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TEXTO I
A Naturalização do Assédio e Transformações da Sexualidade
Podemos perceber a existência de inúmeras questões adjacentes e subjacentes ao tema proposto,
dentre elas pode-se destacar a aparente naturalização, na sociedade brasileira, de todas as questões que se
referem ao assédio sexual que, na linguagem do senso comum, vêm revestidas com o rótulo de “puro
modismo”, ou como sendo “coisa para as americanas”, visto que as brasileiras seriam mais “liberais”,
“sensuais”, “provocantes” (fato reforçado pela constante associação da sua imagem à nudez no carnaval,
às danças populares, etc.).
Por outro lado, nos países latinos, culturalmente os homens “podem” e “devem” expressar seus
interesses por uma mulher, como prova de autoafirmação da sua masculinidade. O problema existe, em
termos de caracterização de assédio sexual, quando o tênue limite da “cantada” ultrapassa a conduta ética
e o assediador, exercendo a sua condição de poder, tenta subjulgar a pessoa assediada ao seu interesse
sexual. Para Giddens (1993:11), “O controle sexual dos homens sobre as mulheres é muito mais do que
uma característica incidental da vida social moderna. À medida que esse controle começa a falhar,
observamos mais claramente revelado o caráter compulsivo da sexualidade masculina – e este controle
em declínio gera também um fluxo crescente da violência masculina sobre as mulheres”.
O assédio sexual enquadra-se, portanto, nesta modalidade de violência, sustentada, sob
determinados aspectos, pela própria cultura, uma vez que ainda hoje convivemos com um padrão duplo
de orientação sexual, onde, tradicionalmente, as mulheres devem conter a sua sexualidade e, em
contrapartida, os homens são considerados como possuidores de uma necessidade de variedade sexual
para sua saúde física (Giddens, 1993).
Para Fox (1985), esta dualidade fundamenta-se na natureza. Sendo assim, para este autor, tal como
os animais irracionais, as mulheres teriam o privilégio da escolha do melhor parceiro: rejeitariam ou
aceitariam aqueles “machos” que possuíssem melhor condição para procriação de uma prole saudável e
forte. Diferentemente, os homens buscariam multiplicar seu padrão genético com o maior número de
“fêmeas” possíveis.
Cultural ou natural? Existiria uma resposta satisfatória? As hipóteses são complementares ou
excludentes? O fato é que se perpetuou através da história, e em diversas sociedades, a possibilidade do
homem caçar suas “fêmeas”, em oposição ao dever da mulher de resguardar-se a um determinado
“macho”. Deste modo, a aproximação do homem incisiva, insistente, violenta vem sendo relevada
culturalmente por esta “necessidade” de variação sexual.
Entretanto não tenho o propósito de colocar as mulheres em posição de “presas”, vítimas de um
sistema machista hermético. Pensar na existência de um complô masculino contra as mulheres, além de
não ajudar no debate de gênero acirra as disputas entre ambos, quando na verdade a aliança é mais do que
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frutífera, é necessária. Ou seja, pensar numa “guerra entre os sexos” apenas simplifica a questão,
buscando culpados para situações tão complexas.
Em grande parte das sociedades ocidentais, em especial nos grandes centros urbanos, a revolução
sexual das últimas décadas proporcionou mudanças de atitudes e uma maior autonomia sexual feminina,
visto que, até décadas muito recentes, a dissociação de sexo e prazer era um fato relacionado às
gravidezes subsequentes (que, consequentemente, elevava o seu risco de mortalidade). A difusão dos
métodos modernos de contracepção propiciou às mulheres o domínio da procriação e do seu gozo,
transformando as relações entre os sexos.
Neste sentido, Giddens (1993:25) enfatiza que “Hoje em dia a ‘sexualidade’ tem sido descoberta,
revelada e propícia ao desenvolvimento de estilos de vida bastante variados. É algo que cada um de nós
‘tem’, ou cultiva, não mais uma condição natural que um indivíduo aceita como um estado de coisas préestabelecido. De algum modo, que tem de ser investigado, a sexualidade funciona como um aspecto
maleável do eu, um ponto de conexão primário entre o corpo, a autoidentidade e as normas sociais”.
(MOREIRA, Marilda Maria da Silva. Assédio sexual feminino no mundo do trabalho: algumas
considerações para reflexão. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v4n2_marilda.htm
(BOS)).
TEXTO II
Assédio sexual não é cantada e tem punição
O assédio sexual não é paquera nem elogio. É uma manifestação grosseira, independente da
vontade da pessoa a quem é dirigida e que pode ser configurado como crime, dependendo do
comportamento do assediador. O governo federal disponibiliza o número 180 (Central de Atendimento à
Mulher) para mulheres denunciarem os casos de assédio. Mas em locais públicos ou privados, as vítimas
dessas situações podem e devem buscar ajuda de um policial ou segurança do local. Em situações mais
complexas, como quando ocorre durante uma consulta, por exemplo, onde não há testemunhas, a vítima
deve fazer a denúncia em uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência para dar seguimento a essa
denúncia.
No caso do assédio sexual, o prazo para que a vítima ofereça uma representação contra o ofensor é
de seis meses. No trabalho, a vítima que for demitida injustamente ou que sofrer outras represálias deverá
procurar o sindicato de sua categoria, para que este a represente perante a Justiça ou buscar o Ministério
Público do Trabalho (MPT) da comarca da sua residência. A OIT, órgão das Nações Unidas, caracteriza
assédio sexual no trabalho quando ele apresenta pelo menos uma das seguintes particularidades que
atingem a pessoa assediada: ser claramente uma condição para dar ou manter o emprego; influir nas
promoções ou na carreira; prejudicar o rendimento profissional; humilhar, insultar ou intimar.
Para se defender
Se for possível, dê um grito de alerta para que as pessoas ao redor percebam o que está ocorrendo
e que possam ser testemunhas na delegacia. É importante, também, que a mulher recolha o máximo de
informação sobre o assediador, como sinal físico, tatuagens e roupas e, se for possível, que comprove
com gravações, e-mails ou mensagens, aquilo que vem sofrendo.
As penalidades
De acordo com o artigo 216 do Código Penal, o assédio sexual caracteriza-se por
constrangimentos e ameaças com a finalidade de obter favores sexuais feita por alguém normalmente de
posição superior à vítima. A pena é de detenção e varia entre um e dois anos, caso o crime seja
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comprovado. A mesma legislação enquadra como Ato Obsceno (artigo 233) quando alguém pratica uma
ação de cunho sexual (como por exemplo, exibe seus genitais) em local público, a fim de constranger ou
ameaçar alguém. A pena varia de 3 meses a um ano, ou pagamento de multa.
Como e onde ocorre?
O assédio pode vir de uma atitude verbal ou física, com ou sem testemunhas, e acontecer em salas
de aula, ônibus, ambiente de trabalho, boates, consultórios médicos, na rua, em templos religiosos. O
assédio não tem um local específico.
Paquera ou assédio?
Quando um homem tem interesse em conhecer uma mulher, ou elogiá-la, ele não lhe dirige
palavras que a exponham ou a façam sentir-se invadida, ameaçada ou encabulada. Caracteriza-se como
assédio verbal (artigo 61, da Lei das Contravenções Penais n. 3.688/1941), quando alguém diz coisas
desagradáveis ou invasivas (como podem ser consideradas as famosas “cantadas”) ou faz ameaças.
Apesar de ser considerado um crime-anão, ou seja, com potencial ofensivo baixo, também é considerado
forma de agressão e deve ser coibido e denunciado. O assédio gera constrangimento e outros impactos
psicológicos, como insônia, depressão, aumento de pressão arterial, dor no pescoço e transtornos
alimentares (com aumento ou perda de peso).
(Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2016/03/07/assedio-sexual-nao-e-cantada-e-tempunicao/ (BOS)).

VAMOS ALÉM! VAMOS LER MAIS E BUSCAR A OPINIÃO DOS FILÓSOFOS E SOCIÓLOGOS.

TEXTO III
A Dominação Masculina
Bourdieu aponta como motivação para sua obra um fenômeno que sempre o intrigou, o de não
haver um maior número de transgressões ou subversões, sendo a ordem do mundo grosso modo
respeitada e facilmente perpetuada, juntamente com seus privilégios, injustiças e relações de dominação;
dentre estas, a masculina, para ele, exemplo por excelência desta submissão paradoxal. A dominação
masculina foi definida por Bourdieu como uma violência simbólica, invisível a suas próprias vítimas e
essencialmente exercida pelas vias simbólicas da comunicação e do conhecimento; sendo as principais
instâncias de elaboração e imposição de seus princípios - exercidos inclusive no universo privado - a
Escola e o Estado, campos de ação que, para o autor, deveriam ser o foco principal das lutas feministas.
De acordo com Bourdieu, a questão principal seria a de revelar os processos responsáveis pela
transformação da história em natureza, do arbitrário cultural em natural; devolvendo, assim, à diferença
entre o masculino e feminino seu caráter puramente arbitrário e contingente.
Para o autor, é comum aos dominantes a tendência a apresentar como universal sua maneira
particular de ser; sendo uma evidência da força da dominação masculina o fato de que esta dispensa
qualquer justificação. A ordem social ratifica essa dominação de maneira concreta - inclusive quanto à
estruturação do espaço e do tempo - por meio da divisão social do trabalho, cujas características são
bastante distintas para os dois sexos.
O princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema mítico-ritual ratifica e amplia,
a ponto de fazer dele o princípio de divisão de todo o universo, não é mais que a dissimetria fundamental,

+CULT – KÁTIA / ASHLEY / BRUNO / JURUBEBA

a do sujeito e do objeto, do agente e do instrumento, instaurada entre o homem e a mulher no terreno das
trocas simbólicas, das relações de produção e reprodução do capital simbólico.
Fonte: http://enquantoensaio.blogspot.com.br/2016/12/resumo-dominacao-masculina-pierre.html

BOX INFORMATIVO
O que estabelece nossa legislação?
Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, tipifica os crimes sexuais contra vulneráveis em: estupro de
vulnerável, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e
favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável.
Apresentando dados:
Segundo dados do Serviço Viver, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, das 8.070 pessoas
vitimadas sexualmente e atendidas por esse serviço, entre dezembro de 2001 e dezembro de 2010, 56%
têm idade inferior a 14 anos e 17% entre 15 e 18 anos, ficando os restantes 27% para indivíduos acima
dos 19 anos. A prevalência de vítimas do sexo feminino atinge 92%, enquanto 8% são do sexo
masculino. No que toca aos abusadores, 70% deles são pessoas conhecidas (familiares, parentes e
pessoas próximas), e em 30% dos casos a violência é cometida por pessoas desconhecidas. Em conversa
com profissionais desse serviço, foi-nos relatado que 92% dos abusadores são do sexo masculino.
FONTE: Instituto Cores

RED
VAMOS REVISAR?
A prova de redação do Enem exige uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Mas o que são os direitos humanos?
Veja o que diz o artigo:
Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de
promover a educação para a mudança e a transformação social,
fundamenta-se nos seguintes princípios:
I – dignidade humana;
II – igualdade de direitos;
III – reconhecimento e valorização das diferenças e das
diversidades;
IV – laicidade do Estado;
V – democracia na educação;
VI – transversalidade, vivência e globalidade;
VII – sustentabilidade socioambiental.
→ Dignidade humana envolve o respeito à honra de cada ser humano. Você não pode propor algo que
signifique ferir a dignidade de qualquer pessoa.
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→ O princípio de igualdade de direitos está ligado à justiça social e envolve não só tratar a todos como
iguais, mas também dar a cada indivíduo a atenção e a importância que merece, percebendo as
necessidades individuais.
→ O reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades significa levar em conta a
diversidade. É saber que as pessoas são diferentes, mas que todas elas merecem respeito.
→ A laicidade do Estado envolve respeitar a liberdade religiosa. O Estado brasileiro não tem uma
religião oficial e todos têm direito às suas próprias crenças. Não se pode impor uma crença ou prática
religiosa a alguém.
→ O princípio da democracia na educação inclui os preceitos de liberdade, igualdade, solidariedade e
principalmente dos Direitos Humanos, que embasam a construção das condições de acesso e permanência
ao direito educacional.
→ O princípio da transversalidade, vivência e globalidade tem uma aplicação mais prática na
educação, mas pode ser aplicada à proposta de intervenção social ao indicar que o estudante pode usar de
sua própria vivência para apontar soluções, no entanto, globais.
→ Por fim, o princípio da sustentabilidade socioambiental envolve o desenvolvimento sustentável,
visando o respeito ao meio ambiente, preservando-o para as gerações vindouras.
É importante salientar que não se espera que o aluno domine saberes específicos sobre o tema dos
direitos humanos, mas que demonstre que sua educação formal deu conta de prepará-lo para o
exercício da cidadania, que é um dos objetivos do Ensino Médio.

RED
PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o
tema: A assédio sexual em questão no Brasil. Apresente proposta de intervenção, que respeite os
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I

Disponível em: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2000/37.htm. Acesso em 13 agosto. 2017
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TEXTO II
A Organização Internacional do Trabalho – OIT – definiu o assédio como atos de insinuações, contatos
físicos forçados, convites impertinentes, desde que apresentem umas das características a seguir: a) ser
uma condição clara para dar ou manter o emprego; b) influir nas promoções na carreira do assediado; c)
prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima. Cumpre ressaltar que não é
necessário o contato físico para configuração do crime de assédio sexual, pois até mesmo expressões e
comentários podem caracterizar o assédio. As maiores vítimas são as mulheres, mas há também, embora
menos frequentes, casos de homens que são assediados por mulheres no ambiente de trabalho e, também,
casos de assedio entre pessoas do mesmo sexo.
Disponível
em
http://elisabeteamaro.jusbrasil.com.br/artigos/121816588/assedio<sexual<nas<
empresas
TEXTO III
Uma pesquisa online realizada pelo blog Think Olga, na campanha Chega de Fiu Fiu contra o
assédio no espaço público teve como uma de suas conclusões mais significativas o fato de que as
mulheres possuem um medo real de caminhar nas ruas, devido à sua condição de gênero. Um risco de ter
sua integridade ameaçada, apenas por ser mulher.
Nessa pesquisa, de 7.762 participantes, 99,6% afirmaram que já foram alvos de algum tipo de
assédio nas ruas. Esse dado mostra que há um problema sistêmico em relação ao tratamento que a mulher
recebe na sociedade. Basicamente, o assédio público ameaça a integridade psico-física da mulher e
restringe suas liberdades constitucionais como, por exemplo, o direito de ir e vir [já que muitas evitam ir
para determinados lugares, ou mudam de caminho porque sabem que em determinados lugares sofrerão
mais assédio], mas é extremamente naturalizado pela sociedade e ainda por cima, é observado como
comportamento padrão dos homens.
Mesmo após décadas de luta do movimento feminista para a conquista do espaço público pelas
mulheres, principalmente, no âmbito trabalhista, as ruas ainda refletem a cultura do estupro e do
machismo, por meio da invasão do espaço privado, do medo causado e do cerceamento da liberdade —
seja de comportamento, de vestimenta ou de mobilidade — das mulheres. O assédio nas ruas, em suas
diversas expressões é, sobretudo, uma violência de gênero que impede o alcance de um Estado
Democrático ideal, onde realmente exista justiça social e igualdade entre os indivíduos. O direito das
mulheres à participação na vida pública exige que elas tenham segurança para tal. Enquanto não houver
espaço para as mulheres nas ruas, não há que se falar em igualdade de direitos, em justiça social e, muito
menos, em vivência democrática de fato.
Disponível em https://medium.com/revista-agora/assédio-nas-ruas-78592c9adc92#.230otu9y3.
TEXTO IV
LEI No 10.224, DE 15 DE MAIO DE 2001.
Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, para dispor sobre o crime de assédio
sexual e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinteLei:
Art. 1o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido
do seguinte art. 216-A:
"Assédio sexual"
"Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício
de emprego, cargo ou função." (AC)
"Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos." (AC)

AULÃO med.tequero enem 2017
1. (Acafe 2016) Leia as afirmações a respeito dos elementos naturais do território brasileiro e
da ação desenvolvida pelos seus habitantes.
I. Os escudos cristalinos constituem formações muito antigas desgastadas pela erosão que
cobrem no Brasil cerca de 64% do território, onde aparecem recursos minerais como carvão,
petróleo e ferro.
II. As áreas em que os processos de erosão superam os de sedimentação correspondem a
maior parte da superfície do território brasileiro.
III. A Amazônia – um gigantesco domínio, encaixado entre os Andes e os planaltos Brasileiro e
Guianense – pela sua posição geográfica recebe forte entrada de energia solar e apresenta
baixa amplitude térmica anual, além de ser drenada pela bacia hidrográfica do rio
Amazonas e coberta por uma formação florestal latifoliada, densa e heterogênea.
IV. O subtropical é o clima brasileiro que registra uma queda mais acentuada das temperaturas
durante o inverno, época em que a neve pode chegar a cair a partir das chuvas orográficas
e convectivas resultantes da entrada da massa de ar Polar Atlântica que vai de encontro a
massas de ar quente do quadrante sul.
V. O fator antrópico está presente no processo de degradação do espaço geográfico e, no caso
brasileiro, as transformações impostas pelo homem foram e são mais intensas nas regiões
economicamente mais desenvolvidas, onde sobressaem a retirada da vegetação, a
ocupação em encostas, os deslizamentos, cheias violentas, entre outros.
Todas as afirmações corretas estão em
a) II, III e V.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) IV e V.

2. (Ufpr 2017) O Brasil tem 206,08 milhões de habitantes, segundo dados divulgados nesta
terça-feira (30) [agosto, 2016] pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estimativas publicadas no Diário Oficial da União indicam que o país tinha, em 1º de julho
deste ano, 206.081.432 habitantes. No ano passado, a população era de 204.450.649, ou
seja, o crescimento da população foi de 0,8%.
(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/
2016/08/30/ibge-brasil-ja-tem-206-milhoes-de-habitantes.htm>. Acessado em 31.08.2016.)

Com base nas informações do texto e nos conhecimentos em geografia da população, assinale
a alternativa correta.
a) O percentual de crescimento populacional indicado mostra que a teoria malthusiana tinha
razão, isto é, que a população está crescendo em progressão geométrica e a de alimentos,
em ritmo aritmético.
b) A taxa de natalidade caiu de forma significativa nas últimas duas décadas e a percentagem
de crescimento atual é explicada pela vinda de migrantes e refugiados de outros países.
c) Em termos absolutos, a expressiva diferença no montante da população entre um ano e
outro indica que as políticas públicas de controle de natalidade da última década não
conseguiram diminuir o crescimento populacional.
d) O aumento da densidade demográfica nas regiões Norte e Centro-Oeste, que equilibrou a
distribuição da população nacional, tem sido um fator relevante no crescimento populacional.
e) Embora apresente essa taxa de crescimento, há uma tendência de diminuição da
representatividade da população jovem no Brasil em relação à população em processo de
envelhecimento, confirmando a mudança da estrutura etária brasileira.
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3. (Pucpr 2017) Analise o gráfico a seguir.

O aumento das solicitações de refúgio em território brasileiro pode ser explicado
a) pelos recentes conflitos armados entre o governo colombiano e as Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC), intensificados a partir de 2015.
b) pela sangrenta guerra separatista ainda em curso no Sudão, onde a oposição ao governo
atual pleiteia perante a ONU a criação do Sudão do Sul.
c) pelo elevado número de palestinos que, mesmo após o fim dos conflitos entre árabes e
judeus, permanecem no Brasil como refugiados.
d) pela destruição que um terremoto de 7,0 na escala Richter provocou no Haiti em dezembro
de 2015, obrigando milhares de haitianos, que já enfrentavam sucessivas crises econômicas
e instabilidade política, a migrarem para o Brasil.
e) pelos conflitos armados no Oriente Médio, destacando-se a guerra civil síria originada por
manifestações populares contrárias ao regime ditatorial de Bashar al-Assad em 2011.

4. (G1 - ifsp 2017) Leia o trecho abaixo para responder à questão.
“O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) tem por objetivo a
realização de uma agricultura competitiva, sustentável e inclusiva.
A agricultura brasileira tem se tornado cada vez mais competitiva no cenário mundial, apesar
de estar longe de referências europeias. A nossa safra ainda é prejudicada por problemas
climáticos.”
Fonte: www.iica.iica.org.br. 19/11/2016.
Assinale a alternativa que retrata um impacto direto das mudanças climáticas na agricultura.
a) A alta no preço do feijão verificada durante o ano de 2016 não possui relação com as
alterações climáticas. O grande problema foi a ganância dos produtores desse grão.
b) A produção de tomate no ano de 2016 foi alvo de um problema inusitado: a safra foi
descartada pelos grandes agricultores devido à má qualidade para o comércio.
c) A soja é o principal grão exportado pelo Brasil. Devido à sua importância para a economia do
País, o produto foi aperfeiçoado geneticamente e não sofre influências sazonais.
d) O aperfeiçoamento das técnicas de irrigação e da tecnologia empregada em produções de
grandes empreendimentos rurais tem tornado os produtores menos dependentes dos
regimes pluviométricos.
e) Devido à dimensão da agricultura familiar, os regimes pluviométricos tornam-se indiferentes
para o desenvolvimento das lavouras.
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5. (Fgv 2014) Considere o texto.
I. O inventário de emissão de gases de efeito estufa de 2010, lançado em 2013 pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação, mostra que houve a inversão do tipo de poluição
predominante no Brasil em comparação ao relatório anterior, de 2004.
(http://blog.ambientebrasil.com.br/2013/10/brasil-ja-polui-como-um-pais-rico. Adaptado)
Considerando o texto, é correto afirmar que
a) atualmente a principal fonte poluidora é a queima de combustíveis fósseis, que ultrapassou o
desmatamento.
b) o fato de o Brasil encontrar-se entre os grandes poluidores do mundo destaca o peso do
setor industrial na economia.
c) a expansão das atividades agrícolas para produção de commodities tornou-se, atualmente, a
principal fonte poluidora.
d) o cultivo de arroz, grande emissor de metano, ultrapassou o peso da pecuária no ranking de
grande poluidor.
e) a posição do Brasil, entre os grandes poluidores, deve-se, principalmente, à redução da
participação do gás natural na matriz energética.
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Gabarito:
Resposta da questão 1:
[A]
Os itens incorretos são:
[I] Os escudos cristalinos e dobramentos antigos correspondem a 36% da estrutura geológica do Brasil.
Recursos de origem orgânica com petróleo e carvão mineral são encontrados em Bacias
Sedimentares.
[IV] A precipitação nival (neve) não está vinculada a chuvas de convecção ou chuvas orográficas no
Brasil. A ocorrência esporádica e rara de neve na serra gaúcha e catarinense está associada à chegada
de frentes frias no inverno provocadas pela MPA (massa Polar Atlântica) com a combinação de
temperatura muito baixa e elevada umidade do ar.
Resposta da questão 2:
[E]
A alternativa [E] está correta, porque o país apresenta queda da taxa de natalidade e aumento da
expectativa de vida, cujo resultado será a menor participação percentual do jovem na composição
populacional. As alternativas incorretas são: [A], porque está ocorrendo queda do percentual de
crescimento populacional; [B], porque o crescimento resulta majoritariamente da dinâmica demográfica e
não da imigração; [C], porque não há políticas publicas de controle de natalidade; [D], porque a
distribuição da população no território não é causa da queda do percentual de crescimento populacional.
Resposta da questão 3:
[E]
A alternativa [E] está correta porque o aumento das solicitações de refúgio é decorrente da guerra civil na
Síria e da instabilidade criada pelas guerras e pelo Estado Islâmico no Oriente Médio.
As alternativas incorretas são:
[A] os conflitos armados entre FARC e governo foram reduzidos em razão das negociações do acordo de
paz;
[B] o Sudão do Sul foi criado em 2011;
[C] os conflitos entre árabes e judeus não acabaram;
[D] os tremores em 2015 ocorreram no Nepal.
Resposta da questão 4:
[D]
A agricultura brasileira aumentou bastante a sua produtividade nas últimas décadas devido à
mecanização, fertilizantes e engenharia genética. Porém, algumas culturas são bastante dependentes da
regularidade das chuvas. Com as mudanças climáticas e o desmatamento, os períodos de seca podem
ficam mais longos em algumas regiões. Assim, é necessário investir em biotecnologia, técnicas de
irrigação e sustentabilidade com a recuperação da vegetação (matas ciliares, por exemplo) e gestão dos
recursos hídricos.
Resposta da questão 5:
[A]
Como mencionado corretamente na alternativa [A], as queimadas respondiam tradicionalmente pela maior
emissão de CO2, contudo, atualmente em razão de políticas públicas que estimularam nos últimos anos a
produção de automotores e o aumento da frota, a maior emissão tem origem na queima de combustíveis
fósseis. Estão incorretas as alternativas: [B], porque a relação é incorreta em razão da emissão de gases
estufa estarem relacionados à queima de combustíveis fósseis; [C] e [D], porque a agricultura não é a
maior fonte emissora de gases estufa; [E], porque dos combustíveis fósseis, o gás natural é o menor
emissor e este tem aumentado sua participação na matriz energética brasileira.
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1. (Enem 2016) A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa, em
que cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma das peças
dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos
da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo
também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho
só vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 1937.
ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado Novo.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo
a) legitimar os protestos fabris.
b) ordenar os conflitos laborais.
c) oficializar os sindicatos plurais.
d) assegurar os princípios liberais.
e) unificar os salários profissionais.

2. (Enem 2016)
Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus.
Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a
“pessoas de origem semita”, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de
75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei,
muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de
deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos
por sua militância política.
GRIMBERG, K. Nova língua interior: 500 anos de história dos judeus no Brasil. In: IBGE. Brasil: 500 anos de
povoamento. Rio de Janeiro: IBGE, 2000 (adaptado).

Uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o(a)
a) receio do controle sionista sobre a economia nacional.
b) reserva de postos de trabalho para a mão de obra local.
c) oposição do clero católico à expansão de novas religiões.
d) apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes.
e) simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão.

3. (Enem 2015) Bandeira do Brasil, és hoje a única. Hasteada a esta hora em todo o território
nacional, única e só, não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, outras bandeiras,
outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e decretaram desta vez com
determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo!
Discurso do Ministro da Justiça Francisco Campos na cerimônia da festa da bandeira, em novembro de 1937. Apud
OLIVEN, G. R. A parte e o todo: a diversidade cultural do Brasil Nação. Petrópolis: Vozes, 1992.

O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram queimadas diante
da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo, que se associa à
a) supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, priorizando as
regiões estaduais carentes.
b) orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na experiência
política norte-americana.
c) adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos interesses regionais
dispersivos.
d) propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos, cultivados pela cultura regional
brasileira.
e) defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos separatistas contrários
à política varguista.
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4. (Enem 2015) A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no
processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço
institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um órgão teoricamente imune à
influência dos mandatários.
TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. Reforma política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG,
2006 (adaptado).

Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel:
a) Implementou o voto direto para presidente.
b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações.
c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura.
d) Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa.
e) Expandiu a participação com o fim do critério censitário.

5. (Enem 2013)

Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres,
relacionado com a
a) redivisão do trabalho doméstico.
b) liberdade de orientação sexual.
c) garantia da equiparação salarial.
d) aprovação do direito ao divórcio.
e) obtenção da participação eleitoral.
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6. (Enem 2012)

Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado
pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se
de uma referência histórica, associando o processo revolucionário
a) à experiência francesa, expressa no chamado à luta contra a ditadura.
b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à bandeira paulista.
c) ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que empunha a bandeira.
d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano.
e) ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz.

7. (Enem 2012) Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um
instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se limitou a um
sindicalismo puramente “operário”, que conduziria certamente a luta contra o “patrão”, como
aconteceu com outros povos.
FALCÃO, W. Cartas sindicais. In: Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Rio de Janeiro, 10 (85), set.
1941 (adaptado).

Nesse documento oficial, à época do Estado Novo (1937-1945), é apresentada uma concepção
de organização sindical que
a) elimina os conflitos no ambiente das fábricas.
b) limita os direitos associativos do segmento patronal.
c) orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões.
d) proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país.
e) desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora.
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8. (Enem 2010) De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis
novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores.
Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro
encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar.
DANTAS, M. A força nacionalizadora do Estado Novo. Rio de Janeiro: DIP, 1942. Apud BERCITO, S. R. Nos Tempos
de Getulio: da revolução de 30 ao fim do Estado Novo. São Paulo: Atual, 1990.

A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil,
com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças
e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou a
a) criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado
autonomia para o exercício de atividades sindicais.
b) legislação previdenciária, que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção nos
sindicatos
c) criação da Justiça do Trabalho, para coibir ideologias consideradas perturbadoras da
"harmonia social".
d) legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantido-lhes vários
direitos e formas de proteção.
e) decretação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que impediu o controle estatal
sobre as atividades políticas da classe operária.
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Gabarito:
Resposta da questão 1: [B]
A Justiça do Trabalho, criação da Era Vargas, procurava ao mesmo tempo garantir os direitos do
trabalhador e evitar, ou intermediar, qualquer conflito trabalhista no país, fosse entre patrões e
empregados ou entre trabalhador e trabalhador.
Resposta da questão 2: [E]
Vargas, ao dirigir a Ditadura do Estado Novo, simpatizava com os regimes totalitários então vigentes na
Europa, em especial com o Nazismo. Por isso, a atitude do governo brasileiro de dificultar a entrada de
judeus no Brasil.
Resposta da questão 3: [C]
O período do Estado Novo foi marcado por crescentes centralização e fortalecimento do poder em torno
de Getúlio Vargas. Assim, a bandeira nacional representa o Estado centralizado em torno de Vargas,
enquanto as bandeiras estaduais são queimadas para mostrar a falta de importância dos interesses
regionais.
Resposta da questão 4: [B]
A Justiça Eleitoral foi criada com o intuito de ajudar a pôr fim aos desmandos políticos eleitorais da
República Oligárquica, como as fraudes eleitorais e o voto de cabresto.
Resposta da questão 5: [E]
A Constituição brasileira de 1934 foi a primeira no Brasil a dar direito de voto as mulheres, fato lembrado
pela charge da questão.
Resposta da questão 6: [D]
A Revolução Constitucionalista de 32 é também chamada de Revolução Paulista, pois reuniu diversos
setores da sociedade desse estado, liderados pelas elites – cafeeira e urbana – contra a centralização
política dotada por Vargas e considerada pelos paulistas como uma ditadura, pois o Congresso Nacional
fora fechado e os governadores estaduais destituídos e substituídos por interventores. Do ponto de vista
simbólico, a figura escolhida para representar os paulistas foi a do “bandeirante”, personagem do período
colonial, típico personagem da região, identificado como “herói” pela historiografia tradicional.
Resposta da questão 7: [C]
Toda a política trabalhista de Getúlio Vargas foi orientada no sentido de promover a conciliação de
classes. Desde que chegou ao poder e, principalmente na época da ditadura do Estado Novo – época em
que foi produzido o documento citado –, o Estado procurou intervir e controlar a organização sindical,
elaborando legislação específica e exercendo práticas paternalistas, além de ter eliminado toda liderança
sindical influenciada pelo anarquismo.
Resposta da questão 8: [D]
A questão apresenta uma delimitação cronológica, até 1940, que exclui a CLT, elaborada em 1943 e
ampliou a ingerência do Estado nas questões trabalhistas, prática adotada pelo Governo Vargas desde
seu início.
A política trabalhista de Vargas é um dos aspectos mais lembrados desse período e, se de um lado
garantiu direitos aos trabalhadores, de outro teve como objetivo manter o controle sobre a organização
operária. A repressão as “ideologias perturbadoras” ficou a cargo da repressão policial e não do Ministério
do Trabalho.
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TUDO PARA VOCÊ MITAR E QUEBRAR A BANCA
NA REDAÇÃO DO ENEM 2017
COMPETÊNCIA I - LINGUAGEM

Domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.
Fique atento, já que a escrita formal é exigida já na proposta de redação. Para isso vale repassar esse
checklist de conteúdo:
Desvios de convenção de escrita:
- acentuação;
- ortografia;
- uso do hífen;
- letras maiúsculas e minúsculas;
- separação silábica (translineação).
Desvios gramaticais:
- regência verbal e nominal;
- concordância verbal e nominal;
- pontuação;
- paralelismo;
- colocação pronominal.
Desvios de escolha de registro:
- informalidades;
- marcas de oralidade.
Desvio de escolha vocabular:
- escolhas imprecisas.

COMPETÊNCIA I
Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
0 Estrutura sintática inexistente (independentemente da quantidade de desvios)
1 Estrutura sintática deficitária e muitos desvios
2 Estrutura sintática deficitária ou muitos desvios
3 Estrutura sintática regular e alguns desvios
4 Estrutura sintática boa e poucos desvios
5 Estrutura sintática excelente e no máximo dois desvios
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COMPETÊNCIA II - TEMA, ESTRUTURA E CONHECIMENTO
SOCIOCULTURAL

TEMA: você deve mostrar que compreendeu o tema abordando-o plenamente no texto.
ESTRUTURA TEXTUAL: o texto dissertativo-argumentativo é composto por introdução,
desenvolvimento e conclusão. Não se pode fugir a essa sequência.
CONHECIMENTO SOCIOCULTURAL: a relação do tema com as outras áreas de conhecimento
(história, geopolítica, filosofia, sociologia, artes, física, química e biologia). Esse conhecimento irá legitimar
os argumentos, relacionando à discussão proposta e ao uso produtivo do repertório.
* dados, citações, notícias, fatos expostos de conexão à linha discursiva do texto serão desconsiderados.
REPERTÓRIO:
- dos textos motivadores (paráfrase sim, cópia não);
- pessoal: nunca em 1ª pessoa, precisa de validação;
- sociocultural que deve ser articulado à discussão que foi proposta pelo aluno.

COMPETÊNCIA II
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das áreas de conhecimento,
dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo.
1 Tangência ao tema
E/
OU

Apresenta apenas 1 parte do texto
(proposição, argumentação ou
conclusão) E/OU Traços
constantes de outros tipos textuais

E/
OU

Apresenta apenas 2 partes do texto
(proposição, argumentação ou
conclusão) OU
Apresenta as 3
partes do texto, porém são TODAS
embrionárias

2 Cópias dos textos motivadores

3 Repertório pessoal E/OU Baseado nos
textos motivadores
4 Uso superficial do Repertório
sociocultural

E

Apresenta as 3 partes do texto

5 Uso produtivo do Repertório
sociocultural
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COMPETÊNCIA III - SIRO

Selecionar, Interpretar, Relacionar e Organizar os argumentos em defesa da tese.
Objetivo: avaliar a construção de sentido do texto. Será que você é capaz de defender o seu ponto de
vista (tese)?
SELECIONAR: o que eu sei sobre o tema e/ou o que a coletânea me forneceu de informações?
INTERPRETAR: eu apenas joguei as informações ou consegui contextualizar o argumento em relação ao
tema? Dados soltos só confundem o leitor.
RELACIONAR: será que eu consegui relacionar os argumentos de forma progressiva guiando o leitor ao
meu ponto de vista?
ORGANIZAR: os meus argumentos foram organizados de forma hierárquica, sendo o último o mais
importante?
Para que o texto alcance o ápice da nota, é imprescindível que se estabeleça um PROJETO
TEXTUAL e que ele seja visível aos olhos do leitor. Não dá para escrever de improviso.
Para atingir o ápice é fácil! De forma gradativa, estabeleça os seguintes passos: abordagem,
complementação, tese, desenvolvimento 1 e 2 (causa, consequência e comprovação), conclusão
(geralmente com intervenção). O estabelecimento estratégico do PROJETO TEXTUAL e o cumprimento
farão com que o texto alcance outro item fundamental, a AUTORIA. Mais do que repertório (da
coletânea ou não) o que se avalia é como as informações foram selecionadas, interpretadas, relacionadas
e organizadas.

COMPETÊNCIA III
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos
em defesa de um ponto de vista.
0 Tangente ao tema e incoerente
1 Tangente ao tema e coerente OU Não tangente ao tema e incoerente
2 Desorganizado (sem projeto de texto) e/ou contraditório E Informações, fatos e
opiniões desenvolvidos de forma muito limitada
3 Pouco organizado (projeto de texto com falhas) E Informações, fatos e opiniões
desenvolvidos de forma limitada
4 Organizado (projeto de texto com poucas
falhas) E Informações, fatos e opiniões
desenvolvidos com poucas falhas INDÍCIOS
DE AUTORIA

INDÍCIOS DE AUTORIA

5 Bem organizado (projeto de texto estratégico
com raras falhas) E Informações, fatos e
opiniões desenvolvidos de forma consistente
com raras falhas

AUTORIA
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COMPETÊNCIA IV - COESÃO

A ligação harmônica entre os períodos e parágrafos do texto.
Todo texto deve ter conexão entre as partes. Para isso, precisa-se usar CONECTIVOS para “costurar”
os períodos e os parágrafos dando sentido e continuidade ao texto.
Para nos auxiliar, há 4 frentes de coesão:
REFERENCIAL: anáfora, catáfora;
SEQUENCIAL: advérbios;
INTRAPARAGRÁFICO: ligando os períodos no mesmo parágrafo;
INTERPARAGRÁFICO: ligando os parágrafos no texto;
Vale também relembrar outros pontos como: elipses, paralelismo, hiperonímia,
sinonímia.

COMPETÊNCIA IV
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção
da argumentação.
0 Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, o que
demonstra ausência de articulação
1 Repertório coesivo rudimentar: ausência de recursos coesivos na maior parte do
texto e/ou excessivas repetições E Excessivas inadequações
2 Repertório coesivo pouco diversificado:
ausência de recursos coesivos em alguns
momentos e/ou algumas repetições E
Algumas inadequações

Textos em forma de monobloco não
excederão este nível

3 Repertório coesivo pouco diversificado: ausência de recursos coesivos em alguns
momentos e/ou algumas repetições E Algumas inadequações
4 Repertório coesivo diversificado: ausência de recursos coesivos em poucos
momentos e/ou poucas repetições E Poucas inadequações
5 Repertório coesivo bastante diversificado: ausência de recursos coesivos em raros
momentos e/ou raras repetições E Não há inadequações
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COMPETÊNCIA V - INTERVENÇÃO

Propor soluções ao problema apresentado no tema.
Essa é a grande diferença da dissertação tipo ENEM para as outras provas de redação.
Diferente do que às vezes é afirmado por aí, a proposta de intervenção não precisa estar
obrigatoriamente no parágrafo conclusivo. Do título, tese, desenvolvimento à conclusão, a proposta pode
ser apresentada a qualquer momento.
A retomada da tese, ou período conclusivo, pode ser iniciado por um conectivo de conclusão (Portanto,
Sendo assim, Dessa forma, entre outros elementos coesivos).
Os verbos que mais se adequam a propostas de intervenção são: “deve”, “é necessário”, “é preciso”, “é
importante”. Não use verbos como “poderia”. O verbo poder traz imprecisão à ação. O tempo verbal a
ser utilizado é o presente do indicativo e não o futuro do pretérito (O Governo deve CORRETO x O
Governo deveria INCORRETO).
Os elementos que serão cobrados obrigatoriamente serão:
- Ação interventora: o que fazer de forma detalhada;
- nada de “conscientizar”.
- O agente: quem vai fazer;
- explicite o agente, não o deixe implícito.
- Meio: como fazer de forma detalhada;
- demonstra a exequibilidade da ação. Utilize expressões como “por meio de” e “por intermédio de”. Ao
utilizá-las, você certamente atenderá a esse item.
- Efeito esperado: para que fazer;
- expõe a finalidade, consequência das ações. Não é nada demais, muitas das vezes você já faz esse “novo
item”. Uma forma interessante é iniciar o parágrafo conclusivo com: Portanto, para que o país consiga
superar as dificuldades, é necessário que…
A maior dificuldade para alguns alunos é não conseguir propor intervenção à causa exposta no
desenvolvimento (item que é avaliado na competência II), às vezes “enchendo linguiça” ou propondo ações
que não atinjam a causa do texto.
Lembre-se que o ENEM não cobrará de você ações perfeitas, apenas executáveis.
Formas de detalhamento: justificativa, explicação, exemplificação ou especificação.

COMPETÊNCIA V
Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos
humanos.
0 Ausência de proposta OU Proposta de intervenção não relacionada sequer ao
assunto
1 Tangenciamento do tema OU Apenas elemento(s) nulo(s) OU 1 dos elementos
válidos
2 2 dos elementos válidos

Estruturas condicionais com 2 ou
mais elementos válidos

3 3 dos elementos válidos
4 3 dos elementos válidos + detalhamento OU 4 elementos válidos
5 4 elementos válidos + detalhamento
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