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Exercícios para o aprimoramento de habilidades de 
raciocínio lógico e de leitura e interpretação de 

textos, imagens, gráficos e tabelas. 
 

APRESENTAÇÃO 

As questões apresentadas neste caderno têm como base o respeito aos Direitos Humanos e 

visam ao desenvolvimento da prática reflexiva do estudante por meio do uso do raciocínio lógico, da 

articulação de conhecimentos, da análise de enunciados contextualizados, da avaliação crítica de 

situações, da comparação de possibilidades e da interpretação de dados. 

Nas questões, há comentários a respeito de enunciados, afirmativas, asserções e alternativas 

que ajudam na elucidação dos problemas propostos e no esclarecimento de dúvidas. As explicações 

presentes em cada questão guiam o leitor no sentido de desenvolver habilidades e competências 

requeridas pelos exercícios, tais como: 

• ler e interpretar textos de diversos formatos com clareza e coerência; 

• compreender representações simbólicas, pictóricas, tabulares, gráficas e numéricas; 

• entender sutilezas semânticas; 

• ampliar o vocabulário; 

• formular argumentos consistentes para determinada situação; 

• comparar as ideias contidas em dois ou mais textos; 

• diferenciar conceitos; 

• distinguir dados absolutos e dados relativos; 

• realizar cálculos e análises envolvendo percentuais; 

• estabelecer relações de causa e efeito; 

• avaliar consequências e propor soluções para a resolução de problemas. 

Diversos são os assuntos e temas abordados nas questões, como meio ambiente, saúde, 

segurança, comportamento, consumismo, violência, educação, direito à livre expressão, serviços 

socioassistenciais, economia, distribuição de renda, índices de desenvolvimento, desigualdade social, 

política internacional, processos migratórios, ética, cidadania, tecnologia, redes sociais, acesso à 

informação, fake news, meios de comunicação, inclusão digital, transportes, consumo de energia, 

produção agrícola, manifestações artísticas, cultura, relações de gênero, relações de trabalho, 

relações étnico-raciais e responsabilidade social. 

Esperamos, assim, que a utilização deste material amplie a compreensão do leitor quanto às 

questões apresentadas em diversos exames de alcance nacional, com destaque para o Enade 

(Exame Nacional de Desempenho do Estudante), que avalia cursos de Ensino Superior do país, e 

quanto aos saberes que cada tipo de questão demanda do estudante.   
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Questão Assunto/tema 

Questão 1 
Ciência e saúde: infecção de vírus pelo mosquito Aedes aegypti (elo entre o zika e 

a microcefalia). 

Questão 2 
Educação:  desenvolvimento do pensamento autônomo (crítica a determinado 

tipo de sistema de ensino). 

Questão 3 
Sociedade e economia: saída dos britânicos da União Europeia (gráficos de 

contribuições e gastos, em bilhões de euros). 

Questão 4 
Sociedade: padrões de beleza variáveis com as épocas (insatisfação com a própria 

imagem). 

Questão 5 Ciência e tecnologia: uso de material polimérico (hidrogel). 

Questão 6 Energia: sistema de tarifação da energia elétrica (tipos de bandeiras). 

Questão 7 
Meios de comunicação: tempo de recepção de informações televisivas 

(consequências). 

Questão 8 Sociedade: sociedade de consumo (valor do indivíduo). 

Questão 9 
Movimentos migratórios: imigração haitiana para o Brasil (xenofobia e 

preconceito). 

Questão 10 Cultura, sociedade e economia: produção artesanal de bens (panelas de barro). 

Questão 11 
Sociedade e economia: desenvolvimento sustentável (ações que integram 

sociedade, economia e biosfera). 

Questão 12 
Economia: produção de alimentos e sustentabilidade ecológica (agricultura 

familiar). 

Questão 13 Sociedade e comunicação: redes sociais (desenvolvimento de relações sociais). 

Questão 14 Sociedade: disseminação de informações falsas (pós-verdade). 

Questão 15 
Sociedade e comunicação: televisão e aprendizado infantil (desenvolvimento da 

imaginação). 

Questão 16 
Educação:  desenvolvimento do pensamento reflexivo (crítica a determinado 

sistema de ensino). 

Questão 17 Sociedade e economia: globalização (desigualdade social). 

Questão 18 
Educação: ensino e evolução social (necessidade de capital humano e de recursos 

materiais). 

Questão 19 
Sociedade e economia: desigualdade social (Índice de Desenvolvimento Humano 

e Índice Gini). 

Questão 20 Violência e sociedade: crimes contra mulheres (estupros coletivos). 
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Questão 21 
Sociedade contemporânea: consciência no consumo (avaliação correta de 

descontos promocionais). 

Questão 22 Ética, democracia e cidadania: plágio e pastiche (honestidade intelectual). 

Questão 23 
Responsabilidade social: formas de chegada dos usuários aos serviços 

socioassistenciais (gráfico de percentuais). 

Questão 24 
Sociodiversidade e multiculturalismo: história social do Brasil, relações de gênero 

e relações étnicas (violência contra a mulher negra). 

Questão 25 Cultura e arte: cultura popular e teatro (Mamulengo). 

Questão 26 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): disseminação de informações 

(obtenção de conhecimento e compartilhamento de textos).	

Questão  27 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): redes sociais e comportamento 

(busca de aprovação social). 

Questão 28 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): meios de comunicação e redes 

sociais (disseminação de impressões). 

Questão 29 
Ética, democracia e cidadania: a moral e a ética no desenvolvimento das crianças 

(comportamento). 

Questão 30 
Relações de consumo: descartabilidade de mercadorias e de pessoas (consumo 

desenfreado). 

Questão 31 
Sociedade, violência e educação: cidadania, direito à educação e combate à 

criminalidade (criança e escola). 

Questão 32 Cultura e arte: arte de rua e crítica social (comportamento). 

Questão 33 
Sociedade: distribuição de renda e evolução das classes econômicas (pirâmide 

social). 

Questão 34 Sociedade: distribuição de renda (pirâmide da riqueza global). 

Questão 35 
Responsabilidade social: desenvolvimento sustentável (pirâmide de 

responsabilidade social). 

Questão 36 
Ética, democracia e cidadania: direito à livre expressão (igualdade dos 

indivíduos). 

Questão 37 
Violência: causas de detenção da população carcerária na capital paulista 

(políticas públicas de segurança e realidade social nas metrópoles brasileiras). 

Questão 38 
Sociodiversidade e multiculturalismo: violência e relações étnico-raciais (“o 

brasileiro cordial”). 
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Questão 39 
Sociedade e trabalho: inclusão das mulheres no mercado de trabalho (evolução 

da taxa de emprego das mulheres em diversos países). 

Questão 40 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC): inclusão digital e inclusão social 

(objetivos das políticas públicas de inclusão digital). 

Questão 41 
Igualdade de gêneros: socialização feminina (dedicação de homens e mulheres ao 

trabalho doméstico). 

Questão 42 
Vida rural: impactos do agronegócio na reconfiguração do campo (produção de 

soja no Brasil). 

Questão 43 Vida urbana: infração de trânsito (multas por passar em semáforo vermelho). 

Questão 44 
Cultura e arte: mudança na visão do grafite (de ato de vandalismo e criminoso 

para manifestação artística). 

Questão 45 
Cultura e arte: mudanças nos sistemas culturais (reconhecimento do funk como 

legítima manifestação artística e cultural). 

Questão 46 
Processos migratórios: perspectiva de quem migra e perspectiva dos países que 

recebem os imigrantes (apresentação de texto com dados quantitativos). 

Questão 47 Sociedade: violência contra a mulher (Lei Maria da Penha). 

Questão 48 
Educação e sociedade: ineficiência da alfabetização na sociedade brasileira (graus 

de alfabetização). 

Questão 49 
Saúde pública: doenças sexualmente transmissíveis (epidemia de sífilis 

congênita). 

Questão 50 
Cidadania: problemas relativos ao tratamento dado às pessoas transgêneras em 

função do nome (importância do nome social). 
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Questão 1. Ciência e saúde: infecção de vírus pelo mosquito Aedes aegypti (elo entre o 

zika e a microcefalia). 

Leia a reportagem a seguir, publicada na edição nº 428 da revista Saúde é Vital. 
O elo entre zika vírus e microcefalia 

Um dos dramas mais recentes na saúde brasileira foi o aparecimento do zika, vírus transmitido pelo 
mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue. No Nordeste do país, o ataque do vírus se fez 
sentir de uma maneira ainda mais trágica: ao infectar gestantes, o vírus induzia a malformação do 
sistema nervoso do feto, provocando a chamada microcefalia. 
Figura central no estabelecimento dessa associação foi a epidemiologista Celina Turchi, da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ela capitaneou o estudo de caso, inédito no planeta, que confirmou as 
suspeitas de que o zika, e não outros fatores, era responsável por alterações fisiológicas e estruturais 
no sistema nervoso dos bebês em desenvolvimento. Estava batido o martelo: o vírus era o causador 
dos casos de microcefalia. 

 

 
Disponível em <https://saude.abril.com.br/medicina/amamentacao-hpv-e-zika-protagonizam-premiacao-nacional/>. Acesso em 08 mai. 2018. 

 
Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. A pesquisa da Fiocruz foi realizada com 32 crianças com microcefalia e 64 crianças sem 

microcefalia, ou seja, 50% das crianças estudadas eram portadoras da doença. 

II. De acordo com os estudos liderados por Celina Turchi, o vírus zika, disseminado 

principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, é o causador dos casos de 

microcefalia, e essa doença é da mesma família da dengue e da febre amarela. 

III. Pela reportagem, estima-se que mais de 20% dos casos de infecção por zika no mundo 

ocorreram no Brasil. 
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É correto o que se afirma apenas em 

A. I e III. B. II. C. III. D. II e III. E. I, II e III. 

 

Questão 3. Sociedade e economia: saída dos britânicos da União Europeia (gráficos de 

contribuições e gastos, em bilhões de euros). 

(Enade 2017 – com adaptações). Os britânicos decidiram sair da União Europeia (UE). A decisão do 

referendo abalou os mercados financeiros em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa 

saída. Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, as contribuições dos países integrantes do 

bloco para a UE, em 2014, que somam €144,9 bilhões, e a comparação entre a contribuição do 

Reino Unido para a UE e a contrapartida dos gastos da UE com o Reino Unido. 
 
 

 
Disponível em <http://www.g1.globo.com>. Acesso em 06 set. 2017 (com adaptações). 

 
Considerando o texto e as informações apresentadas nos gráficos acima, assinale a opção correta. 

A. A contribuição dos quatro maiores países do bloco somou 41,13%. 

B. O grupo “outros países” contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%. 

C. A diferença entre a contribuição do Reino Unido com a UE e o gasto da UE com o Reino Unido 

representa 38,9% da contribuição do Reino Unido com a UE. 

D. A soma das participações dos três países com maior contribuição para o bloco econômico supera 

50%. 
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E. O percentual de participação do Reino Unido com o bloco econômico em 2014 foi de 17,8%, o 

que o colocou entre os quatro maiores participantes. 

 

Questão 4. Sociedade: padrões de beleza variáveis com as épocas (insatisfação com a 

própria imagem). 

Leia a charge. 
 

 
Disponível em <http://www.bixodagoiaba.com.br/2013/04/padrao-de-beleza-ao-longo-dos-anos.html>. Acesso em 10 ago.2017. 

Com base na leitura e nos seus conhecimentos, analise as asserções e a relação entre elas. 

O objetivo da charge é mostrar que, em épocas distintas, existem pessoas insatisfeitas por não 

apresentarem o padrão de beleza socialmente determinado. 

PORQUE 

A charge mostra, em diferentes períodos históricos, meios pelos quais os padrões de beleza, que 

dependem da época, são reforçados no imaginário social. 

Assinale a alternativa correta. 

A. A primeira asserção é falsa, e a segunda asserção é verdadeira. 

B. A primeira asserção é verdadeira, e a segunda asserção é falsa. 

C. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda asserção justifica a primeira. 

D. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda asserção não justifica a primeira. 

E. As duas asserções são falsas. 
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Questão 5. Ciência e tecnologia: uso de material polimérico (hidrogel). 

(Enade 2017) Hidrogéis são materiais poliméricos em forma de pó, grão ou fragmentos semelhantes 

a pedaços de plástico maleável. Surgiram nos anos 1950, nos Estados Unidos da América e, desde 

então, têm sido usados na agricultura. Os hidrogéis ou polímeros hidrorretentores podem ser criados 

a partir de polímeros naturais ou sintetizados em laboratório. Os estudos com polímeros naturais 

mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente. 

No infográfico abaixo, explica-se como os polímeros naturais superabsorventes, quando misturados 

ao solo, podem viabilizar culturas agrícolas em regiões áridas. 

Por dentro dos hidrogéis 

Saiba como funcionam os polímeros superabsorventes que ajudam a reter no solo, por mais tempo, 

a água da chuva ou da irrigação. 
 

 
Disponível em <http://www.revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em 18 jul. 2017 (com adaptações). 

 
A partir das informações apresentadas, assinale a opção correta. 

A. O uso do hidrogel, em caso de estiagem, propicia a mortalidade dos pés de café. 

B. O hidrogel criado a partir de polímeros naturais deve ter seu uso restrito a solos áridos. 

C. Os hidrogéis são usados em culturas agrícolas e florestais e em diferentes tipos de solos. 

D. O uso de hidrogéis naturais é economicamente viável em lavouras tradicionais de larga escala. 

E. O uso dos hidrogéis permite que as plantas sobrevivam sem a água da irrigação ou das chuvas. 
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Questão 6. Energia: sistema de tarifação da energia elétrica (tipos de bandeiras). 

(Enade 2017) Leia o texto a seguir. 

O sistema de tarifação de energia elétrica funciona com base em três bandeiras. Na bandeira verde, 
as condições de geração de energia são favoráveis, e a tarifa não sofre acréscimo. Na bandeira 
amarela, a tarifa sofre acréscimo de R$0,020 para cada kWh consumido, e na bandeira vermelha, 
condição de maior custo de geração de energia, a tarifa sofre acréscimo de R$0,035 para cada kWh 
consumido. Assim, para saber o quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta 
multiplicar o consumo em kWh do aparelho pela tarifa em questão. 

Disponível em <http://www.aneel.gov.br>. Acesso em 17 jul.2017 (com adaptações). 
 
Na tabela a seguir, são apresentadas a potência e o tempo de uso diário de alguns aparelhos 

eletroeletrônicos usuais em residências. 

 

 
Disponível em <https://www.educandoseubolso.blog.br>. Acesso em 17 jul.2017 (com adaptações). 

 

Considerando as informações do texto, os dados apresentados na tabela, uma tarifa de R$0,50 por 

kWh em bandeira verde e um mês de 30 dias, avalie as afirmativas a seguir. 

I. Em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro de 

3.500W seria de R$1,05 e de R$1,65 para um chuveiro de 5.500W. 

II. Deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by conectados na rede 

de energia durante 24 horas por dia representa um gasto mensal de R$5,40 na tarifa de 

energia elétrica em bandeira verde, e de R$5,78, em bandeira amarela. 

III. Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$3,90 a mais na tarifa de energia 

elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED. 

É correto o que se afirma em 

A. II, apenas. 

B. III, apenas. 

C. I e II, apenas. 

D. I e III, apenas. 

E. I, II e III. 
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Questão 7. Meios de comunicação: tempo de recepção de informações televisivas 

(consequências). 

(Enade 2017) Sobre a televisão, considere a tirinha e o texto a seguir. 

TEXTO 1 

 
 

TEXTO 2 

A televisão é este contínuo de imagens, em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de 
dentes, que é semelhante à novela, que se mistura com a transmissão de futebol. Os programas mal 
se distinguem uns dos outros. O espetáculo consiste na própria sequência, cada vez mais 
vertiginosa, de imagens. 

PEIXOTO, N. B. As imagens de TV têm tempo? In: NOVAES, A. Rede imaginária: televisão e democracia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991 (com adaptações). 

 

Com base nos textos 1 e 2, é correto afirmar que o tempo de recepção típico da televisão como 

veículo de comunicação estimula a 

A. contemplação das imagens animadas como meio de reflexão acerca do estado de coisas no 

mundo contemporâneo, traduzido em forma de espetáculo. 

B. fragmentação e o excesso de informação, que evidenciam a opacidade do mundo 

contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. 

C. especialização do conhecimento, com vistas a promover uma difusão de valores e princípios 

amplos, com espaço garantido para a diferença cultural como capital simbólico valorizado. 

D. atenção concentrada do telespectador em determinado assunto, uma vez que os recursos 

expressivos próprios do meio garantem a motivação necessária para o foco em determinado 

assunto. 

E. reflexão crítica do telespectador, uma vez que permite o acesso a uma sequência de assuntos de 

interesse público que são apresentados de forma justaposta, o que permite o estabelecimento de 

comparações. 
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Questão 8. Sociedade: sociedade de consumo (valor do indivíduo).  

Leia os quadrinhos e o texto do sociólogo Zygmunt Bauman. 
 

 
Disponível em <http://agoradopensamento.blogspot.com.br/2015/07/filosofia-em-quadrinhos-mafalda_24.html>. Acesso em 30 jun. 2017. 

 
A “sociedade de consumidores” é um tipo de sociedade (recordando um termo, que já foi popular, 
cunhado por Althusser) que “interpela” seus membros (ou seja, dirige-se a eles, saúda-os, apela a 
eles, questiona-os, mas também os interrompe e “irrompe sobre” eles) basicamente na condição de 
consumidores. (...) Ela avalia – recompensa e penaliza – seus membros segundo a prontidão e 
adequação da resposta deles à interpelação. Como resultado, os lugares obtidos ou alocados no eixo 
da excelência/inépcia do desempenho consumista se transformam no principal fator de estratificação 
e no maior critério de inclusão e exclusão, assim como orientam a distribuição do apreço e do 
estigma sociais, e também de fatias da atenção do público. 

BAUMAN, Z. Vida para consumo. São Paulo: Nacional, 2008. 
 
Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. Os quadrinhos e o trecho de Bauman tratam do valor do indivíduo na nossa sociedade, em 

que o consumo é considerado um critério para inclusão ou exclusão social. 

II. O personagem dos quadrinhos está lendo uma frase de Bauman, com a qual concorda, pois a 

essência de um indivíduo encontra-se em seu caráter.   

III. Segundo o sociólogo, a incapacidade de consumir implica a penalização social do indivíduo. 

Assinale a alternativa certa. 

A. As afirmativas I, II e III são corretas. 

B. Somente as afirmativas I e III são corretas. 

C. Somente a afirmativa III é correta. 

D. Nenhuma afirmativa é correta. 

E. Somente a afirmativa I é correta. 
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Questão 9. Movimentos migratórios: imigração haitiana para o Brasil (xenofobia e 

preconceito). 

(Enade 2017) Leia o texto a seguir. 

A imigração haitiana para o Brasil passou a ter grande repercussão na imprensa a partir de 2010. 
Devido ao pior terremoto do país, muitos haitianos redescobriram o Brasil como rota alternativa para 
migração. O país já havia sido uma alternativa para os haitianos desde 2004, e isso se deve à 
reorientação da política nacional para alcançar liderança regional nos assuntos humanitários. 
A descoberta e a preferência pelo Brasil também sofreram influência da presença do exército 
brasileiro do Haiti, que intensificou a relação de proximidade entre brasileiros e haitianos. Em meio a 
esse clima amistoso, os haitianos presumiram que seriam bem acolhidos em uma possível migração 
ao país que passara a liderar a missão da ONU. 
Observa-se, na maneira como esses discursos se conformam, que a reação de uma parcela dos 
brasileiros aos imigrantes se dá em termos bem específicos: os que sofrem com a violência dos atos 
de xenofobia, em geral, são negros e têm origem em países mais pobres. 
SILVA, C. A. S.; MORAES, M. T. A política brasileira para refugiados e a migração haitiana. Revista do Direito. Santa Cruz do 

Sul, v. 3, n. 50, p. 98-117, set./dez.2016 (com adaptações). 
 

A partir das informações do texto, conclui-se que  

A. o processo de acolhimento dos imigrantes haitianos tem sido pautado por características 

fortemente associadas ao povo brasileiro: a solidariedade e o respeito às diferenças. 

B. as reações xenófobas estão relacionadas ao fato de que os imigrantes são concorrentes diretos 

para os postos de trabalho de maior prestígio na sociedade, aumentando a disputa por boas 

vagas de emprego. 

C. o acolhimento promovido pelos brasileiros aos imigrantes oriundos de países do leste europeu 

tende a ser semelhante ao oferecido aos imigrantes haitianos, pois no Brasil vigora a ideia de 

democracia racial e do respeito às etnias. 

D. o nacionalismo exacerbado de classes sociais mais favorecidas, no Brasil, motiva a rejeição aos 

imigrantes haitianos e a perseguição contra os brasileiros que pretendem morar fora do seu país 

em busca de melhores condições de vida. 

E. a crescente onda de xenofobia que vem se destacando no Brasil evidencia que o preconceito e a 

rejeição por parte dos brasileiros em relação aos imigrantes haitianos é pautada pela 

discriminação social e pelo racismo. 

 

Questão 10. Cultura, sociedade e economia: produção artesanal de bens (panelas de 

barro). 

(Enade 2017) Leia os textos a seguir. 

A produção artesanal de panela de barro é uma das maiores expressões da cultura popular do 
Espírito Santo. A técnica de produção pouco mudou em mais de 400 anos, desde quando a panela 
de barro era produzida em comunidades indígenas. Atualmente, apresenta-se com modelagem 
própria e original, adaptada às necessidades funcionais da culinária típica da região. As artesãs, 
vinculadas à Associação das Paneleiras de Goiabeiras, do município de Vitória - ES, trabalham em um 
galpão com cabines individuais preparadas para a realização de todas as etapas de produção. Para 
fazer as panelas, as artesãs retiram a argila do Vale do Mulembá e do manguezal que margeia a 
região e coletam a casca de Rhysophora mangle, popularmente chamada de mangue vermelho. Da 
casca dessa planta, as artesãs retiram a tintura impermeabilizante com a qual acoitam as panelas 
ainda quentes. Por tradição, as autênticas moqueca e torta capixabas, dois pratos típicos regionais, 
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devem ser servidas nas panelas de barro assim produzidas. Essa fusão entre as panelas de barro e 
os pratos preparados com frutos do mar, principalmente a moqueca, pelo menos no estado do 
Espírito Santo, faz parte das tradições deixadas pelas comunidades indígenas. 

Disponível em <http://www.vitoria.es.gov.br>. Acesso em 14 jul. 2017 (com adaptações). 
 
Como principal elemento cultural na elaboração de pratos típicos da cultura capixaba, a panela de 
barro de Goiabeiras foi tombada, em 2002, tornando-se a primeira indicação geográfica brasileira na 
área do artesanato, considerada bem imaterial, registrado e protegido no Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no Livro de Registro dos Saberes e declarada patrimônio 
cultural do Brasil. 

SILVA, A. Comunidade tradicional, práticas e reconhecimento: narrativas contemporâneas do patrimônio cultural. 40º Encontro Anual da Anpocs. Caxambu, 
2016 (com adaptações). 

 

Atualmente, o trabalho foi profissionalizado e a concorrência para atender ao mercado ficou mais 
acirrada, a produção que se desenvolve no galpão ganhou um ritmo mais empresarial, com maior 
visibilidade publicitária, enquanto as paneleiras de fundo de quintal se queixam de ficarem ofuscadas 
comercialmente depois que o galpão ganhou notoriedade. 
MERLO, P. Repensando a tradição: a moqueca capixaba e a construção da identidade local. Interseções. Rio de Janeiro. V. 13, n. 1, 2011 (com adaptações). 

 
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

A. A produção das panelas de barro abrange interrelações com a natureza local, de onde se extrai a 

matéria-prima indispensável à confecção das peças ceramistas. 

B. A relação entre as tradições das panelas de barro e o prato típico da culinária indígena 

permanece inalterada, o que viabiliza a manutenção da identidade cultural capixaba. 

C. A demanda por bens culturais produzidos por comunidades tradicionais insere o ofício das 

paneleiras no mercado comercial, com retornos positivos para toda a comunidade. 

D. A inserção das panelas de barro no mercado turístico reduz a dimensão histórica, cultural e 

estética do ofício das paneleiras à dimensão econômica da comercialização de produtos 

artesanais. 

E. O ofício das paneleiras representa uma forma de resistência sociocultural da comunidade 

tradicional na medida em que o estado do Espírito Santo mantém-se alheio aos modos de 

produção, divulgação e comercialização dos produtos. 
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Questão 11. Sociedade e economia: desenvolvimento sustentável (ações que integram 

sociedade, economia e biosfera). 

(Enade 2017) Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem uma agenda mundial 

adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 

2015. Nessa agenda, representada na figura a seguir, são previstas ações em diversas áreas para o 

estabelecimento de parcerias, grupos e redes que favoreçam o cumprimento desses objetivos. 

 
Disponível em <http://www.stockholmresilience.org>. Acesso em 26 set. 2017 (com adaptações). 

 
Considerando que os ODS devem ser implementados por meio de ações que integrem a economia, a 

sociedade e a biosfera, avalie as afirmativas a seguir. 

I. O capital humano deve ser capacitado para atender às demandas por pesquisa e inovação em 

áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável. 

II. A padronização cultural dinamiza a difusão do conhecimento científico e tecnológico entre as 

nações para a promoção do desenvolvimento sustentável. 

III. Os países devem incentivar políticas de desenvolvimento do empreendedorismo e de 

atividades produtivas com geração de empregos que garantam a dignidade da pessoa 

humana. 

É correto o que se afirma em 

A. II, apenas. B. III, apenas. C. I e II, apenas. 
D. I e III, apenas. E. I, II e III.  
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Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/>. Acesso em 16 mai. 2018. 

 

Questão 12. Economia: produção de alimentos e sustentabilidade ecológica (agricultura 

familiar). 

(Enade 2017) Leia o texto a seguir. 

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura de 
2014, a agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos no mundo e é guardiã de 
aproximadamente 75% de todos os recursos agrícolas do planeta. Nesse sentido, a agricultura 
familiar é fundamental para a melhoria da sustentabilidade ecológica. 

Disponível em <http://www.fao.org>. Acesso em 29 ago. 2017 (com adaptações). 
 

Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as afirmativas. 

I. Os principais desafios da agricultura familiar estão relacionados à segurança alimentar, à 

sustentabilidade ambiental e à capacidade produtiva. 

II. As políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar devem fomentar a 

inovação, respeitando o tamanho das propriedades, as tecnologias utilizadas, a integração de 

mercados e as configurações ecológicas. 

III. A maioria das propriedades agrícolas no mundo tem caráter familiar, entretanto o trabalho 

realizado nessas propriedades é majoritariamente resultante da contratação de mão de obra 

assalariada. 

É correto o que se afirma em 

A. I, apenas. B. III, apenas. C. I e II, apenas. D. II e III, apenas. E. I, II e III. 
 

Questão 14. Sociedade: disseminação de informações falsas (pós-verdade). 

Leia o texto e a charge. 

Eleita palavra do ano pelo dicionário Oxford, a pós-verdade definiu 2016. Isso porque atualmente os 
fatos importam menos do que aquilo em que as pessoas escolhem acreditar, ou seja, são tempos em 
que a verdade foi substituída pela opinião. 
“Pós-verdade deixou de ser um termo periférico para se tornar central no comentário político, agora 
frequentemente usado por grandes publicações sem a necessidade de esclarecimento ou definição 
em suas manchetes", justifica a entidade. O uso da palavra pela imprensa mundial em 2016 cresceu 
2.000% em relação ao ano anterior, principalmente na cobertura de fatos políticos. 
Eugenio Bucci, jornalista e professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, avalia que, na era 
da pós-verdade, o eleitor toma cada vez mais decisões baseadas em sentimentos, crenças e 
ideologias. "A ideia contida aí é relativamente simples: a política teria rompido definitivamente com a 
verdade factual e passa a se valer de outros recursos para amalgamar os seguidores de suas 
correntes. É como se a política tivesse sucumbido ao discurso do tipo religioso e se conformado com 
isso". 
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Já o filósofo Renato Janine Ribeiro afirma que 2016 será lembrado como o ano em que a mentira 
ganhou força, a ponto de influenciar as eleições. Para ele, o período foi marcado por vários 
acontecimentos que refletiram a pós-verdade, sendo os principais a eleição de Donald Trump como 
presidente dos Estados Unidos e o Brexit, referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União 
Europeia. "A campanha de Donald Trump foi o maior exemplo de pós-verdade, com desdenho total 
pela veracidade dos fatos mencionados. A campanha do Brexit também foi assim. Podemos dizer que 
outro exemplo foi a vitória do 'não' no referendo colombiano sobre o acordo de paz com as Farc, que 
poderia encerrar uma guerra de mais de 50 anos", diz Janine. 
Durante a corrida eleitoral, o republicano Trump afirmou que Hillary Clinton criou o Estado 
Islâmico, que Barack Obama era muçulmano, que o desemprego nos EUA chegava a 42% e que o 
Papa Francisco apoiava sua candidatura. Nenhuma dessas informações é verdadeira. Não importou. 
Muitas outras foram usadas sistematicamente para ganhar apoio e atingir a imagem de adversários. 
Já a campanha pelo Brexit se apoiou em declarações falsas, como dizer que a permanência no bloco 
custava ao Reino Unido US$470 milhões por semana e que, em breve, abriria as portas para 
milhares de imigrantes e refugiados. 

Disponível em <http://www.ihu.unisinos.br/563601-pos-verdade-a-palavra-que-definiu-2016>. Acesso em 30 jul. 2017 (com adaptações). 
 

 
Disponível em <http://www.wilsonvieira.net.br/2017/04/charge-do-dia-pos-verdade.html>. Acesso em 30 jul. 2017. 

 
Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. A charge utiliza o termo “pós-verdade” com o significado de “mentira” ao apresentar o 

discurso de um pescador, figura que, na cultura popular, é normalmente associada ao ato de 

mentir sobre seus feitos ou de exagerar a dimensão deles. 

II. O jornalista Eugênio Bucci destaca o poder das informações falsas na política e atribui 

equívocos de interpretações de acontecimentos mundiais à confusão que as pessoas fazem 

entre religião e governo. 

III. De acordo com o filósofo Renato Janine Ribeiro, a eleição de Donald Trump baseou-se em 

promessas de campanha mentirosas, o que iludiu o cidadão norte-americano. 

Assinale a alternativa certa. 

A. As afirmativas I, II e III são corretas. 

B. Somente as afirmativas I e II são corretas. 

C. Somente a afirmativa II é correta. 

D. Nenhuma afirmativa é correta. 

E. Somente a afirmativa I é correta. 
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Questão 15. Sociedade e comunicação: televisão e aprendizado infantil 

(desenvolvimento da imaginação). 

Leia o texto e a tirinha a seguir.  

A criança também é educada pela mídia, principalmente pela televisão. Aprende a informar-se, a 
conhecer – os outros, o mundo, a si mesmo – a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, 
‘tocando’ as pessoas na tela, que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação 
com a mídia eletrônica é prazerosa – ninguém obriga – é feita por meio da sedução, da emoção, da 
exploração sensorial, da narrativa – aprendemos vendo as histórias dos outros e as histórias que os 
outros nos contam. 

MORAN, J. M.; MASSETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediações pedagógicas. Papirus: Campinas, 2012. 
 

 
Disponível em <http://depositodocalvin.blogspot.com.br/>. Acesso em 02 ago. 2017. 

 
Com base na leitura, analise as asserções e a relação entre elas. 

I. O texto e a tirinha assumem o mesmo discurso em relação ao papel da televisão na educação 

da criança, pois enaltecem o estímulo ao desenvolvimento da imaginação e da linguagem, 

proporcionado pelo meio de comunicação. 

PORQUE 

II. De acordo com o texto, uma das principais motivações que levam ao aprendizado refere-se 

às emoções vivenciadas pela criança na interação com o mundo, que ocorre também por 

meio da mídia.  

Assinale a alternativa correta. 

A. A primeira asserção é falsa, e a segunda asserção é verdadeira. 

B. A primeira asserção é verdadeira, e a segunda asserção é falsa. 

C. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda asserção justifica a primeira. 

D. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda asserção não justifica a primeira. 

E. As duas asserções são falsas. 
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Questão 16. Educação:  desenvolvimento do pensamento reflexivo (crítica a determinado 

sistema de ensino). 

Leia a charge. 
 

 
Disponível em <https://cartaacademica.wordpress.com/tag/charge/>. Acesso em 7 jun. 2017. 

 
A charge apresenta uma crítica 

A. à falta de estrutura física nas escolas públicas. 

B. à superlotação das salas de aula nas escolas públicas. 

C. à doutrinação política realizada pelos professores da rede pública. 

D. à violência na escola pública, principalmente a praticada pelos professores. 

E. ao tipo de ensino que desconsidera o pensamento dos alunos. 

 

Questão 17. Sociedade e economia: globalização (desigualdade social). 

Leia a charge e o trecho de Milton Santos. 
 

 
Disponível em <https://mcartuns.wordpress.com/2013/08/02/globalizacao-3/>. Acesso em 15 ago. 2017. 

 
De fato, para grande parte da humanidade a globalização está se impondo como uma fábrica de 
perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias 
perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam 
em todos os continentes. A mortalidade infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e da 
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informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. Alastram-se e aprofundam-se 
males espirituais e morais, como o egoísmo, o cinismo e a corrupção. A perversidade sistêmica que 
está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos 
comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas 
mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização, do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. A charge e o texto apresentam visões antagônicas sobre o processo de globalização, pois a 

charge mostra a inclusão de todos, e o texto critica a perversidade da economia global. 

II. Para Milton Santos, a perversidade caracterizada pelas desigualdades é intrínseca à 

globalização. 

III. A charge destaca o aumento das ofertas de emprego promovido pela globalização, ao 

contrário do texto, que afirma que o desemprego é crescente e crônico. 

IV. A charge e o texto contrapõem-se ao discurso comum de que a globalização promove 

igualdade e crescimento a todos os países e classes sociais. 

É correto o que se afirma somente em 

A. II e IV. B. I, II e IV. C. II, III e IV. D. I e III. E. II e III. 

 

 

Questão 18. Educação: ensino e evolução social (necessidade de capital humano e de 

recursos materiais). 

Leia a charge e o texto da professora Íris Rodrigues Oliveira, da UFRJ.   
 

 
Disponível em <http://educacaoecidadaniaucsal.blogspot.com.br>. Acesso em 27 jul. 2017. 

 
A educação não pode, sozinha, instaurar um estatuto de ascensão social para quem quer que seja. 
Não é fato comprovado cientificamente que alguém que tenha, por exemplo, curso universitário 
ascenda social, econômica, emocionalmente. A educação tem que ser aberta para todos e possibilitar 
que o homem tenha uma formação que o capacite a conhecer novos espaços, investir em novas 
aventuras, sejam cognitivas, afetivas, econômicas, sociais, de todos os tipos. 
O Brasil tem que lutar contra fortes indicadores de exclusão social, econômica e financeira. Quando 
se fala em ascensão social, pensa-se em apenas uma das características, porque ninguém comprova 
que uma ascensão econômica leva a uma social. O que é uma ascensão social? Como é que você se 
sente incluído socialmente em uma cultura, em um grupo, em um lugar? Será que as pessoas de 
bom nível econômico, emocional, afetivo têm, também, um bom nível social? Será que as que têm 
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bom nível social – que são aceitas socialmente e fazem parte de grupos – têm um nível econômico 
que lhes permita atender minimamente as suas necessidades básicas? É uma questão para se 
montar uma pesquisa e constatar, empiricamente, essas formulações. 
O Brasil vive lutando com formas de incluir não apenas socialmente, mas também humanamente em 
determinadas categorias. Dizer que a educação pública é para todos é uma falácia. Acompanhamos 
estágios de alunos em escolas que são simulacros de escola; não vou dizer nem cópia, porque cópia 
é até bom, mas um simulacro, algo ruim. Ambientes sem materiais de produção de qualidade, em 
que os alunos não têm condição sequer de se relacionarem uns com os outros. Nem os professores 
têm material didático-pedagógico e humano para promover aquela escola como um lócus da 
formação do homem para conviver com outro homem e com os valores culturais dos quais ele é 
herdeiro. Então o que tem que se fazer é investir mais no homem e deixar de se investir tanto em 
partido político e organizações. A minha proposta é que a escola deixe de ser um problema de 
governo e passe a ser um problema de Estado. 

Disponível em <http://www.olharvirtual.ufrj.br/2006/imprimir.php?id_edicao=119&codigo=4>. Acesso em 15 set. 2017. 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. A charge e o texto apresentam visões antagônicas, pois, enquanto a charge vê a educação 

como solução para o crescimento pessoal e profissional, o texto afirma que a educação não 

promove a ascensão social, apenas a ascensão econômica. 

II. Segundo o texto, a educação sozinha não garante a ascensão social, e o ensino público no 

Brasil carece de materiais físicos e de capital humano capacitado. 

III. A autora do texto considera que o ensino não deve ser responsabilidade do governo e 

mostra-se a favor da privatização das escolas públicas, que atualmente apresentam péssima 

qualidade. 

É correto o que se afirma somente em 

A. I. B. I e II. C. III. D. II e III. E. II. 
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Questão 19. Sociedade e economia: desigualdade social (Índice de Desenvolvimento 

Humano e Índice de Gini). 

Leia a charge e o trecho da notícia. 
 

 
Disponível em 

<https://www.facebook.com/LinguagemGeografica/photos/a.462181793864622.1073741828.462133257202809/1412524115497047/?type=3&theater>. 
Acesso em 03 jul. 2017. 

Brasil é o 10º país mais desigual do mundo 
País apresenta mais disparidades que vizinhos como Chile e México 

Marcelo Corrêa (21/03/2017) 
O Brasil é o décimo país mais desigual do mundo, segundo dados divulgados no Relatório de 
Desenvolvimento Humano (RDH), elaborado pelas Nações Unidas. O levantamento usa como 
referência o chamado Índice de Gini, uma forma de calcular a disparidade de renda. O indicador 
varia de 0 a 1 — quanto menor, melhor. No Brasil, ficou em 0,515 em 2015, mesmo número 
registrado pela Suazilândia, e maior do que vizinhos da América Latina, como Chile (0,505) e México 
(0,482). 
O ranking é liderado pela África do Sul, a nação mais desigual, com Gini de 0,634. Namíbia, com 
0,610, e Haiti, com 0,608, completam o top 3. Todos esses três países têm Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) considerados baixos ou médios. O Brasil, que ficou estagnado em 
2015, tem IDH de 0,754, considerado alto. 
A Ucrânia destaca-se como país menos desigual, com Gini de 0,241. Slovênia (0,256) e Noruega 
(0,259) completam a lista das economias com menores disparidades de renda. 
A desigualdade social é apontada como um dos principais problemas do Brasil. Há vários anos, o 
ranking de desenvolvimento humano mostra como o país seria prejudicado por esse desequilíbrio, 
caso as disparidades fossem consideradas para calcular o IDH. No relatório mais recente, o Brasil 
perderia 19 posições no ranking, com os ajustes pela desigualdade. 

Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/brasil-o-10-pais-mais-desigual-do-mundo-21094828#ixzz4oN96HYQB>. Acesso em 17 jul. 2017 (com 
adaptações).  

 
Com base na leitura, analise as afirmativas. 
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I. A charge tem o objetivo de mostrar que o cidadão necessita de aparatos de segurança, como 

muros altos e com arame, pois a criminalidade provocada pela desigualdade social é alta. 

II. O Índice de Gini do Brasil revela que a desigualdade social é grande, mas a situação do país é 

melhor do que a situação de outros países, como o Chile e o México. 

III. A grande concentração de renda não impede que o Brasil apresente alto Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

É correto o que se afirma apenas em 

A. I. B. II. C. III. D. I e III. E. II e III. 

 

Questão 20. Violência e sociedade: crimes contra mulheres (estupros coletivos). 

Leia o texto. 

País registra 10 estupros coletivos por dia; notificações dobram em 5 anos 
Cláudia Collucci (20/08/2017) 

Em cinco anos, mais do que dobrou o número de estupros coletivos no país registrados por hospitais 
que atenderam as vítimas. Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pela Folha apontam que as 
notificações pularam de 1.570 em 2011 para 3.526, em 2016. São, em média, dez casos de estupro 
coletivo por dia. 
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Os números são os primeiros a captar a evolução desse tipo de violência sexual no país. Na polícia, 
os registros do crime praticado por mais de um agressor não são contabilizados em separado dos 
demais casos de estupro. 
Desde 2011, dados sobre violência sexual se tornaram de notificação obrigatória pelos serviços 
públicos e privados de saúde e são agrupados em um sistema de informações do Ministério, o Sinan. 
Acre, Tocantins e Distrito Federal lideram as taxas de estupro coletivo por cem mil habitantes – com 
4,41, 4,31 e 4,23, respectivamente. Esse tipo de crime representa hoje 15% dos casos de estupro 
atendidos pelos hospitais – total de 22.804 em 2016. 
Os números representam só uma parcela dos casos: a violência sexual é historicamente 
subnotificada (nem todas as vítimas procuram hospitais ou a polícia) e 30% dos municípios ainda 
não fornecem dados ao Sinan. Estudos feitos pelo Ipea mostram que apenas 10% do total de 
estupros são notificados. Considerando que há 50 mil casos registrados por ano (na polícia e nos 
hospitais), o país teria 450 mil ocorrências ainda "escondidas". 
Estupro coletivo 
Segundo a socióloga Wânia Pasinato, os dados da saúde sobre estupro coletivo mostram que o 
problema existe há muito tempo, mas só agora está vindo à tona a partir de casos que ganharam 
destaque na imprensa nacional. "O estupro coletivo é um problema muito maior e que permanecia 
invisível. Há uma dificuldade da polícia e da Justiça em responder a essa violência", diz Wânia. 
Para a antropóloga Debora Diniz, professora da Universidade de Brasília, o aumento de casos de 
estupro coletivo é impactante. "É um crime de bando, de um grupo de homens que violenta uma 
mulher. Essa característica coletiva denuncia o caráter cultural do estupro". 
"É a festa do machismo, de colocar a mulher como objeto. O interesse não é o ato sexual, mas sim 
ostentar o controle sobre o corpo da mulher", diz Cerqueira, do Ipea. 
O pesquisador é um dos autores de estudo sobre a evolução dos estupros nos registros de saúde. 
Nele, há breve menção ao crime cometido por dois ou mais homens. Crianças respondiam por 40% 
das vítimas, 24% eram adolescentes e 36% eram adultas. 
Outro fato que tem chamado a atenção em algumas das ocorrências de estupros coletivos é a 
gravação e a divulgação de imagens do crime. A Folha pesquisou 51 casos noticiados pela imprensa 
nos últimos três anos. Em pelo menos 14, foram publicados vídeos em redes sociais. 
"É perturbadora essa necessidade que os agressores têm de filmar a violência. É como se fosse um 
souvenir da conquista", diz Debora Diniz. 
Para Wânia, do USP Mulheres, essa prática parece ter caráter ritualístico. "É o estupro sendo 
mostrado como troféu", afirma. 

Disponível em <http://m.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911346-pais-registra-10-estupros-coletivos-por-dia-notificacoes-dobram-em-5-anos.shtml>. 
Acesso em 20 ago. 2017 (com adaptações). 

 
Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. Crianças e adolescentes têm sido vítimas de estupro coletivo no Brasil, crime que apresentou 

crescimento, no país, de 2011 para 2016. 

II. As taxas de estupro coletivo são maiores nas regiões Norte e Centro-Oeste. 

III. O fato de os criminosos divulgarem vídeos com o estupro revela um aspecto preocupante da 

sociedade brasileira, pois o registro do crime torna-se uma forma para que eles se vangloriem 

do ato; no entanto, essa é a única maneira de a polícia identificar os estupradores.   

IV. O número de vítimas no Acre foi aproximadamente três vezes maior do que o número de 

vítimas no Rio de Janeiro, em 2016. 

É correto o que se afirma em 

A. I, II, III e IV. 

B. I, II e IV, apenas. 

C. I, III e IV, apenas. 

D. II e III, apenas. 
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E. I e II, apenas. 

 

 

Questão 21. Sociedade contemporânea: consciência no consumo (avaliação correta de 

descontos promocionais). 

Leia o anúncio a seguir, obtido de uma campanha publicitária de uma rede de supermercados. 

 

 
 

Com base na leitura, analise as asserções. 

Pelas condições da promoção, se o cliente comprar duas unidades do produto anunciado, ele pagará 

o valor total de R$28,94. 

PORQUE 

De acordo com o anúncio, o desconto percentual total na aquisição de duas unidades do produto é 

de 25%. 

Assinale a alternativa correta. 

A. A primeira asserção é falsa, e a segunda asserção é verdadeira. 

B. A primeira asserção é verdadeira, e a segunda asserção é falsa. 

C. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda asserção justifica a primeira. 

D. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda asserção não justifica a primeira. 

E. As duas asserções são falsas. 

 

%100.%
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promoçãocomunidadesduasdeValorpromoçãosemunidadesduasdeValordesconto -
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Questão 22. Ética, democracia e cidadania: plágio e pastiche (honestidade intelectual). 

(Enade 2016) Leia o texto a seguir. 

O plágio é daqueles fenômenos da vida acadêmica a respeito dos quais todo escritor conhece um 
caso, sobre os quais há rumores permanentes entre as conmunidades de pesquisa e com os quais o 
jovem estudante é confrontado em seus primeiros escritos. 
Trata-se de uma apropriação indevida de criação literária, que viola o direito de reconhecimento do 
autor e a expectativa de ineditismo do leitor. Como regra, o plágio desrespeita a norma de atribuição 
de autoria na comunidade científica, viola essencialmente a identidade da autoria e o direito 
individual de ser publicamente reconhecido por uma criação. Por isso, apresenta-se como uma 
ofensa à honestidade intelectual e deve ser uma prática enfrentada no campo da ética. 
Na comunidade científica, o pastiche é a forma mais ardilosa de plágio, aquela que se autodenuncia 
pela tentativa de encobrimento da cópia. O copista é alguém que repete literalmente o que admira. 
O pasticheiro, por sua vez, é um enganador, aquele que se debruça diante de uma obra e a adultera 
para, perversamente, aprisioná-la em sua pretensa autoria. Como o copista, o pasticheiro não tem 
voz própria, mas dissimula as vozes de suas influências para fazê-las parecer suas. 

DINIZ, D.; MUNHOZ, A.T.M. Cópia e pastiche: plágio na comunicação científica. Argumentum, Vitória (ES), ano 3, v.1, n.3, pp.11-28, jan/jun.2011 (com 
adaptações). 

 
Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta. 

A. O plágio é uma espécie de crime e, portanto, deve ser enfrentado judicialmente pela comunidade 

acadêmica. 

B. A expectativa de que todo escritor acadêmico reconheça a anterioridade criativa de suas fontes é 

rompida na prática do plágio. 

C. A transcrição de textos acadêmicos, caso não seja autorizada pelo autor, evidencia desonestidade 

intelectual. 

D. Pesquisadores e escritores acadêmicos devem ser capazes de construir, sozinhos, sua voz 

autoral, a fim de evitar a imitação e a repetição, que caracterizam o plágio. 

E. O pastiche caracteriza-se por modificações vocabulares em textos acadêmicos, desde que 

preservadas suas ideias originais, bem como sua autoria. 
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Questão 23. Responsabilidade social: formas de chegada dos usuários aos serviços 

socioassistenciais (gráfico de percentuais). 

(Enade 2016 – com adaptações). Observe o gráfico a seguir. 
 

 

 
Nota. Uma mesma unidade pode declarar mais de uma forma de chegada do usuário em um ou mais serviços prestados. 

Fonte. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Entidades de Assistência Social Privadas sem Fins Lucrativos 
2014-2015. Disponível em <http://biblioteca.ibge.gov.br>. Acesso em 10 jun. 2016. 

 
Com base nas informações do gráfico, analise as afirmativas. 

I. O gráfico apresenta dados inconsistentes, pois, para cada tipo de serviço, a soma das 

porcentagens das formas de chegada dos usuários supera 100%. 

II. Pessoas que buscaram espontaneamente o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

também podem ter chegado a esse atendimento por busca ativa ou por encaminhamento. 

III. O gráfico mostra que, de forma espontânea, houve mais pessoas que procuraram o serviço 

especializado para pessoas em situação de rua do que o serviço de acolhimento institucional. 

É correto o que se afirma em 

A. I, apenas. B. II, apenas. C. III, apenas. D. I e II, apenas. E. I, II e III. 
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Questão 24. Sociodiversidade e multiculturalismo: história social do Brasil, relações de 

gênero e relações étnicas (violência contra a mulher negra). 

(Enade 2016 – com adaptações) Leia os textos a seguir. 

Na colonização brasileira, as mulheres indígenas eram tidas como “de sexo bom para fornicar, de 
braço bom de trabalhar, de ventre fecundo para prenhar”. 

RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 

“[...] a história social da casa-grande é a história íntima de quase todo brasileiro: da sua vida 
doméstica, conjugal, sob o patriarcalismo escravocrata e polígamo. [...] Nas casas-grandes foi até 
hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro: a nossa continuidade social”. 

FREYRE, G. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2006. 
 

A figura a seguir ilustra a organização da família patriarcal brasileira. 

 

 
Disponível em <www.oridesmjr.blogspot.com.br>. Acesso em 30 jun. 2016. 

 
Considerando os textos e a imagem apresentados, avalie as afirmativas. 

I. A violência contra a mulher ocorre nas diversas classes sociais, por isso ela não é uma 

expressão da questão social. 

II. As raízes das relações sociais patriarcais e racistas são estruturantes históricas da violência 

contra a mulher na formação social brasileira. 

III. A violência contra a mulher ocorre comumente em âmbito doméstico, portanto, por ser uma 

ocorrência de ordem privada, extrapola as competências de intervenção do Estado. 

É correto o que se afirma em 

A. I, apenas. B. II, apenas. C. I e III, apenas. D. II e III, apenas. E. I, II e III. 
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Questão 25. Cultura e arte: cultura popular e teatro (Mamulengo). 

(Enade 2016) A figura a seguir ilustra a apresentação do teatro de bonecos do grupo Riso do Povo, 

do mestre Zé Divina, de Pernambuco. Esse tipo de teatro, denominado mamulengo, está 

intimamente ligado ao contexto histórico, cultural, social, político, econômico, religioso e educativo 

da  região Nordeste do Brasil. 

Apresentado em praças, feiras e ruas, em linguagem provocativa e irreverente, com repertórios 

inspirados diretamente nos fatos do cotidiano popular, o mamulengo ganha existência nos palcos por 

meio do movimento das mãos dos atores que manipulam os bonecos, narram as histórias e 

transcendem a realidade, metamorfoseando o real em momentos de magia e sedução. 

 

 
Disponível em <www.wikipedia.com.br>. Acesso em 22 ago. 2016. 

 
A partir dessas informações, avalie as afirmativas. 

I. O mamulengo dá vida ao objeto e à matéria e permite jogo cênico divertido em que os atores 

de carne e osso cedem às formas animadas o lugar central da comunicação teatral. 

II. No mamulengo, os bonecos são os próprios agentes da ação dramática, e não simples 

adereços cenográficos. 

III. No mamulengo, os atores interagem com o público de forma a transportá-lo para a mágica 

representação cênica. 

É correto o que se afirma em 

A. I, apenas. B. III, apenas. 

C. I e II, apenas. D. II e III, apenas. 

E. I, II e III.  
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Questão 26. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): disseminação de 

informações (obtenção conhecimento e compartilhamento de textos). 

Os quadrinhos a seguir mostram um problema na disseminação de informações via rede. 
 

 
Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/_H8nf5IO7N14/S_gmofyVXzI/AAAAAAAABnE/8G9RIpN1Ts0/s1600/a_era_das_incertezas_quadrinhos.gif>. Acesso 

em 19 jul. 2015. 
Com base na leitura e nos seus conhecimentos, analise as asserções. 

I. As facilidades de propagação de informações na sociedade em rede possibilitam a divulgação de 

textos sem a correta referência, o que invalida a internet como forma de obtenção de 

conhecimento. 

PORQUE 

II. As redes sociais permitem o compartilhamento de textos sem a checagem de fontes, o que 

provoca, muitas vezes, a disseminação de informações incorretas. 

 

Assinale a alternativa correta. 

A. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira. 

B. As duas asserções são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.  

C. A asserção I é verdadeira, e a II é falsa. 

D. A asserção I é falsa, e a II é verdadeira. 

E. As duas asserções são falsas. 

 

Questão 28. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC): meios de comunicação e 

redes sociais (disseminação de impressões). 

Leia os quadrinhos e um trecho do artigo “Por quem rosna o Brasil”, de Eliane Brum. 
 

 
Disponível em <http://paraalemdocerebro.blogspot.com.br/2015/04/armandinho-e-raiva-hodrofoba-de.html>. Acesso em 25 jul. 2015. 

 
Inventar inimigos para a população culpar tem se mostrado um grande negócio nesse momento do 
país. Se as pessoas sentem-se acuadas por uma violência de causas complexas, por que não dar a 
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elas um culpado fácil de odiar, como “menores” violentos, os pretos e pobres de sempre, e, assim, 
abrir espaço para a construção de presídios ou unidades de internação? Se os “empreendimentos” 
comprovadamente não representam redução de criminalidade, certamente rendem muito dinheiro 
para aqueles que vão construí-los e também para aqueles que vão fazer a engrenagem se mover 
para lugar nenhum. Depois, o passo seguinte pode ser aumentar a pressão sobre o debate da 
privatização do sistema prisional, que para ser lucrativo precisa do crescimento do número já 
apavorante de encarcerados. 
Se há tantos que se sentem humilhados e diminuídos por uma vida de gado, por que não convencê-
los de que são melhores do que os outros pelo menos em algum quesito? Que tal dizer a eles que 
são superiores porque têm a família “certa”, aquela “formada por um homem e por uma mulher? 
(...) Fabricar “cidadãos de bem” numa tábua de discriminações e preconceitos tem se mostrado uma 
fórmula de sucesso no mercado da fé. 
A invenção de inimigos dá lucro e mantém tudo como está, porque, para os profetas do ódio, o 
Brasil está ótimo e rendendo dinheiro como nunca. Ou que emprego teriam estes apresentadores, se 
não tiverem mais corpos mortos para ofertar no altar da TV? (...) 
O Brasil do futuro não chegará ao presente sem fazer seu acerto com o passado. Entre tantas 
realidades simultâneas, este é o país que lincha pessoas; que maltrata imigrantes africanos, 
haitianos e bolivianos; que assassina parte da juventude negra sem que a maioria se importe; que 
massacra povos indígenas para liberar suas terras, preferindo mantê-los como gravuras num livro de 
história a conviver com eles; em que as pessoas rosnam umas para as outras nas ruas, nos balcões 
das padarias, nas repartições públicas; em que os discursos de ódio se impõem nas redes sociais 
sobre todos os outros; em que proclamar a própria ignorância é motivo de orgulho na internet; em 
que a ausência de “catástrofes naturais”, sempre vista como uma espécie de “bênção divina” para 
um povo eleito, já deixou de ser um fato há muito; em que as paisagens “paradisíacas” são borradas 
pelo inferno da contaminação ambiental e a Amazônia, “pulmão do mundo”, vai virando soja, gado e 
favela – quando não hidrelétricas como Belo Monte, Jirau e Santo Antônio. 

Disponível em <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/20/opinion/1437400644_460041.html>. Acesso em 25 jul. 2015. 
 
Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. A associação do sentimento da raiva com a doença que ataca os animais, nos quadrinhos, indica 

que os focos contagiosos da raiva devem ser exterminados com medidas sanitaristas, isto é, 

com a eliminação dos seus agentes. 

II. De acordo com Brum, a invenção de culpados a serem odiados interessa a um setor socialmente 

privilegiado. 

III. A cultura do ódio, disseminada nas redes sociais, é importante, na visão de Brum, porque 

contribui para a liberdade de expressão.  

IV. Os quadrinhos e o texto colocam os meios de comunicação como disseminadores da cultura do 

ódio e procuram alertar para o caráter maléfico dela. 

É correto o que se afirma apenas em 

A. I, II e IV. B. II, III e IV. C. II e IV. D. I e IV. E. I e II. 
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Questão 29. Ética, democracia e cidadania: a moral e a ética no desenvolvimento das crianças 

(comportamento). 

Leia a charge e o texto a seguir. 
 

 
Disponível em <http://rizomas.net/charges-sobre-educacao.html>. Acesso em 26 jan. 2016. 

 
A moral e a ética no desenvolvimento das crianças 

A imposição moral e ética 
Assis Ribeiro 

Yves de La Taille, psicólogo especializado em desenvolvimento moral, fala sobre como, apesar da 
crise por que passam, sobretudo na família e na escola, a moral e a ética continuam a ser pontos 
fundamentais na educação e desenvolvimento das crianças. Educar. Palavra de apenas seis letras 
que traz consigo um amplo leque de responsabilidades que deixa qualquer pai ou educador que se 
proponha à árdua tarefa de ensinar uma criança a trilhar os caminhos do mundo inseguro. A 
violência, a falta de respeito e o individualismo — algumas das marcas registradas dos dias atuais — 
levantam questões sobre como andam e como transmitir dois conceitos fundamentais da boa 
educação e do convívio social: a moral e a ética. 
Para La Taille, a situação do mundo hoje é paradoxal. “De um lado, verificamos um avanço da 
democracia e do respeito aos direitos humanos. Mas, de outro, tem-se a impressão de que as 
relações interpessoais estão mais violentas, instrumentais, pautadas num individualismo primário, 
num hedonismo também primário, numa busca desesperada de emoções fortes, mesmo que 
provenham da desgraça alheia”, afirma... Segundo ele, a crise moral e ética atinge tanto a escola 
quanto as famílias, e uma empurra a responsabilidade da educação das crianças para a outra. 
“Muitos professores acusam os pais de não darem, por exemplo, limites a seus filhos, e muitos pais 
acusam a escola de não ter autoridade e de não impor a disciplina”, diz. Mas completa que tanto 
uma quanto a outra têm grande responsabilidade no desenvolvimento moral e ético das crianças. 
Em sua entrevista, coloca que a definição de moral e ética é muito discutida atualmente... moral é o 
conjunto de deveres derivados da necessidade de respeitar as pessoas, nos seus direitos e na sua 
dignidade. Logo, a moral pertence à dimensão da obrigatoriedade, da restrição de liberdade, e a 
pergunta que a resume é: “Como devo agir?”. Ética é a reflexão sobre a felicidade e sua busca, a 
procura de viver uma vida significativa, uma “boa vida”. Assim definida, a pergunta que a resume é: 
“Que vida quero viver?”. É importante atentar para o fato de essa pergunta implicar outra: “Quem eu 
quero ser?”. Do ponto de vista psicológico, moral e ética, assim definidas, são complementares. É 
possível vivermos sem moral e ética? A situação parece-me de certa forma paradoxal. De um lado, 
pelo menos no mundo ocidental, verificamos um avanço da democracia e do respeito aos direitos 
humanos. Logo, desse ponto de vista, saudosismo é perigoso. Assim, penso que, neste clima pós-
moderno, há avanços e crise. É como se as dimensões política e jurídica estivessem cada vez 
melhores, e a dimensão interpessoal, cada vez pior. Agora, como não podemos viver sem respostas 
morais e éticas, urge nos debruçarmos sobre esses temas. De modo geral, penso que as pessoas 
estão em crise ética (que vida vale a pena viver?), e essa crise tem reflexos nos comportamentos 
morais. A imoralidade não deixa de ser tradução de falta de projetos, de desespero existencial ou de 
mediocridade dos sentidos dados à vida.... 

Disponível em <http://jornalggn.com.br/noticia/a-moral-e-a-etica-no-desenvolvimento-das-criancas>. Acesso em 26 jan. 2016. 
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Com base na leitura, analise as asserções e assinale a alternativa correta. 

I. Ao mostrar que os estudantes chegam à escola sem noções de ética e de moral, a charge opõe-se 

ao texto, que afirma que tanto pais quanto professores são responsáveis pela formação da criança. 

PORQUE 

II. Segundo o texto, a moral refere-se a comportamentos socialmente preconizados e a ética 

relaciona-se à reflexão sobre o modo de viver. 

A. As duas asserções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 

B. As duas asserções são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.  

C. A primeira asserção é verdadeira e a segunda é falsa. 

D. A primeira asserção é falsa e a segunda é verdadeira. 

E. As duas asserções são falsas. 

 

Questão 30. Relações de consumo: descartabilidade de mercadorias e das pessoas 

(consumo desenfreado). 

Leia o texto a seguir. 

A descartabilidade das mercadorias e pessoas: consumo, obsolescência e 
relacionamentos humanos 

  Rita Alves 
Recentemente, circulou pelas redes sociais digitais uma pequena história na qual um casal de idosos, 
juntos há décadas, é interrogado sobre o segredo de se manter um relacionamento tão longo; 
respondem que na época em que se casaram não se costumava jogar fora um aparelho quebrado, 
mas se buscava consertá-lo e, assim, seguia-se a vida por muitos anos com os mesmos 
equipamentos. O casal estava dizendo, em outras palavras, que a longevidade de seu 
relacionamento se baseava na capacidade de “consertar” as fissuras da relação em vez de descartá-
la quando os problemas aparecem. 
Os relacionamentos, assim como as mercadorias, passam por um período de intensa 
descartabilidade. O cientista social polonês Zygmunt Bauman já apontou a íntima relação entre as 
práticas de consumo contemporâneas e a fragilidade dos laços humanos na atualidade. 
O consumo é pautado pela obsolescência planejada e pelo desejo intenso por novidades, mudanças 
e, principalmente, novos desejos. Para ele, a satisfação dos desejos é angustiante na medida em que 
nos obriga a eleger um novo objeto de desejo; aponta que atualmente “o desejo não deseja a 
satisfação; o desejo deseja o desejo”. Daí a sensação constante de angústia e a incessante busca 
por novos desejos e realizações. O mesmo acontece com os relacionamentos atuais. As relações 
amorosas, as amizades, os contratos de trabalho e até mesmo os laços familiares são afetados por 
essa lógica da descartabilidade e da efemeridade do consumo, ou melhor, do consumismo. 
Segundo o antropólogo David Harvey, trata-se da lógica do capitalismo implementada após a 
Segunda Guerra Mundial, que trouxe a alteração das nossas noções de tempo e espaço a partir da 
aceleração do tempo de giro das mercadorias. Os bens materiais passaram a ser produzidos, 
distribuídos, consumidos e descartados com maior velocidade. Com essa compressão do tempo, 
passamos a valorizar a velocidade e a aceleração, que se transformaram em valores inquestionáveis, 
como se o veloz fosse, necessariamente, o bom e o desejável. 
A partir daí, nosso cotidiano passou a ser pautado pela efemeridade, pela volatilidade, pela 
instantaneidade, pela simultaneidade e, no limite, pela descartabilidade. Para Bauman, neste mundo 
líquido, flexível e mutável em que vivemos, a única coisa sólida e perene que nos sobra é o lixo, que 
se amplia, acumula e permanece como um dos maiores problemas do planeta. 
O desejo de mudança já está interiorizado e presente nas nossas ações. Desejamos mudar os 
cabelos, a cor das paredes das nossas casas, nossos corpos, automóveis. “Mude a sua sala de estar 
mudando apenas a mesinha de centro”, dizia o anúncio de uma revista de decoração. 
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“Mude, seja outra pessoa”, sugere a cultura contemporânea. Os reality shows de intervenção trocam 
todo o guarda-roupa dos participantes e jogam no lixo toda sua história, todas as suas lembranças e 
memórias impregnadas nas roupas; trocam todos os móveis da casa por outros novos e alinhados 
com as tendências contemporâneas, mas que, sabe-se, não durarão mais que cinco ou seis anos em 
boas condições, posto que são feitos apenas para atender à moda do momento. Essas práticas de 
consumo envolvem não só a qualidade das mercadorias adquiridas, mas também a quantidade, 
nunca tivemos tantos objetos. 
É esse o cenário que envolve também os relacionamentos humanos, dos matrimônios às amizades, 
da sexualidade aos circuitos familiares. As relações amorosas, por exemplo, entram na mesma lógica 
quantitativa e efêmera que desenvolvemos com os objetos, especialmente entre os jovens, que não 
escondem a valorização dos “ficantes” nas suas baladas noturnas; numa mesma noite “fica-se” com 
vários parceiros efêmeros e passageiros, às vezes nem mesmo perguntam-se os nomes e já partem 
para outra conquista rápida; ao final da noite, uma contabilidade geral indica o status de cada um. 
Mesmo quando a relação é duradoura, o tempo entre o namoro, o casamento e a separação pode 
ser de alguns anos, às vezes meses. A angústia do compromisso  duradouro está na base dessa 
volatilidade amorosa; “será que estou perdendo algo melhor?”; o medo da descartabilidade aflige as 
duas partes: ou seremos descartados ou descartaremos nosso par. Entre as amizades juvenis, 
acontece quase o mesmo; troca-se de turma, incorporam-se novos amigos; as redes sociais digitais 
registram a intensidade do relacionamento, “adorei te conhecer!”, e, depois de alguns dias de 
exposição das afinidades e afetos, deixa-se que a nova amizade esfrie até que seja substituída por 
outra mais nova ainda. No âmbito de trabalho, antigamente dedicava-se à mesma empresa por 30 
ou 40 anos; hoje em dia, dizem os especialistas em gestão de carreiras que não se deve permanecer 
num mesmo emprego por mais de cinco anos, que isso pode parecer acomodação e falta de ousadia 
profissional. Busca-se descartar o emprego antes de ser descartado pelo patrão. 
De certa forma, as redes sociais digitais vieram contribuir para essa situação, provocando o aumento 
dos relacionamentos superficiais e passageiros, as conversas fragmentadas e teatralizadas, o excesso 
de “amigos” e convites para eventos aos quais não conseguimos dar muita atenção. 
As vozes pessimistas consideram que as tecnologias digitais estão contribuindo para o isolamento, a 
separação e a superficialidade das relações humanas. Isso pode ser verdadeiro em muitas situações, 
mas existem outros lados dessa questão. As redes online também resgatam antigas amizades e 
recuperam, mesmo que pontualmente, relações deixadas no passado; recuperam-se fotografias 
antigas, marcam-se encontros de turmas do colégio, apresentam-se os filhos e maridos ou esposas. 
Com a recente entrada dos idosos nas redes sociais, temos presenciado interessantes alterações nas 
dinâmicas familiares, com a criação de novos canais de comunicação entre avós e netos, por 
exemplo, ou ainda entre parentes há muito separados pela distância ou dificuldades de locomoção; 
as separações geográficas e geracionais no âmbito familiar estão sendo reconfiguradas de forma 
interessante e contribuindo positivamente para o resgate da socialização dos idosos. 
Apesar do quadro desalentador que envolve o consumo exacerbado e os relacionamentos humanos, 
temos observado práticas alternativas que vão na contramão dessa situação. Espalha-se pelo mundo 
o Movimento Slow, que questiona a velocidade e a descartabilidade das mercadorias e relações, 
propondo um retorno às práticas desaceleradas de tempos atrás. A vertente mais conhecida desse 
movimento é o slow food, que propõe que voltemos a preparar a comida lentamente, que 
conversemos com o açougueiro, o padeiro e o verdureiro; que convivamos com nossos amigos na 
beira do fogão enquanto preparamos a comida lentamente. Na contramão do fast food, o slow food 
busca resgatar os rituais de alimentação que sempre estruturaram as relações familiares e de 
amizades. Vemos ainda a emergência de grupos que questionam o consumo excessivo e 
inconsequente, propondo o consumo consciente no qual se buscam informações sobre as práticas 
sociais das empresas produtoras, questionam-se as embalagens, aponta-se a possibilidade de 
reutilizar e reciclar embalagens e objetos. 
Existe ainda o recente consumo colaborativo, no qual os sujeitos partilham equipamentos como 
máquinas de cortar grama, furadeiras elétricas e até automóveis, considerando que individualmente 
estão subutilizados e que com os usos partilhados e coletivos pode-se otimizar os recursos. Do ponto 
de vista das relações humanas, temos observado nas grandes cidades o surgimento de grupos que 
propõem o resgate das relações de vizinhança, a ocupação e revitalização das praças públicas, a 
produção de hortas urbanas comunitárias, piqueniques coletivos e o resgate da convivência 
comunitária nos bairros. Na base desses movimentos está uma consciência ecológica renovada, que 
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vai além dos discursos de preservação da natureza e que se volta à transformação dos cotidianos e 
das relações interpessoais. Para além da descartabilidade das mercadorias e pessoas, continuamos 
com a certeza de que a base da humanidade não está no avanço da tecnologia ou no acúmulo de 
riquezas, mas na força dos relacionamentos humanos; foram eles que ergueram o edifício da 
sociedade e da cultura e, seguramente, não serão descartados com tanta facilidade. 

Disponível em <http://www.sescsp.org.br/online/artigo/6687_OBSOLESCENCIA+PROGRAMADA#/tagcloud=lista>. Acesso em 15 dez. 2015. 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. 

I. O foco do texto é valorizar o mundo atual, em que os produtos são efêmeros e o consumo é 

possível, pois há liberdade de mercado. 

II. Segundo o texto, apesar do consumismo desenfreado da sociedade atual, surgiram movimentos 

contrários a essa tendência, que propõem a desaceleração das atividades cotidianas e 

questionam a descartabilidade de objetos e relacionamentos. 

III. Para o sociólogo Bauman, vivemos na época das relações líquidas e qualquer mudança é 

negativa. 

IV. A autora posiciona-se contra o fim dos matrimônios, que deveriam ser indissolúveis como 

antigamente. 

A. Apenas as afirmativas I e II são corretas. 

B. Apenas a afirmativa II é correta. 

C. Apenas as afirmativas II e III são corretas. 

D. Apenas as afirmativas I, II e IV são corretas. 

E. Nenhuma afirmativa é correta. 

 

 

 

 

 

 

Questão 31. Sociedade, violência e educação: cidadania, direito à educação e combate à 

criminalidade (criança e escola). 

Leia o trecho a seguir, do poeta e produtor cultural Sérgio Vaz, um dos idealizadores da Cooperifa, 

que semanalmente reúne centenas de pessoas na periferia da zona sul da capital paulista para a 

leitura de poemas. 
 

Lugar de criança é presa na escola 
Sou a favor do aumento da maioridade escolar. 
Isso mesmo, lugar de criança é presa na escola (das 8h às 17h) e sendo torturada por aulas de 
Matemática, Português, Ciência, Música, Teatro, Geografia, Química, Física… Ou tomando banho de 
sol enquanto fazem Educação Física. 
Quando elas começarem a criar asas, trancá-las na biblioteca para aprenderem a lapidar sonhos. 
Nessa cadeia, os professores com super salários, super treinamento, super motivados não deixarão 
nada, nem ninguém escapar do castigo da sabedoria. Serão tempos difíceis para a ignorância. 
Depois de cumprirem pena e se tornarem cidadãos, terão liberdade assistida… Pelos pais orgulhosos. 
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Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. O poeta opõe a expressão “aumento da maioridade escolar” à redução da maioridade penal e 

propõe a educação como base para a construção da cidadania.  

II. O autor considera a escola um lugar de tortura, em que os alunos ficam presos e não 

aprendem verdadeiramente a viver. 

III. De acordo com o texto, as crianças não podem almejar a liberdade, e o conhecimento 

aprisiona as mentes. 

É correto o que se afirma somente em 

A. I. B. II. C. III. D. I e II. E. II e III. 

 

Questão 32.  Cultura e arte: arte de rua e crítica social (comportamento). 

Leia o trecho da reportagem a seguir. 

Banksy tornou-se o anônimo mais famoso dos últimos anos. Seu trabalho mudou o olhar sobre a arte 
de rua. Com spray, faz críticas políticas, à sociedade e à guerra, mas sempre com um humor sombrio 
e uma sacada. Também se especializou em ações espetaculares, como na vez em que pôs um 
boneco vestido de prisioneiro de Guantánamo dentro da Disneylândia. Com prováveis 40 anos, ele 
segue experimentando: é o diretor de Exit Through the Gift Shop ("Saída pela Loja de Presentes"), 
documentário sobre um francês que o persegue, indicado ao Oscar.  
Hoje, suas obras espalham-se por Londres, Los Angeles, Nova York, até no muro que separa Israel e 
Palestina. Mas tudo começou em Bristol, no interior da Inglaterra, onde Banksy já dava sinais de que 
iria longe. 

Disponível em <http://super.abril.com.br/cultura/banksy-o-anonimo-mais-famoso-do-mundo>. Acesso em 23 mar. 2016. 
 
A imagem a seguir é um trabalho de Bansky. 

 

 
Disponível em <http://i.imgur.com/f9DxYSd.jpg>. Acesso em 04 mar. 2016. 

 
Com base nas informações, na imagem e nos seus conhecimentos, analise as afirmativas. 

I. A imagem apresenta uma crítica ao uso de redes sociais e celulares por menores de idade, 

pois isso pode estimular a pedofilia. 
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II. A imagem satiriza o comportamento infantil de pessoas que necessitam da aprovação de 

amigos virtuais em redes sociais. 

III. A imagem contradiz as características do artista apontadas no texto, uma vez que não 

explora o humor e não tem conteúdo político. 

É correto o que se afirma somente em 

A. I. B. II e III. C. III. D. I e II. E. II. 

Análise das afirmativas. 

I – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. A imagem apresenta uma criança, mas não faz qualquer alusão à pedofilia. 

II – Afirmativa correta. 

JUSTIFICATIVA. Na imagem, temos um exemplo do “humor sombrio” de Bansky, conforme dito no 

texto inicial: há uma sátira a respeito do comportamento infantil dos que precisam de aprovação em 

redes sociais. 

III – Afirmativa incorreta. 

JUSTIFICATIVA. A imagem reforça as características de Bansky apontadas no texto, uma vez que o 

artista usa, na arte da rua com spray, o “humor sombrio” e uma “sacada” e, também, realiza crítica 

social. 

Alternativa correta: E. 

Habilidades e competências. 

As principais habilidades e competências verificadas na questão 32 são as que seguem. 

• Ler e interpretar textos. 

• Comparar características de texto e imagem. 

Questão 33. Sociedade: distribuição de renda e evolução das classes econômicas 

(pirâmide social). 

Analise o gráfico e as afirmativas a seguir. 
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Disponível em <https://blogpalavrasdiversas.files.wordpress.com/2014/01/piramide.jpg>. Acesso em 20 mar. 2016. 

 
I. Em 2003, cerca de 55% da população encontravam-se na classe D/E. 

II. De 2003 a 2014, observa-se o crescimento da classe C e o encolhimento das classes D/E e 

A/B. 

III. Em 2014, a classe mais pobre (D/E) representava aproximadamente um quarto da população. 

IV. O gráfico sugere melhora na distribuição de renda no Brasil de 2003 a 2014. 

É correto o que se afirma somente em 

A. I, III e IV. B. II e III. C. I e III. D. I, II e IV. E. II, III e IV. 
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Questão 34. Sociedade: distribuição de renda (pirâmide da riqueza global). 

Observe a figura, retirada de uma reportagem da edição 73, de 2015, da revista Ser médico e 

analise as afirmativas a seguir. 

 
 
 

I. Segundo o gráfico, 71% das pessoas ganham salários mensais de até 10 mil dólares. 

II. De acordo com o gráfico, 8,1% da população mundial concentram mais de 80% da riqueza 

mundial. 

III. O gráfico mostra que a má distribuição de renda é responsabilidade dos países não 

desenvolvidos, como o Brasil. 

IV. Na base da pirâmide, encontram-se aproximadamente 3,4 bilhões de pessoas que, juntas, 

possuem 3% da riqueza global. 

É correto o que se afirma somente em 

A. II, III e IV. B. I e II. C. II e IV. D. I, II e IV. E. III e IV. 
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Questão 35. Responsabilidade social: desenvolvimento sustentável (pirâmide de 

responsabilidade social). 

(Enade 2015). Leia o texto a seguir. 

A percepção de parcela do empresariado sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável vem 
gerando uma postura que se contrapõe à cultura centrada na maximização do lucro dos acionistas. A 
natureza global de algumas questões ambientais e de saúde, o reconhecimento da responsabilidade 
mundial pelo combate à pobreza, a crescente interdependência financeira e econômica e a crescente 
dispersão geográfica das cadeias de valor evidenciam que assuntos relevantes para uma empresa do 
setor privado podem ter alcance muito mais amplo que aqueles restritos à área mais imediata onde 
se localiza a empresa. Ilustra essa postura empresarial a pirâmide de responsabilidade social 
corporativa apresentada a seguir. 
 

 
CARROLL, A. B. The Pyramid of corporate social responsability: toward the moral management of organizational stakeholders. Bussiness horizons. July-August, 

1991 (com adaptações). 
 

Com relação à responsabilidade social corporativa, avalie as afirmações a seguir. 

I. A responsabilidade social pressupõe estudo de impactos potenciais e reais das decisões e 

atividades da organização, o que exige atenção constante às ações cotidianas regulares de 

uma organização. 

II. À medida que a responsabilidade econômica de uma organização diminui, a responsabilidade 

social corporativa aumenta e, por conseguinte, a empresa passa a agir com ética. 

III. A concessão de financiamento para atividades sociais, ambientais e econômicas é fator 

relevante para a redução da responsabilidade legal empresarial. 

É correto o que se afirma em 

A. I, apenas. B. II, apenas. C. I e III, apenas. D. II e III, apenas. E. I, II e III. 
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Questão 36. Ética, democracia e cidadania: direito à livre expressão (igualdade dos 

indivíduos). 

(Enade 2015). Leia o texto a seguir. 

A ideia segundo a qual todo ser humano, sem distinção, merece tratamento digno corresponde a um 
valor moral. O pluralismo político, por exemplo, pressupõe um valor moral: os seres humanos têm o 
direito de ter suas opiniões, expressá-las e organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto, 
obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de vista; vale dizer, são livres. Na sociedade 
brasileira, não é permitido agir de forma preconceituosa, presumindo a inferioridade de alguns (em 
razão de etnia, raça, sexo ou cor), sustentando e promovendo a desigualdade. Trata-se de um 
consenso mínimo, de um conjunto central de valores, indispensável à sociedade democrática: sem 
esse conjunto central, cai-se na anomia, entendida como ausência de regras ou como total 
relativização delas. 

BRASIL. Ética e Cidadania. Brasília: MEC/SEB, 2007 (com adaptações). 
 
Com base nesse fragmento de texto, infere-se que a sociedade moderna e democrática 

A. promove a anomia, ao garantir os direitos de minorias étnicas, de raça, de sexo ou de cor. 

B. admite o pluralismo político, que pressupõe a promoção de algumas identidades étnicas em 

detrimento de outras. 

C. sustenta-se em um conjunto de valores pautados pela isonomia no tratamento dos cidadãos. 

D. apoia-se em preceitos éticos e morais que fundamentam a completa relativização de valores. 

E. adota preceitos éticos e morais incompatíveis com o pluralismo político. 

 

 

Questão 37. Violência: causas de detenção da população carcerária na capital paulista 

(políticas públicas de segurança e realidade social nas metrópoles brasileiras). 

(Enade 2015 – com adaptações). Leia o texto a seguir. 

Mais de um quarto dos presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros I, na zona oeste 
da capital paulista, havia morado nas ruas. Há alguns anos, percebe-se progressiva mudança da 
população carcerária dos CDPs de São Paulo: além da tradicional parcela de acusados e condenados 
por crimes patrimoniais com emprego de violência ou por tráfico de drogas, passou a integrar o 
quadro prisional uma parcela da população sem histórico de violência, habitante, majoritariamente, 
das ruas do centro da cidade. Nos últimos três anos, o número de presos provenientes das ruas da 
região central da capital paulista aumentou significativamente; a maioria deles é presa pela prática 
de pequenos furtos e/ou porte de drogas. Os casos são, em geral, similares: pessoas dependentes 
de crack que vivem nas ruas e são flagradas furtando lojas ou tentando roubar transeuntes, sem o 
uso de armas. Como são crimes leves, os acusados poderiam aguardar a conclusão do inquérito em 
liberdade.  

Disponível em <http://ibccrim.jusbrasil.com.br>. Acesso em 25 jul. 2015 (com adaptações). 
 
Tendo esse texto como referência e considerando a relação entre políticas públicas de segurança e 

realidade social nas metrópoles brasileiras, avalie as asserções e a relação proposta entre elas. 

I. A solução de problemas associados aos moradores de rua consumidores de crack depende da 

aplicação de políticas sociais de ação preventiva e de medidas de saúde pública. 

PORQUE 

II. O encarceramento de moradores de rua viciados em crack que praticam pequenos delitos não 

resolve os problemas que afetam a população, como os de segurança, violência, saúde, educação e 

moradia. 
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A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II não é uma justificativa correta da I. 

C. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira 

E. As asserções I e II são proposições falsas. 

 

Questão 38. Sociodiversidade e multiculturalismo: violência e relações étnico-raciais (“o 

brasileiro cordial”). 

Leia o texto a seguir. 

O brasileiro cordial 
Luiz Ruffato 

Há dias, ao término de uma palestra para cerca de 300 estudantes de uma universidade privada em 
São Paulo, me peguei pensando, ao olhar o auditório lotado de jovens: quantos de nós, ao deixar 
esse prédio, chegarão ilesos em casa? Porque, nos dias que correm, a nossa vida vale tão pouco que 
sobreviver a mais uma jornada é o máximo a que aspiramos. Todos nós conhecemos famílias 
destroçadas pela violência — e pouco a pouco a sociedade paralisada de medo vai se tornando 
refém da própria impotência. 
Até o final do ano, estima-se que cerca de 65.000 pessoas terão sido assassinadas no Brasil, o que 
nos coloca na melancólica liderança do ranking mundial de homicídios no mundo em números 
absolutos ou o 11º em números relativos (levando em conta o tamanho da população). Embora a 
sensação de violência contamine a sociedade de forma geral, ela nos atinge de maneira particular, 
dependendo da classe social, da cor, idade e sexo e da região em que habitamos. 
De cada três pessoas mortas no Brasil, duas são negras — e 93% do total pertencem ao sexo 
masculino. Os jovens entre 15 e 29 anos constituem 54% das vítimas. O Nordeste concentra sozinho 
37% do total das mortes no país, sendo Alagoas o campeão com uma taxa de 65 mortes por 1.000 
habitantes, o dobro da média nacional. A região concentra ainda as cinco capitais mais violentas: 
João Pessoa, Maceió, Fortaleza, São Luís e Natal. As armas de fogo respondem por 80% dos crimes 
e quase 60% de todos os homicídios estão relacionados direta ou indiretamente ao tráfico de drogas. 
E, o mais inquietante: 90% dos assassinatos ficam impunes, porque nunca solucionados... 
Se as mulheres representam somente 7% do total das vítimas de homicídios, elas respondem pela 
quase totalidade das ocorrências de estupro, que é uma agressão devastadora. O Brasil registra 
cerca de 53.000 casos de violência sexual por ano, que, estima-se, significa apenas 10% do total — 
a maioria não chega a denunciar o agressor por medo, vergonha ou falta de confiança nas 
autoridades. 70% das queixas envolvem crianças ou adolescentes e em dois de cada três casos o 
criminoso é pessoa próxima da vítima (pai ou padrasto, irmão, namorado, amigo ou conhecido). 
Talvez tenhamos que repensar o caráter do brasileiro. Afirmar que os brasileiros somos naturalmente 
alegres é desconhecer a insatisfação latente que vigora nos trens, ônibus e vagões de metrô lotados. 
Falar que os brasileiros somos tolerantes é desconhecer nosso machismo, nossa homofobia, nosso 
racismo. Dizer que os brasileiros somos solidários é desconhecer nossa imensa covardia para assumir 
causas coletivas. A frustração, como já alertou uma canção do Racionais MC, é uma máquina de 
fazer vilão. No fundo, estamos empurrando a sociedade para o beco sem saída do autismo social. 

Disponível em <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/03/opinion/1433333585_575670.html>. Acesso em 03 jun. 2015 (com adaptações). 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. Brasil lidera o ranking da violência com a maior taxa de homicídios do mundo. 

II. O texto confirma o estereótipo da cordialidade do brasileiro, uma vez que, embora haja 

violência no país, o Brasil não participa de guerras e não é objeto de atentados terroristas. 

III. De acordo com o texto, jovens negros são o grupo mais atingido pelos homicídios no Brasil. 
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IV. No Brasil, registram-se anualmente mais de 35 mil queixas de abuso sexual contra crianças e 

adolescentes. 

V. Estima-se que, no Brasil, o número de casos de violência sexual ultrapasse 500 mil ao ano. 

É correto o que se afirma apenas em 

A. I, II e V. B. I, III e IV. C. III, IV e V. D. II, IV e V. E. I, III e V. 

 

 

Questão 39. Sociedade: inclusão das mulheres no mercado de trabalho (evolução da taxa 

de emprego das mulheres em diversos países). 

(Enade 2015). As taxas de emprego para mulheres são afetadas diretamente por ciclos econômicos e 

por políticas de governo que contemplam a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. O gráfico 

a seguir apresenta variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no 

período de 2000 a 2011. 

 
Disponível em <http://www.oecd-ilibrary.org>. Acesso em 19 ago. 2015 (com adaptações). 

 
Com base nesse gráfico, conclui-se que, de 2000 a 2011, a taxa de emprego para mulheres 

A. manteve-se constante na Itália. 

B. manteve-se crescente na França e no Japão. 

C. atingiu, na Grã-Bretanha, seu valor máximo em 2011. 

D. aumentou mais na Alemanha do que nos demais países pesquisados. 

E. manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. 
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Questão 40. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC): inclusão digital e inclusão 

social (objetivos das políticas públicas de inclusão digital). 

(Enade 2015). Leia o texto a seguir. 

Hoje, o conceito de inclusão digital está intimamente ligado ao de inclusão social. Nesse sentido, o 
computador é uma ferramenta de construção e aprimoramento de conhecimento que permite acesso 
à educação e ao trabalho, desenvolvimento pessoal e melhor qualidade de vida. 

FERREIRA, J. R. et al. Inclusão Digital. In.: Brasil. O Futuro da Indústria de Software: a perspectiva do Brasil. Brasília: MDIC/STI, 2004 (com adaptações). 
 

Diante do cenário high tech (de alta tecnologia), a inclusão digital faz-se necessária para todos. As 

situações rotineiras geradas pelo avanço tecnológico produzem fascínio, admiração, euforia e 

curiosidade em alguns, mas, em outros, provocam sentimento de impotência, ansiedade, medo e 

insegurança. Algumas pessoas ainda olham para a tecnologia como um mundo complicado e 

desconhecido. No entanto, conhecer as características da tecnologia e sua linguagem digital é 

importante para a inclusão na sociedade globalizada. 

Nesse contexto, políticas públicas de inclusão digital devem ser norteadas por objetivos que incluam 

I. a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda. 

II. o domínio de ferramentas de robótica e de automação. 

III. a melhoria e a facilitação de tarefas cotidianas das pessoas. 

IV. a difusão do conhecimento tecnológico. 

É correto apenas o que se afirma em 

A. I e II. B. I e IV. C. II e III. 

D. I, III e IV. E. II, III e IV.  

 

 

Questão 41. Igualdade de gêneros: socialização feminina (dedicação de homens e 

mulheres ao trabalho doméstico). 

Leia a tirinha e o texto a seguir. 
 

 

Disponível em <http://www.faperj.br/?id=2475.2.7>. Acesso em 27 jun. 2015. 
 

Mulheres dedicam muito mais tempo ao trabalho doméstico 
Na comparação com os homens, elas despendem mais que o dobro de horas semanais 
em afazeres do lar, revela estudo 
Cerca de 50% dos homens realizam afazeres domésticos, ao passo que entre as mulheres esse 
percentual fica em torno de 90%. Essa é uma das conclusões do Comunicado do Ipea nº 149 – 
Trabalho para o mercado e trabalho para casa: persistentes desigualdades de gênero, lançado nesta 
quarta-feira, 23, na sede do Instituto, em Brasília. O conceito de trabalho normalmente desconsidera 
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o trabalho doméstico não remunerado. O estudo evidencia a importância dessa atividade, tanto do 
tempo que se gasta com ele como de sua relevância para a reprodução da vida social e econômica. 
Mas não há consideração de seus resultados nas contas nacionais, nem na economia de forma geral. 
A proporção de pessoas que realizam afazeres domésticos, por gênero, de 1995 a 2009, período 
abarcado pela pesquisa, tende à estabilidade. 
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, base de dados utilizada para o 
Comunicado, aponta que as mulheres despendem em média 26,6 horas semanais realizando 
afazeres domésticos, enquanto o público masculino dedica 10,5 horas. Segundo a técnica de 
Planejamento e Pesquisa do Ipea que apresentou o Comunicado, Natália Fontoura, apesar de os 
homens que se encontram fora do mercado de trabalho gastarem mais tempo com o trabalho 
doméstico não remunerado do que os ocupados, as mulheres que têm atividades econômicas 
dedicam mais tempo (22 horas) que os homens desocupados (12,7 horas). Também participaram da 
coletiva de lançamento a técnica de Planejamento e Pesquisa Luana Pinheiro e o assessor técnico da 
Presidência do Ipea Murilo Pires. 
Filhos 
Quanto mais filhos na família, maior o tempo gasto pela mulher com os afazeres domésticos. Já com 
os homens, quase não há influência. Observa-se no caso deles, inclusive, uma leve redução do 
tempo dedicado a essas funções: quando o homem não tem filho, ele dedica em média 11,7 horas 
semanais ao trabalho e, quando tem, essa quantidade cai para pouco mais de 10 horas, ou seja, os 
homens que “não têm filhos dedicam ainda mais tempo aos afazeres, o que evidencia que o cuidado 
com os filhos é quase que exclusivo das mulheres”, pontuou Natália. 
Trabalho infantil 
Os dados mostram que 24% das meninas de 5 a 9 anos de idade dedicam em média seis horas 
semanais ao trabalho doméstico da própria casa, enquanto 14% dos meninos dedicam seis horas 
semanais. “A socialização que delimita essas diferenças de gênero no trabalho começa desde muito 
cedo, como evidencia a pesquisa”, afirmou a pesquisadora. 
Jornadas de trabalho 
A jornada média de trabalho na ocupação principal dos homens é cerca de sete horas maior que das 
mulheres. Mesmo assim, a carga global de trabalho para as mulheres é maior: 57 horas por semana, 
sendo 53 para os homens, somando-se as duas jornadas, do trabalho para o mercado e do trabalho 
de reprodução social. “Isso é um reflexo da dedicação feminina aos afazeres domésticos. Ainda há 
muito a se caminhar, pois a divisão sexual do trabalho se constitui em uma característica de muito 
difícil enfrentamento e transposição”, acrescentou Natália. 
“Cabe também ao Estado atuar nessa desigual responsabilização pelo trabalho doméstico, 
elaborando e executando políticas sociais que passem a incentivar a atuação das mulheres no 
mercado e forneçam apoio a elas em suas responsabilidades em casa, como transporte escolar 
gratuito, período escolar integral, e outros. Essa diferença afronta a democracia e os direitos iguais 
para toda a sociedade, que são garantidos pela Constituição”, concluiu a técnica de Planejamento e 
Pesquisa. 

Disponível em <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14321>. Acesso em 27 jul. 2015 (com adaptações). 
 

Com base na leitura, analise as afirmativas. 

I. O discurso de Susanita, a amiga de Mafalda, contraria as informações da pesquisa citada no 

texto e aponta mudanças nos papéis de homens e mulheres na sociedade. 

II. O objetivo da tirinha é indicar que os avanços tecnológicos têm facilitado os trabalhos 

domésticos. 

III. Na época da pesquisa, o percentual de meninas de 5 a 9 anos que realizavam trabalho 

doméstico era 10% maior do que o percentual de meninos que realizavam trabalho 

doméstico. 

IV. Os dados da pesquisa e a tirinha sugerem que a diferença de gêneros ainda persiste na 

sociedade atual. 
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É correto o que se afirma somente em 

A. I, II e III. B. I e III. C. III e IV. D. I e IV. E. IV. 

 

Questão 42. Vida rural: impactos do agronegócio na reconfiguração do campo (produção 

de soja no Brasil). 

(Enade 2015 – com adaptações). Leia o texto a seguir. 

As projeções da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais indicam, para 2020, produção 
entre 104 milhões e 105 milhões de toneladas de soja. A área de cultivo da soja deve aumentar 
cerca de 6,7 milhões de hectares, chegando, em 2023, a 34,4 milhões. Isso representa acréscimo de 
24,3% na área mensurada em 2013. No Paraná, a área de cultivo de soja pode expandir-se para 
áreas de outras culturas e, no Mato Grosso, para pastagens degradadas e áreas novas. 

Disponível em <http://www.agricultura.gov.br>. Acesso em 19 ago. 2013 (com adaptações). 
 

Com base na leitura e nos seus conhecimentos, avalie as afirmativas. 

I. A expansão das áreas de monocultura de soja amplia a mecanização no campo e gera a 

migração de trabalhadores rurais para centros urbanos. 

II. A intensificação da monocultura da soja acarreta aumento da concentração da estrutura 

fundiária. 

III. A expansão da cultura de soja no Paraná e no Mato Grosso promoverá o avanço do plantio de 

outras culturas. 

É correto o que se afirma em 

A. I, apenas. B. III, apenas. C. I e II, apenas. D. II e III, apenas. E. I, II e III. 

Questão 43. Vida urbana: infração de trânsito (multas por passar em semáforo 

vermelho). 

Considere o gráfico a seguir, apresentado em uma reportagem sobre um tipo de infração de trânsito. 

 

	
Disponível em <http://www.metrojornal.com.br/pdf/assets/pdfs/20170419_MetroSaoPaulo.pdf>. Acesso em 19 abr. 2017. 

 
Com base no gráfico, analise as seguintes afirmativas. 
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I. A arrecadação com multas por passar o semáforo vermelho, em janeiro de 2017, foi de cerca 

de 10 milhões de reais. 

II. Quase 80% das multas por passar semáforo vermelho, em janeiro de 2015, são devidas a 

infrações ocorridas no período noturno (das 22h às 5h). 

III. O número de multas por passar semáforo vermelho apresentou aumento de cerca de 1% se 

compararmos janeiro de 2016 e janeiro de 2017. 

É correto o que se afirma apenas em 

A. I e II. B. II e III. C. I. D. II. E. III. 
	

Questão 44. Cultura e arte: mudança na visão do grafite (de ato de vandalismo e 

criminoso para manifestação artística). 

(Enade 2015). Analise a imagem e o texto a seguir. 
 

 
Disponível em <http://www.subsoloart.com>. Acesso em 17 jul. 2015. 

 
Assim como o break, o grafite é uma forma de apropriação da cidade. Os muros cinzentos e sujos 
das cidades são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas e trações, texturas e 
mensagens diferentes. O sujo e o monótono dão lugar ao colorido, à criatividade e ao protesto. No 
entanto, a arte de grafitar foi, por muito tempo, duramente combatida, pois era vista como ato de 
vandalismo e crime contra o patrimônio público ou privado, sofrendo, por causa disso, forte 
repressão policial. Hoje, essa situação encontra-se bastante amenizada, pois o grafite conseguiu 
legitimidade como arte e, como tal, tem sido reconhecido tanto por governantes quanto por 
proprietários de imóveis. 

SOUZA, M. L.; RODRIGUES, G. B. Planejamento urbano e ativismo social. São Paulo: Unesp, 2004 (com adaptações). 
 
Considerando a figura acima e a temática abordada no texto, avalie as afirmativas a seguir. 

I. O grafite pode ser considerado uma manifestação artística pautada pelo engajamento social, 

porque promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes 

imagens, mas também de letras e mensagens de luta e resistência. 

II. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte, por ser uma manifestação 

associada a grupos minoritários. 
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III. Cada vez mais reconhecido como ação de mudança social nas cidades, o grafite humaniza a 

paisagem urbana ao transformá-la. 

É correto o que se afirma em 

A. II, apenas. B. III, apenas. C. I e II, apenas. D. I e III, apenas. E. I, II e III. 

 

Questão 45. Cultura e arte: mudanças nos sistemas culturais (reconhecimento do funk 

como legítima manifestação artística e cultural). 

(Enade 2015). Leia os textos a seguir. 

Após mais de um ano de molho, por conta de uma lei estadual que coibia sua realização no Rio de 
Janeir, os bailes funk estão de volta. Mas a polêmica permanece: os funkeiros querem, agora, que o 
ritmo seja reconhecido como manifestação cultural. Eles sabem que têm pela frente um caminho 
tortuoso. "Muita gente ainda confunde funkeiro com traficante", lamenta Leonardo Mota, o MC 
Leonardo. "Justamente porque ele tem cor que não é a branca, tem classe que não é a dominante e 
tem moradia que não é no asfalto". 

Disponível em <http://www.rhbn.com.br>. Acesso em 19 ago. 2015 (com adaptações). 
 

Todo sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar 
o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é 
fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, é 
necessário entender as diferenças dentro de um mesmo sistema. Esse é o único procedimento que 
prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e "admirável mundo novo" do povo. 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 (com adaptações). 
 

Com base nesses excertos, redija um texto dissertativo, posicionando-se a respeito do 

reconhecimento do funk como legítima manifestação artística e cultural da sociedade brasileira. 

 

 

Questão 46. Processos migratórios: perspectiva de quem migra e perspectiva dos países 

que recebem os imigrantes (apresentação de dados quantitativos). 

(Enade 2016). Leia o texto a seguir. 

No primeiro trimestre de 2015, chegaram à Europa, de modo irregular, cerca de 57300 imigrantes, 
número que corresponde, aproximadamente, ao triplo do verificado no mesmo período de 2014, ano 
em que todos os recordes haviam sido quebrados. Nesse cálculo, não foram incluídos os imigrantes 
que naufragaram no Mediterrâneo ao serem transportados em barcos precários, superlotados e 
inseguros, fretados por mercadores que cobram cerca de 2 mil dólares por passageiro. 

Disponível em <www.bbc.com>. Acesso em 4 ago. 2016 (com adaptações). 
 

Considerando essas informações, elabore um texto dissertativo, posicionando-se a respeito dos 

referidos movimentos migratórios. Em seu texto, apresente quatro argumentos, sendo dois na 

perspectiva de quem migra e dois na perspectiva dos países que recebem os imigrantes. 
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Questão 47. Sociedade: violência contra a mulher (Lei Maria da Penha). 

(Enade 2016). Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a violência contra mulheres é uma 

grave violação dos direitos humanos que gera impactos físicos e psicológicos. A Central de 

Atendimento à Mulher (Ligue 180) aponta que, no Brasil, de janeiro a outubro de 2015, 38,72% das 

mulheres em situação de violência sofreram agressões diárias e 33,86%, agressões semanais. A 

violência doméstica é o tipo mais comum de violência contra a mulher e, para se tipificar essa 

violência como crime, foi promulgada, em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (Lei N° 

11.340/2006), resultado de mobilizações para garantir justiça às vítimas e reduzir a impunidade de 

crimes cometidos contra as mulheres. 

A partir dessas informações, redija um texto dissertativo sobre o impacto da Lei Maria da Penha no 

quadro de violência contra a mulher no Brasil. 

Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: 

A. impacto da violência doméstica na vida da mulher, na família e na sociedade; 

B. mudanças nos mecanismos de proteção à mulher decorrentes da Lei Maria da Penha. 

 

Questão 48. Educação e sociedade: ineficiência da alfabetização na sociedade brasileira 

(graus de alfabetização). 

Leia a notícia publicada em 2016 e a charge. 

 
Só 8% dos brasileiros sabem se expressar plenamente, diz pesquisa 

Analfabetos funcionais são 27% da população, de acordo com levantamento 
Uma pesquisa revela que apenas 8% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são capazes de se expressar 
e de compreender plenamente. Ou seja, só essa pequena parcela domina de fato o português e a 
matemática. Segundo o estudo "Analfabetismo no Mundo do Trabalho", uma parceria do Instituto 
Paulo Montenegro (IPM) e a ONG Ação Educativa, a população tem 27% de analfabetos funcionais 
nessa faixa etária. 
A pesquisa, que busca aprimorar os dados do Índice Nacional de Analfabetismo (Inaf), separa a 
população em 5 grupos: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Apenas 8% 
chegam a este último. Alguém proficiente é capaz de entender e elaborar textos de diferentes tipos, 
como mensagens (um email), descrições (um verbete da Wikipédia) ou argumentação (como os 
editoriais de jornal ou artigos de opinião), além de ser capaz de opinar sobre o posicionamento ou 
estilo do autor do texto. É também apto a interpretar tabelas e gráficos. 
Idealmente, os estudantes que completam o Ensino Médio (tendo um total de 12 anos de 
escolaridade) deveriam ser chegar a esse nível. Apenas 9% dos concluintes conseguem. 
Os problemas em relação a isso afetam a economia do país, como destaca Ana Lúcia Lima, diretora 
executiva do IPM: “O Brasil não tem sido capaz de garantir oportunidades de acesso a uma educação 
de qualidade a todas as crianças e jovens e, em consequência, depara com limitações significativas 
na formação da população acima de 25 anos, principal força produtiva no País. Mesmo no caso da 
geração mais nova, entre de 15 a 24 anos, que tem mais escolaridade, é preciso avançar nos níveis 
de aprendizagem para fortalecer o desenvolvimento social e a produtividade e capacidade de 
inovação de nossa economia”. 
O estudo mostra também que o maior grupo entre os brasileiros é o elementar, com 42%. São parte 
da faixa mais baixa dos alfabetizados funcionalmente. Eles são capazes de interpretar textos e 
números em certas condições, não muito grandes, e envolvendo especialmente a sua realidade 
doméstica e social. Não são analfabetos funcionais (operam em sociedade pelo português e pela 
matemática), mas também não estão num nível capaz de se comunicar escrevendo. 
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No conjunto, foram entrevistadas 2002 pessoas entre 15 e 64 anos de idade, residentes em zonas 
urbanas e rurais de todas as regiões do país. 

Disponível em <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/so-8-dos-brasileiros-sabem-se-expressar-plenamente-diz-pesquisa-
18773598#ixzz4hMWnx8gB>. Acesso em 17 mai. 2017. 

 

 
Disponível em <http://professora-karin.blogspot.com.br/2012/08/analfabetismo-funcional.html>. Acesso em 17 mai. 2017. 

 
Com base na leitura e nos seus conhecimentos, redija um texto dissertativo que aponte um fator que 

contribui para o grande percentual de pessoas mal alfabetizadas na sociedade brasileira e uma 

consequência desse problema.  
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Questão 49. Saúde pública: doenças sexualmente transmissíveis (epidemia de sífilis 

congênita). 

(Enade 2017). Leia os textos 1, 2 e 3 a seguir. 

TEXTO 1 
Em 2001, a incidência da sífilis congênita – transmitida da mulher para o feto durante a gravidez – 
era de um caso a cada mil bebês nascidos vivos. Havia uma meta da Organização Pan-Americana de 
Saúde e da Unicef de essa ocorrência diminuir no Brasil, chegando, em 2015, a 5 casos de sífilis 
congênita por 10 mil nascidos vivos. O país não atingiu esse objetivo, tendo se distanciado ainda 
mais dele, embora o tratamento para sífilis seja relativamente simples, à base de antibióticos. Trata-
se de uma doença para a qual a medicina já encontrou a solução, mas a sociedade ainda não. 

Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 23 jul. 2017 (com adaptações). 
 

 
 
 

TEXTO 2 
O Ministério da Saúde anunciou que há uma epidemia de sífilis no Brasil. Nos últimos 
cinco anos, foram 230 mil novos casos, um aumento de 32% somente entre 2014 e 
2015. Por que isso aconteceu? 
Primeiro, ampliou-se o diagnóstico com o teste rápido para sífilis realizado na unidade básica de 
saúde e cujo resultado sai em 30 minutos. Aí vem o segundo ponto, um dos mais negativos, que foi 
o desabastecimento, no país, da matéria-prima para a penicilina. O Ministério da Saúde importou 
essa penicilina, mas, por um bom tempo, não esteve disponível, e isso fez com que mais pessoas se 
infectassem. O terceiro ponto é a prevenção. Houve, nos últimos dez anos, uma redução do uso do 
preservativo, o que aumentou, e muito, a transmissão. 
A incidência de casos de sífilis, que, em 2010, era maior entre homens, hoje recai sobre 
as mulheres. Por que a vulnerabilidade neste grupo está aumentando? 
As mulheres ainda são as mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis (DST), de uma 
forma geral. Elas têm dificuldade de negociar o preservativo com o parceiro, por exemplo. Mas o 
acesso da mulher ao diagnóstico também é maior, por isso, é mais fácil contabilizar essa população. 
Quando um homem faz exame para a sífilis? Somente quando tem sintoma aparente ou outra 
doença. E a sífilis pode ser uma doença silenciosa. A mulher, por outro lado, vai fazer o pré-natal e, 
automaticamente, faz o teste para a sífilis. No Brasil, estima-se que apenas 12% dos parceiros 
sexuais recebam tratamento para sífilis. 

Entrevista com Ana Gabriela Travassos, presidente da regional baiana da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Disponível em 
<http://www.agenciapatriaciagalvao.org.br>. Acesso em 25 jul. 2017 (com adaptações). 

 
TEXTO 3 

Vários estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas 
de saúde que as mulheres e morrem mais que elas em razão de doenças que levam a óbito. 
Entretanto, apesar de as taxas de morbimortalidade masculinas assumirem um peso significativo, 
observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é muito menor que 
a de mulheres. 

GOMES, R.; NASCIMENTO, E.; ARAUJO, F. Por que os homens menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações de homens com baixa 
escolaridade e homens com ensino superior. Cad. Saúde Pública [online], v. 23, n. 3, 2007 (com adaptações). 

 
A partir das informações apresentadas, redija um texto acerca do tema a seguir. 

 

Epidemia de sífilis congênita no Brasil e relações de gênero. 

 

Em seu texto, aborde os aspectos abaixo. 

• Vulnerabilidade das mulheres às DSTs e o papel social do homem em relação à prevenção dessas 

doenças. 
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• Duas ações especificamente voltadas para o público masculino, a serem adotadas no âmbito das 

políticas públicas de saúde ou de educação, para reduzir o problema. 

 
 

Questão 50. Cidadania: problemas relativos ao tratamento dado às pessoas transgêneras 

em função do nome (importância do nome social). 

(Enade 2017). Leia os textos a seguir. 

A pessoa trans precisa que alguém ateste, confirme e comprove que ela pode ser reconhecida pelo 
nome que ela escolheu. Não aceitam que ela se autodeclare mulher ou homem. Exigem que um 
profissional de saúde diga quem ela é. Sua declaração é o que menos conta na hora de solicitar, 
judicialmente, a mudança dos documentos. 

Disponível em <http://www.ebc.com.br>. Acesso em 31 ago. 2017 (com adaptações). 

 
No chão, a travesti morre 
Ninguém jamais saberá seu nome 
Nos jornais, fala-se de outra morte 
De tal homem que ninguém conheceu 

Disponível em <http://www.aminoapps.com>. Acesso em 31 ago. 2017 (com adaptações). 
 
Usava meu nome oficial, feminino, no currículo porque diziam que eu estava cometendo um crime, 
que era falsidade ideológica se eu usasse outro nome. Depois fui pesquisar e descobri que não é 
assim. Infelizmente, ainda existe muita desinformação sobre os direitos das pessoas trans. 

Disponível em <http://www.brasil.elpais.com>. Acesso em 31 ago. 2017 (com adaptações). 
 
Uma vez o segurança da balada achou que eu tinha, por engano, mostrado o RG do meu namorado. 
Isso quando insistem em não colocar meu nome social na minha ficha de consumação. 

Disponível em <http://www.brasil.elpais.com>. Acesso em 31 ago. 2017 (com adaptações). 
 
Com base nessas falas, discorra sobre a importância do nome para as pessoas transgêneras e, nesse 

contexto, proponha uma medida, no âmbito das políticas públicas, que tenha como objetivo facilitar 

o acesso dessas pessoas à cidadania. 

 

 

 


