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Questão 01
(ENEM 2017) Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou
estudos de cientistas de todo mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade
do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o
caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações
cometidas em seu nome.
SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo cientifico na montagem
da hegemonia ocidental. Afro-Ásia, n. 23, 1999 (adaptado).

A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes,
dentre os quais se destacava o(a):
A)
B)
C)
D)
E)

ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor.
desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações.
morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial.
execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas.
lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas.

Questão 02
(ENEM 2017) Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: Foi no século XVIII – em
1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de
revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades:
O Iluminismo.
FORTES, L. R. S. O Iluminismo e os reis filosóficos São Paulo: Brasiliense 1981.

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem
como uma de suas bases a
A)
B)
C)
D)
E)

modernização da educação escolar.
atualização da disciplina moral cristã.
divulgação de costumes aristocráticos.
socialização do conhecimento cientifico.
universalização do princípio da igualdade civil.

Questão 03
(ENEM 2017) Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Brasil. Constituição Federativa do Brasil 1988
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A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação
histórica fundamental entre:
A) etnia e miscigenação racial.
B) sociedade e igualdade jurídica.
C) espaço e sobrevivência cultural.
D) progresso e educação ambiental.
E) bem-estar e modernização econômica.

Questão 04
(ENEM 2017)

Fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica, cartão de visita de 1860.
KOUTSOUCOS, S. S. M. Amas mercenárias: O discurso dos doutores em medicina e os retratos das amas - Brasil segunda metade do sec
XIX. História, Ciência, Saúde-Manguinhos, 2009. Disponível em: http://dx.doi.org. Acesso em: 8 maio 2013.

A fotografia, datada de 1860, é um indicio da cultura escravista no Brasil, ao expressar a
A) ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de
proximidade e subordinação em relação aos senhores.
B) integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade
imperial.
C) melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho
doméstico a privilégios para os cativos.
D) esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação
letrada dos infantes.
E) distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como
meio para superar a mestiçagem.

Questão 05
(ENEM 2017) Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da
compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra
para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade.
OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. In: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009.
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O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de
A)
B)
C)
D)
E)

reforma agrária.
expansão mercantil.
concentração fundiária.
desruralização da elite.
mecanização da produção.

RESUMO:
Características da agricultura brasileira:
1. Subaproveitamento do espaço agrário brasileiro.
2. Má distribuição de terras.
3. Predomínio de relações de trabalho pré-capitalistas (capitalista = assalariado).
MINIFÚNDIO: trabalho familiar.
LATIFÚNDIO: Parceria ou Meeiro quando o homem e sua família, em troca do empréstimo da terra,
cede parte da produção ao proprietário; Morador ou agregado quando o homem e sua família, em troca
de moradia e alimentação trabalham gratuitamente para o proprietário; Arrendatário é o aluguel da
terra; Influência política quando através da força política o proprietário da terra promove obras em sua
propriedade (benfeitorias interior), com trabalho e dinheiro público (Indústria da seca).
4. Elevado número de conflitos posseiros X grileiros.
5. Produção voltada para a exportação.

Questão 06
(ENEM 2017) O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX,
apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil como em outras
partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna,
pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades medias, em detrimento dos grandes centros
urbanos; pelos deslocamentos de curta duração e a distâncias menores; pelos movimentos pendulares,
que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes
aglomerados urbanos.
OLIVEIRA, L. A. P.; OLIVEIRA, A. T. R. REFLEXÕES SOBRE DESLOCAMENTOS POPULACIONAIS no BRASIL. RIO DE JANEIRO: IBGE 2011.

A redefinição dos fluxos migratórios no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a
intensificação do processo de
A)
B)
C)
D)
E)

descapitalização do setor primário.
ampliação da economia informal.
tributação da área residencial citadina.
desconcentração da atividade industrial.
saturação da empregabilidade no setor terciário.

RESUMO:
Migrações internas
1. Êxodo rural
Campo → Cidade
Causas (fatores de repulsão do campo)
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- Miséria
- Mecanização da agricultura
- Fascínio urbano
- Indústria
- Concentração de terras (violência)
Consequências
- Hipertrofia do setor terciário
- Macrocefalia urbana (crescimento desordenado das cidades)
Consequências:
- Violência
- Crescimento das favelas
- Falta de infraestrutura suficiente
- Superpovoamento etc.
2. Migração inter-regional
Ocorre entre regiões diferentes.
- Passado: Nordeste → Sudeste (migração de retorno)
- Hoje: Sul → Centro-Oeste
→ Nordeste (oeste da Bahia)
→ Norte
Causa: aumento da fronteira agrícola (agronegócio) → SOJA / ALGODÃO
3. Migração intraregional
Ocorre em uma mesma região. É a migração que mais cresce.
Médias cidades: A migração intraregional é direcionada principalmente às médias cidades, o que causa
a descentralização da população nos grandes centros urbanos.
4. Migração u0rbana/urbana → ocorre da cidade pequena para a grande. A principal causa é o estudo
e trabalho.
 OBS.: Hoje, no último censo, constatou-se um pequeno refluxo:
Cidade grande ou metrópole → médias cidades.
A principal causa é a segurança, emprego, oportunidades, incentivos fiscais, escolas,
universidades, entre outros
ENEM 2017

Questão 07
Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas
dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas,
ecologicamente transicionais, que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido á
retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e ás atividades mineradoras não controladas,
desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para
o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas.
CONTI, J. B. A geografia física e as relações sociedade-natureza no mundo tropical.In: CARLOS, A. F. A. (Org.).
Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 1999 (adaptado).
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O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que
diz respeito ao processo de
A)
B)
C)
D)
E)

inversão térmica.
poluição atmosférica.
eutrofização da água.
contaminação dos solos.
desertificação de ecossistemas.

RESUMO:
CAUSAS DO DESMATAMENTO
1.
2.
3.
4.

Agropecuária
Pecuária Extensiva | Agronegócio.
Extrativismo
Mineral | Vegetal (Corte ILEGAL de madeira).
Infraestrutura
Grandes Estradas | Hidrelétricas.
Prática das queimadas.

CONSEQUÊNCIAS DO DESMATAMENTO
1.
2.
3.
4.

Destruição da BIODIVERSIDADE.
Genocídio e Etnocídio das nações indígenas (IMPORTANTE!!!).
Proliferação de pragas (desequilíbrio no ecossistema).
Erosão e empobrecimento dos solos (Escoamento (Ravinas ou Voçorocas) | Infiltração Lixiviação
 Laterização).
5. Enchentes e Assoreamento dos rios.
 Rios ficam rasos, largos, barrentos e lentos.
6. Diminuição das chuvas (porque diminui a evapotranspiração).
7. Elevação das Temperaturas diárias
Desertificação (Ação Antrópica) – Caatinga e Sahel (Sul do Saara). Mares de Aral e Morto. (RIOS
BARRADOS).
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