor”. Assim também os ônibus possuíam assentos específicos para             
negros, que deviam se levantar na presença de um branco. O movimento pelos direitos civis               
(queriam o fim das leis segregacionistas) foi deflagrado após a senhora Rosa Parks negar dar seu                
lugar a um branco no ônibus em sua cidade Montgomery, no Alabama. Ela foi presa e perdeu o                  
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emprego e com a repercussão do caso,       
começaram os protestos da comunidade negra. Martim Luther King Jr era adepto da desobediência              
civil e da resistência pacífica. As leis que baniram a segregação racial foram assinadas em 1964 pelo                 
presidente Lindon Jhonson. No mesmo ano King foi laureado com o Prêmio Nobel Da Paz, e foi                 
assassinado por um supremacista branco em 1968. 

Gabarito: D 

9. (INEP - ENEM / 2018) 

TEXTO I 

Programa do Partido Social Democrático (PSD) 

Capitais estrangeiros 

É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse             
clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas,            
visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. 

 

TEXTO II 

Programa da União Democrática Nacional (UDN) 

O capital 

Apelar para o capital estrangeiro, necessário para os empreendimentos da reconstrução           
nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe           
um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros. 

CHACON, V. História dos partidos brasileiros: discurso e práxts dos seus programas. Brasilia: 
UnB. 1981 (adaptado). 

 

Considerando as décadas de 1950 e 1960 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e UDN                 
convergiam na defesa da 

A) autonomia de atuação das multinacionais. 

B) descentralização da cobrança tributária. 

C) flexibilização das reservas cambiais. 

D) liberdade de remessa de ganhos. 

E) captação de recursos do exterior. 

Comentários 

É um assunto muito discutido, que é a participação do capital internacional nos programas de               
desenvolvimento nacional. Entre 1930-45 e 50-54 o país foi governado por Getúlio Vargas, que              
adotava uma política econômica baseada na construção de empresas estatais, com predomínio de             
capital nacional e no setor de indústrias de base (mineração, siderurgia, e energia). Em 45 acabou a                 
ditadura do Estado Novo e o projeto nacionalista varguista passou a ser questionado. No período               
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de Governo do General Dutra (46-50) a       
economia brasileira foi alinhada ao EUA e abriu o mercado para produtos estrangeiros. Entre 50 e                
54 Vargas tentou novamente aplicar sua politica nacionalista, mas sob fortes protestos. Após seu              
suicídio tivemos as eleições em que disputaram Juscelino Kubitscheck do PSD e Joarez Távora da               
UDN. De acordo com o texto é fácil percebermos que apesar de partidos concorrentes,              
concordavam com uma nova orientação na política econômica, baseada na participação de capital             
internacional no desenvolvimento brasileiro. E assim foi o plano de JK conhecido com Plano de               
Metas. Foi fundamentado num pensamento econômico chamado de nacional         
desenvolvimentismo, que discutia a importância da participação do capital estrangeiro e criou um             
plano de industrialização, com investimentos de corporações internacionais, principalmente no          
setor automobilístico. 

Gabarito: E 

10. (INEP - ENEM / 2018) 

Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na Colônia eram os objetos             
conhecidos como “bolsas de mandinga”. A insegurança tanto física como espiritual gerava            
uma necessidade generalizada de proteção: das catástrofes da natureza, das doenças, da má             
sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros              
etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres, o costume era corrente nas               
primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens            
brancos. 

CALAINHO, D. B. Feitiços e feiticeiros. In: FIGUEIREDO, L. História do Brasil para ocupados. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2013 (adaptado). 

 

A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um(a) 

A) expressão do valor das festividades da população pobre. 

B) ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. 

C) estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. 

D) elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. 

E) instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. 

Comentários 

Esse também é um assunto muito presente na prova. A formação social do Brasil e influência                
africana. Aborda o catolicismo popular brasileiro que tem algumas características particulares           
como o forte sincretismo: a fusão cultural de elementos católicos portugueses com as religiões              
africanas como o candomblé. Desta mistura surgiram práticas religiosas como o Congado, a Folia              
de Reis, Cavalhadas (ou cavalgadas), várias procissões e romarias, todas elas muito festivas,             
musicais e dançantes, uma característica da expressão da religiosidade colonial, que se opunha ao              
tradicional rito católico romano sóbrio e penitente. Na época alguns santos eram mais populares              
como Nossa Senhora Aparecida (mais popular no final do XIX e início do XX), Santo Antônio e Nossa                  
Senhora do Rosário, os santos mais homenageados na construção das irmandades leigas, com a              
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irmandade dos escravos mais popular     
“Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Pobres” que organizavam as festas religiosas              
e celebrações (os padres eram poucos e os cultos eram feitos por leigos). A questão aborda uma                 
prática típica do catolicismo colonial, presente até hoje em muitos seguidores, da associação de              
objetos de culto ao sagrado. Isso nas pequenas bolsas de mandinga ou na construção de imagens                
sacras e pequena capelas ou templos. Você só precisava ficar atento na leitura do texto e conhecer                 
um pouco do catolicismo colonial. O catolicismo romano, pregado pela Santa Sé, é bastante              
diferente e a partir do final do século XIX passou a dominar o catolicismo ultramontano, bastante                
conservador e contra práticas consideradas pagãs, depois disso Roma passou a combater as             
práticas do catolicismo popular. 

Gabarito: E 

11. (INEP - ENEM / 2018) 

Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal duma das mesas eleitorais. Pôs o revólver               
na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos                
eleitores começou às sete da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade              
ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam.              
Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na            
urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosa -                 
mente anotados. 

VERISSIMO. E. O tempo e o vento. São Paulo: Globo. 2003 (adaptado). 

Erico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política             
durante a Primeira República: 

A) Identificação forçada de homens analfabetos. 

B) Monitoramento legal dos pleitos legislativos. 

C) Repressão explícita ao exercício de direito. 

D) Propaganda direcionada à população do campo. 

E) Cerceamento policial dos operários sindicalizados. 

Comentários 

Esta cena já nos remete as votações da República Velha ou Republica Oligárquica, quando o voto                
era aberto e os eleitores forçados a votar no candidato escolhido pelo coronel dono das terras em                 
que trabalham. A República Oligárquica é caracterizada justamente por isso: O voto aberto, o              
coronelismo, o voto de cabresto, feito sob pressão, e os currais eleitorais, as áreas em que os                 
votantes são obrigados a votar na escolha do coronel. Além disso, existia a comissão verificadora               
de poderes, que podia impugnar candidaturas e impedir a posse de eleitos. A repressão ao               
exercício da cidadania e seu direito de voto eram explicitas. Além disso, vale lembrarmo-nos de               
uma corrupção típica da época. A constituição de 1891 proibia o voto dos analfabetos, mas o                
trabalhador era ensinado a desenhar seu nome e a lei reconhecia o alfabetizado pela assinatura. 

Gabarito: C 
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12. (INEP - ENEM / 2018)  

Então disse: “Este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma                  
rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral”. Assim ele                 
traçou e destinou as verbas para a sua construção, e deitou o primeiro tijolo com sua própria                 
mão, dizendo: “Em nome de Deus, e em louvor a Ele. Construí, e que Deus vos abençoe”. 

AL-TABARI, M. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Cia. das Letras. 1995 (adaptado). 

 

A decisão do califa Al-Mansur (754-775) de construir Bagdá nesse local orientou-se pela 

A) disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. 

B) proximidade de áreas populosas como afirmação da superioridade bélica. 

C) submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do poder real. 

D) fuga da península arábica como afastamento dos conflitos sucessórios. 

E) ocupação de região fronteiriça como contenção do avanço mongol. 

Comentários 

Esta questão exigia conhecimentos sobre os aspectos naturais do Oriente Médio. O Califa (chefe              
maior politico e religioso das divisões do império islâmico) em questão optou por construir a               
capital Bagdá por estar localizada nas imediações do Rio Tigre e Eufrates. Atualmente é a capital do                 
Iraque e está localizada na principal região fértil do interior do Oriente Médio. É o mesmo lugar da                  
“crescente fértil” da mesopotâmia, onde teve início a civilização com a Revolução Agrícola e a               
sedentarização humana a partir do desenvolvimento da agricultura. Ao longo do rio Tigre e              
Eufrates que surgiram grandes civilizações importantes centros urbanos, ligados por importantes           
rotas comerciais. Com acesso á água, terras férteis e rotas comerciais, era um ponto estratégico               
para construir Bagdá. 

Gabarito: A 

13. (INEP - ENEM / 2018) 
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Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br>. Acesso em:  6 dez. 2017. 

 

Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito                
de 

A) destacar a sabedoria inata do líder governamental. 

B) atender a necessidade familiar de obediência infantil. 

C) promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. 

D) conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. 

E) estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. 

Comentários 
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A ditadura varguista do “Estado Novo”      
vigorou de 1937 a 1945 e foi o auge de seu poder. Foi implantada com o argumento de impedir o                    
risco comunista no país. Em 1935 os comunistas da ANL (Aliança liberal libertadora) liderados por               
Luis Carlos Prestes, tentaram um golpe que fracassou. A partir desse episódio o governo deu início                
a uma forte propaganda anticomunista, cujo auge foi o plano Cohen. Foi um plano falso, escrito                
por Olimpio Mourão Filho que de acordo com seu depoimento foi um exercício intelectual para               
combater um possível golpe comunista. O nome mostra o antissemitismo na época e a associação               
do comunismo com os judeus. Foi usado por Vargas como uma prova da ameaça e justificou a                 
implantação da ditadura. Durante o Estado Novo levou ao auge sua politica de industrialização              
nacionalista e sua politica do trabalhismo, fazendo um forte apelo às leis trabalhistas e a criação de                 
sua imagem como a do “Pai dos Pobres”. Um dos principais órgãos desta época foi o DIP                 
(Departamento de Imprensa e Propaganda), que era responsável pela propaganda política e pela             
censura. Era evidente o esforço pelo apelo carismático do presidente que era associado às crianças               
e aos trabalhadores. É um caso exemplar do uso dos meios de comunicação para a manipulação                
política. 

Gabarito: D 

14. (INEP - ENEM / 2018)  

São Paulo, 10 de janeiro de 1979. 

Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel. 

Considerando as instruções dadas por V. S. de que sejam negados os passaportes aos senhores               
Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luis Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra,            
Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. 

Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a                
cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes oito senhores.  

Considerando tudo isto, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o              
passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. 

Carta do cartunista Henrique de Souza Filho, conhecido como Henfil. In: HENFIL. Cartas da mãe. 
Rio de Janeiro: Codecri, 1981 (adaptado). 

 

No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Henfil expressava uma crítica ao(à) 

A) censura moral das produções culturais. 

B) limite do processo de distensão política. 

C) interferência militar de países estrangeiros. 

D) representação social das agremiações partidárias. 

E) impedimento de eleição das assembleias estaduais. 

Comentários 

Esta questão levantou questionamentos, pois foi pouco precisa nas datas. A abertura política teve              
início em 1978 com a revogação do AI-5 e o retorno do pluripartidarismo. Em Agosto de 1979 foi                  
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assinada a Lei da Anistia, que nas palavras        
de Geisel devia ser “lenta, gradual e segura” e a carta em questão é de janeiro, portanto antes da                   
lei. Mas considerando o contexto geral da proposta, aborda limites no processo de distensão do               
regime militar, a partir da negação de passaportes a personalidades da esquerda brasileira que              
estavam exilados. 

Gabarito: B 

15. (INEP - ENEM / 2018)  

Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A “marujada” rebelde foi inteiramente            
expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A “chibata” e             
outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados; a partir de então,             
os marinheiros — agora respeitados — teriam suas con - dições de vida melhoradas              
significativamente. Sem dúvida fizeram avançar a História. 

MAESTRI, M. 1910: A revolta dos marinheiros – uma saga negra. São Paulo: Global, 1982. 
 

A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo(a) 

A) engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. 

B) insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. 

C) rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. 

D) sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. 

E) manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. 

Comentários 

O tema das revoltas na República Velha está presente em quase todas as edições do ENEM. Já no                  
enunciado destaca a Revolta da Chibata, que ocorreu na marinha em 1910 e liderada pelo               
marinheiro Antônio Cândido. O levante ocorreu contra os maus tratos que ainda permaneciam             
como uma ração de má qualidade, baixos soldos e castigos físicos (a chibata). Sequestraram o               
navio encouraçado MG e ameaçaram de bombardear a capital. O acordo foi negociado com o               
Ministro Rui Barbosa que anistiou os envolvidos e criou uma lei que abolia as chibatadas. Antônio                
Cândido foi o último a sofrer a punição das chibatas e foi expulso da Marinha. Basicamente a                 
revolta ocorreu pelos castigos físicos, uma continuidade histórica da época da escravidão, devido a              
mentalidade escravocrata que imperava na oficialidade da marinha.  

Gabarito: E 

16. (INEP - ENEM / 2018) 

TEXTO I 

E pois que em outra cousa nesta parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da                  
cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com                   
tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia                   
final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. 
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BARROS, J. In: SOUZA, L M. Inferno 
atlântico: demonologia e colonização: séculos XVI-XVIII. São Paulo: Cia. das Letras, 1993. 

TEXTO II 

E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais                  
ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, e, se as fazendas e bens que possuem                
souberam falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a               
primeira coisa que ensinam é: papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. 

SALVADOR. F. V In: SOUZA, L. M. (Org.). História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida 
privada na América portuguesa. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 

 

As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam            
relacionadas à 

A) utilização do trabalho escravo. 

B) implantação de polos urbanos. 

C) devastação de áreas naturais. 

D) ocupação de terras indígenas. 

E) expropriação de riquezas locais. 

Comentários 

Questão clássica sobre o início da colonização. Era só ficar atento à leitura dos dois texto que                 
criticam a exploração da terra. No primeiro o trecho “devotos do pau-brasil que dela (da cruz)” e                 
“papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá” provam claramente a critica dos              
cronistas. A mentalidade tipicamente mercantilista levou a criar uma colonização com povoamento            
a partir de 1530 com a fundação do primeiro engenho por Martin Afonso de Souza. Nos primeiros                 
anos não ocorreu povoamento e somente foram construídas feitoria, fortes militares no litoral             
para a defesa e armazenamento de pau-brasil. Após a colonização com a implantação dos              
engenhos de açúcar, predominou nos primeiros séculos uma mentalidade totalmente exploratória           
e os colonos vinham para cá com o intuito de enriquecer rapidamente e retornar para Portugal,                
mas a maioria ficou por aqui mesmo. Alguns historiadores sugerem que podemos observar esta              
mentalidade na ausência de moveis nas primeiras casas grandes, poucos utensílios e o uso de baús,                
que mostram que se arraigavam pouco à terra e estavam prontos para partir a qualquer momento,                
pois era só colocar os pertences no baú e embarcar.  

Gabarito: E 

17. (INEP - ENEM / 2018)  

Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta               
aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social          
revolucionário. Durante três décadas os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com            
bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos              
anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos                
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soviéticos – e depois com seus herdeiros       
russos – por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da                   
solidariedade socialista tinha um preço definido. 

PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de São Paulo, 19 jul 2014 (adaptado). 

 

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram                
marcadas pelo(a) 

A) busca da neutralidade política. 

B) estímulo à competição comercial. 

C) subordinação à potência hegemônica. 

D) elasticidade das fronteiras geográficas. 

E) compartilhamento de pesquisas científicas. 

Comentários 

Também através de uma leitura atenta podemos resolver esta questão, pois fala do apoio soviético               
a Cuba e que pagavam pelo apoio dos russos. Dessa forma eram dependentes e subordinados a                
uma potência hegemônica, no caso a URSS. Temos que lembrar que entre o final da Segunda                
Guerra Mundial e 1991 as relações internacionais foram marcadas pela Guerra Fria: um período              
marcado pela bipolaridade de duas superpotências, EUA liderando o mundo capitalista e a URSS              
liderando o mundo socialista. A área de dominação soviética aumentou muito após a guerra com a                
incorporação do leste europeu aos domínios socialistas e a eclosão de revoluções como a Chinesa,               
a Cubana e também no Vietnã e no Camboja. Quase todos os países eram subordinados               
diretamente à URSS, outros possuam maior autonomia como a ex-Ioguslávia, mas eram todos             
ligados à potência hegemônica. 

Gabarito: C 

18. (INEP - ENEM / 2018) 

Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via               
marítima, lacustre e fluvial, e sofreram adaptações, ou modernizações, de acordo com um             
conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada frente a extensas             
hinterlândias, passando por sua conectividade com modernas redes de transportes que           
garantam acessibilidade, associados, no atual momento, à tecnologia, que o transformam em            
pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da              
produtividade e da competitividade. 

ROCHA NETO, J.M.; CRAVIDÃO, F. D., Portos no contexto do meio técnico. Mercator, n. 2, 
maio-ago, 2014 (adaptações). 

 

Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais           
apontadas no texto foi a 

A) intensificação do uso de contêineres. 
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B) compactação das áreas de estocagem. 

C) burocratização dos serviços de alfândega. 

D) redução da profundidade dos atracadouros. 

E) superação da especialização dos cargueiros. 

Comentários 

A questão na verdade é bem simples: Com o aumento do comércio brasileiro e mundial, as                
necessidades apontadas são como os portos podem se adaptar aos transportes de grandes             
volumes. A resposta: contêineres, que possuem uma grande capacidade de carga. Cada um deles é               
especializado num tipo de mercadoria, como contêineres para commodities minerais ou           
agropecuárias e também para bens duráveis como eletroeletrônicos. Na disciplina de Geografia os             
conceitos sempre pesam: Hinterlândia é a área de influência urbana da cidade portuária e a               
dinâmica na região proporcionada pela integração por redes de transporte. “Um porto tem             
uma hinterlândia limitada, mas na hora que é criada uma ferrovia com mil quilômetros de             
extensão, a hinterlândia aumenta consideravelmente pela possibilidade de uso da ferrovia como          
meio de atrair carga para o porto”. A estocagem compactação na estocagem é anterior ao               
embarque e áreas de estocagem são portuárias, não nos navios. Para facilitar os fluxos é               
importante desburocratizar os serviços de alfândega (fisco, onde cobram impostos) e agilizar os             
processos, e para isso temos, por exemplo, os portos secos – terminais intermodais e postos               
fiscais, que agilizam a documentação enquanto o produto é transportado ao porto. Reduzir a              
profundidade dos atracadouros diminui o porte dos navios que podem atracar e, portanto             
embarque de menos mercadorias. Os cargueiros são em sua maioria especializados, pois os             
transportes são volumosos e transportar um só produto reduz custos. 

       

Gabarito: A  

19. (INEP - ENEM / 2018) 

 

  
 

 47 
67 

 



 
 

 

 

 

 

 

Disponível em: www.biologiasur.org. Acesso em: 04 jul. 2015 (adaptado). 

A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove             
a 

A) redução do volume dos rios. 

B) expansão do lençol freático. 

C) diminuição do índice de chuvas. 

D) retração do nível dos reservatórios. 

E) ampliação do escoamento superficial. 

Comentários 

Analise atentamente o gráfico. Uma dica: observe o volume formado pelo gráfico. A vazão da água                
em áreas urbanas é maior, ou seja, num menor espaço de tempo escorre um maior volume de                 
água pela superfície, por exemplo, grandes enxurradas, porque a água não é absorvida pelo solo e                
os bueiros frequentemente estão entupidos. Em áreas não urbanizadas com presença de florestas,             
a vegetação diminui o impacto da água na superfície, que escorre mais vagarosamente. O solo               
absorve parte desta água e escoa um menor volume. O gráfico é de vazão superficial (como a água                  
escorre) e não tem nada a ver com o volume dos rios. O escoamento superficial pode interferir no                  
abastecimento de lençóis, pois em áreas desmatadas ocorrem enxurradas e penetra menos água             
no solo, mas o gráfico não se refere a isso, somente a enxurrada.  

Gabarito: E 
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20. (INEP - ENEM / 2018)  

A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peneplanície é               
a corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas               
de areia, camadas de cascalhos e seixos e pela ocorrência generalizada de concreções             
ferruginosas que formam uma crosta laterítica, denominada “canga”. 

WEIBEL, L. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 8 jul. 2015 (adaptado). 

 

Qual tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? 

A) Árido, com déficit hídrico. 

B) Subtropical, com baixas temperaturas. 

C) Temperado, com invernos frios e secos. 

D) Tropical, com sazonalidade das chuvas. 

E) Equatorial, com pluviosidade abundante. 

Comentários 

O texto descreve o processo de laterização, que é um problema típico dos solos tropicais. No Brasil                 
os solos da região norte e centro oeste apresentam várias áreas laterizadas. Ocorre porque as               
chuvas abundantes aceleram a degradação, pois a água penetra no solo levando para as camadas               
mais profundas seus nutrientes e sais minerais. Após a lixiviação do solo o processo continua até a                 
água da chuva dissolveu ao longo dos anos, todas as substâncias solúveis, restando somente sais               
metálicos como o óxido de ferro e o óxido de alumínio (concreções ferruginosas). A superfície               
ferruginosa exposta ao sol em áreas desmatadas principalmente oxidam, formando a canga e             
chamamos este processo de laterização (formação da crosta laterítica). Chapadas e chapadões são             
formações planálticas típicas do Brasil central, são os planaltos sedimentares com o topo plano, em               
áreas tropicais. Seixos são fragmentos maiores de cascalho. Peneplanície é uma área bem             
rebaixada, parece uma planície, mas foi formada pela erosão. Para entendermos melhor devemos             
lembrar os conceitos: Planalto – Forma de Relevo em que a erosão supera a sedimentação e                
planície a forma de relevo em que a sedimentação supera a erosão. Pediplanos ou peneplanícies               
são formadas pela erosão, apesar da semelhança com as planícies. Fique ligado que os solos               
tropicais são mais lixiviados, latereizados e profundos (latossolos), pois quanto maior a            
profundidade das chuvas, maior a profundidade. 

Gabarito: D 

21. (INEP - ENEM / 2018) 

TEXTO I 

As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos               
de legitimação da ordem social tanto quanto do conflito. 

CUNHA, L. Terras lusitanas e gentes dos brasis: a nação e o seu retrato literário. Revista Ciências 
Sociais, n. 2, 2009. 
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TEXTO II 

As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que              
rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas                
muralhas que barrem o movimento daqueles que em consequência perdem, física ou            
espiritualmente, suas raízes. 

BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

 

A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende e 

A) liberação da circulação de pessoas. 

B) preponderância dos limites naturais. 

C) supressão dos obstáculos aduaneiros. 

D) desvalorização da noção de nacionalismo. 

E) seletividade dos mecanismos segregadores. 

Comentários 

Na Globalização todos os fluxos são estimulados, exceto o de pessoas. É o que chamamos de                
migrações seletivas, pois os fluxos físicos de investidores são aceitos, por exemplo, quem montar              
empresas e gerar empregos é aceitos nos EUA, contudo a maioria dos imigrantes são pessoas sem                
posses e em busca de oportunidades, além dos refugiados, que devido a Guerra Civil da Síria                
produziram um fluxo de milhões de pessoas rumo à Europa. O aumento no número de imigrantes                
estimula reações preconceituosas contra o imigrante, ou seja, ocorre um aumento da Xenofobia.             
Podemos entender, por exemplo, como mecanismos segregadores as legislações dos países           
desenvolvidos como as medidas de Donald Trump contra mexicanos e imigrantes em geral e              
também na Europa, que além de muros como o que a Hungria construiu, tem tido reações com                 
enrijecimento das leis de migração, ocorreu o aumento de políticos eleitos para o parlamento ou               
presidência que flertam com a extrema direita e possuem agendas xenofóbicas. Podemos inclusive             
incluir o BREXIT, que foi aprovado num contexto de uma grande onda xenofóbica no Reino Unido,                
principalmente nas cidades menores. 

Gabarito: E 

22. (INEP - ENEM / 2018) 

TEXTO I 

Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce                  
ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil                
adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. 

 

TEXTO II 

Dinâmicas atmosféricas no Brasil 
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Elementos relevantes ao transporte de     
umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos Jatos de Baixos Níveis (JBN), Frentes Frias                 
(FF) e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de               
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), para um verão normal e para o verão seco de 2014. “A”                 
representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. 

 

MARENGO, J. A. et al. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em São Paulo. Revista USP, n. 106, 
2015, (adaptado).De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, no Sudeste, 

teve como causa natural o(a) 

 

A) constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. 

B) formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. 

C) presença de nebulosidade na região de cordilheira. 

D) avanço de massas polares para o continente. 

E) baixa pressão atmosférica no litoral. 

Comentários 

Essa questão, apesar de ser possível resolvê-la por interpretação, exigia o conhecimento de             
mecanismos complexos sofre o funcionamento da atmosfera. Podemos perceber que a dinâmica            
atmosférica da América do Sul é bastante complexa e envolve ao menos três elementos: ZBN, FF e                 
ZCAS. A Zona de Convergência do Atlântico sul é a principal área de atuação dos ventos alísios do                  
sudeste, que são úmidos um dos responsáveis pelas chuvas de verão. A seca de 2014 teve como                 
causas naturais a formação anômala de um anticiclone (ventos secos/contra alísios) que impediu a              
formação da ZCAS que é responsável pela ocorrência de chuvas no sudeste. 

Gabarito: B 

23. (INEP - ENEM / 2018) 

No Segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram o             
presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso              
inaugural do almirante La Rouciére Le Noury expôs a atitude predominante no encontro:             
“Cavalheiros, a Providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa              
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ordem suprema é um dos deveres      
imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que             
inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a              
filosofia da terra”. 

SAIO, E. Cultura e política. São Paulo: Cio. das Letras, 1995. 

 

No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para              
o(a) 

A) a preservação cultural dos territórios ocupados. 

B) formação humanitária da sociedade europeia. 

C) catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. 

D) desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas. 

E) consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. 

Comentários 

A Geografia desenvolveu-se como ciência no século XIX, no contexto do Imperialismo Afro-Asiático,             
ou seja, o período em que as potências industriais europeias buscavam novos mercados             
consumidores e fontes de matérias primas para suas mercadorias. O texto fala de “providência” e               
um dos pensamentos da época era “o Fardo do Homem Branco” de levar a civilização e a religião                  
aos povos africanos e asiáticos, que de acordo com o pensamento do Darwinismo Social eram               
povos inferiores. Para a conquista era necessário conhecer as características físicas do território e              
as culturais dos povos que lá habitam. A Geografia nasceu, portanto para colaborar com os               
objetivos geopolíticos imperialistas e por isso tinham uma grande preocupação em descrever e             
catalogar, antes de procurar explicar e problematizar.  

Gabarito: C 

24. (INEP - ENEM / 2018)  

Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a              
resposta do homem é imediata: “em todos os lugares e em lugar nenhum”. Andando ao               
acaso, não é raro ver, sob um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma                  
família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem              
guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR (Alto               
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), erguida em um dos raros terrenos vagos             
da capital. 

JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique Brasil. out. 2015 
(adaptado). 

 

O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de 

A) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. 
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B) hibridização cultural de grupos     
caracterizados por homogeneidade social. 

C) desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. 

D) peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. 

E) desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. 

Comentários 

O texto fala de refugiados, que são pessoas obrigadas a abandonar seu pais de origem por                
correrem risco de vida, por perseguições políticas, étnicas, religiosas, principalmente em           
momentos de Guerra, ou seja, estão sendo desterritorializados. Há um grande número de campos              
de refugiados em áreas de conflitos, como por exemplo, no Oriente médio na Síria, Faixa de Gaza e                  
Cisjordânia, e vários países africanos que estão há décadas em conflitos civis. Essas famílias vivem               
acampadas em grande pobreza com acesso limitado à água, energia e alimentos, e a ONU através                
da ACNUR colabora na administração  dos campos de Refugiados. 

Gabarito: E 

25. (INEP - ENEM / 2018) 

Foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas              
bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam, por si próprios, a economias             
adjacentes “lentas”, com o ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo               
alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e            
interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem mais ser separadas            
umas das outras. 

BRENNER, N. A globalização como reterritorialização. Cadernos Metrópole, n. 24, jut-dez. 2010 
(adaptado). 

A maior complexidade dos espaços urbanos contemporâneos ressaltada no texto explica-se pela 

A) expansão de áreas metropolitanas. 

B) emancipação de novos municípios. 

C) consolidação de domínios jurídicos. 

D) articulação de redes multiescalares. 

E) redefinição de regiões administrativas. 

Comentários 

Com a maior complexidade dos núcleos urbanos e a hierarquia existente entre eles, associados a               
mobilidade cada vez maior das industrias, possibilitadas pelas tecnologias toyotistas atuais que            
permite a mobilidade dos investimentos. Surgem escalas diferentes entre os centros urbanos, em             
que alguns centralizam maiores investimentos em determinados setores e centralizam a           
diversificação de serviços. As redes multe escalares são as redes de fluxos e investimentos entre os                
centros urbanos e a hierarquia estabelecida entre eles. Tem tudo a ver com a expansão das áreas                 
metropolitanas, mas é um processo além, que envolve os fluxos entre elas. Não tem nada a ver                 
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com emancipação de novos municípios,     
regiões administrativas e/ou consolidação de domínios jurídicos. 

Gabarito: D  

26. (INEP - ENEM / 2018)  

A situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que               
Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, argumentando a              
partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Devido à taxa de nascimento            
árabe ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal,             
acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe “entre o rio e o mar”. 

DEMANT, P. Israel: a crise próxima. História, n. 2. jul.-dez. 2014. 

 

A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado             
identificado ao(à) 

A) abdicação da interferência militar em conflito local. 

B) busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. 

C) admissão da participação proativa em blocos regionais. 

D) rompimento com os interesses geopolíticos das potências globais. 

E) compromisso com as resoluções emanadas dos organismos internacionais. 

Comentários 

É importante lembrarmo-nos dos conceitos de Nação e Estado. Não se confundem apesar de              
andarem juntos. Estado é um conjunto de uma população, em um determinado território sob um               
governo. Nação é um termo qualitativo: uma população com cultura e identidades comuns e que               
podem pensar num futuro comum para seu grupo. Quando uma nação vive em um estado, temos                
um Estado-Nação, mas nem sempre é assim. Temos países plurinacionais como o Canadá com              
franceses e ingleses ou o Iraque com árabes sunitas, xiitas e os povos curdos, que são perseguidos                 
por não serem iraquianos. As nações que não possuem Estado são em geral perseguidas e não                
possuem cidadania nos países em que estão espalhadas. Os dois principais exemplos de nações              
sem Estado são os Palestinos, os mais conhecidos, e o maior grupo os Curdos, espalhados nos                
territórios da Síria, Iraque, Irã e Turquia. Para entendermos claramente a questão, devemos nos              
lembrar da divisão da Palestina pela ONU em 1947 e a fundação pelos judeus em 1948 do Estado                  
de Israel. Nunca foi criado o Estado Palestino e desde a fundação de Israel ocorreram diversos                
conflitos no território, em que ocorreu o aumento do território Israelense, principalmente a Guerra              
dos 6 dias, quando foram anexadas ao Estado Judeu as colinas de Golã – nascentes do rio Jordão-,                  
faixa de Gaza, Cisjordânia e Península do Sinai. Conhecendo um pouco deste conflito podemos              
assinalar facilmente a alternativa B e vale lembrar que apesar de complexo, é o único conflito                
internacional cobrado no ENEM e as questões são conceituais como essa. Eliminar as outras é               
simples: é um conflito com várias momentos de combate armado como a Guerra dos 6 dias ou de                  
Yom Kippur, não há um bloco regional definido nem economicamente nem politicamente, salvo a              
OPEP no Oriente Médio, mas em nada a questão relaciona a isso. O Oriente Médio desde a                 
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primeira Guerra Mundial está no centro      
das disputas das grandes potências internacionais, atualmente, por exemplo, na Guerra da Síria,             
EUA e Rússia atacam a região com o objetivo de combater o Estado Islâmico, mas um quer                 
derrubar o ditador Bassar Al Assad enquanto outro quer mantê-lo no poder. De acordo com a ONU                 
o território de Israel é o estabelecido na partilha de 47, e também Jerusalém que é localizada na                  
Cisjordânia é considerada pela ONU como território internacional, enquanto Israel não obedece a             
essas resoluções e transferiu para lá a capital. Para a ONU ainda é Tel Aviv o centro político do                   
Estado Judeu, mas em 2018, Donald Trump colocou lenha na fogueira reconhecendo oficialmente             
Jerusalém com capital israelense. 

Gabarito: B 

27. (INEP - ENEM / 2018)  

Trajetória de ciclones tropicais 

 

Disponível em: http://globalwarmingart.com.Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado). 

 

Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do             
fenômeno representado? 

A) Cobertura vegetal com porte arbóreo. 

B) Barreiras orográficas com altitudes elevadas. 

C) Pressão atmosférica com diferença acentuada. 

D) Superfície continental com refletividade intensa. 

E) Correntes marinhas com direções convergentes. 

Comentários 

Essa questão era bem simples. Tanto os ciclones quanto todos os ventos, sopram das áreas de                
maior pressão (menores temperaturas), para as áreas de menor pressão (maiores temperaturas).            
Os ciclones formam-se principalmente no Caribe e no leste asiático e sopram em direção às regiões                
mais frias, onde se desfazem pela diferença de pressão. São fenômenos de dimensões continentais              
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e marítimos, com ocorrências    
concentradas no verão. Então perceba que as pré-condições para um ciclone são: umidade, altas              
temperaturas e baixas pressões atmosféricas. 

Gabarito: C 

28. (INEP - ENEM / 2018) 

 

IBGE. Produção da extração vegetal e da silvicultura. Rio de Janeiro: IBGE, 2014 (adaptado). 

 

Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do             
gráfico foi influenciada pela tendência de 

A) conservação do bioma nativo, 

B) estagnação do setor primário, 

C) utilização de madeira de reflorestamento. 

D) redução da produção de móveis. 

E) retração da indústria alimentícia. 

Comentários 

Essa só exigia que soubéssemos o conceito de silvicultura: plantação de madeira com fins              
comerciais, como plantation de eucalipto ou reflorestamento em áreas de manejo. O gráfico             
mostra a queda do extrativismo e o aumento da produção de madeira comercial e de               
reflorestamento, ou seja, silvicultura. As leis de conservação ambiental com a criação de áreas de               
proteção ambiental, a fiscalização e as novas discussões ecológicas contribuíram para a redução da              
exploração predatória que aos poucos tem sido substituída pela produção racionalizada com            
manejo ambiental para diminuir os impactos ambientais. Era fácil eliminar algumas alternativas            
como, por exemplo, lembrando que nos últimos anos ocorreu um grande aumento da produção              
nacional de soja, milho e cana de açúcar, devido aos OGM – organismos geneticamente              
modificados – transgênicos e ao incentivo à produção do etanol combustível. Devido à expansão              

 

  
 

 56 
67 

 



 
 

 

 

 

do agronegócio os biomas nativos foram      
mais destruídos, destacadamente o cerrado e atualmente as bordas da floresta amazônica no             
“Arco do desmatamento”. A produção de commodities aumentou (produtos primários), usados,           
por exemplo, o milho e algodão na indústria alimentícia (óleos vegetais) e a produção de móveis                
(indústria moveleira) cresceu e deve manter a tendência nos próximos anos. 

Gabarito: C 

29. (INEP - ENEM / 2018)  

No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Redford e Robinson, produziram um              
modelo largamente aceito de “produção sustentável” que previa quantos indivíduos de cada            
espécie poderiam ser caçados de forma sustentável baseado nas suas taxas de reprodução.             
Os seringueiros do Alto Juruá tinham um modelo diferente: a quem lhes afirmava que              
estavam caçando acima do sustentável (dentro do modelo), eles diziam que não, que o nível               
da caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou                
sendo o modelo batizado de “fonte-ralo” proposto dez anos após o primeiro por Novaro,              
Bodmer e o próprio Redford e que suplantou o modelo anterior. 

CUNHA, M. C. Revista USP, n. 75, set.-nov. 2007. 

 

No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme            
exposto no texto, foi determinada pelo confronto com um(a) 

A) conclusão operacional obtida por lógica dedutiva. 

B) visão de mundo marcada por preconceitos morais. 

C) hábito social condicionado pela religiosidade popular. 

D) conhecimento empírico apropriado pelo senso comum. 

E) padrão de preservação construído por experimentação dirigida. 

Comentários 

Esta questão necessitava de um pequeno aporte teórico da filosofia, pois o que define claramente               
a resposta é o conceito de senso comum, que é a organização e o acumulo de conhecimento                 
intuitivamente, ou seja, não há uma clareza lógica na explicação, mas algo que aprendeu através               
da observação lhe diz que algo está ou não correto. É por isso que não é alternativa [A], pois são                    
conhecimentos adquiridos nas práticas cotidianas, mas é intuitivo, não dedutivo. A lógica racional é              
dedutiva e o senso comum é intuitivo. Se o aluno dominar estes conceitos, fica fácil acertar. Excluir                 
não é muito difícil, pois não trata de um confronto entre o preconceito dos pesquisadores com o                 
conhecimento popular, mas o confronto entre métodos de experimentação científica e os            
conhecimentos populares. O conhecimento dos seringueiros é empírico, ou seja, adquirido na            
prática, mas não é experimentação dirigida, que é como podemos chamar os experimentos             
controlados em laboratório, ou ambientes controlados. 

Gabarito: D 
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30. (INEP - ENEM / 2018)  

A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em             
diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também acontece o mesmo. Impulsionado            
especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, o setor cresce a cada ano,              
embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política          
agrícola praticada no país. 

AQUINO. J. R.; GAZOLLA. M.; SCHNEIDER. S. In: SAMBUICHI. R. H. R. et aI. (Org.). A política 
nacional de agroecologia e produção orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo 

desenvolvimento rural sustentável. Brasília: Ipea. 2017 (adaptado). 

 

Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização                
produtiva apresentada no texto? 

A) Subsidiar os cultivos de base familiar. 

B) Favorecer as práticas de fertilização química. 

C) Restringir o emprego de maquinário moderno. 

D) Controlar a expansão de sistemas de irrigação. 

E) Regulamentar o uso de sementes selecionadas. 

Comentários 

Uma boa leitura e o domínio de conceitos básicos resolveria fácil a questão. O texto fala que ao                  
redor do mundo e no Brasil os alimentos mais saudáveis tem tido uma maior demanda, no entanto                 
faltam estímulos públicos para tanto. Alimentos mais saudáveis, sem aditivos agrícolas, são            
produzidos em pequenas propriedades de base familiar. Importante lembrar que as famílias            
produzem comida e o Plantation (Latifúndios monocultores com a produção voltada para a             
exportação) produz commodities (matérias primas). Para estimular a produção de alimentos, as            
políticas públicas devem subsidiar os cultivos de base familiar. A fertilização química não ajuda na               
produção de comida saudável e normalmente ligada ao plantation. Não é restringindo o             
maquinário, o que destruiria o agronegócio, que vamos produzir alimentos saudáveis, mas é             
importante lembrarmos que num grande país como o Brasil temos espaço e necessidade da              
existência dos dois modelos agrícolas (o familiar e o agronegócio). 

Gabarito: A 

31. (INEP - ENEM / 2018) 

TEXTO I 

Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios, ou marcha ao longo             
de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos, ou qualquer outro terreno onde a deslocação é             
árdua, está em terreno difícil. O terreno onde é apertado e a sua saída é tortuosa e onde uma                   
pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado. 

TZU. S. A arte da guerra. São Paulo: Marlin Claret. 2001. 
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TEXTO II 

O objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. Onde ele se esconde? Não               
podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país, que possui um relevo montanhoso,             
cheio de cavernas, onde fica fácil, para quem está acostumado com esse relevo, esconder-se. 

OLIVEIRA. M G.; SANTOS. M. S. Ásia: uma visão histórica, política e econômica do continente. Rio 
de Janeiro: E·Papers, 2009 (adaptado). 

 

As situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o(a) 

A) construção de vias terrestres. 

B) preservação do meio ambiente. 

C) emprego de armamentos sofisticados. 

D) intimidação contínua da população local. 

E) domínio cognitivo da configuração espacial. 

Comentários 

Os dois textos não deixam dúvida quanto a importância do conhecimento dos terrenos em tempos               
de Guerra. Inclusive há um clássico “Geografia, isso serve para fazer Guerra”, que nos mostra a                
importância da disciplina na formulação de estratégicas, inclusive é a origem dela. Shun Tzu é um                
dos grandes clássicos da estratégia militar e mostra como é perigoso atravessar por terrenos              
difíceis que possam, por exemplo, facilitar emboscadas e no segundo texto, as forças militares dos               
EUA em busca do esconderijo do terrorista Osama Bin Laden destaca a dificuldade da busca, pois o                 
relevo facilita o esconderijo. Como depende do texto podemos anular as outras alternativas, que              
em nada se parecem com a proposta, que relaciona o relevo ao conhecimento estratégico do               
território. 

Gabarito: E 

32. (INEP - ENEM / 2018)  

Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da              
fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das              
vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de            
limitação do número de nascimentos. 

GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968 (adaptado). 

 

Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de 

A) estabilização da pirâmide etária. 

B) conclusão da transição demográfica. 
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C) contenção da entrada de imigrantes. 

D) elevação do crescimento vegetativo. 

E) formação de espaços superpovoados. 

Comentários 

O que é a transição demográfica? Quando após algumas décadas a pirâmide populacional deixa de               
apresentar as características de país subdesenvolvido (base larga e topo estreito) e passa a              
apresentar as características de países desenvolvidos (base estreita e topo largo). A transição             
demográfica já foi concluída em países desenvolvidos, com sociedades urbanas e industriais, com             
população predominantemente adulta e idosa. Alguns casos são emblemáticos em países muito            
envelhecidos como Japão, Rússia e Itália, em que a baixa natalidade já traz falta de mão de obra.                  
Nos países desenvolvidos a fecundidade (número de filhos por mulher) caiu bastante e hoje              
podemos perceber essa tendência nos países emergentes. Estabilização da pirâmide etária pode            
ocorrer no caso de um país subdesenvolvido com a Somália que estabilizou numa natalidade e               
mortalidades altas, enquanto as sociedades europeias estabilizaram ao contrário. Estabilidade do           
comportamento populacional é analisado num padrão demonstrado em um período de tempo. As             
atuais migrações seletivas na era da globalização econômica não interferem no comportamento da             
pirâmide. Espaços superpovoados, os formigueiros humanos, são localizados na Ásia e o processo             
descrito ocorreu principalmente nos desenvolvidos em que são na maioria bastante povoados, mas             
não superpovoados. Com a queda da natalidade e da mortalidade o crescimento vegetativo             
diminui: CV=TN-TM. 

Gabarito: B 

33. (INEP - ENEM / 2018) 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de definir                
toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a                 
vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento             
generalizado do ter para o parecer, do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio               
imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social,             
diretamente dependente da força social, moldada por ela. 

DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. 

 

Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o(a) 

A) valorização dos conhecimentos acumulados. 

B) exposição nos meios de comunicação. 

C) aprofundamento da vivência espiritual. 

D) fortalecimento das relações interpessoais. 

E) reconhecimento na esfera artística.. 

Comentários 
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Essa questão é interdisciplinar com     
Sociologia e muito atual, pois aborda a crescente influência das mídias sociais que estabeleceram              
um novo padrão de comportamento e de socialização das pessoas. Num contexto da sociedade do               
consumo e da imagem, é enorme o esforço das pessoas por parecerem sempre felizes e bem                
sucedidas, socializando seus momentos mais íntimos na intensão de criar uma imagem pública.             
Cada vez mais as pessoas estão expostas e isso tem consequências na própria organização              
econômica, pois as empresas adequaram-se a essas novas práticas e usam dados para             
personalizarem propagandas. Vários temas importantes são correlatos, como as novas formas de            
relação entre as pessoas e a segurança de dados. São novas formas de relacionamento pautadas na                
imagem como, por exemplo, a valorização dos jovens, o que faz facilmente descartável a              
valorização dos conhecimentos acumulados, que é característica de sociedades mais antigas em            
que o idoso tinha um importante valor social. As relações neste novo modelo não fortalecem as                
relações entre as pessoas, pelo contrário, não há uma relação direta com vivência espiritual. 

Gabarito: B 

34. (INEP - ENEM / 2018)  

Uma pesquisa realizada por Carolina Levis, especialista em ecologia do Instituto Nacional de             
Pesquisas da Amazônia, e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais             
domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. 

“A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8 000 anos. Primeiro eram               
selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem e em um              
segundo momento era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em            
pátios e jardins, por meio de um processo quase intuitivo de seleção”. 

OLIVEIRA, J. Indígenas foram os primeiros a alterar o ecossistema da Amazônia. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com. Acesso em: 11 dez. 2017 (adaptado). 

 

O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da Floresta Amazônica por romper com a                
ideia de 

A) primazia de saberes locais. 

B) ausência de ação antrópica. 

C) insuficiência de recursos naturais. 

D) necessidade de manejo ambiental. 

E) predominância de práticas agropecuárias. 

Comentários 

O tema da questão é muito interessante: rompe com a ideia de que a floresta amazônica é um                  
conjunto natural sem a intervenção humana. O texto apresenta a tese de que as plantas               
predominantes são as que foram domesticadas pelos pré-colombianos, destacadamente os Incas. É            
fundamentalmente interpretativa e era possível resolver com uma boa leitura do texto. As outras              
alternativas são fáceis de excluir pois não se relacionam diretamente com a ideia central do texto                
como que é a ação antrópica que interferiu na composição vegetal da Amazônia, e não toca em                 

 

  
 

 61 
67 

 



 
 

 

 

 

primazia de conhecimentos, nem na     
suficiência dos recursos. Na verdade, no senso comum, a grande diversidade da floresta amazônica              
parece eterna aos olhos dos desavisados. Identificar evidências da ação antrópica na floresta não              
rompe de forma alguma com a necessidade de práticas sustentáveis e manejo ambiental e              
independente da tese do texto a atividade que predomina na ocupação do espaço amazônico é a                
agropecuária. 

Gabarito: B  

35. (INEP - ENEM / 2018)  

Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de               
forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de                   
forma proporcional ao respectivo valor. 

GASPAR, A. J. Dicionário de ciências cartográficas. Lisboa: Lidel, 2004. 

 

A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço: 

A)  

 

B)  
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C) 

 

 

D)   
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E) 

 

 

Comentários 

Esta questão dependia somente de conhecermos um pouco da cartografia temática, mas era             
possível acertar com uma boa observação. [A] é uma maquete, [B] é uma curva de nível, [D] é um                   
perfil esquemático de um local, e [E] é um mapa em grande escala de uma cidade. O nome                  
anamorfose significa que o mapa tem com principal intensão oferecer informações gráficas usando             
o perfil dos países para formar um gráfico. O exemplo demonstra bem: os países mais ricos                
aparecem maiores e os mais pobres aparecem menores. Isso porque não é a forma que importa,                
mas a informação gráfica e podemos facilmente perceber quais são as maiores e menores              
economias. 

Gabarito: C 
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7. COMO AS CIÊNCIAS HUMANAS PODEM TE AJUDAR NA REDAÇÃO 

Como você já sabe, há vários recursos argumentativos possíveis de serem utilizados, mas,             
certamente, o mais "queridinho" pelas bancas é o argumento de autoridade combinado com            
exemplos concretos da realidade social. Saber aplicar conceitos e reflexões de pensadores            
renomados faz toda a diferença em sua redação. Nesse sentido, entram as Ciências Humanas. 

Pode parecer um mero detalhe, porém há muitos candidatos que mandam bem na prova objetiva               
e descuidam da prova de redação e todo aquele tempo de estudo e dedicação vão embora... 

Então, como eu sempre digo aos meus alunos: porque não usar os conceitos e reflexões que vocês                 
aprendem em Filosofia, Geografia, História e Sociologia? Isso fará com que você mostre aos              
examinadores repertório sociocultural e o colocará mais perto de uma boa nota. 

 

 

- Prof., ajuda aí e dá algumas dicas de conceitos curingas! 

- Claro, pequeno gafanhoto, seguem alguns conceitos! 

 

✔ Indústria Cultural, de Adorno e Horkheimeir; 

✔ Sociedade Líquida, de Zygmunt Bauman; 

✔ Violência Simbólica, de Pierre Bourdieu; 

✔ Sociedade do Controle, de Deleuze; 

✔ Direitos Naturais, de John Locke; 

✔ Cidadania em Thomas Marshall; 

✔ Ética discursiva, de Habermas. 
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8. CURSO ESTRATÉGIA ENEM 

 

ENEM: Curso Completo clique AQUI 
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https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/enem-exame-nacional-do-ensino-medio/
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