
Projeto Enem 
1. Leia o texto e observe o mapa: 

 
Com o Neolítico [...] dá-se o aparecimento de comunidades camponesas algumas das quais, como ÇatalHüyük na 
Anatólia ou Jericó na Palestina, são suficientemente importantes para serem qualificadas de cidades. As trocas de 
produtos estão sem dúvida longe de serem excluídas entre comunidades, mas é o trabalho da terra que constitui a 
riqueza essencial. É organizado pela própria comunidade, que possui e controla a totalidade dos solos, fixa a tarefa de 
cada um e distribui os bens sociais produzidos pelo trabalho de todos. 

Lévêque, Pierre. As primeiras civilizações. Lisboa: Edições 70, 1990. v. 1. p. 17. 

Na região do Crescente Fértil a Revolução Neolítica: 
a) foi resultado da associação de grupos humanos que desenvolveram a capacidade de produzir seus próprios 
alimentos e promover, prioritariamente, as trocas comerciais. 
b) teve como uma das causas mais importantes a abundância de água doce, que permitiu o desenvolvimento da 
agricultura, atividade essencial das comunidades que ali se formaram. 
c) foi resultado da necessidade de grandes obras de fortificação nas áreas sedentarizadas, feitas para atender aos 
interesses apenas das camadas dirigentes das comunidades. 
d) foi importante para que as técnicas agrícolas desenvolvidas durante o Paleolítico fossem preservadas. 
e) resultou na divisão social das comunidades paleolíticas, que passaram a ser comandadas por reis que controlavam 
a exploração do solo e determinavam a distribuição dos resultados do trabalho. 
 
2. Leia o texto abaixo: 

A morte entre os antigos gregos 
Muitos estudiosos chegaram a acreditar que o sentimento do homem grego diante da morte não fosse de dor e de 
desespero. Afinal, em muitas circunstâncias, o próprio pai decidia não criar o filho ou a filha e determinava a sua morte 
por exposição ao relento. Entretanto, há documentos de sobra que atestam que a morte chocava e era muito sentida, 
principalmente quando quem morria era jovem. [...] Os documentos atestam também que a execução dos ritos 
funerários consistia em um momento privilegiado no qual uma família, ou um grupo social, podia exibir suas glórias, 
sua riqueza, sua importância na comunidade. Entre os gregos isso se traduziu em uma tendência à sofisticação e à 
monumentalidade das sepulturas. Tendência que se observa claramente nas leis que buscaram restringir as despesas 
com os mortos. 

Florenzano, Maria Beatriz Borba. Nascer, viver e morrer na Grécia Antiga. 3. ed. São Paulo: Atual, 1996. p. 64-66. 

Com base no texto, podemos considerar que, entre os gregos antigos: 
a) os rituais funerários eram considerados apenas um motivo para demonstrar a superioridade social da família do 
morto. 
b) a morte era encarada com naturalidade, já que a concepção religiosa dos gregos levava à indiferença em relação à 
perda de parentes. 
c) apesar dos documentos mostrarem o contrário, alguns historiadores consideravam que os gregos não tinham 
sentimentos diante da morte. 



d) a visão que se tinha da morte era extremamente pragmática, já que a comoção se manifestava apenas em ocasiões 
nas quais morriam pessoas jovens. 
e) a morte era seguida pelo sentimento de perda, sobretudo se o morto fosse jovem, mas os ritos funerários eram 
encarados como eventos sociais. 
 
3. Sob a República romana (509-27 a.C.), os plebeus tiveram de lutar muito para conquistar direitos e serem 
considerados cidadãos. Leia o texto a seguir: 
Somente depois de mais de dois séculos de luta entre plebeus insatisfeitos e patrícios poderosos é que os plebeus 
conseguiram progressivamente obter direitos políticos iguais aos nobres. Por volta de 450 a.C., os plebeus 
conseguiram que as leis segundo as quais as pessoas seriam julgadas fossem registradas por escrito, numa tentativa 
de evitar injustiças do tempo em que as leis não eram escritas e os cônsules, sempre da nobreza de sangue, 
administravam a justiça como bem entendiam, conforme suas conveniências. O conjunto de normas finalmente 
redigidas foi chamado “A Lei das Doze Tábuas”, que se tornou um dos textos fundamentais do Direito romano, uma 
das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, na forma de tábuas que qualquer 
um podia consultar, [...] foi importante, pois o conhecimento das “regras do jogo” da vida em sociedade é um 
instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. 

Funari, Pedro Paulo. Grécia e Roma. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2009. p. 83. 

Considerando as informações do texto, escolha um ou mais entre os itens abaixo: 
I. A Lei das Doze Tábuas foi um instrumento fundamental de apropriação do poder por parte dos patrícios em prejuízo 
dos plebeus. 
II. A luta plebeia por direitos e garantias na forma de leis escritas foi um passo histórico importante na luta pela 
conquista da cidadania. 
III. A forma de preservação da lei por meio da tradição oral era algo que garantia a todos os antigos romanos acesso 
irrestrito aos seus direitos. 
IV. O Direito Romano constitui um dos legados mais importantes da sociedade romana à cultura ocidental 
contemporânea. 
São corretos apenas os itens: 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I e III. 
d) II e IV. 
e) II e III. 
 
4. Leia o texto e observe o mapa. 
Os muçulmanos mantiveram as noções de justiça social, igualdade, tolerância e de uma compaixão prática na frente 
da consciência muçulmana há séculos. Os muçulmanos nem sempre corresponderam a esses ideais e frequentemente 
têm dificuldade de incorporá-los a suas instituições sociais e políticas. Mas a luta para chegar a isso foi, durante 
séculos, a mola mestra da espiritualidade islâmica. Os ocidentais devem ter consciência de que também é do seu 
interesse que o Islã permaneça saudável e forte. O Ocidente não tem sido inteiramente responsável pelas formas 
extremadas de islamismo, que cultivam uma violência que viola os cânones mais sagrados da religião. Mas o Ocidente, 
por certo, contribuiu para esse processo e, para diminuir o medo e o desespero que se encontram na raiz de toda 
visão fundamentalista, deveria cultivar uma avaliação mais acurada do Islã no terceiro milênio. 

Armstrong, Karen. O islã. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 245. 



 
Analise os itens abaixo: 
I. Apesar de ser a religião que mais cresce no mundo, o islamismo ainda se concentra especialmente no Oriente Médio 
e no norte do continente africano. 
II. Todos os islâmicos são árabes, destacando-se o fato de que aqueles que aderem à religião mudam também de etnia. 
III. Atualmente, os seguidores do islamismo chegam a 80%, ou mais, dos habitantes de países como Arábia Saudita, 
Irã, Líbia e Egito. 
IV. Após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, o convívio entre islâmicos e cristãos se 
intensificou, especialmente porque o governo estadunidense, por meio da imprensa, procurou criar uma visão positiva 
e não preconceituosa em relação à fé muçulmana. 
V. Apesar de o islamismo cultivar valores e ideais de justiça social, igualdade, tolerância e compaixão, há movimentos 
muçulmanos que pregam e praticam a violência estimulados pela incompreensão e intolerância do Ocidente. 
Estão corretos somente os itens: 
a) II, III e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e V. 
d) II, IV e V. 
e) I, IV e V. 
 
5. Leia o texto abaixo. 
Entre meados do século XII e meados do século XIII, a recrudescência das condenações da usura é explicada pelo temor 
da Igreja ao ver a sociedade abalada pela proliferação das práticas usurárias. O terceiro Concílio de Latrão (1179) 
declara que muitos homens abandonam sua condição social, sua profissão para tornarem-se usurários. No século XIII, 
o papa Inocêncio IV e o grande canonista Hostiensis temem a deserção dos campos, devido ao fato de os camponeses 
terem se tornado usurários ou estarem privados de gado e de instrumentos de trabalho pelos possuidores de terras, 
eles próprios atraídos pelos ganhos da usura. A atração pela usura faz aparecer a ameaça de um recuo da ocupação 
dos solos e da agricultura, e com ela o espectro da fome.  

Le Goff, Jacques. A bolsa e a vida: a usura na Idade Média. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 25. 

Considerando as informações do texto, a prática da usura, na Baixa Idade Média: 
a) foi um fenômeno isolado, que não podia abalar as estruturas da sociedade feudal, mas que a Igreja reprimiu por 
superstições e preconceito. 
b) era expressão de uma nova forma de acumular riqueza que se chocava com a visão de mundo pregada pela Igreja 
católica e abalava as tradicionais formas de organização da sociedade medieval. 
c) enfraqueceu sobremaneira o poder da Igreja, que reagiu condenando-a e destruindo o avanço da urbanização e do 
comércio medievais. 
d) favoreceu o surgimento e o enriquecimento de uma nova classe social, a burguesia, que, com a Igreja, apoiou a 
melhoria da produção agrícola e a fixação do camponês na terra. 
e) impediu o pleno desenvolvimento econômico da Europa Ocidental, que continuou presa aos velhos paradigmas 
tecnológicos do período feudal. 
 



6. Leia o texto abaixo. 
Parece-me, portanto, que o vasto âmbito de atividades e realizações de Leonardo da Vinci, o arquétipo do uomo 
universale, pode ser mais bem examinado nas três categorias de artista, criador e cientista. Na sua própria síntese, as 
atividades de inventor, ou criador, assim como aquelas de artista, estão inextricavelmente relacionados a scientia, o 
conhecimento dos princípios naturais. Ele se referia a si mesmo, em uma de suas expressões mais interessantes, como 
“o inventor é o intérprete entre o homem e a natureza”. 

Capra, Fritjof. A ciência de Leonardo da Vinci: um mergulho profundo na mente do grande gênio da Renascença. São Paulo: Cultrix, 2008. p. 59. 

Conforme o texto e o que sabemos sobre o Renascimento, podemos considerar que: 
a) Leonardo da Vinci sintetiza alguns dos valores fundamentais do Renascimento, especialmente a relação intrínseca 
entre o conhecimento da natureza e do ser humano, por um lado, e, por outro, a capacidade de produzir arte e ciência. 
b) apesar dos profundos conhecimentos científicos de Leonardo da Vinci, sua obra artística expressava uma visão 
ultrapassada do ser humano e da natureza. 
c) ao ser criador, artista e cientista, Leonardo da Vinci se mostrava capaz de superar os limitados sonhos renascentistas, 
que pretendiam apenas incorporar parte da produção intelectual da Antiguidade Clássica ao pensamento moderno. 
d) Leonardo da Vinci revolucionou a ciência ao transformar a natureza em escrava dos desejos humanos de avanço 
tecnológico, independentemente dos impactos ambientais que tais transformações pudessem causar. 
e) as propostas renascentistas de transformação do mundo esbarraram na incapacidade dos seus expoentes máximos 
em pensar saídas para a crise da relação entre arte, criação e ciência. 
 
7. Leia o texto abaixo: 
A história da África é importante para nós, brasileiros, porque ajuda a explicar-nos. Mas é importante também por seu 
valor próprio e porque nos faz melhor compreender o grande continente que fica em nossa fronteira leste e de onde 
proveio quase a metade de nossos antepassados. Não pode continuar o seu estudo afastado de nossos currículos, 
como se fosse matéria exótica. Ainda que disto não tenhamos consciência, o obá do Benin ou o angola a quiluanje 
estão mais próximos de nós do que os antigos reis da França. 

Silva, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlântico. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. p. 240. 

Da leitura do texto é possível depreender que: 
a) a África e o Brasil mantêm relações culturais intensas, o que fundamenta o grande interesse existente no Brasil pela 
história do continente africano. 
b) apesar da significativa importância da história europeia para o Brasil, insiste-se no país em se valorizar a cultura e a 
história africanas, de importância menor. 
c) apesar de afastada dos currículos escolares, a história do continente africano é fundamental para a compreensão 
da identidade cultural brasileira. 
d) em razão de sua importância para a compreensão da sociedade e da cultura brasileiras, a história da África tem sido 
mais valorizada do que a história europeia. 
e) não se pode pensar a história brasileira sem colocar em condição de igualdade a importância cultural e política dos 
reis africanos e europeus para a nossa formação. 
 
8. Leia o texto abaixo: 
O Brasil possui uma imensa diversidade étnica e linguística, estando entre as maiores do mundo. São cerca de 220 
povos indígenas, mais de 80 grupos de índios isolados, sobre os quais ainda não há informações objetivas. 180 línguas, 
pelo menos, são faladas pelos membros destas sociedades, que pertencem a mais de 30 famílias linguísticas 
diferentes. [...] No que diz respeito à identidade étnica, as mudanças ocorridas em várias sociedades indígenas, como 
o fato de falarem português, vestirem roupas iguais às dos outros membros da sociedade nacional com que estão em 
contato, utilizarem modernas tecnologias (como câmeras de vídeo, máquinas fotográficas e aparelhos de fax), não 
fazem com que percam sua identidade étnica e deixem de ser indígenas. 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Índios no Brasil. Disponível em: <www.funai.gov.br>. Acesso em: 16 nov. 2013. 

As comunidades indígenas existentes no Brasil lutam pela preservação de sua identidade cultural. Com base nessa 
afirmação e no texto acima, podemos considerar que as comunidades indígenas: 
a) constituem suas identidades apenas quando se misturam aos demais grupos étnicos que compõem o povo 
brasileiro. 
b) perdem boa parte de sua identidade cultural quando utilizam os recursos tecnológicos propiciados pela sociedade 
de consumo. 
c) perdem, cada vez mais, os componentes básicos de sua identidade cultural, pois vestem-se como os outros grupos 
étnicos e abandonaram completamente suas línguas nativas. 
d) dispõem de mecanismos para preservar sua cultura, principalmente por meio do isolamento em relação às demais 
comunidades étnicas brasileiras. 



e) recriam suas identidades culturais com base nas características de sua comunidade e no contato com as demais 
etnias que compõem o povo brasileiro. 
 
9. Leia o texto abaixo: 
Palmares cresceu com o avanço da economia açucareira e o aumento do tráfico africano em substituição ao cativeiro 
indígena no litoral. O medo causado por Palmares assustou os poderosos da capitania desde o início do quilombo [...]. 
O número de quilombolas de Palmares cresceu muito nas décadas de 1630-1650, pois as guerras luso-flamengas 
enfraqueceram o controle senhorial, facilitando a fuga de escravos [...]. O experiente capitão-mor Fernão Carrilho, 
depois de diversas batalhas, deu Palmares por destruído, em 1678, mas na verdade só prendera muitos líderes 
palmarinos, dentre os quais os parentes de Ganga Zumba, líder dos quilombolas. Com esse trunfo, o governador Aires 
Souza e Castro pressionou o “rei de Palmares” para firmar o “acordo do Recife” [...]. O acordo deu início a nova fase 
na história do quilombo: provocou dissidências e fez surgir a liderança de Zumbi, que insistiu na guerra [...]. Em 1695, 
Zumbi foi morto pelos bandeirantes, sendo degolado e tendo sua cabeça enviada para o Recife como troféu. A 
importância da vitória sobre Palmares foi tamanha para a metrópole que chegou a ser chamada de “gloriosa 
Restauração de Palmares”, sendo comparada ao triunfo sobre os holandeses. 

Hermann, Jacqueline. Palmares. In: Vainfas, Ronaldo (Dir.). Dicionário do Brasil colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p. 467-468. 

A importância do quilombo dos Palmares para a história dos afro-brasileiros está relacionada: 
a) ao seu fracasso, que possibilitou as negociações pelo fim da escravidão. 
b) à sua força política, já que foi capaz de impor seus interesses aos líderes dos colonizadores. 
c) às suas lideranças, principalmente Ganga Zumba e Zumbi, mortos na resistência aos ataques. 
d) ao seu insucesso, representado pelas seguidas derrotas militares impostas pelos colonizadores. 
e) ao seu simbolismo, pois representa a luta dos africanos contra a escravidão e a exploração. 
 
10. Leia o texto abaixo: 
Contudo, é claro que a transformação da estrutura das grandes empresas, da oficina ao escritório e à contabilidade, 
progrediu substancialmente entre 1880 e 1914. A “mão invisível” das modernas organização e administração 
empresariais agora substituía a “mão invisível” do mercado anônimo de Adam Smith. Assim sendo, os executivos, 
engenheiros e contadores começaram a assumir as funções dos administradores-proprietários. Agora era mais 
provável que o homem de negócios típico, ao menos nas grandes empresas, não fosse mais um membro da família do 
fundador, mas um executivo contratado, e que o encarregado de supervisionar seu desempenho fosse um banqueiro 
ou acionista, em vez de um capitalista administrador. 

Hobsbawn, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. p. 72. 

No texto citado, o autor analisa algumas características da sociedade: 
a) na transição do feudalismo para o capitalismo, durante a qual os antigos senhorios foram transformados em 
modernas estruturas produtivas capitalistas. 
b) na passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, durante a qual as novas tecnologias 
exigiam mudanças nas formas de gestão empresarial. 
c) na transformação do capital mercantil em capital financeiro, quando o sistema bancário assumiu a liderança no 
processo de acumulação de capital. 
d) no processo de substituição do sistema mercantilista pelo capitalismo industrial, que surgia sustentado por novas 
tecnologias como a energia a vapor e a máquina de tear. 
e) na transição do capitalismo para o socialismo, durante a qual a “mão invisível”, de Adam Smith, dá lugar aos aparatos 
burocráticos do Estado, que passam a ditar os rumos do processo produtivo. 
 
11. Leia o texto abaixo: 
Os eventos do verão de 1934 assinalaram o fim da primeira fase do regime de Hitler. Ele conseguira consolidar seu 
poder, ao mesmo tempo em que mantinha a lealdade e o apoio da maioria das elites conservadoras e disciplinava os 
elementos com um potencial desagregador em suas próprias fileiras. As maiores instituições da sociedade alemã 
estavam alinhadas com a causa nacional-socialista. A oposição esquerdista fora brutalmente reprimida. A constituição 
de Weimar fora substituída por um novo regime autoritário, destinado a restaurar o orgulho alemão e promover o 
interesse nacional. Em 1935, a suástica do Partido Nazista tornou- se a bandeira oficial alemã. A popularidade de Hitler 
continuava a crescer. Era difícil até mesmo para os céticos não ser contagiado pelo entusiasmo que o regime gerava. 
Muitos alemães estavam sinceramente convencidos de que chegava a hora do renascimento nacional. Hitler também 
se beneficiou da reviravolta para melhor na economia que acompanhou sua consolidação do poder. Afinal, a 
recuperação econômica era a condição prévia para uma política externa ativa e para a manutenção do apoio popular. 
Enquanto a economia alemã prosperasse, o poder de Hitler permaneceria seguro. 

Stackelberg, Roderick. A Alemanha de Hitler: origens, interpretações, legados. Rio de Janeiro: Imago, 2002. p. 166-167. 

Segundo o texto, o poder de Hitler se consolidou, entre outros fatores: 



a) pela economia em decadência e pelo controle das instituições políticas. 
b) pelo crescimento do apoio popular e pelo fracasso das instituições políticas. 
c) pelo crescimento da economia e pela repressão total à população. 
d) pelo controle das instituições políticas e pelo crescimento econômico. 
e) pela decadência das instituições políticas e pelo fracasso da economia. 
 
12. Leia o texto abaixo: 
Os mais velhos lembram-se muito bem, mas os mais moços podem acreditar: entre 1950 e 1979, a sensação dos 
brasileiros [...] era a de que faltava dar uns poucos passos para finalmente nos tornarmos uma nação moderna. Esse 
alegre otimismo [...] foi mudando a sua forma. Na década de 1950, alguns imaginavam até que estaríamos assistindo 
ao nascimento de uma nova civilização nos trópicos, que combinava a incorporação das conquistas materiais do 
capitalismo com a persistência dos traços de caráter que nos singularizam como povo: a cordialidade, a criatividade, 
a tolerância. De 1967 em diante, a visão do progresso vai assumindo a nova forma de uma crença na modernização, 
isto é, de nosso acesso iminente ao “Primeiro Mundo”.  

Mello, João Manuel Cardoso de; Novais, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. 2. ed. São Paulo: Unesp; Campinas: Facamp, 2009. p. 7. 

Segundo o texto citado, o processo de modernização brasileiro: 
a) gerou desconfianças, visto que a população preferia manter os traços de caráter que geralmente atribuímos a nós 
mesmos, como a cordialidade, a criatividade e a tolerância. 
b) foi entendido como resultado natural da superioridade da cultura brasileira, baseada em aspectos positivos e 
inclusivos, diferentes do restante do mundo. 
c) foi desprezado pela maioria da população, já que mantinha as características mais negativas da nossa cultura, 
especialmente a cordialidade, considerada instável no mundo competitivo capitalista. 
d) foi tratado com indiferença, na medida em que a maioria da população, apesar de alguma resistência inicial, preferiu 
aceitar o crescimento econômico como algo inevitável. 
e) foi recebido pela população com otimismo, pois havia quem considerasse que o crescimento econômico ocorria em 
conjunto com a manutenção de nossas características culturais. 
 
13. Leia o texto abaixo: 
A década de 1960 do século passado significou para a América Latina desenvolvimento, mas foi também o período da 
repressão das esperanças por regimes militares. Em seguida à Revolução Cubana, à Pedagogia dos Oprimidos e à 
Teologia da Libertação, vieram a morte de Che Guevara, o massacre na Praça de Tlatelolco, a repressão do movimento 
Cordobazo e da guerrilha urbana no Brasil e no Cone Sul. A década de 1980 foi marcada por novas esperanças, 
desencadeadas pela vitória da guerrilha sandinista na Nicarágua, em 1979, e pelo fim paulatino dos regimes 
autoritários em muitos países. Nesse período, o mote das feministas chilenas, “democracia no país e democracia em 
casa”, tornou-se o símbolo dos movimentos feministas em toda a América Latina, que desempenharam um importante 
papel naquela fase de transição. 

Potthast, Barbara. Democracia no país e democracia em casa. Humboldt, Goethe Institut, 2008. Disponível em: <www.goethe.de>. Acesso em: 22 nov. 2013. 

O exemplo do movimento das mulheres chilenas, citado no texto, demonstra que: 
a) a reconstrução da identidade das mulheres engajadas em movimentos feministas foi fundamental para que elas 
tivessem papel destacado na luta pela redemocratização dos países latino-americanos. 
b) depois de muito tempo sem interesse em política, as mulheres da América Latina resolveram participar do debate 
sobre a redemocratização dos países que viveram sob regimes ditatoriais entre as décadas de 1960 e 1980. 
c) o fracasso da luta contra as ditaduras latino-americanas se deve muito ao fato de as mulheres terem se desviado do 
problema principal e se preocupado mais com a “democracia em casa”. 
d) a participação feminina em vários movimentos de resistência à ditadura na América Latina foi fundamental para 
que as democracias retornassem, porém foi necessário sacrificar as lutas pela igualdade de gênero. 
e) o desenvolvimento econômico associado ao fim das ditaduras latino-americanas beneficiou as mulheres, que 
puderam se dedicar às lutas pela “democracia em casa”, sem se preocupar com a “democracia no país”. 
 
14. A análise do gráfico abaixo permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de 
eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a 
conquista estão associados, respectivamente, em: 
 



 
Gomes, A. et al. A República no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

A análise do gráfico permite identificar um intervalo de tempo no qual uma alteração na proporção de eleitores 
inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão 
associados, respectivamente, em: 
a) 1940-1950 – direito de voto para os ex-escravos. 
b) 1950-1960 – fim do voto secreto. 
c) 1960-1970 – direito de voto para as mulheres. 
d) 1970-1980 – fim do voto obrigatório. 
e) 1980-1996 – direito de voto para os analfabetos. 
 
15. Observe a foto abaixo e analise as afirmações: 

 
I. As manifestações de junho de 2013 no Brasil começaram como protesto contra o aumento do preço da tarifa de 
ônibus aliado à baixa qualidade do transporte público nas grandes cidades. 
II. A maioria da população, influenciada pelos meios de comunicação, rejeitou as manifestações, consideradas por boa 
parte da opinião pública algo negativo para a imagem do país. 
III. Os governantes adotaram imediatamente medidas em benefício da população. Os transportes públicos 
melhoraram de modo sensível e os investimentos na área social se transformaram em prioridade nas gestões públicas. 
IV. Os protestos abordaram temas diversos que envolviam desde a luta contra a corrupção até a cobrança por maiores 
investimentos em educação e saúde pública. 
No que se refere às Jornadas de Junho, manifestações que ocorreram em várias cidades brasileiras durante o mês 
de junho de 2013, são corretas somente as afirmações: 
a) I e II. 
b) III e IV. e) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e IV. 
e) I e III. 
 



 
 


