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REDAÇÃO - HUDSON 
 

A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
Como você sabe, existem muitas formas de concluir um texto 
dissertativo-argumentativo, entretanto o ENEM exige apenas a proposta 
de intervenção. O candidato é livre para propor o que bem entender, 
havendo apenas duas limitações: o respeito aos direitos humanos e a 
vinculação entre a ação proposta e a problemática desenvolvida.  

 
• Quanto aos direitos humanos, já faz tempo que o ENEM cobra que eles 

sejam respeitados, assim, preste atenção aos seguintes itens: 
 

- Dignidade humana 
- Igualdade de direitos 
- Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades 
- Laicidade do Estado 
- Educação inclusiva 
- Sustentabilidade socioambiental 
- Direito à vida 
 
• Já quanto à vinculação entre a ação proposta e a problemática 

desenvolvida, trata-se de uma cobrança de coerência entre a 
conclusão e o que foi desenvolvido. Fazer essa ligação evidencia 
planejamento na feitura do texto. 

 
Quantas propostas de intervenção devem ser colocadas no texto? 
 
 A quantidade de propostas depende das ideias abordadas no 
texto. Se você desenvolve dois problemas, por exemplo, o ideal é resolver 
os dois, entretanto a matriz não avaliará as duas para efeito de nota. 
Dessa forma, se o texto apresentar mais de uma proposta, será avaliada 
apenas a mais completa delas.  
 
Quais são os elementos avaliados na proposta de intervenção? 
 
 Fique atento a eles: 
 

• A ação interventiva. (o quê?) 
• O agente (quem?) 
• O modo/meio de execução (como?) 
• O efeito pretendido (para quê?) 
• O detalhamento. 

 
 
1. A AÇÃO INTERVENTIVA (O que deve ser feito?) 
 

Dando prosseguimento ao nosso estudo da proposta de 
intervenção, vamos analisar o primeiro elemento obrigatório: a ação 
interventiva. Trata-se do ato prático proposto pelo participante. Não 
custa lembrar que essa ação é a medida principal da proposta. Dessa 
forma, ela tem que ser plausível, clara, real, a fim de realmente resolver 
os problemas apontados.  
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Para ajudar você na formatação dessa ação sugerimos alguns 

formatos, baseados no que o INEP divulga como sendo válido no quesito 
ação: 

 
• Agente + deve + verbo no infinitivo. 

 
“A mídia deve fazer propagandas sobre a importância de haver 

cinemas nas periferias”. 
 

• É + adjetivo (importante, vital, necessário, relevante, de 
extrema importância...) + que + agente + verbo no 
presente do subjuntivo. 
 

“Portanto, é de extrema relevância que ONGs voltadas ao setor 
cultural cobrem dos governos municipais a destinação de  uma maior 
quantidade de recursos, para a implantação de cinemas nas periferias das 
grandes cidades”. 

 
• É + adjetivo (importante, vital, necessário, relevante, de 

extrema importância...) + substantivo que indique ação + 
pelo(a) + agente. 
 

“Ademais, é vital a criação de mais salas de cinema nas cidades do 
interior do país, pela Secretaria Especial de Cultura, com o fito de fazer 
com que seus moradores se sintam incluídos nos projetos culturais da 
nação” 
 
 Atenção para não propor algo muito vago. O ENEM declara que 
será considerada elemento nulo a ação que se caracterize por uma 
tentativa mínima de propor uma intervenção. Veja os seguintes exemplos 
de ação considerada elemento nulo. 
 

“Cabe ao Governo Federal dar o primeiro passo para alterar essa 
realidade.” 

 “Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. 
Por isso devemos incluir mais os pobres. 
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2. O AGENTE SOCIAL 
 
Não existe ação sem agente, isto é, o ator social (quem?)  escolhido para 
executar a intervenção. Dessa forma, será avaliada a competência do 
autor da redação para escolher o agente adequado para praticar a ação 
que ele sugere. Tal agente deve se enquadrar em determinados níveis de 
ação: individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e 
mundial. Além disso, é extremamente necessário conhecer as atribuições 
de cada agente. É muito comum, por exemplo, que um candidato sugira 
uma ação associada a um agente que não tem competência legal para 
resolver o problema.  
 Outra questão importante quando se fala em ligar o agente à ação 
é usar a palavra certa que demonstre que aquele agente é o mais 
adequado para a ação proposta. Como exemplo, observe a seguinte 
intervenção tirada de uma redação: “A mídia televisiva, que tem grande 
abrangência no território nacional, deve educar o cidadão comum sobre a 
importância de combater o disparo de informações falsas em massa 
através dos telefones celulares.” O agente da intervenção foi “a mídia 
televisiva”; a ação foi “educar”. Fica aí a reflexão: será que a mídia é o 
melhor agente para praticar o ato de educar? Será que o papel da mídia 
não é outro? Será que a importante ação de educar não caberia a outro 
agente?  
 
OS PRINCIPAIS AGENTES SOCIAIS PARA A INTERVENÇÃO 
 
 Boa parte das propostas de intervenção de redações gira em torno 
dos agentes “Estado, escola, mídia, ONG’s, indivíduo, família, público 
interessado, iniciativa privada”. Como são agentes altamente importantes na 
sociedade, é claro que vale a pena usá-los, desde que o autor saiba o que 
solicitar de cada agente desses. É muito comum, por exemplo, o candidato 
solicitar de um agente social algo que não está ao seu alcance, como: “O 
Governo Federal deve promulgar leis”. Ora, quem promulga leis não é o 
governo (o poder Executivo); quem o faz é o poder Legislativo, isto é, o 
Congresso. 
 
 Mais uma vez, se o agente ficar vago, será considerado elemento 
nulo. São considerados assim, agente como os exemplificados abaixo: 
 

Alguém, ninguém, alguns, uns, uns e outros, você, nós, nós 
(oculto), alguns de nós, todos nós, a gente – desde que não 
especificados, verbo no modo imperativo ou no infinitivo com sujeito 
indeterminado como “É necessário promover o ensino para surdos no 
país.” 
 
 Abaixo você terá exemplos de redação com agentes considerados 
elementos nulos. 
 

Quando você se deparar com uma cena de violência contra a 
mulher, tanto física como verbal, você tem o dever moral e legal de 
denunciar. 

 
Tendo isso em mente, deveríamos ampliar nossos recursos em 

cultura, para que possamos atingir uma maior distribuição de salas de 
cinema no Brasil. 
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3. O MODO/MEIO (Como se executa? / Por meio de quê?) 
 

 O Enem chama de modo/meio a maneira como a 
intervenção é realizada. Esse elemento da intervenção dialoga com a 
exequibilidade da ação proposta. Dessa forma, a princípio, alguns 
elementos devem ser considerados ao se fazer o modo/meio da 
intervenção. Eles estão distribuídos nos tópicos a seguir: 

 
• o modo/meio realmente tem que ser exequível, isto é, ao fazê-

lo, o autor tem que ter em mente o impacto que aquele 
modo/meio terá na sociedade, observando se realmente é 
possível fazê-lo. Veja o seguinte exemplo de modo/meio 
inexequível: 

 
Dessa forma, o Ministério da Educação deve ampliar os 

investimentos em educação básica, por meio da destinação de cinquenta 
por cento do PIB a esse setor tão importante para o desenvolvimento 
nacional... 
 

• outra questão importante é perceber que o modo/meio 
funciona como uma circunstância para a ação, isto é, sempre 
que estiver fazendo o seu modo/meio, o autor do texto deve 
ter em mente que a ação é o elemento principal da proposta; o 
modo/meio é dependente dela e totalmente focado nela. Um 
modo/meio que não indique modo nem meio para aquela ação 
específica, acaba virando elemento nulo ou sendo outra ação, 
que não gerará pontuação. Abaixo você terá um exemplo de 
modo/meio desligado da ação. 

 
Portanto, o Congresso Nacional deve aprovar uma lei que puna 

com mais severidade os estimuladores da prostituição infantil, através da 
prisão dos praticantes de tal crime hediondo... 
 
 

• Além dos cuidados básicos acima, a autor de um modo/meio 
eficiente deve tomar cuidado para realmente pensar em algo 
original e adicional, que não esteja contido na própria ação. É 
muito comum o autor de um texto pedir um modo/meio já 
embutido na ação, ou seja, a ação não poderia ser feita sem 
aquele modo/meio. Veja alguns exemplos: 

 
 É necessário, então, que o Estado faça uma lei que torne o tráfico 
de drogas um crime hediondo, mediante votação no plenário da Câmara e 
do Senado... 
 Portanto, urge que o Governo Federal adquira drones que ajudem 
na monitoração do desmatamento da Amazônia, por meio por meio da 
compra a fornecedores desses aparelhos... 
 
Qual é a estrutura do modo/meio? 
 

As estruturas da redação dever ter forma e conteúdo. Não é 
diferente com o modo/meio. Dessa forma, é necessário lembrar dois 
elementos necessários. Para fazer o modo/meio adequadamente, o autor 
dever pôr: 
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• um marcador, isto é, uma marca que indique que aquela parte 

da intervenção é o modo meio. As mais usadas são “por meio 
de”, “através de” ou um verbo no gerúndio.  

       + 

• uma ação, isto é, o autor do texto deve enfatizar com clareza 
o modo/meio, produzindo uma ação que funcione como 
elemento modal da ação principal da intervenção. 

 
Dessa forma, preste atenção à seguinte intervenção: 

  
O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, deve 

ampliar as vagas universitárias para alunos provindos da escola pública...  
 
  
Veja exemplos de modos/meios eficientes: 

 
Logo, o Ministério da Educação deve capacitar os educadores de 

escolas pública para trabalhar com tecnologia na sala de aula, a fim de 
que os alunos tenham a oportunidade de acessar uma educação de 
melhor qualidade. Isso se dará por meio do oferecimento de cursos de 
informática a esses docentes. 

 
Logo, as prefeituras de cidades pequenas devem aumentar o nível 

cultural da sua população mediante a criação de espaços em que haja 
salas de cinema, que ajudarão a tornar mais familiar a relação entre o 
povo brasileiro e a sétima arte. 

 
Dessa forma, para que essa realidade mude, é preciso que o 

Ministério da Educação garanta a inclusão dos surdos no corpo social, 
promovendo cursos gratuitos de LIBRAS nas escolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Redação | Material de Apoio 

Página 7 

MARATONA ENEM  :::  AULA 05 

4. O EFEITO (Para quê?) 
 

O efeito da intervenção é o elemento que corresponde aos 
resultados pretendidos. Ele pode vir expresso por meio de estrutura 
indicativa de finalidade (para, para que, a fim de que, com o intuito de...), 
consequência (de modo que, de forma que, de maneira que...) ou 
conclusão (assim, então, logo, dessa forma, desse modo... ) 
 Antes de partirmos para exemplos, façamos uma discussão sobre 
o que colocar nesse efeito ou finalidade. Veja a seguinte conclusão de 
uma redação cujo tema é: MEDIDAS PARA PROMOVER MAIS 
ACESSIBILIDADE AOS DEFICIENTES BRASILEIROS. 
 
 
 Portanto, o problema da acessibilidade aos deficientes precisa 
gerar mais sensibilização e práticas efetivas rumo a sua resolução. Dessa 
forma, o Estado e a iniciativa privada devem promover mais mobilidade 
aos deficientes, por meio do nivelamento de calçadas e de outras 
adaptações a quem possui algum impedimento físico, com a finalidade de 
que a acessibilidade dessa minoria seja garantida.  
 

Você notou algum problema na intervenção acima? Se não 
percebeu, preste mais atenção. Note que o efeito (finalidade) da 
intervenção não possui criatividade nenhuma. Você lembra da frase 
tema? MEDIDAS PARA PROMOVER MAIS ACESSIBILIDADE AOS 
DEFICIENTES BRASILEIROS. Perceba, então, que o autor do texto acima 
pôs na intervenção todos os elementos que o ENEM exige, entretanto, ao 
colocar os efeitos, apenas repetiu a frase tema. Esse é um vício comum 
na produção do efeito da proposta de intervenção. 
 Para evitar que você perca ponto da intervenção no quesito 
“efeito”, uma boa estratégia é fazer com que a finalidade/efeito foque a 
discussão abordada nos parágrafos de desenvolvimento.  
 Veja o seguinte exemplo de parágrafo argumentativo: 
 

Deve-se destacar a princípio que o descumprimento da lei é o 
principal fator contribuinte para a dificuldade que os deficientes 
enfrentam no quesito acesso à cidadania plena. É sabido por todos que a 
Constituição Federal propõe em seu artigo 5º o direito de ir e vir a todos 
os brasileiros, indiferente de classe ou condição. Porém, quando o tema 
é a situação dos deficientes físicos no país, percebe-se que o direito a 
livre trânsito dessas pessoas não é garantido de maneira efetiva, o que 
se confirma pelo ínfimo número de rampas de acesso a edifícios, às 
calçadas desniveladas, à carência de ônibus com elevadores para cadeira 
de rodas e outras adaptações para pessoas com dificuldade motora. 
Desse modo, acostuma-se o brasileiro a ter um Estado que convive com 
as leis apenas no papel, uma vez que não consegue diminuir de fato as 
diferenças entre seus cidadãos. 
 
 

Perceba, por exemplo, que o texto acima fala que o principal fator 
para a falta de acessibilidade para os deficientes é o descumprimento da 
lei. Além disso, fala no comentário crítico da manutenção das políticas 
públicas apenas no papel e da diferença social. Dessa forma, o efeito só 
será plenamente efetivado se esses dois elementos (descumprimento da 
lei e manutenção das políticas públicas apenas no papel) forem o seu 
foco. Vamos ver uma forma de melhorar o efeito original: 
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Dessa forma, o Estado e a iniciativa privada devem promover mais 

mobilidade aos deficientes, por meio do nivelamento de calçadas e de 
outras adaptações a quem possui algum impedimento físico, com a 
finalidade de que o direito de ir e vir, garantia constitucional, seja 
efetivado de fato a todos os brasileiros. 

 
 

5. O DETALHAMENTO DA INTERVENÇÃO 
 

Chamamos de detalhamento o elemento que acrescenta 
informações a um dos elementos anteriores, isto é, à ação, ao agente, ao 
modo/meio ou ao efeito. Dessa forma, para atingir o nível máximo na 
competência 5, o participante do ENEM deve escolher um dos outros 
elementos que a compõem e oferecer mais informações sobre ele. Cada 
elemento compositor da intervenção tem uma pergunta específica, que 
nós já trabalhamos em materiais anteriores.  

Para o detalhamento, a pergunta a ser respondida é: “Que outra 
informação eu posso dar sobre um desses elementos?” Assim, é muito 
variado o leque de possibilidades para detalhar um dos elementos, 
atenção a como fazer o detalhamento: 

 
Para detalhar o (a): 
 

• Agente (quem?) 
• Ação (o quê?) 
• Modo/meio (como?) 

 
Devemos usar uma: 
 

• Exemplificação 
• Explicação 
• Justificativa 
• Contextualização  

 
 

Obviamente, você não vai querer confundir o leitor da sua redação. 
Então, a melhor forma de colocar cada elemento da intervenção é 
sinalizá-los usando um marcador para cada forma de fazer o 
detalhamento. Abaixo vão sugestões de marcadores baseadas em 
redações do ENEM: 

 
 Exemplificação: como 
 Explicação: ,que, como ou aposto explicativo 
 Justificativa: já que, pois, porque, uma vez que 
 Contextualização: sem marcador específico 
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Abaixo você terá exemplos de detalhamento por elemento: 
 
a) Detalhamento da ação (o quê?) 
  
 Exemplificação: 

 
“Além disso, as secretarias estaduais de educação devem 

disponibilizar materiais tecnológicos, como computadores e tablets a fim 
de otimizar o aprendizado dos alunos.”  
 

 
Explicação: 
“Portanto, cabe às escolas fazer palestras e debates com médicos 

e psicólogos, que desenvolvam nos alunos conceitos como igualdade e 
inclusão, a fim de diminuir o bullying entre adolescentes.” 
  
 
b) Detalhamento do agente (quem?) 
 
  

Explicação: 
 
“Para solucionar tal entrave, as ONGs, como órgãos que visam a 

suprir as deficiências do Estado, devem mapear periferias sem condições 
de acesso ao cinema, a fim de oferecer dados com os quais as prefeituras 
possam trabalhar.”  

 
 
Justificativa: 
 
“Além disso, as emissoras de televisão, já que têm abrangência 

significativa, devem oferecer em seus catálogos mais filmes culturais e 
menos obras de entretenimento, por meio da criação de um horário 
específico a esse fim em sua grade, com a finalidade de levar cinema de 
qualidade a quem não pode pagar por isso.” 
 
 
c) Detalhamento do modo/meio (como?) 
 

 
Explicação 
 
“Almejando uma melhora neste panorama, o Ministério da 

Educação deve promover a desestigmatização dos possuidores da surdez. 
Tal medida pode ser realizada por meio de criação de  campanhas 
publicitárias, que tragam noções de cidadania, igualdade e respeito ao 
próximo, com o objetivo de mudar a consciência social sobre os 
deficientes auditivos.”  
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d) Detalhamento do efeito 
 

Se optar por fazer o detalhamento do efeito, o participante tem 
que colocar um desdobramento do efeito, isto é, uma ampliação explícita 
do efeito (um efeito do efeito), e não mostrar um novo efeito, não 
relacionado com aquele colocado na intervenção. Para isso, os 
avaliadores do ENEM esperam o uso de algum marcador que garanta essa 
relação. Abaixo você terá exemplos de detalhamento do efeito 
considerados bem sucedidos e em outra cor o marcador usado. 
 
 
 É preciso, portanto que o Ministério da Educação promova a 
capacitação e a formação de professores que saibam lidar com alunos 
surdos, por meio do oferecimento de cursos de especialização que 
proporcionem aos docentes o aprendizado de linguagens necessárias 
para a comunicação. Tal medida visa a produzir uma educação mais 
inclusiva e, com isso, mudar a cultura do país rumo à superação de 
preconceitos. 
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LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS  -  ERICK ANDERSON 
 

VANGUARDAS EUROPEIAS 
 

Movimentos Características 

Futurismo Velocidade, máquinas 

Cubismo Geometria, sobreposição de 
planos 

Expressionismo Distorção, subjetividade 

Dadaísmo Antiarte, ruptura 

Surrealismo Inconsciente, ilogismo 

 
 
CARACTERÍSTICAS DO MODERNISMO BRASILEIRO – GERAÇÃO DE 1922 
 

§ Fragmentação. 
§ Síntese. 
§ Busca pela linguagem brasileira. 
§ Nacionalismo. 
§ Ironia, humor e paródia. 
§ Relato do cotidiano. 
§ Revisão crítica do passado histórico e cultural. 
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Questão 01  
(ENEM) 

 
Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma 
mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por 
seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu 
trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. 
Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, 
Anita Malfatti e outros modernistas 
 
A buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, 

valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. 
B defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de 

forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. 
C representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a 

natureza, tendo como finalidade a prática educativa. 
D mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, 

defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. 
E buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando 

limites de temas abordados. 
 
Questão 02  

(ENEM) 

 
“Poética”, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento 
modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e 
propostas que representam o pensamento estético predominante na 
época. 
 
Poética 
 
Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem comportado 
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor. 
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário 
o cunho vernáculo de um vocábulo. 
Abaixo os puristas 
[...] 
Quero antes o lirismo dos loucos 
O lirismo dos bêbedos 
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 
O lirismo dos clowns de Shakespeare 
 
- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 

(BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de janeiro: José Aguilar, 1974) 
 
Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o 
poeta: 
 
A Critica o lirismo louco do movimento modernista. 
B Critica todo e qualquer lirismo na literatura. 
C Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. 
D Propõe o retorno do movimento romântico. 
E Propõe a criação de um novo lirismo. 
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Questão 03  
(ENEM) 

 

 
PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 X 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. 

Disponível em: http://www.fddreis.files.wordpress.com. Acesso em: 26 jul. 2010. 

 
O pintor espanhol Pablo Picasso (1881-1973), um dos mais valorizados 
no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou 
a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de 
mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes 
Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e 
instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra 
cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo  
 
A painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de 

um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao 
espectador. 

B horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva 
clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade 
do ser humano. 

C uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e 
expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação 
escultórica. 

D esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, 
minimizando a dor humana a serviço da objetividade, observada pelo 
uso do claro-escuro. 

E uso de vários ícones que representam personagens fragmentados 
bidimensionalmente, de forma fotográfica livre de sentimentalismo. 
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Questão 04  
(ENEM) 

 

 
 

MAGRITTE, R. A reprodução proibida. Óleo sobre tela, 81,3 x 65 cm. Museum Boijmans 
Van Buningen, Holanda, 1937. 

 
O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas 
europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta 
elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do Surrealismo 
presente nessa pintura é o(a) 
 
A justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem 

no espelho. 
B crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando 

sempre para frente. 
C construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos 

visuais. 
D processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do 

homem. 
E procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
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Questão 05  
(ENEM) 

 

 
AMARAL, Tarsila do. O mamoeiro. 1925, óleo sobre tela, 65x70, IEB//USP 

 
O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. 
A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer 
parte da arte brasileira definitivamente. Tomando como referência o 
quadro O mamoeiro, identifica-se que, nas artes plásticas, a 
 
A imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. 
B forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. 
C natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. 
D imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. 
E forma apresenta contornos e detalhes humanos. 
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Questão 06  
(ENEM) 

 

 
NAZARETH, P. Mercado de Artes / Mercado de Bananas. Miami Art Basel, EUA, 2011. Disponível em: 
www.40forever.com.br Acesso em: 31 jul. 2012. 

 
A contemporaneidade identificada na performance/instalação do artista 
mineiro Paulo Nazareth reside principalmente na forma como ele 
 
A resgata conhecidas referências do modernismo mineiro. 
B utiliza técnicas e suportes tradicionais na construção das formas. 
C articula questões de identidade, território e códigos de linguagens. 
D imita o papel das celebridades no mundo contemporâneo. 
E camufla o aspecto plástico e a composição visual de sua montagem. 
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GEOGRAFIA  -  WAGNER ROCHA 
 

“Cidades inteligentes priorizam pessoas” 
 
# Mobilidade Urbana: amplo e democrático acesso aos bens urbanos que 
priorize as cidades socialmente inclusivas e ecologicamente 
sustentáveis, não restringindo apenas aos transportes. 
 
#Metrópole: cidades que oferecem os melhores serviços urbanos do país. 
São classificados de acordo com sua influência, podendo ser de 3 tipos: 
Regional, Nacional e Global. 
 
# Desmetropolização: saída de pessoas de grandes centros em busca de 
qualidade de vida nos médios centros. 
 
#Aglomerado Subnormal: chamado popularmente de favelas, 
corresponde ao local de habitação desordenada que apresenta baixos 
índices sociais como saneamento e escolarização. Esse tipo de moradia é 
um reflexo direto da escassez de políticas públicas no desenvolvimento 
urbano. 
 
#Verticalização: mudanças arquitetônicas na estrutura de uma cidade, 
transformando da forma horizontal representada por casas para a 
verticalização representada por prédios. 
 
#Conurbação: é a unificação da mancha urbana de duas ou mais cidades, 
em consequência de seu crescimento geográfico. 
 
#Inchaço Urbano: também chamada de Macrocefalia Urbana, é o 
crescimento desordenado de centros urbanos sem um planejamento 
prévio. 
 
#Segregação Espacial: processo de separação física e social entre grupos 
distintos, os quais apresentam fatores sociais diferentes, principalmente 
de poder aquisitivo e acesso aos serviços de qualidade. 
 
#Rede Urbana: interligação entre as cidades baseadas no sistema de 
comunicação e transportes. O sistema permite a circulação de pessoas, 
capital, tecnologia e informação. 
 
#Região Metropolitana: conjunto de municípios contíguos e integrados 
a uma cidade principal (metrópole), com serviços públicos de 
infraestrutura comuns. Em Recife a região metropolitana é composta por 
15 municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, 
Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão 
dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata.  
 
#Megalópole: são constituídas pelo encontro de duas ou mais 
metrópoles. No Brasil se encontra em formação uma megalópole, 
localizada no Complexo Metropolitano de Região Sudeste (Eixo São Paulo 
– Rio de Janeiro). 
 
#Megacidade: conceito quantitativo de acordo com a Organização das 
Nações Unidas corresponde ao centro urbano que apresenta dez ou mais 
milhões de habitantes. Exemplos: Karachi, no Paquistão; Lagos, na 
Nigéria, Nova Iorque (EUA). 
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Questão 01  
 

(Urbanização) 
 
Cidades como Daca, em Bangladesh; Lagos, na Nigéria; e Cairo, no Egito, 
as quais possuem mais de 10 milhões de habitantes e desempenham 
importante papel na hierarquia urbana de seus países, elas são 
denominadas pela Organizações das Nações Unidas (ONU) como: 
 
A Conurbação 
B Médias Cidades. 
C Cidades Globais. 
D Megalópoles. 
E Megacidades. 
 
Questão 02  
 

(Agricultura) 
 

 
 
Sobre a agricultura, mostrada na ilustração acima, é CORRETO afirmar 
que ela 
 
A É altamente mecanizada e utiliza mão de obra especializada. 
B Se destina, preferencialmente, ao abastecimento do mercado externo. 
C É comum em pequenas propriedades de regiões densamente 

povoadas.  
D Produz monoculturas no sistema de plantations. 
E Utiliza grandes latifúndios e está atrelada ao mercado externo.  
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Questão 03  
 

(Agricultura) 
 

 
 
No mapa, estão destacadas: 
 
A áreas de maior produção de minério de Ferro, com exportações 

voltadas, principalmente, para o mercado chinês. 
B principais áreas produtoras de petróleo. 
C áreas com grande produção de soja. 
D principais áreas produtoras de café. 
E áreas de maior produção de gás natural. 
 
Questão 04  
 

(Regionalização) 
 

 
 
Observe a figura em que está destacada essa proposta de 
regionalização.  
 
Indique a alternativa que apresenta os complexos regionais 1, 2 e 3, 
respectivamente.  
 
A Complexo Norte, Nordeste e Centro Sul. 
B Complexo Norte, Centro Sul e Nordeste. 
C Complexo Amazônia, Centro Oeste e Nordeste. 
D Complexo Amazônia, Centro Sul e Nordeste. 
E Complexo Norte, Concentrada e Nordeste. 
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HISTÓRIA  -  DINHO ZÂMBIA 
 
 
A CRISE DO IMPÉRIO 
Três importantes questões ocorreram para impulsionar o fim do Império 
do Brasil: 
 

 
Fonte: http://www.editoradobrasil.com.br:81/blog-da-gabi/charges/ 

 
Essa ilustração, feita por Angelo Agostini em 1887, mostra um escravo 
sendo puxado por senhores de escravos de um lado e, do outro, por dois 
homens carregando uma bandeira, onde se lê: “Abolição” (Foto: Fundação 
Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro). 
 
1) A Questão Abolicionista 
 
2) A Questão Militar 
 
3) A Questão Religiosa 
 
A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
 
- 1870: surge o jornal “ A República”; 
- 1873: surge o Partido Republicano; 
- Ideias republicanas e positivistas com Benjamim Constant (Fundador da 
República). 
- 15 de novembro a Proclamação por Deodoro. 
 
A REPÚBLICA DA ESPADA 
O GOVERNO PROVISÓRIO DE DEODORO 
O Marechal Deodoro da Fonseca, havia há pouco ocupado o cargo de 
Ministro da Guerra. Portanto, tornou-se presidente da República no 
Governo Provisório. 
Suspendeu a Constituição de 1824, governando por meio de decretos-lei: 
- Regime político: República Federativa; 
- Nome: Estados Unidos do Brasil; 
- As províncias passaram a ser estados; 
- Dissolução das Assembleias provinciais e das Câmaras Municipais; 
- Nomeações de governantes para estados e municípios; 
- Nova Bandeira (Positivista), com o lema “Ordem e Progresso”; 
- A Grande Naturalização (de estrangeiros residentes); 
- Convocação da Assembleia Constituinte; 
- Separação entre Igreja e Estado, casamento civil e secularização dos 
cemitérios; 
- Reforma do Código Penal. 
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Fonte: http://historiaprometeu.blogspot.com.br/2012/11/proclamacao-da-republica.html 

Charge do cartunista Laerte. Revista Caros Amigos - Ano IV - n° 15 
 
A CONSTITUIÇÃO DE 1891 
Tem por principais características: 
- Inspirada na Constituição dos EUA; 
- 2ª do Brasil e 1ª da República; 
- Regime político: República Federativa; 
- Sistema Representativo: Presidencialismo; 
- Voto Direto para presidente com mandato de 4 anos; 
- Eleitores: cidadãos do sexo masculino, alfabetizados e maiores (21 
anos); 
- O primeiro presidente deve ser indicado pela Assembleia. Foram 
escolhidos Deodoro e Floriano, para vice; 
- Três Poderes Clássicos: Executivo, legislativo e Judiciário. 
 
GOVERNO CONSTITUCIONAL DE DEODORO 
O Encilhamento - Rui Barbosa que pretendia incentivar a industrialização 
no pais. 
O aumento de emissão de papel-moeda acabou por ser descontrolado, 
facilitando o crédito para as empresas, das quais, muitas eram empresas 
fantasma, criadas apenas para conseguir os altos empréstimos. Essa 
política provocou uma inflação galopante e demasiada especulação nas 
bolsas de valores, parecendo mais o local de encilhar os cavalos antes das 
corridas. 
 
A PRIMEIRA REVOLTA DA ARMADA 
 
GOVERNO DE FLORIANO PEIXOTO 
De imediato, Floriano nomeou Custódio de Melo com o ministério da 
Marinha. 
Governou de forma autoritária que lhe valeu a alcunha de “Marechal de 
Ferro”. 
- Depôs os presidentes dos estados que apoiavam Deodoro, nomeando os 
seus. 
- Esmagou a Revolução Federalista de 1893 que pretendia o regime 
parlamentarista; 
 
A SEGUNDA REVOLTA DA ARMADA 
Com pulso forte e utilizando-se de atrocidades o Marechal de Ferro 
reprimiu a revolta. 
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O LEVANTE DE CANUDOS 
- Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. 
- Messianismo; Sebastianismo; Sertanismo; Milenarismo e, para muitos, 
Monarquismo. 
- Canudos era uma ameaça para o coronelismo e para a República. 
- 4 expedições. 
Todo o massacre e a vida em canudos é narrada pelo literato e jornalista 
Euclides da Cunha em “Os Sertões”. 
 
A REVOLTA DE JUAZEIRO 
- Cícero Romão Batista - “Meu Padim, padim Ciço”. 
- poiado pelos coronéis, tornou-se prefeito de Juazeiro, organizando o 
Pacto dos Coronéis, em que 17 coronéis manteriam no poder a oligarquia 
Accioly. 
 
A GUERRA DO CONTESTADO 
- Entre o Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916. 
- Liderança também messiânica (monge José Maria), combate final com 
sobrevôos de aeronaves que lançavam bombas incendiárias nos 
insurretos. 
 
PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
 
A PAZ ARMADA 
Numa época em que a Europa vivia o alvorecer da Belle Époque, 
geralmente tratada entre 1880 e 1914. 
 
AS CAUSAS DA PRIMEIRA GUERRA 
- O CHOQUE DE IMPERIALISMO 
- O PAN-ESLAVISMO 
 

 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-se8-diI4J-

4/T5sd0vUcIdI/AAAAAAAADk0/DhV__Achf60/s1600/aaaa.jpg 
Mapa da Construção da Estrada de Ferro Berlim-Bagdá 

 
- O REVANCHISMO FRANCÊS 
- O SISTEMA DE ALIANÇAS 
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Fonte: http://mfvgm.blogspot.com.br/2014/09/as-aliancas-em-confronto.html 

Mapa das Alianças 

 
- A QUESTÃO MARROQUINA 
França e Alemanha ampliaram suas diferenças na luta pela dominação do 
Marrocos. 
 
- O ESTOPIM 
Em 28 de junho de 1914, Gabriel Princip, estudante sérvio, do grupo 
secreto Mão Negra, assassina a tiros Francisco Ferdinando, arquiduque 
herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que visitava Sarajevo, 
capital da Bósnia Herzegovina. 
 
OS TRATADOS DE PAZ 
 
TRATADO DE VERSALHES 
- Alemanha deve indenização de 33 bilhões de dólares; 
- Alemanha perde um sétimo do seu antigo território e seu exército não 
pode exceder a 100 mil homens; cedeu o território do Sarre (rico em 
carvão). 
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Questão 01  
(ENEM) 

 

 
 

AGOSTINI. A vida fluminense, ano 3, n. 128, 11 jun. 1879. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do 
Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de janeiro: Letras & Expressões, 2001 (adaptado). 

 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos 
“Voluntários da Pátria” que lutaram na Guerra do Paraguai (1864-1870), 
evidencia na 
 
A negação da cidadania aos familiares cativos. 
B concessão de alforrias aos militares escravos. 
C perseguição dos escravistas aos soldados negros. 
D punição dos feitores ao recrutados compulsoriamente. 
E suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. 
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Questão 02  
(ENEM) 

 
TEXTO I 
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o 
esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do 
termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos 
defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois 
homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 
cinco mil soldados. 

CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987 
 
TEXTO II 
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos 
sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando 
uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e 
magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, 
investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão 
trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam 
acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. 

SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902. 

 
Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de 
representações que se perpetuariam na memória construída sobre o 
conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, 
respectivamente, como fruto da 
 
A manipulação e incompetência. 
B ignorância e solidariedade. 
C hesitação e obstinação. 
D esperança e valentia. 
E bravura e loucura. 
 
Questão 03  

(ENEM) 

 
Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já 
nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou “a política 
dos governadores”. Em círculos concêntricos esse sistema vem cumular 
no próprio poder central que é o sol do nosso sistema. 

PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. 

 
A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime 
republicano brasileiro durante as três primeiras décadas do século XX e 
fortaleceu o(a) 
 
A poder militar, enquanto fiador da ordem econômica. 
B presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. 
C domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. 
D intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais. 
E isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. 
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Questão 04  
(UFPE) 

 
Artigos do Tratado de Versalhes (séc. XX):  

 
 
Art. 45 - Alemanha cede à França a propriedade absoluta [...], com 
direito total de exploração, das minas de carvão situadas na bacia do 
rio Sarre.  
 
Art. 119 - A Alemanha renuncia, em favor das potências aliadas, a todos 
os direitos sobre as colônias ultramarinas.  
Art. 171 - Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de 
carros blindados, tanques, ou qualquer outro instrumento que sirva a 
objetivos de guerra.  
Art. 232 - A Alemanha se compromete a reparar todos os danos 
causados à população civil das potências aliadas e a seus bens".  

MARQUES, Adhemar Martins et all. "História Contemporânea Textos e documentos". São Paulo: 
Contexto, 1999.  

 
De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que 
o Tratado de Versalhes:  
 
A Encerrou a 2ª  Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse 

as colônias ultramarinas para os países dos Aliados.  
B Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 1945, com o objetivo de preservar a paz 
mundial.  

C Estimulou a competição econômica e colonial entre os países 
europeus, culminando na 1ª Guerra Mundial.  

D Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim 
da 2ª Guerra Mundial, em quatro zonas de ocupação: francesa, 
britânica, americana e soviética.  

E Impôs duras sanções à Alemanha, no fim da 1ª Guerra Mundial, 
fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas 
do país. 
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FILOSOFIA  -  BRUNO PONTES 
 

O SURGIMENTO DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO 
 

Sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os 
processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e 
instituições.  

Enquanto o indivíduo isolado é estudado pela Psicologia, a 
Sociologia estuda os fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos 
se encontram em grupos de tamanhos diversos, e interagem no interior 
desses grupos. 

Na relação entre os saberes vemos que o conjunto das ciências 
humanas se distingui das Ciências Humanas. Enquanto as ciências exatas 
partiriam da observação sensível e seriam experimentais, procurando 
obter dados mensuráveis e regularidades estatísticas que conduzissem à 
formulação de leis de caráter matemático. As ciências humanas, ao 
contrário, se referem à própria experiência humana, seriam 
introspectivas, utilizando a intuição direta dos fatos, e procurariam 
atingir não generalidades de caráter matemático, mas descrições 
qualitativas de tipos e formas fundamentais da vida do espírito.  

Nessa linha metodológica de abordagem dos fatos humanos se 
colocariam Augusto Comte (França, 1798 – 1857) e Émile Durkheim 
(França, 1858 – 1917), este considerado por muitos como o fundador da 
sociologia como disciplina científica.  

O termo Sociologie foi cunhado por Auguste Comte, que esperava 
unificar todos os estudos relativos ao homem — inclusive a História, a 
Psicologia e a Economia. Seu esquema sociológico era tipicamente 
positivista, (corrente que teve grande força no século XIX), e ele 
acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as mesmas fases 
históricas distintas e que, se a pessoa pudesse compreender este 
progresso, poderia prescrever os remédios para os problemas de ordem 
social. 

O surgimento da sociologia ocorreu num momento de grande 
expansão do capitalismo, desencadeado pela dupla revolução – a 
industrial e a francesa. O triunfo da indústria capitalista na revolução 
industrial desencadeou uma crescente industrialização e urbanização, o 
que provocou radicais modificações nas condições de existência e nas 
formas habituais de vida de milhões de seres humanos. Estas situações 
sociais radicalmente novas, impostas pela sociedade capitalista, fizeram 
com que a sociedade passasse a se constituir em "problema". Diante 
disso, pensadores ingleses da época procuraram extrair dessas novas 
situações temas para a análise e a reflexão, no objetivo de agir, tanto 
para manter como para reformar ou modificar radicalmente a sociedade 
de seu tempo. Isto foi fundamental para a formação e a constituição de 
um saber sobre a sociedade. Outra circunstância que também influenciou 
e contribui para a formação da sociologia se deve às transformações 
ocorridas nas formas de pensamento, originadas pelo Iluminismo.  

As transformações econômicas que o ocidente europeu 
presenciou desde o século XVI, provocaram modificações na forma de 
conhecer a natureza e a cultura. A partir daí, o pensamento deixa de ter 
uma visão sobrenatural para a explicação dos fatos da natureza e passa 
a ser substituído pelo uso da razão.  
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A revolução francesa contribuiu para o surgimento da sociologia 
na medida em que o objetivo dessa revolução era mudar a estrutura do 
Estado monárquico e, ao mesmo tempo, abolir radicalmente a antiga 
forma de sociedade; promover profundas inovações na economia, na 
política, na vida cultural, etc; além de desferir seus golpes contra a Igreja.   

Assim, pensadores positivistas da época concluíram que, para 
restabelecer a organização e o aperfeiçoamento na sociedade, seria 
necessário fundar uma nova ciência. Essa nova ciência assumia, como 
tarefa intelectual, repensar o problema da ordem social, ressaltando a 
importância de instituições como a autoridade, a família, a hierarquia 
social, destacando a sua importância teórica para o estudo da sociedade. 
A oficialização da sociologia foi, portanto, em larga medida, uma criação 
do positivismo que procurará realizar a legitimação intelectual do novo 
regime. 
 
 A Sociologia foi o resultado da união de inúmeros pensadores, nas 
diversas partes do mundo. Alguns se conheciam, muitos outros nunca se 
viram.    Uns complementando outros, até formar o que conhecemos como 
ciência sociológica ou ciência da sociedade ou Sociologia.   Destes tantos, 
quatro pensadores foram responsáveis por estruturar os fundamentos da 
Sociologia possibilitando criar três linhas mestras explicativas, fundadas 
por eles e aos quais iremos estudar com mais profundidade: 
 
1) a Positivista-Funcionalista, tendo como fundador Auguste Comte e 

seu principal expoente   clássico Émile Durkheim (FRANÇA, 1858 – 
1917), de fundamentação analítica;  

2)  a Sociologia Compreensiva iniciada por Max Weber (Alemanha, 1864 
– 1920), de matriz teórico-metodológica hermenêutico-compreensiva; 
e  

3)  a Sociologia Dialética, iniciada por   Karl Marx (Inglaterra, 1818 – 1883) 
que mesmo não sendo um sociólogo e sequer se pretendendo a tal, 
deu início a uma profícua linha de explicação sociológica. 
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Questão 01  
(ENEM_Adaptado) 

 
A Revolução Francesa e Industrial compõem os dois principais marcos 
dentro da história da humanidade no Ocidente. A sociologia nasce com 
uma referência ao desenvolvimento desses dois acontecimentos 
históricos. Sobre esses fatos históricos e a relação com a sociologia 
entendemos que 
 
A A Revolução Francesa e Industrial compõem em termos de valores 

uma característica geral da nossa sociedade Ocidental. A estrutura 
mental do Ocidente é marcada pelos valores políticos da Revolução 
Francesa de liberdade e igualdade e pela crença com a Revolução 
Industrial de uma sociedade baseada na ciência (tecnologia). 

B A Revolução Francesa proporcionou uma mudança nos padrões 
políticos do Ocidente, por isso, é possível afirmar que outros Estados 
fora do mundo Ocidental não sofreram e ainda não sofrem pressões 
com relação aos valores políticos pregados pela Revolução Francesa. 

C A Revolução Industrial alterou os modos de produção da sociedade, 
de modo que a referência que podemos estabelecer entre esse fato 
histórico e a sociologia está na defesa da sociologia dos modos de 
produção da Revolução Industrial. 

D Esses fatos históricos foram essenciais para a construção do contexto 
no qual nasceu a sociologia. No entanto, não é possível afirmar que 
esses fatos tenham ainda força em nossa sociedade. 

E A referência que estabelecemos entre a sociologia e a Revolução 
Industrial e Francesa está na necessidade de se ter uma evolução 
tecnológica e uma queda do absolutismo para ser possível pensar na 
sociologia. 

 
Questão 02  

(ENEM_Adaptado) 

 
O positivismo foi uma linha de pensamento social fundamentada por 
Augusto Comte durante o século XIX. “Ordem e Progresso” foi o lema 
central desse movimento, que tinha por fundamento 
 
A firme defesa do militarismo como única alternativa viável ao 

estabelecimento da paz social, sobrepondo-se aos elementos da 
racionalidade científica. 

B aspirações dos movimentos de contestação juvenis, fundamentados 
na contestação da ordem burguesa e difusão de lemas da 
contracultura. 

C a crença na solução de conflitos sociais por meio do estímulo à coesão 
social, à autoridade e à evolução natural da nação. 

D concepção libertária de sociedade, a partir da qual o progresso e a 
ordem só seriam possíveis por meio de entidades sociais autônomas 
e com gestão democrática. 

E uma concepção materialista e dialética da histórica, defendendo a 
revolução socialista com alternativa aos conflitos sociais. 
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MARATONA ENEM  :::  AULA 05 

Questão 03  
(ENEM_Adaptado) 

 
Émile Durkheim e Augusto Comte foram figuras centrais do positivismo, 
uma grande corrente de pensamento social que esteve na origem da 
sociologia. Com relação à concepção de conhecimento científico 
estabelecida pelo positivismo, assinale a alternativa correta. 
 
A O conhecimento humano não pode ser estabelecido sobre bases 

científicas, uma vez que não há como adaptar o raciocínio das ciências 
naturais ao pensamento sociológico. 

B Fatos sociais são subjetivos, por isso não há como categorizá-los 
cientificamente, sendo incompatíveis com a objetividade e os 
princípios gerais da ciência. 

C A sociedade se constitui como um grande organismo vivo, a exemplo 
do pensamento Hegeliano, que rejeita reflexões sobre a questão do 
sentido e da materialidade dos fatos. 

D Organizar e racionalizar a vida coletiva é função da ciência social, que 
deve entender suas regras de funcionamento e suas instituições. 

E O conhecimento científico deve servir ao bem-estar da comunidade, 
por isso o cientista deve ser participante ativo na constituição de seu 
objeto de reflexão, buscando entendê-lo e transformá-lo. 

 
Questão 04  

(ENEM_Adaptado) 

 
Vários fatores justificam a existência da sociologia e demonstram sua 
importância na sociedade. Dentre esses fatores, não se destaca 

 
A o desenvolvimento de ideias e concepções que visem a tornar mais 

pacífica e organizada a convivência entre os indivíduos. 
B a possibilidade de superação das atuais condições e injustiças que 

estruturam a sociedade, por meio de concepções e conclusões que 
apontem novos olhares para compreender a sociedade. 

C a necessidade de desenvolver sistemas de pensamento que 
regularizem a convivência social e evitem a emancipação dos 
indivíduos, mantendo os padrões em perfeito funcionamento. 

D o aprofundamento da autocompreensão por parte dos indivíduos, 
que passam a entender-se como pertencentes a uma coletividade e 
a compreender essa dimensão da existência. 

E a possibilidade de compreender e superar os conflitos sociais que se 
apresentam como problemas a superar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


