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FILO 

FILOSOFIA ANTIGA 

 
901. (ENEM 2017)   
A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em 
que um infinitamente múltiplo é a origem; mas nele a determinação dos 
princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o 
que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por 
exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua 
concentração, formam aquilo que aparece como figura. 
 

HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.).  
Os pré-socrática: vida e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado). 
 
 
O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, 
segundo o qual o “princípio constitutivo das coisas” estava representado 
pelo(a)  
a) número, que fundamenta a criação dos deuses.    
b) devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.    
c) água, que expressa a causa material da origem do universo.    
d) imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.    
e) átomo, que explica o surgimento dos entes.    
   
902. (ENEM 2017)   
Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o contato de Sócrates 
paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção 
uma direção incomum: os temperamentais, como Alcibíades, sabem que 
encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque 
receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E sobretudo a 
esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. 
 
BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 
 
 
O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava 
na  
a) contemplação da tradição mítica.    
b) sustentação do método dialético.    
c) relativização do saber verdadeiro.    
d) valorização da argumentação retórica.    
e) investigação dos fundamentos da natureza.    
   
903. (ENEM 2017)   
Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele 
mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim; evidentemente tal 
fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, 
porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por 
determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das 
ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu 
estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode 
chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela 
que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais 
são as que cada cidadão deve aprender, e até que ponto; e vemos que até as 
faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, 
estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por 
outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a 

finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa 
finalidade será o bem humano. 
 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores.  
São Paulo: Nova Gunman 1991 (adaptado). 
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Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da pólis 
pressupõe que  
a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses.    
b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade.    
c) a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.    
d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir 

corretamente.    
e) a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem 

comum.    
   

904. (ENEM 2016)   
Texto I 
 
Fragmento B91: Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem 
substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição; mas pela 
intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. 
HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo: Abril Cultural, 1996 
(adaptado). 
 
 
Texto II 
 
Fragmento B8: São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, 
pois é compacto, inabalável e sem fim; não foi nem será, pois é agora um todo 
homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia 
gerar-se? 
PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 
 
 
Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se 
insere no campo das  
a) investigações do pensamento sistemático.     
b) preocupações do período mitológico.     
c) discussões de base ontológica.     
d) habilidades da retórica sofística.    
e) verdades do mundo sensível.    
   
905. (ENEM 2016)   
Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto; e que, da 
mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade; que os homens 
agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. 
Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não 
se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, 
precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. 
 
LAÉRCIO, D. Vidas e sentenças dos filósofos ilustres.  
Brasília: Editora UnB, 1988. 
 
 
O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por:  
a) Desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade.    
b) Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz.    
c) Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza.    
d) Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente.    
e) Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo.     

   
   
906. (ENEM 2015)   
A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a 
água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-
nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões: em primeiro lugar, porque 
essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em segundo lugar, 
porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela 
embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é 
um. 
 
NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos.  
São Paulo: Nova Cultural. 1999 
 
 
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os 
gregos?  
a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis 

em verdades racionais.    
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b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.    
c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas 
existentes.    
d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.    
e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no 
real.    
   
907. (ENEM 2015)   
Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam 
que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu 
entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido 
ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras 
não passavam de invenções humanas. 
 
RACHELS. J. Problemas da filosofia. Lisboa: Gradiva, 2009. 
 
 
O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República, de 
Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de  
a) determinações biológicas impregnadas na natureza humana.    
b) verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais.    
c) mandamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas.    
d) convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes.    
e) sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas.    
   
908. (ENEM 2014)   

 
 
No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. 
Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na 
qual o homem descobre a  
a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    
b) realidade inteligível por meio do método dialético.    
c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    
d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.    
e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.    
   
909. (ENEM 2014)   
Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não 
necessários; outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã 

opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não satisfeitos não são 
necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil 
obter sua satisfação ou parecem geradores de dano. 
 
EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. 
In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974. 
 
No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim  
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.    
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.    
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.    
d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.    
e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.    
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910. (ENEM 2013)   
A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do 
mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição 
existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a 
saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos estão 
presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a 
identificamos como felicidade. 
 
ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 
 
Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, 

Aristóteles a identifica como  
a) busca por bens materiais e títulos de nobreza.    
b) plenitude espiritual a ascese pessoal.    
c) finalidade das ações e condutas humanas.    
d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.    
e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.    
   
911. (ENEM 2012)   
Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de 
conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso 
estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material 
que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas 
irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se em sua mente. 
 
ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia. 
São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). 
 
O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial 
da Doutrina das Ideias de Platão (427–346 a.C.). De acordo com o texto, como 
Platão se situa diante dessa relação?  
a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas.    
b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles.    
c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são 

inseparáveis.    
d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação 

não.    
e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão.    
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FILOSOFIA MEDIEVAL  

 
912. (ENEM 2015)   
Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum 
dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio, 
que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não 
chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao 
porto; ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e 
ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do 
fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. 
Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. 
 
AQUINO. T. Do reino ou do governo dos homens: ao rei do Chipre. Escritos 
políticos de São Tomás de Aquino. Petrópolis: Vozes, 1995 (adaptado). 
 
 
No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como o regime de 

governo capaz de  
a) refrear os movimentos religiosos contestatórios.    
b) promover a atuação da sociedade civil na vida política.    
c) unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum.    
d) reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística.    
e) dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual.    
   
913. (ENEM 2012)   
TEXTO I 
 
Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que 
existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. 
Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar 
condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por feltragem e, ainda mais 
condensadas, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, 
transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, 
transforma-se em pedras. 
 
BURNET, J. A aurora da filosofia grega.  
Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006 (adaptado).  
 
TEXTO II 
 
Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como criador de todas as 
coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se 
nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos 
filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro 
elementos, como ensinam os Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. 
Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de 
aranha”. 
 
GILSON, E.; BOEHNER, P. História da Filosofia Cristã.  
São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado). 
 
Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a 
origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de 
Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em 
comum na sua fundamentação teorias que  
a) eram baseadas nas ciências da natureza.    
b) refutavam as teorias de filósofos da religião.    
c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas.    
d) postulavam um princípio originário para o mundo.    
e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas.    
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FILOSOFIA MODERNA  

 
914. (ENEM 2017)   
Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe 
muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão 
nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a 
tentação de fazer a promessa; mas tem ainda consciência bastante para 
perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros 
desta maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação 
seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e 
prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. 
 
KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes.  
São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
 
 
De acordo com a moral kantiana, a “falsa promessa de pagamento” 
representada no texto  
a) assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão 

participativa.    
b) garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida 

futura na terra.    
c) opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma 

universal.    
d) materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem 

justificar os meios.    
e) permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as 

pessoas envolvidas.    

 
   
915. (ENEM 2017)   
A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de agradar a Deus, 
muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de 
criar a maior quantidade de felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que 
fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a 
maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. 
 
RACHELS. J. Os elementos da filosofia moral, Barueri-SP; Manole. 2006. 
 
 

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma  
a) fundamentação científica de viés positivista.    
b) convenção social de orientação normativa.    
c) transgressão comportamental religiosa.    
d) racionalidade de caráter pragmático.    
e) inclinação de natureza passional.    
   
916. (ENEM 2016)   
Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória 
possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for 
capaz de resolver toda espécie de problemas; não nos tornaríamos filósofos, 
por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um 
juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter 
aprendido, não ciências, mas histórias. 
 
DESCARTES. R. Regras para a orientação do espírito.  
São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento, de 
modo crítico, como resultado da  
a) investigação de natureza empírica.    
b) retomada da tradição intelectual.    
c) imposição de valores ortodoxos.    
d) autonomia do sujeito pensante.    
e) liberdade do agente moral.     
   
917. (ENEM 2016)   
Vi os homens sumirem-se numa grande tristeza. Os melhores cansaram-se das 
suas obras. Proclamou-se uma doutrina e com ela circulou uma crença: Tudo é 
oco, tudo é igual, tudo passou! O nosso trabalho foi inútil; o nosso vinho 
tornou-se veneno; o mau olhado amareleceu-nos os campos e os corações. 
Secamos de todo, e se caísse fogo em cima de nós, as nossas cinzas voariam 
em pó. Sim; cansamos o próprio fogo. Todas as fontes secaram para nós, e o 
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mar retirou-se. Todos os solos se querem abrir, mas os abismos não nos 
querem tragar! 
 
NIETZSCHE. F. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Ediouro,1977. 
 
 
O texto exprime uma construção alegórica, que traduz um entendimento da 
doutrina niilista, uma vez que  
a) reforça a liberdade do cidadão.    
b) desvela os valores do cotidiano.    
c) exorta as relações de produção.    
d) destaca a decadência da cultura.    
e) amplifica o sentimento de ansiedade.     
   
918. (ENEM 2016)   
Sentimos que toda satisfação de nossos desejos advinda do mundo 
assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga 
amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna 
herdada: livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. 
 
SCHOPENHAUER, A. Aforismo para a sabedoria da vida.  
São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
 
O trecho destaca uma ideia remanescente de uma tradição filosófica 
ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociavelmente ligada à  
a) a consagração de relacionamentos afetivos.    
b) administração da independência interior.    
c) fugacidade do conhecimento empírico.    
d) liberdade de expressão religiosa.    
e) busca de prazeres efêmeros.    
   
919. (ENEM 2015)   
Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de 
compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os 
sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não 
fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que 
já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos 
capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, e 
podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é 
familiar. 
 
HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano.  

São Paulo: Abril Cultural, 1995. 
 
 
Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar 
que  
a) os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação.    
b) o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível.    
c) as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo 
acaso.    
d) os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na 
memória.    
e) as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos 
na empiria.    

 
   
920. (ENEM 2015)   
A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do corpo e do 
espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais 
forte de corpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando 
se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não 
é suficientemente considerável para que um deles possa com base nela 
reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. 
 
HOBBES, T. Leviatã. São Paulo Martins Fontes, 2003 
 
 
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens 
desejavam o mesmo objeto, eles  
a) entravam em conflito.    
b) recorriam aos clérigos.    
c) consultavam os anciãos.    
d) apelavam aos governantes.    
e) exerciam a solidariedade.    

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Filo & Sociologia  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

435 

   
921. (ENEM 2014)   
A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre 
perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes 
de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele 
está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, 
circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível 
entender humanamente as palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de 
um obscuro labirinto. 
 
GALILEI, G. “O ensaiador”. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de 
Galileu significava defender a  
a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média.    
b) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame 

matemático.    
c) oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia 

escolástica.    
d) importância da independência da investigação científica pretendida pela 

Igreja.    
e) inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da 

natureza.    
   
922. (ENEM 2014)   
É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio 
processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer 
certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela 
própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram 
anteriormente varridas por essa mesma dúvida. 
 
SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade.  
São Paulo: Moderna, 2001 (adaptado). 
 
Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia 
cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o(a)  
a) dissolução do saber científico.    
b) recuperação dos antigos juízos.    
c) exaltação do pensamento clássico.    
d) surgimento do conhecimento inabalável.    
e) fortalecimento dos preconceitos religiosos.    
   
923. (ENEM 2013)   
Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento 
tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da 
Modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. 
No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por 
pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não 
surgiu “de um prazer de poder”, “de um mero imperialismo humano”, mas da 
aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. 
 
CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae 
Studia. São Paulo, v. 2, n. 4, 2004 (adaptado). 
 
 
Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto 
iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o 

homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica 
consiste em  
a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas 

ainda existentes.    
b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar 

que outrora foi da filosofia.    
c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que 

almejam o progresso.    
d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os 

discursos éticos e religiosos.    
e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites 

aos debates acadêmicos.    
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924. (ENEM 2013)   
TEXTO I 
Há já de algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, 
recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois 
eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão mui 
duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha 
vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e 
começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. 
DESCARTES, R. Meditações concernentes à Primeira Filosofia. São Paulo: Abril 
Cultural, 1973 (adaptado). 
 
TEXTO II 
É de caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio 
processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer 
certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela 
própria dúvida, e não será seguramente nenhuma daquelas que foram 
anteriormente varridas por essa mesma dúvida. 
SILVA, F. L. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 
2001 (adaptado). 
 
A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a 
reconstrução radical do conhecimento, deve-se  
a) retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade.    
b) questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções.    
c) investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos.    
d) buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados.    
e) encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser 
questionados.    
   
925. (ENEM 2013)   
Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que 
amado. Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é 
difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de 
faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, 
que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e 
enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os 
bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas 
quando ele chega, revoltam-se. 
 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 
 
A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações 

sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser  
a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.    
b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na 
política.    
c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e 
inconstantes.    
d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus 
direitos naturais.    
e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.    
   
926. (ENEM 2013)   
Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o 
poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o 
mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três 
poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os 
crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, atuando de forma independente para a 
efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo 
exercer os referidos poderes concomitantemente. 
 
MONTESQUIEU, B. Do espírito das leis.  
São Paulo: Abril Cultural, 1979 (adaptado). 
 
A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para 
que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um 
modelo político em que haja  
a) exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas.    
b) consagração do poder político pela autoridade religiosa.    
c) concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas.    
d) estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo.    
e) reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um 
governante eleito.    
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927. (ENEM 2013)   
Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; 
porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que 
ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. 
Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas 
da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso 
conhecimento. 
 
KANT, I. Crítica da razão pura.  
Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 1994 (adaptado). 
 

O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução 
copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que  
a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.    
b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o 

ceticismo.    
c) revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a 

reflexão filosófica.    
d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias 

em relação aos objetos.    
e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são 

ambas recusadas por Kant.    
   
928. (ENEM 2013)   
O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a 
circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. O apartamento do 
inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do 
inspetor. A moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a 
instrução difundida; os encargos públicos aliviados; a economia assentada, 
como deve ser, sobre uma rocha; o nó górdio da Lei sobre os Pobres não 
cortado, mas desfeito — tudo por uma simples ideia de arquitetura! 
 
BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
 
Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que 
mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido 
preferencialmente por mecanismos  
a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê.    
b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da 

dominação sofrida.    
c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por 

meio da tortura física.    
d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como 

instrumento de controle.    
e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos 

benefícios gerais de se ter as próprias ações controladas.    
   
929. (ENEM 2012)   
TEXTO I 
 
Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de 
prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. 
 
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas.  
São Paulo: Abril Cultural, 1979. 
 

TEXTO II 
 
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo 
empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar: de que 
impressão deriva esta suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer 
impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. 
 
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento.  
São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado). 
 
Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do 
conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que 
Descartes e Hume  
a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um 

conhecimento legítimo.    
b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na 

reflexão filosófica e crítica.    
c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do 

conhecimento.    
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d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e 
aos sentidos.    
e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção 
do conhecimento.    
   
930. (ENEM 2012)   
Não ignoro a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no 
mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em 
nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas, e que ocorrem 
diariamente, as quais escapam à conjectura humana. Não obstante, para não 
ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a 
sorte decida metade dos nossos atos, mas [o livre-arbítrio] nos permite o 
controle sobre a outra metade. 
 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Brasília: EdUnB, 1979 (adaptado). 
 
Em O Príncipe, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. 
No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político 
e o humanismo renascentista ao  
a) valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu 
tempo.    
b) rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos.    
c) afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana.    
d) romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de 
aprendizagem.    
e) redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão.    
   
931. (ENEM 2012)   
É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a 
liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente 
o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer 
tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas 
proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. 
 
MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis.  
São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 (adaptado). 
 
A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito  
a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si 
mesmo.    
b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis.    
c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da 
submissão às leis.    

d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que 
ciente das consequências.    
e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores 
pessoais.    
   
932. (ENEM 2012)   
Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é 
culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento 
sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa 
menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas 
na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de 
outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema 
do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão 
grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de 
uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores 
durante toda a vida. 
 
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?  
Petrópolis: Vozes, 1985 (adaptado). 
 
Kant destaca no texto o conceito de Esclarecimento, fundamental para a 
compreensão do contexto filosófico da Modernidade. Esclarecimento, no 
sentido empregado por Kant, representa  
a) a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da 
maioridade.    
b) o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades 
eternas.    
c) a imposição de verdades matemáticas, com caráter objetivo, de forma 
heterônoma.    
d) a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de 
entendimento.    
e) a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela 
própria razão.    
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933. (ENEM 1999)   

(...) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma 

estrela fixa rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o 

centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda 

ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e 

com estes em redor do Sol. (...) Não duvido de que os matemáticos sejam da 

minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não 

superficialmente mas duma maneira aprofundada, das demonstrações que 

darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer 

contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), a que 

torçam o sentido, desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não 

devem ser julgadas senão por matemáticos. 

(COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium) 

 

Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que 

embarca em um navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve 

fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, 

experimente-o duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os 

mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira 

ciência se não passa por demonstrações matemáticas. 

(VINCI, Leonardo da. Carnets) 

 

O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o 

racionalismo moderno é  

a) a fé como guia das descobertas.    
b) o senso crítico para se chegar a Deus.    
c) a limitação da ciência pelos princípios bíblicos.    
d) a importância da experiência e da observação.    
e) o princípio da autoridade e da tradição.    
   

FILOSOFIA NEWS 

 
934. (ENEM 2016)   
Ser ou não ser – eis a questão. 
Morrer – dormir – Dormir! Talvez sonhar. Aí está o obstáculo! 
Os sonhos que hão de vir no sono da morte 
Quando tivermos escapado ao tumulto vital 
Nos obrigam a hesitar: e é essa a reflexão 
Que dá à desventura uma vida tão longa. 
 
SHAKESPEARE, W. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2007. 
 
 
Este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo ao 
enfatizar a tensão entre  
a) consciência de si e angústia humana.    
b) inevitabilidade do destino e incerteza moral.    
c) tragicidade da personagem e ordem do mundo.    
d) racionalidade argumentativa e loucura iminente.    
e) dependência paterna e impossibilidade de ação.    
   

935. (ENEM 2014)   
Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser 
concernidos por ela cheguem (ou possam chegar), enquanto participantes de 
um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. 
HABERMAS, J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989. 
 
Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo(a)  
a) liberdade humana, que consagra a vontade.    
b) razão comunicativa, que requer um consenso.    
c) conhecimento filosófico, que expressa a verdade.    
d) técnica científica, que aumenta o poder do homem.    
e) poder político, que se concentra no sistema partidário.    
   
936. (ENEM 2017)   
O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir 
de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A 
legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas 
ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. 
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Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de 
ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a decisão. 
 
VITALE. D. Jürgen Habermas, modernidade e democracia deliberativa. 
Cadernos do CRH (UFBA), v. 19, 2006 (adaptado). 
 
 
O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer 
processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que 
isso aconteça o(a)  
a) participação direta periódica do cidadão.     
b) debate livre e racional entre cidadãos e Estado.     
c) interlocução entre os poderes governamentais.     
d) eleição de lideranças políticas com mandatos temporários.     
e) controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos.     
   
 
937. (ENEM 2016)   
Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de 
pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido 
para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do 
mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para 
entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da 
ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os 
setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. 
 
ADORNO, T HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
 
 
A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do 
texto, é um(a)  
a) legado social.    
b) patrimônio político.    
c) produto da moralidade.    
d) conquista da humanidade.    
e) ilusão da contemporaneidade.    
 
938. (ENEM 2016)   
A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se 
associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça 
física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na 
sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do 

homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria 
ação. O novo continente da práxis coletiva que adentramos com a alta 
tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. 
 
JONAS. H. O princípio da responsabilidade.  
Rio de Janeiro: Contraponto; Editora PUC-Rio, 2011 (adaptado). 
 
 
As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a 
necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo 
objetivo consiste em garantir o(a)  
a) pragmatismo da escolha individual.    
b) sobrevivência de gerações futuras.     
c) fortalecimento de políticas liberais.    
d) valorização de múltiplas etnias.     
e) promoção da inclusão social.    

 
939. (ENEM 2014)   
Panayiotis Zavos “quebrou” o último tabu da clonagem humana – transferiu 
embriões para o útero de mulheres, que os gerariam. Esse procedimento é 
crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possuía um laboratório 
secreto, no qual fazia seus experimentos. “Não tenho nenhuma dúvida de que 
uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que 
irá criá-la, mas vai acontecer”, declarou Zavos. “Se nos esforçarmos, 
podemos ter um bebê clonado daqui a um ano, ou dois, mas não sei se é o 
caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. 
Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo.” 
 
CONNOR, S. Disponível em: www.independent.co.uk.  
Acesso em: 14 ago. 2012 (adaptado). 
 
A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da 
bioética que, entre outras questões, dedica-se a  
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a) refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos 
do homem.    

b) legitimar o predomínio da espécie humana sobre as demais espécies 
animais no planeta.    

c) relativizar, no caso da clonagem humana, o uso dos valores de certo e 
errado, de bem e mal.    

d) legalizar, pelo uso das técnicas de clonagem, os processos de reprodução 
humana e animal.    

e) fundamentar técnica e economicamente as pesquisas sobre células-tronco 
para uso em seres humanos.    

   
940. (ENEM 2013)   

Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma 
passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da 
Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente, esperando a 
ressurreição. Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda 
contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação 
aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. 
 
DUBY, G. Ano 1000 ano 2000 na pista dos nossos medos.  
São Paulo: Unesp, 1998 (adaptado). 
 
 
Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o 
autor considera que houve um processo de  
a) mercantilização das crenças religiosas.    
b) transformação das representações sociais.    
c) disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã.    
d) diminuição da distância entre saber científico e eclesiástico.    
e) amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna.    
   
941. (ENEM 2012)   
Nossa cultura lipofóbica muito contribui para a distorção da imagem corporal, 
gerando gordos que se veem magros e magros que se veem gordos, numa 
quase unanimidade de que todos se sentem ou se veem ”distorcidos“. 
Engordamos quando somos gulosos. É pecado da gula que controla a relação 
do homem com a balança. Todo obeso declarou, um dia, guerra à balança. 
Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita cuja, visando adequar-se 
às necessidades para as quais ela aponta. 
 
FREIRE, D. S. Obesidade não pode ser pré-requisito.  
Disponível em: http://gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012 (adaptado). 
 
O texto apresenta um discurso de disciplinarização dos corpos, que tem como 
consequência  
a) a ampliação dos tratamentos médicos alternativos, reduzindo os gastos com 

remédios.    
b) a democratização do padrão de beleza, tornando-o acessível pelo esforço 

individual.    
c) o controle do consumo, impulsionando uma crise econômica na indústria de 

alimentos.    
d) a culpabilização individual, associando obesidade à fraqueza de caráter.    
e) o aumento da longevidade, resultando no crescimento populacional.    
   
942. (ENEM 2011)   
O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, 
mas vive sob o espectro da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse 

resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais 
com a Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida nação fictícia de 
Lima Barreto) 
 
FRAGA, P. Ninguém é inocente. Folha de S. Paulo. 4 out. 2009 (adaptado). 
 
O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral 
constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são  
a) decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas.    
b) parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação.    
c) amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las 

integralmente.    
d) criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se 

submeter.    
e) cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas 

jurídicas.    
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943. (ENEM 2010)   
Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito substancial, 
soberano e absolutamente livre, nem um sujeito empírico puramente natural. 
Ele é simultaneamente os dois, na medida em que é um sujeito histórico-
social. Assim, a ética adquire um dimensionamento político, uma vez que a 
ação do sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social 
coletiva. 
Desse modo, a ética se entrelaça, necessariamente, com a política, entendida 
esta como a área de avaliação dos valores que atravessam as relações sociais 
e que interliga os indivíduos entre si. 
 
SEVERINO. A. J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992 (adaptado). 
 
O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo de formação da ética na 
sociedade contemporânea, ressalta  
a) os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-partidárias.    
b) o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos.    
c) a sistematização de valores desassociados da cultura.    
d) o sentido coletivo e político das ações humanas individuais.    
e) o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos democraticamente.    
   
944. (ENEM 2010)   

 
 
Democracia: “regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, 
pertence ao conjunto dos cidadãos.” 
 
JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionario Basico de Filosofia.  
Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
 
 
Uma suposta “vacina” contra o despotismo, em um contexto democrático, 
tem por objetivo  
a) impedir a contratação de familiares para o serviço público.    
b) reduzir a ação das instituições constitucionais.    
c) combater a distribuição equilibrada de poder.    
d) evitar a escolha de governantes autoritários.    
e) restringir a atuação do Parlamento.    
   
 
 
945. (ENEM 2017)   
Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas 
que em suas relações mútuas reconhecem certas regras de conduta como 
obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma 
sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover 
o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por 
uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual 
todos aceitam, e sabem que os outros aceitam, o mesmo princípio de justiça. 
 
RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997 (adaptado). 
 
 
A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual aspecto do 
pensamento moderno?  
a) A relação entre liberdade e autonomia do Liberalismo.     
b) A independência entre poder e moral do Racionalismo.     
c) A convenção entre cidadãos e soberano de Absolutismo.     
d) A dialética entre indivíduo e governo autocrata do idealismo.     
e) A contraposição entre bondade e condição selvagem do Naturalismo.     
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SOCIOLOGIA 
AS TEORIAS 

 
946. (ENEM 2016)   
A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses 
filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita 
do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas 
as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. 
Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode 
chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, 
generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de 
nenhum tipo de prova. 
 

DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia.  
São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 
 
O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia 
com base na  
a) vinculação com a filosofia como saber unificado.    
b) reunião de percepções intuitivas para demonstração.    
c) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.    
d) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.    
e) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.    
     

947. (ENEM 2015)   
A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento 
maior e geral das condições sob as quais vivemos. Significa a crença em que, 
se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não 
há forças misteriosas incalculáveis; podemos dominar todas as coisas pelo 
cálculo. 
 

WEBER, M. A ciência como vocação. In: GERTH, H., MILLS, W. (Org.). Max 
Weber: ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado). 

 
 
Tal como apresentada no texto, a proposição de Max Weber a respeito do 
processo de desencantamento do mundo evidencia o(a)  
a) progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo.    
b) extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo.    
c) emancipação como consequência do processo de racionalização da vida.    
d) afastamento de crenças tradicionais como uma característica da 

modernidade.    
e) fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência.    
   
948. (ENEM 2015)   
Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o 
modo de falar e de pensar que lhe são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo; 
pensa à maneira de seu grupo. Encontra a sua disposição apenas 
determinadas palavras e significados. Estas não só determinam, em grau 
considerável, as vias de acesso mental ao mundo circundante, mas também 
mostram, ao mesmo tempo, sob que ângulo e em que contexto de atividade os 
objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. 
 

MANNHEIM, K. Ideologia e utopia. Porto Alegre: Globo, 1950 (adaptado). 
 
 
Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento 
de Karl Mannheim defende que o(a)  
a) conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente.    
b) submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo.    
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c) divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais.    
d) educação formal determina o conhecimento do idioma.    
e) domínio das línguas universaliza o conhecimento.    

 

DIVERSOS DE DIVERSIDADE 

 
FORMAÇÃO DA SOCIEDADE MODERNA 
   
949. (ENEM 2016)   
Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor 
– mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que 
sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula 
todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade: nesse 
sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é 
uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade. 
 
BERMAN. M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. 

São Paulo: Cia. das Letras. 1986 (adaptado). 
 
O texto apresenta uma interpretação da modernidade que a caracteriza como 
um(a)  
a) dinâmica social contraditória.    
b) interação coletiva harmônica.    
c) fenômeno econômico estável.    
d) sistema internacional decadente.    
e) processo histórico homogeneizador.    
   

COMUNIDADE E CIDADANIA 
 
950. (ENEM 2016)   
Texto I 
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Texto II 
 
Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres 
 

Até hoje, cerca de 350  astronautas americanos já estiveram no espaço, 

enquanto as mulheres não chegam a ser um terço desse número. Após o 

anúncio da turma composta 50%  por mulheres, alguns internautas 

escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes 
sociais. 

Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016. 
 
 
A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia 
de 2016 mostra a  
a) elitização da carreira científica.    
b) qualificação da atividade doméstica.    
c) ambição de indústrias patrocinadoras.    
d) manutenção de estereótipos de gênero.     
e) equiparação de papéis nas relações familiares.    
  
 
 
951. (ENEM 2016)   
A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem 
deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um 
acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista 
desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da 
política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e 
resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de 
deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela 
recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais 
justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez 
de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder 
existentes ou delas se beneficia. 

 
YOUNG. I. M. Desafios ativistas à democracia deliberativa. Revista Brasileira de 

Ciência Política. n. 13. jan.-abr. 2014. 
 
 
As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista 
apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente,  

a) a decisão da maioria e a uniformização de direitos.    
b) a organização de eleições e o movimento anarquista.    
c) a obtenção do consenso e a mobilização das minorias.    
d) a fragmentação da participação e a desobediência civil.    
e) a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade.    
 
 
952. (ENEM 2015)   
Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está 
esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar 
fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por 
isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o 
único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, 
superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo 
temas e tarefas de sua época. 
 

FREIRE. P. Educação como prática da liberdade.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2011. 

 
 
Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da 
realidade atual será obtida pelo(a)  
a) desenvolvimento do pensamento autônomo.    
b) obtenção de qualificação profissional.    
c) resgate de valores tradicionais.    
d) realização de desejos pessoais.    
e) aumento da renda familiar.    
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953. (ENEM 2015)   
Ninguém nasce mulher; torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; 
é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o 
macho e o castrado que qualificam o feminino. 

 
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 

 
 
Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para 
estruturar um movimento social que teve como marca o(a)  
a) ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.    
b) pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho.    
c) organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero.    
d) oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos.    
e) estabelecimento de políticas governamentais para promover ações 
afirmativas.    
   
954. (ENEM 2015)   
Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes 
tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos vinte anos foi no plano da 
reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas 
da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do 
Regime Militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para 
a cultura do país, do preenchimento de vazios na condução da luta pela 
redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam 
diretamente com a população e com o Estado. 
 

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

 
 
No processo da redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais 
contribuíram para  
a) diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados.    
b) tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos 
eleitorais.    
c) difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta 
política.    
d) ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores com os 
sindicatos.    
e) fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado.    
   

955. (ENEM 2015)  
 Em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é 
compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e 
até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os 
indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e 
relações pessoais, embora por vezes precárias, e, de outro lado, as lutas 
entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo 
incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa 
época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do 
passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das 
qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. 
 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
 
 
Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se,segundo a análise 
do historiador, na  
a) rigidez das normas jurídicas.    
b) prevalência dos interesses privados.    
c) solidez da organização institucional.    
d) legitimidade das ações burocráticas.    
e) estabilidade das estruturas políticas.    
   
956. (ENEM 2014)   
Parecer CNE/CP nº 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre 
outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no 
sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de 
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos 
orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial — descendentes de africanos, 
povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos — para interagirem 
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na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente tenham 
seus direitos garantidos. 
 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Disponível em: www.semesp.org.br. 
Acesso em: 21 nov. 2013 (adaptado). 

 
A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e 
associa o princípio da inclusão social a  
a) práticas de valorização identitária.    
b) medidas de compensação econômica.    
c) dispositivos de liberdade de expressão.    
d) estratégias de qualificação profissional.    

e) instrumentos de modernização jurídica.    
   
957. (ENEM 2014)   
Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o 
nascimento da cidade na Grécia antiga: a redação das leis. Ao escrevê-las, não 
se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem 
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1992 (adaptado). 

 
Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, ainda vigente no 
mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio:  
a) Isonomia – igualdade de tratamento aos cidadãos.    
b) Transparência – acesso às informações governamentais.    
c) Tripartição – separação entre os poderes políticos estatais.    
d) Equiparação – igualdade de gênero na participação política.    
e) Elegibilidade – permissão para candidatura aos cargos públicos.    
 

-SOCIOLOGIA DA CULTURA  

 
958. (ENEM 2013)  
 No final do século XIX, as Grandes Sociedades carnavalescas alcançaram 
ampla popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um 
pretensioso objetivo em relação à comemoração carnavalesca em si mesma: 
com seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas da cidade, 
pretendiam abolir o entrudo (brincadeira que consistia em jogar água nos 
foliões) e outras práticas difundidas entre a população desde os tempos 
coloniais, substituindo-os por formas de diversão que consideravam mais 
civilizadas, inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia 
disposto a abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das 
sociedades. O entrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia 
coexistir perfeitamente com os desfiles. 
 

PEREIRA, C. S. Os senhores da alegria: a presença das mulheres nas Grandes 
Sociedades carnavalescas cariocas em fins do século XIX. In: CUNHA, M. C. P. 

Carnavais e outras frestas: ensaios de história social da cultura. Campinas: 
Unicamp; Cecult, 2002 (adaptado). 

 
Manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história, 
sendo constantemente reinventadas ao longo do tempo. A atuação das 
Grandes Sociedades, descrita no texto, mostra que o carnaval representava 
um momento em que as  
a) distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração.    
b) aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização da festa fora dos 

clubes.    
c) liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas.    
d) tradições populares se transformavam em matéria de disputas sociais.    
e) perseguições policiais tinham caráter xenófobo por repudiarem tradições 

estrangeiras.    

 
 
959. (ENEM 2014)   
Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro 
 
O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta 
quinta-feira (15) como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho 
Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O 
veredicto foi dado em reunião do conselho realizada no Museu de Artes e 
Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do Iphan e do conselho ressaltou que 
a técnica de fabricação artesanal do queijo está “inserida na cultura do que é 
ser mineiro”.  
Folha de S. Paulo, 15 maio 2008. 
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Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma 
categoria citada no texto está representado em:  

a)     

b)    c)     

d)     
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e)     

 
   
960. (ENEM 2013)   
Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos 
cavalos; depois destes, marchava o Embaixador do Rei do Congo 
magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao Senado que a vinda do 
Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas 
do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza.  
 

“Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro”, Bahia apud DEL PRIORE, M. 
Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI JR., R. Um olhar sobre as 

festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado). 

 
Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do Congo evidencia 
um processo de  
a) exclusão social.    
b) imposição religiosa.    
c) acomodação política.    
d) supressão simbólica.    
e) ressignificação cultural.    
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IDENTIDADE CULTURAL E DIVERSIDADE CULTURAL 
 
 961. (ENEM 2017)   

 
 
A fotografia, datada de 1860, é um indício da cultura escravista no Brasil, ao 
expressar a  
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a) ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, 
desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos 
senhores.    

b) integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família 
como pilar da sociedade imperial.    

c) melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, 
associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos.    

d) esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o 
trabalho da mulher na educação letrada dos infantes.    

e) distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre 
estratos sociais como meio para superar a mestiçagem.    

   

962. (ENEM 2017)   
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: www.planalto.gov. br. Acesso em: 27 abr. 2017. 
 
 
A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo 
tem em vista a vinculação histórica fundamental entre  
a) etnia e miscigenação racial.     
b) sociedade e igualdade jurídica.     
c) espaço e sobrevivência cultural.     
d) progresso e educação ambiental.     
e) bem-estar e modernização econômica.     
   
963. (ENEM 2017)   
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Elaborada em 1969, a releitura contida na Figura 2 revela aspectos de uma 
trajetória e obra dedicada à  
a) valorização de uma representação tradicional da mulher.     
b) descaracterização de referências do folclore nordestino.    
c) fusão de elementos brasileiros à moda da Europa.     
d) massificação do consumo de uma arte local.     
e) criação de uma estética de resistência.     
   
 964. (ENEM 2014)  LINOTIPOS  
 
O Museu da Imprensa exibe duas linotipos. Trata-se de um tipo de máquina 
de composição de tipos de chumbo, inventada em 1884 em Baltimore, nos 
Estados Unidos, pelo alemão Ottmar Mergenthaler. O invento foi de grande 
importância por ter significado um novo e fundamental avanço na história das 
artes gráficas. A linotipia provocou, na verdade, uma revolução porque 
venceu a lentidão da composição dos textos executada na tipografia 
tradicional, em que o texto era composto à mão, juntando tipos móveis um 
por um. Constituía-se, assim, no principal meio de composição tipográfica até 
1950. A linotipo, a partir do final do século XIX, passou a produzir impressos 
a baixo custo, o que levou informação às massas, democratizou a informação. 
Promoveu uma revolução na educação. Antes da linotipo, os jornais e revistas 
eram escassos, com poucas páginas e caros. Os livros didáticos eram também 
caros, pouco acessíveis.  
 
Disponível em: http://portal.in.gov.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 
 
O texto apresenta um histórico da linotipo, uma máquina tipográfica 
inventada no século XIX e responsável pela dinamização da imprensa. Em 
termos sociais, a contribuição da linotipo teve impacto direto na  
a) produção vagarosa de materiais didáticos.    
b) composição aprimorada de tipos de chumbo.    
c) montagem acelerada de textos para impressão.    
d) produção acessível de materiais informacionais.    
e) impressão dinamizada de imagens em revistas.    
   
 965. (ENEM 2014)   
No Brasil, a origem do funk e do hip-hop remonta aos anos 1970, quando da 
proliferação dos chamados “bailes black” nas periferias dos grandes centros 
urbanos. Embalados pela black music americana, milhares de jovens 
encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes 
inexistente. Em cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se 
equipes de som que promoviam bailes onde foi se disseminando um estilo que 
buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e 

nos penteados. No Rio de Janeiro ficou conhecido como “Black Rio”. A 
indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de “equipe” com as 
músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. 
 
DAYRELL, J. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da 
juventude. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
 
A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de  
a) lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas.    
b) entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional.    
c) subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes.    
d) afirmação de identidade dos jovens que a praticam.    
e) reprodução da cultura musical norte-americana.    
   
 966. (ENEM 2017)   
Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com 
frequência, evoluíram desse modo ao longo de séculos. Outras sociedades se 
tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas 
incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. 
 
GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 
 
Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o 
modelo de sociedade descrito demanda, simultaneamente,  
a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.     
b) universalização de direitos e respeito à diversidade.     
c) segregação do território e estímulo ao autogoverno.     
d) políticas de compensação e homogeneização do idioma.     
e) padronização da cultura e repressão aos particularismos.     
   
 967. (ENEM 2017)   
A participação da mulher no processo de decisão política ainda é 
extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente 
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do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um 
deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as 
mulheres estão em geral sub-representadas nos órgãos do poder, pois a 
proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. 
 
TABAK, F. Mulheres públicas: participação política e poder. Rio de Janeiro: 
Letra Capital, 2002. 
 
No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro 
de sub-representação tem envolvido a implementação, pelo Estado, de  
a) leis de combate à violência doméstica.    
b) cotas de gênero nas candidaturas partidárias.     

c) programas de mobilização política nas escolas.     
d) propagandas de incentivo ao voto consciente.     
e) apoio financeiro às lideranças femininas.     
   
968. (ENEM 2015)   
Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por 
imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do 
espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento 
técnico: amplitude do espelhamento e da atenção pública. Aparecer é então 
mais do que ser; o sujeito é famoso porque é falado. Nesse âmbito, a lógica 
circulatória do mercado, ao mesmo tempo que acena democraticamente para 
as massas com os supostos “ganhos distributivos” (a informação ilimitada, a 
quebra das supostas hierarquias culturais), afeta a velha cultura disseminada 
na esfera pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, 
tanto falar e ser falado quanto ser visto são índices do desejo de 
“espelhamento”. 
 
SODRÉ, M. Disponível em: http://alias.estadao.com.br.  
Acesso em: 9 fev. 2015 (adaptado). 
 
A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza  
a) a prática identitária autorreferente.    
b) a dinâmica política democratizante.    
c) a produção instantânea de notícias.    
d) os processos difusores de informações.    
e) os mecanismos de convergência tecnológica.    
   
 969. (ENEM 2013)   
A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, 
mas de muito sucesso, como Um príncipe em Nova York e Ace Ventura: um 
maluco na África; em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e 
rituais de desenho animado. A animação O rei Leão, da Disney, o mais bem-
sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com 
elenco de seres humanos. 
 
LEIBOWITZ, E. “Filmes de Hollywood sobre África ficam no clichê”.  
Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 17 abr. 2010. 
 
 
A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de 
uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e 
negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano:  
a) A história e a natureza.    
b) O exotismo e as culturas.    
c) A sociedade e a economia.    

d) O comércio e o ambiente.    
e) A diversidade e a política.    
   
 970. (ENEM 2013)   
A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é 
próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não 
se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo 
nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que 
se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. 
 
MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo 
Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988. 
 
Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, 
como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas  
a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.    
b) perderam a relação com o seu passado histórico.    
c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica 

brasileira.    
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d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil 
atual.    
e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos 
europeus.    
   
971. (ENEM 2013)   
Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição 
de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações 
homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos Illinois. Gays 
e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum 
político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam 
posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores 
para seus semelhantes. 
 
ROSS, A. “Na máquina do tempo”. Época, ed. 766, 28 jan. 2013. 
 
A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição 
necessária a  
a) ampliação da noção de cidadania.    
b) reformulação de concepções religiosas.    
c) manutenção de ideologias conservadoras.    
d) implantação de cotas nas listas partidárias.    
e) alteração da composição étnica da população.    
   
 972. (ENEM 2013)   
Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, 
oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. 
No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e 
adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de 
um mestre “marcante” ou “marcador”, pois é quem determina as figurações 
diversas que os dançadores desenvolvem. Observa-se a constância das 
seguintes marcações: “Tour”, “En avant”, “Chez des dames”, “Chez des 
chevaliê”, “Cestinha de flor”, “Balancê”, “Caminho da roça”, “Olha a chuva”, 
“Garranchê”, “Passeio”, “Coroa de flores”, “Coroa de espinhos” etc. 
No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações: surgem 
novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações 
substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição, que sustenta os 
festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. 
 
CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro.  
Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1976. 
 
As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do 

nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por  
a) possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por 
isso, identificar uma nação ou região.    
b) abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões 
distintas de uma mesma nação.    
c) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo, também, 
considerada dança-espetáculo.    
d) necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país 
de origem.    
e) acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros 
musicais.    
   
 973. (ENEM 2012)   
Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, 
a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das Igrejas e 
das comunidades religiosas, as normas do direito penal (por exemplo, quanto 
ao aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, por 
exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a 
aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e 
privada — em tudo isso reflete-se amiúde apenas o autoentendimento ético-
político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por 
causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma 
comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos 
para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias 
desprezadas contra a cultura da maioria. 
 
HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política.  
São Paulo: Loyola, 2002. 
 
A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por 
Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida 
em que se alcança  

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/Filo & Sociologia  

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

455 

a) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos 
na condição da sua concentração espacial, num tipo de independência 
nacional.    

b) a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de 
diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em 
torno da coesão de uma cultura política nacional.    

c) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos 
de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que 
estarão vinculados à coerção do melhor argumento.    

d) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham 
condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da 
harmonia da política nacional.    

e) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou 
distintas convenções de comportamento, para compor a arena política a ser 
compartilhada.    

   
974. (ENEM 2011)   
Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os 
efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito a 
crianças - o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas 
passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse 
comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o 
impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das 
notícias exibidas na televisão. 
 
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
O texto indica que existe uma significava produção científica sobre os impactos 
socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, 
são as mais vulneráveis a essas influências, porque  
a) codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da 

observação.    
b) adquirem conhecimentos variados que incentivam o processo de interação 

social.    
c) interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão 

crítica.    
d) observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no 

respeito.    
e) apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis.    
   
 975. (ENEM 2010)   
Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na 
miséria? 
Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos 
vestem? 
Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas 
ingratos que exploram vosso suor — ah, que bebem vosso sangue? 
 
SHELLEY. “Os homens da Inglaterra’. Apud HUBERMAN, L. In: História da 
Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
 
A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley (1792-
1822) registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente 
classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição 
está identificada  
a) na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões.    
b) no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas 

indústrias.    
c) na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado.    
d) no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade.    
e) na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam.    
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 976. (ENEM 2002)  
A tabela refere-se a um estudo realizado entre 1994 e 1999 sobre violência 
sexual com pessoas do sexo feminino no Brasil. 
 

Levantamento dos casos de violência sexual por faixa etária 

Tipificação do 
agressor 
identificado 

Crianças Adolescentes Adultas 

Quantidade %  Quantidade %  Quantidade %  

Pai biológico 13  21,7  21  13,9  6  6  

Padrasto 10  16,7  16  10,6  0  0  

Pai adotivo 1  1,6  0  0  0  0  

Tio 7  11,6  14  9,4  1  1,4  

Avô 6  10,0  0  0  1  1,4  

Irmão 0  0  7  4,6  0  0  

Primo 0  0  5  3,4  1  1,4  

Vizinho 10  16,7  42  27,8  19  27,9  

Parceiro e ex-
parceiro 

- - 13  7,5  17  25,2  

Conhecido 
(trabalho) 

- - 8  5,3  5  7,3  

Outro 
conhecido 13  21,7  25  16,5  18  26,5  

TOTAL 60  100  151 100  68  100  

(-) Não aplicável Fonte: Jornal da Unicamp, Nº 162. Maio 2001. 
 
 
A tabela refere-se a um estudo realizado entre 1994 e 1999 sobre violência 
sexual com pessoas do sexo feminino no Brasil. 
 
A partir dos dados da tabela e para o grupo feminino estudado, são feitas as 
seguintes afirmações: 
 
I. A mulher não é poupada da violência sexual doméstica em nenhuma das 
faixas etárias indicadas. 
II. A maior parte das mulheres adultas é agredida por parentes 
consanguíneos. 
III. As adolescentes são vítimas de quase todos os tipos de agressores. 

IV. Os pais, biológicos, adotivos e padrastos, são autores de mais de 1 3  dos 

casos de violência sexual envolvendo crianças. 
 
É verdadeiro apenas o que se afirma em  
a) I e III.    
b) I e IV.    
c) II e IV.    
d) I, III e IV.    

e) II, III e IV.    
 
977. (ENEM 2015)   
Quanto ao “choque de civilizações”, é bom lembrar a carta de uma menina 
americana de sete anos cujo pai era piloto na Guerra do Afeganistão: ela 
escreveu que – embora amasse muito seu pai – estava pronta a deixá-lo 
morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas 
palavras, elas foram entendidas como manifestação “normal” de patriotismo 
americano; vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma 
menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas 
palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã – não é necessário pensar 
muito sobre qual teria sido a nossa reação. 
 
ZIZEK. S. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo: Bom Tempo. 2003. 
 
 
A situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do(a)  
a) prática da diplomacia.    
b) exercício da alteridade.    
c) expansão da democracia.    
d) universalização do progresso.    
e) conquista da autodeterminação.    
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MOVIMENTOS SOCIAIS  

 
   
978. (ENEM 2013)   

 
 
O artista gráfico polonês Pawla Kuczynskiego nasceu em 1976 e recebeu 
diversos prêmios por suas ilustrações. 
Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuczynskiego usa sua arte para  
a) difundir a origem de marcantes diferenças sociais.    
b) estabelecer uma postura proativa da sociedade.    
c) provocar a reflexão sobre essa realidade.    
d) propor alternativas para solucionar esse problema.    
e) retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo.    
   
979. (ENEM 2013)   
TEXTO I 
 

Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança; ela lê romances, além 
de desperdiçar o tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda; 
passa horas no toucador a arrumar o seu complicado penteado; um número 
igual de horas praticando piano e mais outra na sua aula de francês ou de 
dança. 

 
Comentário do Padre Lopes da Gama acerca dos costumes femininos [1839] 

apud SILVA, T. V. Z.Mulheres, cultura e literatura brasileira. Ipotesi — Revista 
dos Estudos Literários, Juiz de Fora, v. 2. n. 2, 1998. 

 
 
TEXTO II 
 
As janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas, 
positivas; mas eram, pelo aspecto e pelo seu destino, grande gaiolas, onde os 
pais e maridos zelavam, sonegadas à sociedade, as filhas e as esposas. 

MACEDO, J.M. “Memória da Rua do Ouvidor [1878]”. Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 20 maio 2013 (adaptado). 

 
A representação social do feminino comum aos dois textos é o(a)  
a) submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família.    
b) acesso aos produtos de beleza, decorrência da abertura dos portos.    
c) ampliação do espaço de entretenimento, voltado às distintas classes sociais.    
d) proteção da honra, medida pela disputa masculina em relação às damas da 

corte.    
e) valorização do casamento cristão, respaldado pelos interesses vinculados à 

herança.    
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O PODER 

 
980. (ENEM 2016)   
Texto I 
 
Mais de 50 mil refugiados entraram no território húngaro apenas no primeiro 
semestre de 2015. Budapeste lançou os “trabalhos preparatórios” para a 
construção de um muro de quatro metros de altura e 175  ao longo de sua 
fronteira com a Sérvia, informou o ministro húngaro das Relações Exteriores. 
“Uma resposta comum da União Europeia a este desafio da imigração é muito 
demorada, e a Hungria não pode esperar. Temos que agir”, justificou o 
ministro. 
 

Disponível em: www.portugues.rfi.fr. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 
 
 

Texto II 
 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) critica as 
manifestações de xenofobia adotadas pelo governo da Hungria. O país foi 
invadido por cartazes nos quais o chefe do executivo insta os imigrantes a 
respeitarem as leis e a não “roubarem” os empregos dos húngaros. Para o 
ACNUR, a medida é surpreendente, pois a xenofobia costuma ser instigada 
por pequenos grupos radicais e não pelo próprio governo do país. 
 
Disponível em: http://pt.euronews.com. Acesso em: 19 jun. 2015 (adaptado). 
 
 
O posicionamento governamental citado nos textos é criticado pelo ACNUR 
por ser considerado um caminho para o(a)  
a) alteração do regime político.    
b) fragilização da supremacia nacional.    
c) expansão dos domínios geográficos.    
d) cerceamento da liberdade de expressão.    
e) fortalecimento das práticas de discriminação.    
   
 
 
981. (ENEM 2013)   
Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus 
dois líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir seu papel de vanguarda na 
música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em 
lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos 
baianos com a “retomada da linha evolutória”, instituiu-se nos meios de 
comunicação e na indústria do lazer uma nova era musical. 
 

TINHORÃO, J. R. Pequena história da música popular: da modinha ao 
tropicalismo. São Paulo: Art, 1986 (adaptado). 

 
A nova era musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou 
a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está 
representado pela obra cujo trecho da letra é:  
a) A estrela d’alva / No céu desponta / E a lua anda tonta / Com tamanho 
esplendor. (As pastorinhas, Noel Rosa e João de Barro)    
b) Hoje / Eu quero a rosa mais linda que houver / Quero a primeira estrela 
que vier / Para enfeitar a noite do meu bem. (A noite do meu bem, Dolores 
Duran)    
c) No rancho fundo / Bem pra lá do fim do mundo / Onde a dor e a saudade / 
Contam coisas da cidade. (No rancho fundo, Ary Barroso e Lamartine Babo)    
d) Baby Baby / Não adianta chamar / Quando alguém está perdido / 
Procurando se encontrar. (Ovelha negra, Rita Lee)    

e) Pois há menos peixinhos a nadar no mar / Do que os beijinhos que eu darei 
/ Na sua boca. (Chega de saudade, Tom Jobim e Vinicius de Moraes)    
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982. (ENEM 2016)   
Não estou mais pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais 
acentuado quando estou lendo. Mergulhar num livro, ou num longo artigo, 
costumava ser fácil. Isso raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção 
começa a divagar depois de duas ou três páginas. Creio que sei o que está 
acontecendo. Por mais de uma década venho passando mais tempo on-line, 
procurando e surfando e algumas vezes acrescentando informação à grande 
biblioteca da internet. A internet tem sido uma dádiva para um escritor como 
eu. Pesquisas que antes exigiam dias de procura em jornais ou na biblioteca 
agora podem ser feitas em minutos. Como disse o teórico da comunicação 
Marshall McLuhan nos anos 60, a mídia não é apenas um canal passivo para o 
tráfego de informação. Ela fornece a matéria, mas também molda o processo 

de pensamento. E o que a net parece fazer é pulverizar minha capacidade de 
concentração e contemplação. 
 
CARR. N. “Is Google making us stupid?”. Disponível em: www.theatlantic.com. 

Acesso em: 17 fev. 2013 (adaptado). 
 
 
Em relação à internet, a perspectiva defendida pelo autor ressalta um 
paradoxo que se caracteriza por  
a) associar uma experiência superficial à abundância de informações.    
b) condicionar uma capacidade individual à desorganização da rede.    
c) agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo.     
d) aproximar uma mídia inovadora à passividade da recepção.    
e) equiparar uma ferramenta digital à tecnologia analógica.    
   
 
983. (ENEM 2016)   
Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de 
pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza de sentido 
para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do 
mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para 
entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da 
ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os 
setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. 
 

ADORNO, T HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

 
 
A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do 
texto, é um(a)  
a) legado social.    
b) patrimônio político.    
c) produto da moralidade.    
d) conquista da humanidade.    
e) ilusão da contemporaneidade.    
   
   
984. (ENEM 2017)   
A grande maioria dos países ocidentais democráticos adotou o Tribunal 
Constitucional como mecanismo de controle dos demais poderes. A inclusão 
dos Tribunais no cenário político implicou alterações no cálculo para a 
implementação de políticas públicas. O governo, além de negociar seu plano 
político com o Parlamento, teve que se preocupar em não infringir a 
Constituição. Essa nova arquitetura institucional propiciou o desenvolvimento 

de um ambiente político que viabilizou a participação do Judiciário nos 
processos decisórios. 
 
CARVALHO, E. R. Revista de Sociologia e Política, nº 23. 
 nov. 2004 (adaptado). 
 
 
O texto faz referência a uma importante mudança na dinâmica de 
funcionamento dos Estados contemporâneos que, no caso brasileiro, teve 
como consequência a  
a) adoção de eleições para a alta magistratura.     
b) diminuição das tensões entre os entes federativos.     
c) suspensão do principio geral dos freios e contrapesos.     
d) judicialização de questões próprias da esfera legislativa.     
e) profissionalização do quadro de funcionários da Justiça.     
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985. (ENEM 2014)   
Em 1879, cerca de cinco mil pessoas reuniram-se para solicitar a D. Pedro II 
a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém, sobre o transporte urbano. 
O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a 
multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de “Fora o vintém!”, os 
manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e 
arrancaram trilhos. Um oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas 
de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa 
revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. 
Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social, detonada por 
um pobre vintém. 
 
Disponível em: www.revistadehistoria.com.br.  
Acesso em: 4 abr. 2014 (adaptado). 
 
A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações 
representou uma tentativa de  
a) capturar os ativistas radicais.    
b) proteger o patrimônio privado.    
c) salvaguardar o espaço público.    
d) conservar o exercício do poder.    
e) sustentar o regime democrático.    
   
986. (ENEM 2014)   

 
 
Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a 
representação contida no cartum é caracterizada pelo pessimismo em relação 
à  
a) ideia de progresso.    
b) concentração do capital.    
c) noção de sustentabilidade.    
d) organização dos sindicatos.    
e) obsolescência dos equipamentos.    
   
987. (ENEM 2013)   
Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas 
relações indispensáveis e independentes de sua vontade; tais relações de 
produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas 
forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a 
estrutura econômica da sociedade — fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. 
 

MARX, K. “Prefácio à Crítica da economia política.” In: MARX, K.; ENGELS, F. 
Textos 3. São Paulo: Edições Sociais, 1977 (adaptado). 
 
Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema 
capitalista faz com que  
a) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia.    
b) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material.    
c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso 
humano.    
d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento 
econômico.    
e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de 
classe.    
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988. (ENEM 2013)   

 
 
A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, 
porque  
a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento.    
b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais.    
c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo.    
d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado.    
e) concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a 

construção de relações sociais.    
   
989. (ENEM 2013)   
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência 
de ser diferente da ”vida quotidiana”. 
 
HUIZINGA, J. Homo Iudens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: 
Perspectiva, 2004. 
 
Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista 
das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do(a)  
a) fixação de táticas, que define a padronização para maior alcance popular.    
b) competitividade, que impulsiona o interesse pelo sucesso.    
c) refinamento técnico, que gera resultados satisfatórios.    
d) caráter lúdico, que permite experiências inusitadas.    
e) uso tecnológico, que amplia as opções de lazer.    
   
990. (ENEM 2013)   
O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que “a comunicação de valores 
e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos 
culturais (entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou 

propor modos próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de sistemas 
de comunicação – essencialmente a internet e os meios de comunicação – 
porque esta é a principal via que esses movimentos encontram para chegar 
àquelas pessoas que podem eventualmente partilhar os seus valores, e a partir 
daqui atuar na consciência da sociedade no seu conjunto”. 
 
Disponível em: www.compolitica.org. Acesso em: 2 mar. 2012 (adaptado). 
 
Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda 
do governo de Hosni Mubarak, no Egito. Esse evento ratifica o argumento de 
que  
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a) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários.    
b) a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet.    
c) a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de 
governantes antidemocráticos.    
d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento 
de suas práticas políticas.    
e) os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e 
compartilhamento de valores sociais.    
   
991. (ENEM 2013)   

 
 
Na imagem, estão representados dois modelos de produção. A possibilidade 
de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte 
fator:  
a) Origem da matéria-prima.    
b) Qualificação da mão de obra.    
c) Velocidade de processamento.    
d) Necessidade de armazenamento.    
e) Amplitude do mercado consumidor.    
   
992. (ENEM 2012)   
TEXTO I 
 
O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da 
agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na 
criminalidade, que está presente em todos os redutos — seja nas áreas 
abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro 
não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do 

reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do 
país se impõem como um caldo de cultura no qual a agressividade e a 
violência fincam suas raízes. 
 
Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 
2099; 3 fev. 2010. 
 
TEXTO II 
 
Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do 
indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum 
controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações 
umas às outras, e todas as limitações são convertidas, na pessoa a quem são 
impostas, em medo de um ou outro tipo. 
 
ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 
 
Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no 
Texto II, o argumento do Texto I acerca da violência e agressividade na 
sociedade brasileira expressa a  
a) incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a 
presença de aparatos de controle policial.    
b) manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a 
forma de leis e atos administrativos.    
c) inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas 
migratórias nas grandes cidades brasileiras.    
d) dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de 
controle social compatíveis com valores democráticos.    
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e) incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos 
de controle social específicos à realidade social brasileira.    

   
993. (ENEM 2011)  
 TEXTO I 
 
A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório 
sobre aquilo que terá consequência na vida de toda coletividade. 
 
GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 
1997 (adaptado). 
 

TEXTO II 
 
É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos 
governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a 
público pela imprensa. 
 
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 
abr. 2010. 
 
Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I, os meios de 
comunicação, de acordo com o Texto II, assumem um papel relevante na 
sociedade por  
a) orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência 

e bem-estar.    
b) fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública.    
c) apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos.    
d) propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para conscientização 

política.    
e) promoverem a unidade cultural, por meio das transmissões esportivas.    
   
994. (ENEM 2010)   
Judiciario contribuiu com ditadura no Chile, diz Juiz Guzman Tapia 
 
As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das 
pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram 
concluídas com suspensões temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos 
políticos tiveram apenas trâmite formal na Justiça. Assim, o Poder Judiciário 
contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. 
 
Disponível em: http://www.cartamaior.com.br. 
Acesso em: 20 jul. 2010 (adaptado). 
 
Segundo o texto, durante a ditadura chilena na década de 1970, a relação 
entre os poderes Executivo e Judiciário caracterizava-se pela  
a) preservação da autonomia institucional entre os poderes.    
b) valorização da atuação independente de alguns juízes.    
c) manutenção da interferência jurídica nos atos executivos.    
d) transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado.    
e) subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes.    
   
995. (ENEM 2017)   
No período anterior ao golpe militar de 1964, os documentos episcopais 
indicavam para os bispos que o desenvolvimento econômico, e claramente o 
desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido da justa distribuição da 
riqueza, resolveria o problema da miséria rural e, consequentemente, 

suprimiria a possibilidade do proselitismo e da expansão comunista entre os 
camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de Estado, de 31 de março de 
1964, foi acolhido pela igreja. 
 
MARTINS, J. S. A política do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto. 
2011 (adaptado). 
 
 
Em que pesem as divergências no interior do clero após a instalação da 
ditadura civil-militar, o posicionamento mencionado no texto fundamentou-se 
no entendimento da hierarquia católica de que o(a)  
a) luta de classes é estimulada pelo livre mercado.     
b) poder oligárquico é limitado pela ação do Exército.     
c) doutrina cristã é beneficiada pelo atraso do interior.     
d) espaço político é dominado pelo interesse empresarial.     
e) manipulação ideológica é favorecida pela privação material.     
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996. (ENEM 2017)   
Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século 
XVIII — em 1789, precisamente — que uma Assembleia Constituinte produziu 
e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, 
por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das 
mentalidades: o iluminismo. 
 
FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filósofos. São Paulo: Brasiliense, 
1981 (adaptado). 
 
Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção 
de pensamento que tem como uma de suas bases a  
a) modernização da educação escolar.     
b) atualização da disciplina moral cristã.    
c) divulgação de costumes aristocráticos.    
d) socialização do conhecimento científico.     
e) universalização do princípio da igualdade civil.    
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TRABALHO 

 
 
997. (ENEM 2017)   
O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio 
tecnológico. A possibilidade de se obter um alto desenho do perfil de interesses 
do usuário, que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta 
como isca para o desejo consumista, foi o principal deles. 
 
SANTAELLA, L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das minhas à 
cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003 (adaptado). 
 
 
Do ponto de vista comercial, o avanço das novas tecnologias, indicado no 
texto, está associado à  
a) atuação dos consumidores como fiscalizadores da produção.    
b) exigência de consumidores conscientes de seus direitos.     
c) relação direta entre fabricantes e consumidores.     
d) individualização das mensagens publicitárias.     
e) manutenção das preferências de consumo.     

 
MODOS DE PRODUÇÃO 
 
 
998.  (ENEM 2015)   
Diante de ameaças surgidas com a engenharia genética de alimentos, vários 
grupos da sociedade civil conceberam o chamado “princípio da precaução”. O 
fundamento desse princípio é: quando uma tecnologia ou produto comporta 
alguma ameaça à saúde ou ao ambiente, ainda que não se possa avaliar a 
natureza precisa ou a magnitude do dano que venha a ser causado por eles, 
deve-se evitá-los ou deixá-los de quarentena para maiores estudos e 
avaliações antes de sua liberação. 
 

SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2001 (adaptado). 

 
 
O texto expõe uma tendência representativa do pensamento social 
contemporâneo, na qual o desenvolvimento de mecanismos de acautelamento 
ou administração de riscos tem como objetivo  
a) priorizar os interesses econômicos em relação aos seres humanos e à 

natureza.    
b) negar a perspectiva científica e suas conquistas por causa de riscos 

ecológicos.    
c) instituir o diálogo público sobre mudanças tecnológicas e suas 

consequências.    
d) combater a introdução de tecnologias para travar o curso das mudanças 

sociais.    
e) romper o equilíbrio entre benefícios e riscos do avanço tecnológico e 

científico.    
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999. (ENEM 2016)   
Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos 
passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de 
fornecimento. Três deles eram de importância fundamental: o trabalho, a 
terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia 
ser organizado de uma forma: tornando-os disponíveis a compra. Agora eles 
tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo 
com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema 
como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a 
autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. 
 

POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa época.  
Rio de Janeiro: Campus, 2000 (adaptado). 

 
 
A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no 
texto é a  
a) expansão das terras comunais.    
b) limitação do mercado como meio de especulação.    
c) consolidação da força de trabalho como mercadoria.    
d) diminuição do comércio como efeito da industrialização.     
e) adequação do dinheiro como elemento padrão das transações.    
   
1000. (ENEM (LIBRAS) 2017)   
A cidade não é apenas reprodução da força de trabalho. Ela é um produto ou, 
em outras palavras, também um grande negócio, especialmente para os 
capitais que embolsam, com sua produção e exploração, lucros, juros e 
rendas. Há uma disputa básica, como um pano de fundo, entre aqueles que 
querem dela melhores condições de vida e aqueles que visam apenas extrair 
ganhos. 
 
MARICATO, E. É a questão urbana, estúpido! In: MARICATO, E. et al. Cidades 
rebeldes: passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil.São 
Paulo: Boitempo; Carta Maior, 2013. 
 
 
O texto problematiza o seguinte aspecto referente ao ordenamento das 
cidades:  
a) A instituição do planejamento participativo.    
b) A valorização dos interesses coletivos.    
c) O fortalecimento da esfera estatal.    
d) A expansão dos serviços públicos.     

e) O domínio da perspectiva mercadológica.    
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