
Projeto Enem 2015 

1. Enem 2009 - O Egito é visitado anualmente por 
milhões de turistas de todos os quadrantes do 
planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a 
grandiosidade do poder esculpida em pedra há 
milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas do Vale 
dos Reis e os numerosos templos construídos ao 
longo do Nilo. 
O que hoje se transformou em atração turística era, 
no passado, interpretado de forma muito diferente, 
pois 
A) significava, entre outros aspectos, o poder que os 
faraós tinham para escravizar grandes contingentes 
populacionais que trabalhavam nesses monumentos. 
B) representava para as populações do alto Egito a 
possibilidade de migrar para o sul e encontrar 
trabalho nos canteiros faraônicos. 
C) significava a solução para os problemas 
econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos 
deuses suas riquezas, construindo templos. 
D) representava a possibilidade de o faraó ordenar a 
sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem 
em obras públicas, que engrandeceram o próprio 
Egito. 
E) significava um peso para a população egípcia, que 
condenava o luxo faraônico e a religião baseada em 
crenças e superstições. 
 
2. Enem 2009 - A Idade Média é um extenso período 
da História do Ocidente cuja memória é construída e 
reconstruída segundo as circunstâncias das épocas 
posteriores. Assim, desde o Renascimento, esse 
período vem sendo alvo de diversas interpretações 
que dizem mais sobre o contexto histórico em que são 
produzidas do que propriamente sobre o Medievo. 
Um exemplo acerca do que está exposto no texto 
acima é 
A) a associação que Hitler estabeleceu entre o III Reich 
e o Sacro Império Romano Germânico. 
B) o retorno dos valores cristãos medievais, presentes 
nos documentos do Concílio Vaticano II. 
C) a luta dos negros sul-africanos contra o apartheid 
inspirada por valores dos primeiros cristãos. 
D) o fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, 
que se justificava na amplitude de poderes que tivera 
Carlos Magno. 
E) a tradição heroica da cavalaria medieval, que foi 
afetada negativamente pelas produções 
cinematográficas de Hollywood. 
 
3. Enem 2009 - A primeira metade do século XX foi 
marcada por conflitos e processos que a inscreveram 
como um dos mais violentos períodos da história 
humana. 

Entre os principais fatores que estiveram na origem 
dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do 
século XX estão 
A) a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo 
e do totalitarismo. 
B) o enfraquecimento do império britânico, a Grande 
Depressão e a corrida nuclear. 
C) o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e 
a Revolução Cubana. 
D) a corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o 
expansionismo soviético. 
E) a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a 
unificação da Alemanha. 
 
4. Enem 2009 - Os regimes totalitários da primeira 
metade do século XX apoiaram-se fortemente na 
mobilização da juventude em torno da defesa de 
ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses 
projetos, os jovens deveriam entender que só havia 
uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era 
o líder. 
Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a 
implantação e a sustentação do nazismo, na 
Alemanha, e do fascismo, na Itália, Espanha e 
Portugal. 
A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se 
A) pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com 
que enfrentavam os opositores ao regime. 
B) pelas propostas de conscientização da população 
acerca dos seus direitos como cidadãos. 
C) pela promoção de um modo de vida saudável, que 
mostrava os jovens como exemplos a seguir. 
D) pelo diálogo, ao organizar debates que opunham 
jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. 
E) pelos métodos políticos populistas e pela 
organização de comícios multitudinários. 
 
5. Enem 2009 - No tempo da independência do Brasil, 
circulavam nas classes populares do Recife trovas que 
faziam alusão à revolta escrava do Haiti: 
Marinheiros e caiados 
Todos devem se acabar, 
Porque só pardos e pretos 
O país hão de habitar. 

AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. 
Recife: Cultura Acadêmica, 1907. 

O período da independência do Brasil registra 
conflitos raciais, como se depreende 
A) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que 
circulavam entre a população escrava e entre os 
mestiços pobres, alimentando seu desejo por 
mudanças. 
B) da rejeição aos portugueses, brancos, que 
significava a rejeição à opressão da Metrópole, como 
ocorreu na Noite das Garrafadas. 



C) do apoio que escravos e negros forros deram à 
monarquia, com a perspectiva de receber sua 
proteção contra as injustiças do sistema escravista. 
D) do repúdio que os escravos trabalhadores dos 
portos demonstravam contra os marinheiros, porque 
estes representavam a elite branca opressora. 
E) da expulsão de vários líderes negros 
independentistas, que defendiam a implantação de 
uma república negra, a exemplo do Haiti. 
 
6. Enem 2009 - Como se assistisse à demonstração de 
um espetáculo mágico, ia revendo aquele ambiente 
tão característico de família, com seus pesados 
móveis de vinhático ou de jacarandá, de qualidade 
antiga, e que denunciavam um passado ilustre, 
gerações de Meneses talvez mais singelos e mais 
calmos; agora, uma espécie de desordem, de 
relaxamento, abastardava aquelas qualidades 
primaciais. Mesmo assim era fácil perceber o que 
haviam sido, esses nobres da roça, com seus cristais 
que brilhavam mansamente na sombra, suas pratas 
semi-empoeiradas que atestavam o esplendor 
esvanecido, seus marfins e suas opalinas – ah, 
respirava-se ali conforto, não havia dúvida, mas era 
apenas uma sobrevivência de coisas idas. Dir-se-ia, 
ante esse mundo que se ia desagregando, que um mal 
oculto o roia, como um tumor latente em suas 
entranhas. 

CARDOSO, L. Crônica da casa assassinada. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002 (adaptado). 

O mundo narrado nesse trecho do romance de Lúcio 
Cardoso, acerca da vida dos Meneses, família da 
aristocracia rural de Minas Gerais, apresenta não 
apenas a história da decadência dessa família, mas é, 
ainda, a representação literária de uma fase de 
desagregação política, social e econômica do país. O 
recurso expressivo que formula literariamente essa 
desagregação histórica é o de descrever a casa dos 
Meneses como 
A) ambiente de pobreza e privação, que carece de 
conforto mínimo para a sobrevivência da família. 
B) mundo mágico, capaz de recuperar o 
encantamento perdido durante o período de 
decadência da aristocracia rural mineira. 
C) cena familiar, na qual o calor humano dos 
habitantes da casa ocupa o primeiro plano, 
compensando a frieza e austeridade dos objetos 
antigos. 
D) símbolo de um passado ilustre que, apesar de 
superado, ainda resiste à sua total dissolução graças 
ao cuidado e asseio que a família dispensa à 
conservação da casa. 
E) espaço arruinado, onde os objetos perderam seu 
esplendor e sobre os quais a vida repousa como 
lembrança de um passado que está em vias de 
desaparecer completamente. 
 

7. Enem 2010 - A evolução do processo de 
transformação de matérias primas em produtos 
acabados ocorreu em três estágios: artesanato, 
manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi 
o artesanato, em que se 
A) trabalhava conforme o ritmo das máquinas e de 
maneira padronizada. 
B) trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de 
modo diferente do modelo de produção em série. 
C) empregavam fontes de energia abundantes para o 
funcionamento das máquinas. 
D) realizava parte da produção por cada operário, com 
uso de máquinas e trabalho assalariado. 
E) faziam interferências do processo produtivo por 
técnicos e gerentes com vistas a determinar o ritmo 
de produção. 
 
8. Enem 2010 - Os vestígios dos povos Tupi-guarani 
encontram-se desde as Missões e o rio da Prata, ao 
sul, até o Nordeste, com algumas ocorrências ainda 
mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste, 
ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande 
do Sul até o Maranhão. A oeste, aparecem (no rio da 
Prata) no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. 
Evitam as terras inundáveis do Pantanal e marcam sua 
presença discretamente nos cerrados do Brasil 
central. De fato, ocuparam, de preferência, as regiões 
da floresta tropical e subtropical. 

PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2005. 

Os povos indígenas citados possuíam tradições 
culturais específicas que os distinguem de outras 
sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. 
Entre as tradições tupi-guarani, destacava-se 
A) a organização em aldeias politicamente 
independentes, dirigidas por um chefe, eleito pelos 
indivíduos mais velhos da tribo. 
B) a ritualização da guerra entre as tribos e o caráter 
semissedentário de sua organização social. 
C) a conquista de terra mediante operações militares, 
o que permitiu seu domínio sobre vasto território. 
D) o caráter pastoril de sua economia, que prescindia 
da agricultura para investir na criação de animais. 
E) o desprezo pelos rituais antropofágicos praticados 
em outras sociedades indígenas. 
 
9. Enem 2010 –  
I - Para consolidar-se como governo, a República 
precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o 
passado monarquista, incorporar distintas vertentes 
do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto 
como herói republicano radical, mas sim como herói 
cívico-religioso, como mártir, integrador, portador da 
imagem do povo inteiro. 

CARVALHO, J. M. C. A formação das almas: O imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

II – Ei-lo, o gigante da praça, 
 O Cristo da multidão! 



É Tiradentes quem passa 
Deixem passar o Titão. 

ALVES, C. Gonzaga ou a revolução de Minas. In: CARVALHO. J. M.C. A 
formação das almas: O imaginário da República no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1990. 

A 1ª República brasileira, nos seus primórdios, 
precisava construir uma figura heroica capaz de 
congregar diferenças e sustentar simbolicamente o 
novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, 
deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento 
Gonçalves. A transformação do inconfidente em herói 
nacional evidencia que o esforço de construção de um 
simbolismo por parte da República estava relacionado 
A) ao caráter nacionalista e republicano da 
inconfidência, evidenciado nas ideias e na atuação de 
Tiradentes. 
B) a identificação da Conjuração Mineira como o 
movimento precursor do positivismo brasileiro. 
C) ao fato de a proclamação da República ter sido um 
movimento de poucas raízes populares, que precisava 
de legitimação. 
D) à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que 
proporcionaria, a um povo católico como o brasileiro, 
uma fácil identificação. 
E) ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem 
liderado movimentos separatistas no Nordeste e no 
Sul do país. 
 
10. Enem 2010 - De março de 1931 a fevereiro de 
1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de 
proteção social e de regulamentação do trabalho em 
todos os seus setores. Todas elas têm sido 
simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o 
trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do 
regime o seu verdadeiro lugar. 

DANTAS, M. A força nacionalizadora do Estado Novo. Rio de Janeiro: 
DIP, 1942. Apud BERCITO, S. R. Nos tempos de Getúlio: da revolução 

de 30 ao fim do Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990. 

A adoção de novas políticas públicas e as mudanças 
jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a 
ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o 
papel histórico de certas lideranças e a importância 
das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse 
processo resultou a 
A) criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, que garantiu ao operariado a autonomia 
para o exercício de atividades sindicais. 
B) legislação previdenciária, que proibiu migrantes de 
ocuparem cargos de direção nos sindicatos. 
C) criação da Justiça do Trabalho, para coibir 
ideologias consideradas perturbadoras da “harmonia 
social”. 
D) legislação trabalhista que atendeu reivindicações 
dos operários, garantindo-lhes vários direitos e 
formas de proteção. 
E) decretação da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), que impediu o controle estatal sobre as 
atividades políticas da classe operária. 

 
11. Enem 2010 - A lei não nasce da natureza, junto das 
fontes freqüentadas pelos primeiros pastores; a lei 
nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, 
das conquistas que têm sua data e seus heróis de 
horror: a lei nasce das cidades incendiadas, das terras 
devastadas; ela nasce com os famosos inocentes que 
agonizam no dia que está amanhecendo. 

FOUCAULT, M. Aula de 14 de janeiro de 1976. In: Em defesa da 
sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

O filósofo Michel Foucault (séc. XX) inova ao pensar a 
política e a lei em relação ao poder e à organização 
social. 
Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis 
na organização das sociedades modernas é 
A) combater ações violentas na guerra entre nações. 
B) coagir e servir para refrear a agressividade humana. 
C) criar limites entre a guerra e a paz praticadas entre 
os indivíduos de uma mesma nação. 
D) estabelecer princípios éticos que regulamentam as 
básicas entre países inimigos. 
E) organizar as relações de poder na sociedade e entre 
os Estados. 
 
12. Enem 2010  
- Opinião 
Podem me prender 
Podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 
Que eu não mudo de opinião. 
Aqui do morro eu não saio não 
Aqui do morro eu não saio não. 
Se não tem água 
Eu furo um poço 
Se não tem carne 
Eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixa andar, deixa andar... 
Falem de mim 
Quem quiser falar 
Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã seu doutor, 
Estou pertinho do céu 
Zé Ketti. Opinião. Disponível em: http:/www.mpbnet.com.br. Acesso em: 

28 abr.2010. 

Essa música fez parte de um importante espetáculo 
teatral que estreou no ano de 1964, no Rio de Janeiro. 
O papel exercido pela Música Popular Brasileira (MPB) 
nesse contexto, evidenciado pela letra de música 
citada, foi o de 
A) entretenimento para os grupos intelectuais. 
B) valorização do progresso econômico do país. 
C) crítica à passividade dos setores populares. 
D) denúncia da situação social e política do país. 
E) mobilização dos setores que apoiavam a Ditadura 
Militar. 
 
13. Enem 2011 - Embora o Brasil seja signatário das 
convenções e tratados internacionais contra a tortura 



e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico 
uma lei tipificando o crime, ele continua a ocorrer em 
larga escala. Mesmo que a lei que tipifica a tortura 
esteja vigente desde 1997, até o ano 2000 não se 
conhece nenhum caso de condenação de torturadores 
julgado em última instância, embora tenham sido 
registrados nesse período centenas de casos, além de 
numerosos outros presumíveis mas não registrados. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br. 
Acesso em: 16 jun 2010 (adaptado) 

O texto destaca a questão da tortura no país, 
apontando que 
A) a justiça brasileira, por meio de tratados e leis, tem 
conseguido inibir e, inclusive, extinguir a prática da 
tortura. 
B) a existência da lei não basta como garantia de 
justiça para as vítimas e testemunhas dos casos de 
tortura. 
c) as denúncias anônimas dificultam a ação da justiça, 
impedindo que torturadores sejam reconhecidos e 
identificados pelo crime cometido. 
d) a falta de registro da tortura por parte das 
autoridades policiais, em razão do desconhecimento 
da tortura como crime, legitima a impunidade. 
e) a justiça tem esbarrado na precária existência de 
jurisprudência a respeito da tortura, o que a impede 
de atuar nesses casos. 
 
14. Enem 2011 - O açúcar e suas técnicas de produção 
foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, 
durante a Idade Média, mas foi principalmente a 
partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua 
procura foi aumentando. Nessa época passou a ser 
importado do Oriente Médio e produzido em pequena 
escala no sul da Itália, mas continuou a ser um 
produto de luxo, extremamente caro, chegando a 
figurar nos dotes de princesas casadoiras. 

CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil 

(1681-1716). São Paulo: Atual, 1996. Considerando o conceito 
do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto 
escolhido por Portugal para dar início à colonização 
brasileira, em virtude de 
A) o lucro obtido com o seu comércio ser muito 
vantajoso. 
B) os árabes serem aliados históricos dos portugueses. 
C) a mão de obra necessária para o cultivo ser 
insuficiente. 
D) as feitorias africanas facilitarem a comercialização 
desse produto. 
E) os nativos da América dominarem uma técnica de 
cultivo semelhante. 
 
15. Enem 2012 
Texto I 
A Europa entrou em estado de exceção, personificado 
por obscuras forças econômicas sem rosto ou 
localização física conhecida que não prestam contas a 

ninguém e se espalham pelo globo por meio de 
milhões de transações diárias no ciberespaço. 

(ROSSI, C. Nem fim do mundo nem mundo novo. 
Folha de S.Paulo, 11 dez. 2011 – Adaptado) 

Texto II 
Estamos imersos numa crise financeira como nunca 
tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 
1929 nos Estados Unidos. 

(Entrevista de George Soros. Disponível em: www.nybooks.com. Acesso 
em: 17 ago. 2011 – Adaptado) 

A comparação entre os significados da atual crise 
econômica e do crash de 1929, oculta a principal 
diferença entre essas duas crises, pois 
a) o crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento 
dos EUA na I Guerra Mundial e a atual crise é o 
resultado dos gastos militares desse país nas guerras 
do Afeganistão e Iraque. 
b) a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de 
super produção industrial nos EUA e a atual crise 
resultou da especulação financeira e da expansão 
desmedida do crédito bancário. 
c) a crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos 
países europeus reconstruídos após a I Guerra e a 
atual crise se associa à emergência dos BRICS como 
novos concorrentes econômicos. 
d) o crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de 
proteções ao setor produtivo estadunidense e a atual 
crise tem origem na internacionalização das empresas 
e no avanço da política de livre mercado. 
e) a crise de 1929 decorreu da política 
intervencionista norte-americana sobre o sistema de 
comércio mundial e a atual crise resultou do excesso 
de regulação do governo desse país sobre o sistema 
monetário. 


