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Exercícios de Ciências Humanas e suas tecnologias
Introdução:
A área das Ciências Humanas é o conjunto de ciências que tem como objeto de
estudo o ser humano, trazendo conceitos teóricos e práticos sobre cultura,
sociedade, produção de conhecimento, etc.
Entre as ciências da área de humanas, estão a Filosofia, Sociologia ou Ciências
Sociais, História, Geografia, Letras, Teologia, Antropologia, Comunicação Social,
Psicologia, Linguística, Artes…. Ufa bastante coisa. Dentro do Enem, a prova de
humanidades é aplicada no primeiro dia junto com as provas de Códigos e
Linguagens e Redação.
Antes de partir pros exercícios, vamos lembrar os assuntos que mais caem de
cada disciplina e você também pode ter acesso a outros materiais gratuitos da
nossa plataforma.
Bons estudos!
História
- Patrimônio histórico
- Brasil 1a República
- Brasil 2o reinado
- Direito e cidadania
- Mundo pós-guerra
- Era Vargas
Confira o guia de como estudar história
Questão 1:
(Enem/2016) No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em
outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via dell Impero; a nova Via Sacra do
Fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, servirá ao culto do
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antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo
italiano. Às sombras do passado recriado ergue-se a nova Roma, que pode
vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes; seus grandes poetas e
apólogos como Horácio e Virgílio.
SILVA, G. História antiga e usos do passado um estudo de apropriações da
Antiguidade sob o regime de Vichy. São Paulo: Annablume, 2007 (adaptado).
A retomada da Antiguidade clássica pela perspectiva do patrimônio cultural foi
realizada com o objetivo de
a) afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida.
b) utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político.
c) difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais.
d) refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política.
e) recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal.
Questão 2:
(Enem/2016) É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império à
mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para
comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre
as nações soberanas, e entregou-lhes seus destinos, que até então haviam ficado
a cargo de um povo estranho.
Gazeta de Notícias, 7 set.1883.
As festividades em torno da Independência do Brasil marcam o nosso calendário
desde os anos imediatamente posteriores ao de setembro de 1822. Essa
comemoração está diretamente relacionada com:
a) a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade
nacional.
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b) o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou
logo após 1822.
c) os interesses de senhores de terras que, após a Independência, exigiram a
abolição da escravidão.
d) o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de
estrangeiros do país.
e) a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à
transferência da Corte para o Rio de Janeiro.
Questão 3:
(Enem/2010) A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em
lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça
lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo.
As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, mostrando
mais a escravização do homem que seu poder.
DEANE. P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 (adaptado).
Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no
contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades
industriais no início do século XIX?
a) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os
avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em
locais de experimentação estética e artística.
b) A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em
espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade
capitalista.
c) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a
eficiência do trabalho industrial.
d) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava
o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas.
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e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o
surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de
moradia, saúde e higiene.
Questão 4:
(Enem/2014) As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e
sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante
o primeiro governo da Era Vargas (1930-1945), são temas amplamente estudados
pela academia brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais
lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista.
D'ARAUJO M. C. Estado, classe trabalhadora e políticas sociais. In: FERREIRA J.;
DELGADO L. A. (Org.). O tempo do nacional-estatismo: Do início ao apogeu do
Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social,
dentre as quais se destaca a
a) disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos regimes fascistas
europeus.
b) aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos
agricultores.
c) criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle das
representações sindicais.
d) implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender aos
trabalhadores rurais.
e) implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as
classes médias e o governo.
Questão 5:
(Enem/2011) Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar
seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa
científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa
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aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e
mesmo a expressão e o sentimento.
(SEVCENKO, N. O Renascimento, Campinas, Unicamp, 1984)
O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística,
marcada pela constante relação entre
a) fé e misticismo.
b) ciência e arte.
c) cultura e comércio.
d) política e economia.
e) astronomia e religião.
Geografia
- Meio ambiente
- Urbanização
- Globalização
- Geografia agrária
- Indústria
- Demografia
- Economia globalizada
- Climatologia
- Cartografia
- Biogeografia
Confira o guia de como estudar geografia
Questão 1:
(Enem/2018) Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se
encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: “em todos os
lugares e em lugar nenhum”. Andando ao acaso, não é raro ver, sob um prédio ou
num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma
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refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê
de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR (Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados), erguida em um dos raros terrenos vagos da capital.
JABER, H. Quem realmente acolhe os refugiados? Le Monde Diplomatique Brasil,
out.2015 (adaptado).
O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo
processo de
a) migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural.
b) hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social.
c) desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas.
d) peregrinações religiosas de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas.
e) desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados.
Questão 2:
TEXTO I
Há mais de duas décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato
de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de
2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função
da seca.
TEXTO II
Dinâmicas atmosféricas no Brasil
Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos
Andes pelos Jatos de Baixos Níveis (JBN), Frentes Frias (FF) e transporte de
umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), para um verão normal e para o verão seco de 2014. “A”
representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica.
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De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014, no Sudeste, teve
como causa natural o(a)
a) constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas.
b) formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade.
c) presença de nebulosidade na região de cordilheira.
d) avanço de massas polares para o continente.
e) baixa pressão atmosférica no litoral.
Questão 3:
(Enem/2018) Os países industriais adotaram uma concepção diferente das
relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A
preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e
sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do
número de nascimentos.
GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968
(adaptado).
Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo
europeu de
a) estabilização da pirâmide etária.
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b) conclusão da transição demográfica.
c) contenção da entrada de imigrantes.
d) elevação do crescimento vegetativo.
e) formação de espaços superpovoados.
Questão 4:
(Enem/2019) Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de
quarenta países, o papa Francisco encerrou no dia 09/07/2015 o 2º Encontro
Mundial dos Movimentos Populares, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.
Segundo ele, a “globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os
pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença”.
Disponível em: http://cartamaior.com.br. Acesso em: 15 jul. 2015 (adaptado).
No texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado:
a) Liberdade política.
b) Mobilidade humana.
c) Conectividade cultural.
d) Disparidade econômica.
e) Complementaridade comercial.
Questão 5:
(ENEM/2015) A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod,
no Iraque, pelo Estado Islâmico, com a agência da ONU considerando o ato como
um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios
arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da civilização.
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado).
O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações
de países como o Iraque a desestruturação do(a):
a) homogeneidade cultural
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b) patrimônio histórico
c) controle ocidental
d) unidade étnica.
e) religião oficial

Filosofia

Sociologia

- Ética

- Sociologia contemporânea

- Filosofia antiga (pré-socráticos até

- Cidadania

período helenístico)

- Cultura e educação

- Teoria do conhecimento

- Política, poder e Estado

-

Filosofia

política

(noções

de

- Capitalismo

democracia

- Economia e sociedade

e sociedade)

- Indústria cultural

- Filosofia contemporânea

- Max Weber

Confira o guia de como estudar filosofia e sociologia:
Questão 1:
(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 da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2017.
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.
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c) espaço e sobrevivência cultural.
d) progresso e educação ambiental.
e) bem-estar e modernização econômica.
Questão 2:
Enem/2016) A democracia deliberativa afirma que as partes do Conflito político
devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a
um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista
desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da
política,

onde

as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e

resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de
deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela
recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais
justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de
tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou
delas se beneficia.
YOUNG, I. M. Desafios ativistas à democracia deliberativa Revista Brasileira de
Ciência Política, n. 13, jan-abr. 2014.
As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas
no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente,
a) a decisão da maioria e a uniformização de direitos.
b) a organização de eleições e o movimento anarquista.
c) a obtenção do consenso e a mobilização das minorias.
d) a fragmentação da participação e a desobediência civil.
e) a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade.
Questão 3:
(Enem/2016) Hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da
democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolvera uma fineza
de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se
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divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são
livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de
escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos
os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa.
ADORNO, T HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos.
Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é
um(a)
a) legado social.
b) patrimônio político.
c) produto da moralidade.
d) conquista da humanidade.
e) ilusão da contemporaneidade.
Questão 4:
(Enem/2019) TEXTO I
Os segredos da natureza se revelam mais sob a tortura dos experimentos do que
no seu curso natural.
BACON, F. Novum Organum, 1620. In: HADOT, P. O véu de Ísis: ensaio sobre a
história da ideia de natureza. São Paulo: Loyola, 2006.
TEXTO II
O ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de
equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente,
causando grandes desequilíbrios ambientais.
GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação. Campinas: Papirus, 1995.
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Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada
pela
a) objetificação do espaço físico.
b) retomada do modelo criacionista.
c) recuperação do legado ancestral.
d) infalibilidade do método científico.
e) formação da cosmovisão holística.
Questão 5:
(Enem/2019) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma política para
todos constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira
no século XX. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a
cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no
qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma
diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos,
o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
RIZZOTO, M. L. F. et al. Justiça social, democracia com direitos sociais e saúde: a
luta do Cebes. Revista Saúde em Debate, n. 116, jan.-mar. 2018 (adaptado).
Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada
são:
a) Paternalismo e filantropia.
b) Liberalismo e meritocracia.
c) Universalismo e igualitarismo.
d) Nacionalismo e individualismo.
e) Revolucionarismo e coparticipação.
Guia completo do que mais cai no Enem
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Visite nosso site e siga nossas redes sociais!

