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POLÍTICA E SOCIEDADE, POR AUTORES 

 

 

 

1 – (ENEM 2012) 

Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se que ambas as 

coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja 

de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que são ingratos, volúveis, 

simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o sangue, 

os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 1991. 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas. Maquiavel define o 

homem como um ser 

A) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. 

B) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. 

C) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. 

D) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. 

E) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. 

 

 

 

 

2 - (ENEM 2015) 

A natureza fez os homens tão iguais, quanto àsfaculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezesse 

encontre um homem manifestamente mais forte decorpo, ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, 

quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente 

considerável para que um deles possa com base nela reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente 

aspirar. 

 

HOBBES, T. Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003 

 

Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles: 

 

a) entravam em conflito. (   ) 

b) recorriam aos clérigos. (   ) 

c) consultavam os anciãos. (   ) 

d) apelavam aos governantes. (   ) 

e) exerciam a solidariedade. (   ) 
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3 – (ENEM 2014) 

Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e 

independentes de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento 

das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade 

fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem 

determinadas formas de consciência social. 

 

MARX, K. Prefácio à Critica da economia política, In: MARX, K.: ENGELS, F. Textos 3. São Paulo: Edições 

Sociais, 1977 (adaptado). 

 

Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que 

 

a) o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. (...) 

b) o trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. (   ) 

c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. (   ) 

d) a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. (   ) 

e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

4 – (ENEM 2015) 

O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro não tem, 

em si mesma, nada que ver com o capitalismo.  

Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em 

todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. O 

capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro, do lucro sempre renovado por meio da empresa 

permanente, capitalista e racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma 

empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. 

 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado).  

 

O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a: 

a) competitividade decorrente da acumulação de capital. (...) 

b) implementação da flexibilidade produtiva e comercial. (   ) 

c) ação calculada e planejada para obter rentabilidade. (   ) 

d) socialização das condições de produção. (   ) 

e) mercantilização da força de trabalho. (   ) 

 

 

 

 

 

 



 

5 – (ENEM 2013) 

O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, 

de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro; você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A 

moral reformada; a saúde preservada; a indústria revigorada; a instrução difundida; os encargos públicos 

aliviados; a economia assentada, como deve ser, sobre uma rocha; o nó górdio da Lei sobre os Pobres não 

cortado, mais desfeito tudo por uma simples idéia de arquitetura! 

BENTHAM, J. O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

Essa é a proposta de um sistema conhecido como panóptico, um modelo que mostra o poder da disciplina nas 

sociedades contemporâneas, exercício preferencialmente por mecanismos: 

 

a) religiosos, que se constituem como um olho divino controlador que tudo vê.(...) 

b) ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão da dominação sofrida. (   ) 

c) repressivos, que perpetuam as relações de dominação entre os homens por meio da tortura física. (   ) 

d) sutis, que adestram os corpos no espaço-tempo por meio do olhar como instrumento de controle. (   ) 

e) consensuais, que pactuam acordos com base na compreensão dos benefícios gerais de se ter as próprias 

ações controladas. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – (ENEM 2015) 

Apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento 

de impotência que o faz olhar fixamente e, como que paralisado, para as catástrofes que se avizinham. Por isso, 

desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, o único modo pelo qual o homem realizará 

sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação, apreendendo 

temas e tarefas de sua época. 

 

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

 

Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo(a): 

 

a) desenvolvimento do pensamento autônomo.(...) 

b) obtenção de qualificação profissional. (   ) 

c) resgate de valores tradicionais. (   ) 

d) realização de desejos pessoais. (   ) 

e) aumento da renda familiar. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 – (ENEM 2015) 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a 

fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 

entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. 

 

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

 

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que 

teve como marca o(a): 

 

a) ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.(...) 

b) pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. (   ) 

c) organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. (   ) 

d) oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. (   ) 

e) estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA – HISTÓRIA E PENSADORES 

 

Questão 1: PRÉ-SOCRÁTICOS 

 

(Enem 2015)  A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a 

origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 

três razões: em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas; em 

segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e enfim, em terceiro lugar, porque nela embora 

apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

 

NIETZSCHE. F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova Cultural. 1999 

 

 

O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos?  

a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais.    

b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas.    

c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes.    

d) A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas.    

e) A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real.    

 

 

 

 

 



 

Questão 2: SOFISTAS / SÓCRATES 

(Uea 2014)  O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um estrangeiro e outros 

personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro, a que método ele gostaria de 

recorrer para definir o que é um sofista. 

 Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que queres demonstrar, numa 

longa exposição ou empregar o método interrogativo? 

 Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método mais fácil é esse 

mesmo; com um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar apenas para si mesmo. 

 

(Platão. O sofista, 1970. Adaptado.) 

 

É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista metodológico, adotar  

a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.    

b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.    

c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos.    

d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de Deus.    

e) o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano.    

 

 

Questão 3: PLATÃO 

 

(Enem 2014)   

 
 

No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que 

o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a  

a) suspensão do juízo como reveladora da verdade.    

b) realidade inteligível por meio do método dialético.    

c) salvação da condição mortal pelo poder de Deus.    

d) essência das coisas sensíveis no intelecto divino.    

e) ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade.    



 

 

 

Questão 4: ARISTÓTELES 

(Enem 2013)  A felicidade é portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo, e esses 

atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos “das coisas, a mais nobre é a 

mais justa, e a melhor é a saúde; porém a mais doce é ter o que amamos”. Todos estes atributos estão 

presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas a melhor, nós a identificamos como felicidade. 

 

ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Cia. das Letras, 2010. 

 

Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como  

a) busca por bens materiais e títulos de nobreza.    

b) plenitude espiritual a ascese pessoal.    

c) finalidade das ações e condutas humanas.    

d) conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas.    

e) expressão do sucesso individual e reconhecimento público.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5: HELENISMO 

(Enem 2014)  Alguns dos desejos são naturais e necessários; outros, naturais e não necessários; outros, 

nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se não 

satisfeitos não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter 

sua satisfação ou parecem geradores de dano. 

EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. In: SANSON, V. F. Textos de filosofia. Rio de Janeiro: 

Eduff, 1974. 

 

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim  

a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.    

b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.    

c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação.    

d) refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade.    

e) defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber.    

 

 

 

 

 

 



Questão 6: MODERNIDADE / REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

(Enem 2013)   

 

Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi 

proposta pela primeira vez no início da Modernidade, como expectativa de que o homem poderia 

dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores 

como Descartes e Bacon e impulsionado pelo Iluminismo, não surgiu “de um prazer de poder”, “de um 

mero imperialismo humano”, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e 

culturalmente. 

CUPANI, A. A tecnologia como problema filosófico: três enfoques, Scientiae Studia. São Paulo, v. 2, n. 

4, 2004 (adaptado). 

 

Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a 

ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse 

contexto, a investigação científica consiste em  

a) expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes.    

b) oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia.    

c) ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso.    

d) explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos.    

e) explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos.    

 

 

 

Questão 7: DESCARTES E HUME 

 

TEXTO I 

Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar 

inteiramente em quem já nos enganou uma vez. 
DESCARTES, R. Meditações Metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

 

TEXTO II 

Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum 

significado, precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva esta suposta ideia? E se for 

impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. 

 
HUME, D. Uma investigação sobre o entendimento. São Paulo: Unesp, 2004 (adaptado). 

 

Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A 

comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume  

a) defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo.    

b) entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica.    

c) são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento.    

d) concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos.    

e) atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento.    

 

 

 



Questão 8: KANT 

(Enem 2013)  Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porém todas 

as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-

se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas 

da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. 

 

KANT, I. Crítica da razão pura. Lisboa: Calouste-Gulbenkian, 1994 (adaptado). 

 

O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como revolução copernicana na filosofia. 

Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que  

a) assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento.    

b) defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo.    

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

d) apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos.    

e) refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant.    

 

 

 

 

 

Questão 9: FOUCAULT 

“O que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como estes se regem entre si para 

constituir um conjunto de proposições aceitáveis cientificamente e, consequentemente, susceptíveis de 

serem verificadas ou infirmadas por procedimentos científicos. Em suma, problema de regime, de 

política do enunciado científico.” FOUCAULT, M. Microfísica do Poder, cap. I – tradução de Roberto 

Machado. Rio de Janeiro: Editora Graal, 2007.  

Segundo o francês Michel Foucault,  

(A) o esforço moderno por conhecer a loucura promoveu a superação da cisão entre sujeito e objeto.  

(B) o conflito moderno entre razão e experiência deve ser superado através do retorno genealógico ao 

discurso originário dos primeiros filósofos.  

(C) o sujeito não é fruto de uma construção histórica, mas sim a origem perene dos saberes 

determinados historicamente.  

(D) os saberes próprios de uma época são autônomos frente às relações de poder que nela se desdobram.  

(E) as relações de poder regulam a produção do saber. 

 

 

 



Questão 10: HABERMAS  

Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem (ou 

possam chegar), enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa 

norma. 

HABERMAS. J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 

 

Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida pelo(a) 

 

a) liberdade humana, que consagra a vontade. 

b) razão comunicativa, que requer um consenso. 

c) conhecimento filosófico, que expressa a verdade. 

d) técnica científica, que aumenta o poder do homem. 

e) poder político, que se concentra no sistema partidário. 

 

Questão 11: HABERMAS  

Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os 

currículos da educação pública, o status das Igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito 

penal (por exemplo, quanto ao aborto), mas também em assuntos menos chamativos, como, por 

exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de 

segurança ou a delimitação das esferas pública e privada — em tudo isso reflete-se amiúde apenas o 

autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa 

de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta 

formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias 

desprezadas contra a cultura da maioria.  

HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. 

A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra 

amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança 

A) a secessão, pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição da sua 

concentração espacial, num tipo de independência nacional. 

B) a reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades 

étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política 

nacional. 

C) a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento 

se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor 

argumento. 

D) a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das 

tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional. 

E) o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas 

convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada. 



SITUAÇÕES 

 

 

 

 

1 – (ENEM 2015) 

Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das fronteiras que separam o 

espaço de trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação 

permitem que, no horário de descanso, os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo 

diretamente suas atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para 

refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão, para o caso de a empresa ligar para o seu celular 

ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou inexistente. 

KREIN, J. D. Mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho. In: DEDECCA, C. S.; PRONI, M. W. 

(Org.). Políticas públicas e trabalho: textos para estudo dirigido. Campinas: IE/Unicamp; Brasília: MTE, 2006 

(adaptado).  

A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica: 

 

a) O prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. 

b) O aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. 

c) O privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrônicos. 

d) O crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. 

e) O declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. 

 

 

 

 

 

2 – (ENEM 2015) 

Em sociedade de origens tão nitidamentepersonalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de 

pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os 

indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes 

precárias, e, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo 

incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente 

enérgica do afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das 

qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1995 

Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na 

 

a) rigidez das normas jurídicas. (   ) 

b) prevalência dos interesses privados. (   ) 

c) solidez da organização institucional. (   ) 

d) legitimidade das ações burocráticas. (   ) 

e) estabilidade das estruturas políticas. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – (ENEM 2014) 

 
A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao 

seguinte conjunto de direitos: 

 

a) Civis, como o direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. (   ) 

b) Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à maternidade e à infância. (   ) 

c) Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. (   ) 

d) Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. (   ) 

e) Políticos, como o direito de votar e ser votado, à soberania popular e à participação democrática. (   ) 

 

 

 

 

 

 

4 – (ENEM 2014) 

Parecer CNE/CP n° 3/2004, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afor-Brasileira e Africana. 

 

Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no 

sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de 

atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de 

africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação 

democrática, em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. 

 

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

(adaptado) 

 

A orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a: 

 

a) práticas de valorização identitária. (...) 

b) medidas de compensação econômica. (   ) 

c) dispositivo de liberdade de expressão. (   ) 

d) estratégias de qualificação profissional. (   ) 

e) instrumentos de modernização jurídica. (   ) 



 

 

 

5 – (ENEM 2014) 

No sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros de elites políticas em 

partidos e em instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas altamente limitado, mas 

frequentemente retratado como uma intrusão indesejada no funcionamento tranquilo do processo "público" de 

tomada de decisões.  

 

HELD, D. Modelos de democracia. Belo Horizonte: Paideia, 1987 

 

O modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe a: 

 

a) consolidação da racionalidade comunicativa. (...) 

b) adoção dos institutos do plebiscito e do referendo. (   ) 

c) condução de debates entre cidadãos iguais e o Estado. (   ) 

d) substituição da dinâmica representativa pela cívico-participativa. (   ) 

e) deliberação dos líderes políticos com restrição da participação das massas. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – (ENEM 2015) 

Só num sentido muito restrito, o indivíduo cria com seus próprios recursos o modo de falar e de pensar que lhe 

são atribuídos. Fala o idioma de seu grupo; pensa à maneira de seu grupo. Encontra a sua disposição apenas 

determinadas palavras e significados. Estas não só determinam, em grau considerável, as vias de acesso mental ao 

mundo circundante, mas também mostram, ao mesmo tempo, sob que ângulo e em que contexto de atividade os 

objetos foram até agora perceptíveis ao grupo ou ao indivíduo. 

 

MANNHEIM, K. Ideologia e utopia. Porto Alegre: Globo, 1950 (adaptado). 

 

Ilustrando uma proposição básica da sociologia do conhecimento, o argumento de Karl Mannheim defende que 

o(a): 

 

a) conhecimento sobre a realidade é condicionado socialmente. (...) 

b) submissão ao grupo manipula o conhecimento do mundo. (   ) 

c) divergência é um privilégio de indivíduos excepcionais. (   ) 

d) educação formal determina o conhecimento do idioma. (   ) 

e) domínio das línguas universaliza o conhecimento. (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 – (ENEM 2015) 

Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as pessoas vão consumir essas 

unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência terão as pessoas com esse tempo 

livre. Mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos compulsiva, as pessoas talvez tenham de 

reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na Revolução Industrial: como preencher os interstícios 

de seu dia com relações sociais e pessoais; como derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. 

 

THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Cia. das Letras, 

1998 (adaptado).  

 

A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução Industrial 

na relação dos homens com o uso do tempo livre é o(a): 

 

a) intensificação da busca do lucro econômico. (...) 

b) flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. (   ) 

c) esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. (   ) 

d) aumento das oportunidades de confraternização familiar. (   ) 

e) multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. (   ) 

 

 

 

 

 

 

8 – (ENEM 2013) 

Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo 

em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes 

do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador, 

mais direto. 

 

SENNETT, R. A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 1999 

(adaptado). 

 

Comparada à organização do trabalho característica do taylorismo e do fordismo, a concepção de tempo analisada 

no texto pressupõe que: 

 

a) as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais.(...) 

b) as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. (   ) 

c) os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. (   ) 

d) as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. (   ) 

e) os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. (   ) 


