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e distante do poder político.

elegância dos trajes reais em relação aos de outros 
membros da corte.

e) a importância da vestimenta para a constituição 
simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde 
os defeitos do corpo pessoal.

QUESTÃO Nº 37 (ENEM 2012 - QUESTÃO 5 – PROVA 
AZUL)

Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, 

muito antes dos europeus, foram os próprios africanos 

trazidos como escravos. E esta descoberta não se 

restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também 

a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões 

para pensar que os africanos, quando misturados e 

transportados ao Brasil, não e moraram em perceber a 

existência entre si de elos culturais mais profundos.

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos 

de diferentes partes da África, a experiência da escravidão 

no Brasil tornou possível a:

a) formação de uma identidade cultural afro-brasileira.

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas 
tradições europeias.

de cada etnia.

e) resistência à incorporação de elementos culturais 
indígenas.

QUESTÃO Nº 38 (ENEM 2010 - QUESTÃO 19 – PROVA 

BRANCA)

vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro 

de homens que transportavam gado e mercadoria. Por 

volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a 

outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado 

à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração do 

ouro em Minas Gerais e, mais tarde, Goiás. A extração 

de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes 

populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez 

mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. 

A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, 

QUESTÃO Nº 35 (ENEM 2012 - QUESTÃO 41 - Caderno 
Branco)

A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de 
mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis 
freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que 
temos muita água, os agricultores que tentam produzir 
alimentos também enfrentam secas periódicas e uma 
competição crescente por água.

MARAFON, G. J. et aI. O desencanto da terra: produção de alimentos, 
ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura 
produziram impactos socioambientais como

a) redução do custo de produção.

b) agravamento da poluição hídrica.

c) compactação do material do solo.

d) aceleração da fertilização natural.

HISTÓRIA

QUESTÃO Nº 36  (ENEM 2012 - QUESTÃO 1 – PROVA 
AZUL)

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por 
um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma 
determinada noção de soberania. Neste sentido, a charge 
apresentada demonstra:

a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, 
sem os adornos próprios à vestimenta real.

rei com a vestimenta real representa o público e sem a 
vestimenta real, o privado.

c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao 



QUESTÃO Nº 40 (ENEM 2011 - QUESTÃO 27 
PROVA AMARELA)

Foto de Militão, São Paulo, 1879.
ALENCASTRO, L. F. (org). História da vida privada no Brasil.

Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Cia. das Letras, 
1997.

Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do séc. XIX 

casal retratado acima?

a) O uso de trajes simples indica a rápida incorporação 
dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano.

b) A presença de acessórios como chapéu e sombrinha 
aponta para a manutenção de elementos culturais de 
origem africana.

c) O uso de sapatos é um importante elemento de 
diferenciação social entre negros libertos ou em melhores 
condições na ordem escravocrata.

d) A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa 
de assimilação de um estilo europeu como forma de 
distinção em relação aos brasileiros. 

e) A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico 

social naquele contexto.

INGLÊS

QUESTÃO Nº 41 (ENEM 2012 - QUESTÃO 91 – PROVA 
BRANCA)

feijão preto, farinha, pimenta-do-reino, café, fubá e coité 

(um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). Nos 

pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com 

pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com 

farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos 

típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era

preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o 

gado.
Disponível em: http://www.tribunadoplanalto.com.br

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está 
associada à

a) atividade comercial exercida pelos homens que 
trabalhavam nas minas.

b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros 
que viviam nas regiões de minas.

c) atividade mercantil exercida pelos homens que 
transportavam gado e mercadoria.

d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que 
necessitavam dispor de alimentos.

e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge 
da exploração do ouro.

QUESTÃO Nº 39 (ENEM 2009 - QUESTÃO 47 – PROVA 
BRANCA)

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.
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