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ALEXANDRE LIMA

(Enem)

ALEXANDRE LIMA

A interpretação da paisagem urbana apresentada permite afirmar que
A) o espaço urbano é um produto social, refletindo, portanto, as contradições
presentes na sociedade de classes, tipicamente capitalista.
B) o contraste entre a acumulação de riqueza e o aumento da pobreza é quase
imperceptível na paisagem urbana dos países periféricos e emergentes.
C) as contradições presentes na paisagem das grandes cidades brasileiras não
se traduzem através da segregação espacial urbana.
D) a segregação espacial nas grandes cidades resulta da socialização do espaço
urbano, que divide igualmente as cotas do solo urbano entre ricos e pobres.
E) o espaço urbano como mercadoria teve o seu valor de troca diminuído
graças às conquistas alcançadas pelos movimentos sociais, a exemplo do
Ocupe Estelita, no Recife.

JOÃO SARAIVA

(Enem) Observe as imagens a seguir. Elas fazem parte de campanhas de
conscientização sobre a violência contra a mulher e sobre a Lei Maria da Penha,
uma importante conquista dos movimentos sociais pelos direitos das mulheres.

JOÃO SARAIVA

JOÃO SARAIVA

A partir de uma análise destas imagens, podemos fazer uma relação entre o
conceito de violência e o conceito de crime. Partindo desta análise, é correto
afirmar que
A) violência e crime são sinônimos, sendo demarcados pelo uso da força real ou
potencial que causa danos físicos ou psicológicos a outra pessoa ou a um
grupo social.
B) a violência é um fato social que se caracteriza pelo uso da força real que
causa danos físicos contra outra pessoa ou contra um grupo social.
C) a violência tem relação com normas e valores sociais existentes, portanto,
uma ação só se torna violenta quando a sociedade a transforma em crime.
D) a violência pode se dar pelo uso da força real ou potencial que causa danos
físicos ou psicológicos, mas só se torna crime ao infringir normas colocadas
pela sociedade.
E) a violência não é crime se for apenas simbólica. Caso venha a se tornar física,
ela será, então, reconhecida e enquadrada como crime.

NILTON SOUSA

(Enem)

SOBRE OS MOVIMENTOS SOCIAIS

“Aquilo não era uma campanha, era uma charqueada. Não era a
ação severa das leis, era a vingança. Dente por dente. Naqueles
ares pairava, ainda, a poeira de Moreira César, queimado; devia-se
queimar. Adiante, o arcabouço decapitado de Tamarindo; devia-se
degolar. A repressão tinha dois polos – o incêndio e a faca...
Ademais, não havia temer-se o juízo tremendo do futuro. A
História não iria até ali”.
Os Sertões, de Euclides da Cunha.

NILTON SOUSA

Ao descrever a tragédia ocorrida em Canudos, este trecho da obra de Euclides nos
permite retirar uma importante conclusão:
A) Ali, todos estavam equivocados e sem a menor motivação para o que faziam,
afinal, os soldados tinham certeza de que os sertanejos estavam corretos em
suas reivindicações.
B) A carnificina se justificava pela reação dos habitantes do arraial,
extremamente agressivos com as tropas do governo, que agiram de forma
cautelosa.
C) Era uma região tão remota que ninguém iria tomar conhecimento do que lá
estava ocorrendo, e por isso a atuação podia ser extremamente selvagem.
D) Houve uma enorme cumplicidade do povo brasileiro com a selvageria de
Canudos, pois a vontade de todos era uma retaliação brutal contra aquele
bando de sertanejos fanáticos.
E) O governo imperial não moveu uma palha em ajuda aos liderados de Antônio
Conselheiro, sabidamente um ardoroso defensor do governo monárquico.

ALEXANDRE LIMA

(Enem)

A formação de uma comunidade pode envolver interesses comuns,
como a luta dos movimentos sociais ou a identidade territorial. Uma
comunidade pode estar relacionada a vários grupos como a classe
trabalhadora, profissionais, populações tradicionais e outros. A
demarcação de 1,8 milhão de hectares no estado de Roraima, a
Raposa Serra do Sol, demonstra a formação de comunidades
tradicionais para garantir a sobrevivência e a preservação da cultura
dos povos.

ALEXANDRE LIMA

(Enem)

ALEXANDRE LIMA

Na área demarcada (área mais escura do mapa), é possível perceber que se
estabeleceu um conflito que culminou no reconhecimento das terras indígenas
com os

A)
B)
C)
D)
E)

garimpeiros.
madeireiros.
fazendeiros.
grileiros.
colonos.

JOÃO SARAIVA

(Enem)

Durante o mês de julho de 2013, uma série de
manifestações ocorreu no Brasil pela redução das tarifas
do transporte público. O cartaz apresentado defende
esta ideia.

JOÃO SARAIVA
Texto II

Os movimentos sociais têm como características básicas o fato de
possuírem clareza, objetivos e programas visando atingir esses
objetivos.
DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2005. Adaptado.

JOÃO SARAIVA

Tendo como referência as manifestações realizadas por todo o país, desde julho
de 2013 até as mais recentes e, segundo a frase do sociólogo Reinaldo Dias, podese considerar um movimento social
A) toda e qualquer movimentação pública que reivindica determinada mudança
de uma situação vigente, mesmo sem organização.
B) uma integração entre os agentes públicos e a sociedade, visando dar
respostas para as demandas vindas das políticas públicas.
C) grupos sociais que decidam se manifestar de forma democrática,
independentemente das pautas a serem reivindicadas.
D) uma ação coletiva que, por meio de seus entes, tenha projeto, ideologia e
organização diante de suas reivindicações.
E) manifestações ou aglomerações que, se necessário, façam uso do confronto
para tornarem públicas suas ideologias.

NILTON SOUSA

(Enem)

NILTON SOUSA

A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na
primeira década do século XX, que integraram a Revolta da Vacina. Considerando
o contexto político-social da época, essa revolta revela
A) a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana
autoritária.
B) a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a
erradicação das epidemias.
C) a garantia do processo democrático instaurado com a República, através da
defesa da liberdade de expressão da população.
D) o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a
população em geral.
E) o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em
vez de privilegiar a elite.

ALEXANDRE LIMA

As áreas do planalto do cerrado – como a chapada dos Guimarães, a serra de
Tapirapuã e a serra dos Parecis, no Mato Grosso, com altitudes que variam de 400
m a 800 m– são importantes para a planície pantaneira matogrossense (com
altitude média inferior a 200 m), no que se refere à manutenção do nível de água,
sobretudo durante a estiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em função da alta
pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de lençóis freáticos e da baixa
declividade do relevo, entre outros fatores. Durante a estiagem, a grande
biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos principais rios, cujo volume
tem diminuído, principalmente nas cabeceiras.
“Cabeceiras ameaçadas”. Ciência Hoje. Rio de
Janeiro: SBPC. Vol. 42, jun. 2008 (adaptado).

ALEXANDRE LIMA

A medida mais eficaz a ser tomada, visando à conservação da planície pantaneira
e à preservação de sua grande biodiversidade, é a conscientização da sociedade e
a organização de movimentos sociais que exijam
A) a criação de parques ecológicos na área do pantanal mato-grossense.
B) a proibição da pesca e da caça, que tanto ameaçam a biodiversidade.
C) o aumento das pastagens na área da planície, para que a cobertura vegetal,
composta de gramíneas, evite a erosão do solo.
D) o controle do desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos
rios responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias.
E) a construção de barragens, para que o nível das águas dos rios seja mantido,
sobretudo na estiagem, sem prejudicar os ecossistemas.

NILTON SOUSA
(Enem)

MOVIMENTO DOS CARAS-PINTADAS

NILTON SOUSA

Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico,
A) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já.
B) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da Ficha
Limpa.
C) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas
manifestações.
D) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações
revolucionárias armadas.
E) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment
do então presidente Collor.

OBRIGADO!

