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Questão 1- ENEM 2014 - Letra D
a) Não havia lazer gerado pela diversidade de práticas artísticas, pelo contrário, os “bailes black” eram uma das poucas alternativas de
lazer, antes inexistente.
b) Esses bailes foram inspirados pela black music americana.
c) Não houve subversão, apenas difusão da moda americana.
d) Correta. Havia a necessidade dos meninos das periferias paulistanas e cariocas de verem a cultura negra mais valorizada.
e) Houve uma “adaptação” do estilo americano para o brasileiro.
Questão 2 – ENEM 2013 - Letra E
Nesta questão é dado um cartum e é pedido que se responda o que representa a figura em destaque. Logo na primeira frase do
enunciado a questão já dá uma dica: trata-se de uma crítica social. Reunindo estes pequenos conteúdos dados e inserindo-os no âmbito
social já é possível inferir que as figuras iguais apresentam um sintoma em comum. Além de serem iguais, são movidos a corda (pra
quem nasceu no século XXI ou nos últimos suspiros do sec. XX talvez não esteja exatamente familiarizado com esta criação.
Basicamente, quando se dá corda em um brinquedo eles fazem movimentos repetitivos e robóticos para se locomover). Apenas um
elemento parece se locomover na direção contrária,não precisando de corda para isso, além de ter uma cor diferenciada, o que nos
leva a pensar que é este indivíduo quem está rompendo com o padrão daquela sociedade, descolando-se da massificação do
comportamento. Este indivíduo rompeu um padrão vigente. Portanto, este cartum critica nossa sociedade, que se mostra cada vez mais
pragmática e rígida. Vamos analisar uma por uma das alternativas:
a) Incorreta. Não há, na imagem, apesar da cor diferenciada dos bonecos, um destaque para a questão racial.
b) Incorreta. A corda não está associada ao tipo obsoleto de mecânica, mas ao movimento induzido e repetitivo a que lhe é atribuído.
c) Incorreta. Como já foi mencionado, o elemento está visivelmente percorrendo seu caminho sem grandes problemas. Não está sendo
reprimido ou censurado. Não há, tampouco, obstáculos físicos que possam impedi-lo de se locomover.
d) Incorreta. Na realidade, não fossem as cordas, poderíamos interpretar o cartum dessa maneira. Porém, com a presença delas, não há
outra interpretação possível senão o conceito de movimento induzido e repetitivo, não havendo possibilidade de analogia com
qualificação profissional.
e) Correta. O vocábulo “reação” se encaixa perfeitamente na definição da atitude do elemento em destaque, já que ele está no contrafluxo dos seus semelhantes, não precisando de nenhum controle – representado pela corda.
Questão 3 – ENEM 2013 - Letra C
a) O texto deixa claro que não se trata de uma reprodução, mas da compreensão do processo histórico da cultura brasileira.
b) Elas estão diretamente ligadas ao seu passado, de modo que é importante conhecê-lo para melhor compreende-las.
c) Essas manifestações culturais são resultantes de elementos africanos misturados com elementos brasileiros, uma cultura híbrida.
d) Compreender essas manifestações favorece a integração interracial, uma vez que elas não são “coisas de negros”, mas de
brasileiros.
e) Essa alternativa não possui nenhum nexo com a questão.
Questão 4 - Unioeste 2017 – Letra A
O analfabetismo político e suas conseqüências
O post é sobre analfabetismo político, porém, é importante frisar que o analfabetismo possui várias faces, tais como:
– analfabeto funcional: sabe ler e escrever não conseguem interpretar e realizar as operações matemáticas;
– analfabeto digital: é aquele que sabe ler, escrever, consegue interpretar, porém não tem afinidade, domínio da tecnologia
– analfabeto político: aqueles que não se interessam como deveriam, não pesquisam, não se informam e não participam como se
espera da política.
É muito comum associarmos a palavra analfabeta a alguém que não saiba ler nem escrever, porém, como vimos acima, ser analfabeto
vai, além disso.
Questão 5 – ENEM 2010 – Letra E

De acordo com Michel Foucault, as relações humanas se dão através de relações de poder, em que o ordenamento de forças é que
estabelece uma organização das sociedades. É importante ressaltar que, para Michel Foucault, o poder não é estático, ou seja, de cima
para baixo. Não acredita em poder puro e simples, mas em relações de poder que pode ser utilizado como forma de diálogo de
indivíduos em uma sociedade.
Questão 6 – ENEM 2010 – Letra C
Em seu texto P. Valery trata de dois momentos da política. O primeiro demonstra o impedimento da participação das pessoas comuns
na tomada de decisões como na monarquia, por exemplo, em que a política era monopolizada nas mãos do rei. Já no segundo, há um
crescimento da participação dos indivíduos, mas estes não têm acesso aos assuntos que lhes dizem respeito. Essa característica se dá
devido ao tradicional controle de uma minoria na esfera de decisão.
Questão 7 – ENEM 2010 – Letra A
O termo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China ) tem como definir um grupo de países que nos últimos anos teve um crescimento
econômico acima dos demais na economia mundial. Esse crescimento se deu pelo acelerado processo de industrialização e inserção
no mercado internacional e que fazem destes países potências – no quesito economia - para os próximos anos.
Questão 8 – ENEM 2011 – Letra C
- Os avanços da fronteira agrícola do sul em direção ao centro-oeste dinamizaram a economia da região a partir do agronegócio,
baseado principalmente na produção de soja. O uso de máquinas nas lavouras e o crescimento de agroindústrias contribuíram para o
êxodo rural e, assim, o crescimento das áreas urbanas na região, degradando ainda mais a vegetação do Cerrado.
Questão 9 – ENEM 2013 – Letra C
Como o pedido da questão é calcular a diferença entre maior e o menor percentual de crescimento dos centros em crescimento no polo
das indústrias apresentados no gráfico de barras apresentado nela, percebe-se que a o maior valor é da cidade de Guarulhos (60,52%)
e o menor, da cidade de São Paulo (capital) com 3,57%. Sua diferença é 60,52% - 3,57% = 56,95%.
Questão 10 – ENEM 2011 – Letra C
Para que fique evidenciada a queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro em um ano com relação ao ano seguinte é
preciso que o valor do ponto avaliado seja maior que o ponto posterior. Este fato se dá entre os anos de 2003 e 2006. Pois 28,28
(2003) > 27,29 (2004) > 25,83 (2005) > 23,92 (2006). Esta relação não está presente em nenhum outro ponto do gráfico.

