
 

ENEM – Questões de Idade Contemporânea 

QUESTÃO 1 (2016) 

 
Disponível em: www.imageforum diffusion.alp.com. Acesso em: 6 jan. 2016. 

 
O regime do Apartheid adotado de 1948 a 1994 na África do Sul fundamentava-se em ações estatais 
de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a “lei do passe” que 
regulamentava o(a) 
 
a) concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. 

b) boicote econômico, proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. 

c) sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos negros nas cerimônias oficiais do Estado. 

d) controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das 

cidades. 

e) exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra o acesso aos bens de consumo. 

QUESTÃO 2 (2018) 

No Segundo Congresso internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram o 
presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural 
do almirante La Roucière-Le Noury expôs a atitude predominante no encontro: “Cavalheiros, a 
Providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos 
deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência 
que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia 
da terra”. 

SAID, E. Cultura e política. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 
No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o(a) 
 
a) preservação cultural dos territórios ocupados. 

b) formação humanitária da sociedade europeia. 

c) catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. 

d) desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas. 

e) consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. 
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QUESTÃO 3 (2013) 

A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito 
sucesso, como Um príncipe em Nova York e Ace Ventura: um maluco na África; em ambas, a África 
parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação O rei Leão, da 
Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com 
elenco de seres humanos.  

LEIBOWITZ, E. Filmes de Hollywood sobre África ficam no clichê. Trad. Marcelo Godoy. UOL. Nova York, 11 
abr. 2005. Mídia Global.  

 
A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a 
África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes 
aspectos do continente africano: 
 
a) A história e a natureza. 

b) O exotismo e as culturas. 

c) A sociedade e a economia. 

d) O comércio e o ambiente. 

e) A diversidade e a política. 

QUESTÃO 4 (2012) 

A singularidade da questão da terra na África Colonial é a expropriação por parte do colonizador e as 
desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos 
tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído 
proporcionalmente.  

MOYO, S. A terra africana e as questões agrárias: o caso das lutas pela terra no Zimbábue. In: FERNANDES, B. 
M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (Org.). Geografia agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 

2007. 

 
Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou 
o processo de ocupação do espaço rural na África Subsaariana foram: 
 
a) Exploração do campesinato pela elite proprietária – Domínio das instituições fundiárias pelo poder 

público. 

b) Adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra – Controle do uso especulativo da 

propriedade fundiária. 

c) Desorganização da economia rural de subsistência – Crescimento do consumo interno de 

alimentos pelas famílias camponesas. 

d) Crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar – Avanço crescente das áreas 

rurais sobre as regiões urbanas. 

e) Concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador – Aumento da ocupação da população 

pobre em territórios agrícolas marginais. 
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QUESTÃO 5 (2018) 

Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta 
aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. 
Durante três décadas os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, 
mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o 
país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos — e depois com seus herdeiros 
russos — por cifras que chegavam a US$ 32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da 
solidariedade socialista tinha um preço definido.  

PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de São Paulo, 19 jul. 2014. Adaptado. 

 
O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas 
pelo(a) 
 
a) busca da neutralidade política. 

b) estímulo à competição comercial. 

c) subordinação à potência hegemônica. 

d) elasticidade das fronteiras geográficas. 

e) compartilhamento de pesquisas científicas. 

QUESTÃO 6 (2017) 

O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o 
campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno — o único que é 
importante —, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder 
aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de 
emprego.  

CROUZET, M. Os Estados perante a crise. In: História geral das civilizações. São Paulo: Difel, 1977 (adaptado). 

 
Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais 
descritas objetivavam 
 
a) flexibilizar as regras do mercado financeiro. 

b) fortalecer o sistema de tributação regressiva. 

c) introduzir os dispositivos de contenção creditícia. 

d) racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. 

e) recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. 

QUESTÃO 7 (2017) 

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos 
de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade 
do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o 
caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as 
aberrações cometidas em seu nome. 

SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Afro-
Ásia, n. 23, 1999. Adaptado. 
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A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, 
dentre os quais se destacava o(a) 
 
a) ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. 

b) desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações. 

c) morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. 

d) execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. 

e) lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas. 

QUESTÃO 8 (2015) 

A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, 
com a agência da ONU considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo 
de demolição em vários sítios arqueológicos em uma área reconhecida como um dos berços da 
civilização.  

Unesco e especialistas condenam destruição de cidade assíria pelo Estado Islâmico. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com. Acesso em: 30 mar. 2015. Adaptado. 

 
O tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o 
Iraque a desestruturação do(a) 
 
a) homogeneidade cultural. 

b) patrimônio histórico. 

c) controle ocidental. 

d) unidade étnica. 

e) religião oficial. 

QUESTÃO 9 (2014) 

Em 1961, o presidente De Gaulle apelou com êxito aos recrutas franceses contra o golpe militar dos 
seus comandados, porque os soldados podiam ouvi-lo em rádios portáteis. Na década de 1970, os 
discursos do aiatolá Khomeini, líder exilado da futura Revolução Iraniana, eram gravados em fita 
magnética e prontamente levados para o Irã, copiados e difundidos.  

HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX (1914–1991). São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

 
Os exemplos mencionados no texto evidenciam um uso dos meios de comunicação identificado na 
 
a) manipulação da vontade popular. 

b) promoção da mobilização política. 

c) insubordinação das tropas militares. 

d) implantação de governos autoritários. 

e) valorização dos socialmente desfavorecidos. 
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QUESTÃO 10 (2013) 

Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua 
página palestina. O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de 
“territórios palestinos”, a empresa escreve agora “Palestina” logo abaixo do logotipo.  

BERCITO, D. Google muda tratamento de territórios palestinos. Folha de S. Paulo, 4 maio 2013. Adaptado. 

 
O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o 
 
a) surgimento de um país binacional. 

b) fortalecimento de movimentos antissemitas. 

c) esvaziamento de assentamentos judaicos. 

d) reconhecimento de uma autoridade jurídica. 

e) estabelecimento de fronteiras nacionais. 

QUESTÃO 11 (2013) 

Tendo encarado a besta do passado olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito 
correções, viremos agora a página — não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para 
sempre. Avancemos em direção a um futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as 
pessoas valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas 
porque são pessoas de valor infinito criadas à imagem de Deus.  

Desmond Tutu no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul. Disponível em: 
<http://td.camara.leg.br>. Acesso em: 17 dez. 2012. Adaptado. 

 
No texto, relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul à superação de um legado 
 
a) populista, que favorecia a cooptação de dissidentes políticos. 

b) totalitarista, que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais. 

c) segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. 

d) estagnacionista, que disseminava a pauperização social. 

e) fundamentalista, que engendrava conflitos religiosos. 

QUESTÃO 12 (2012) 

TEXTO I 
A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou 
localização física conhecida que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio 
de milhões de transações diárias no ciberespaço.   

ROSSI, C. Nem fim do mundo nem mundo novo. Folha de São Paulo, 11 dez. 2011. Adaptado. 

 
TEXTO II 
Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão 
iniciada em 1929 nos Estados Unidos.  

Entrevista de George Soros. Disponível em: <www.nybooks.com>. Acesso em: 17 ago. 2011. Adaptado. 

 
A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal 
diferença entre essas duas crises, pois 
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a) O crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos EUA na I Guerra Mundial e a atual crise é o 
resultado dos gastos militares desse país nas guerras do Afeganistão e Iraque. 
 
b) A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos EUA e a atual crise 
resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. 
 
c) A crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos após a I Guerra 
e a atual crise se associa à emergência dos BRICS como novos concorrentes econômicos. 
 
d) O crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense e a 
atual crise tem origem na internacionalização das empresas e no avanço da política de livre mercado. 
 
e) A crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o sistema de 
comércio mundial e a atual crise resultou do excesso de regulação do governo desse país sobre o 
sistema monetário. 

QUESTÃO 13 (2012) 

 http://quadro-a-quadro.blog.br. Acesso em: 27 jan. 2012. 

 
Com sua entrada no universo dos gibis, o Capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo 
militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira 
americana no peito aplicando um sopapo no Fürer só poderia ganhar destaque, e o sucesso não 
demoraria muito a chegar.  
COSTA, C. Capitão América, o primeiro vingador: crítica. Disponível em: <www.revistastart.com.br>. Acesso em: 

27 jan. 2012. Adaptado. 

 
A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação 
com a participação dos Estados Unidos na luta contra 
 
a) a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial. 

b) os regimes totalitários, na Segunda Guerra Mundial. 

c) o poder soviético, durante a Guerra Fria. 

d) o movimento comunista, na Guerra do Vietnã. 

e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001. 
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QUESTÃO 14 (2011) 

Os três tipos de poder representam três diversos tipos de motivações: no poder tradicional, o motivo 
da obediência é a crença na sacralidade da pessoa do soberano; no poder racional, o motivo da 
obediência deriva da crença na racionalidade do comportamento conforme a lei; no poder 
carismático, deriva da crença nos dotes extraordinários do chefe. 

BOBBIO, N. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
Adaptado. 

 
O texto apresenta três tipos de poder que podem ser identificados em momentos históricos 
distintos. Identifique o período em que a obediência esteve associada predominantemente ao poder 
carismático: 
 
a) República Federalista Norte-Americana. 

b) República Fascista Italiana no século XX. 

c) Monarquia Teocrática do Egito Antigo. 

d) Monarquia Absoluta Francesa no século XVII. 

e) Monarquia Constitucional Brasileira no século XIX. 

QUESTÃO 15 (2009) 

A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um 
dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem 
dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: 
 
a) A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e o totalitarismo. 

b) O enfraquecimento do império britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear. 

c) O declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana. 

d) A corrida armamentista, o terceiro-mundismo e o expansionismo soviético. 

e) A Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. 

QUESTÃO 16 (2004) 

Os Jogos Olímpicos tiveram início na Grécia, em 776 a.C., para celebrar uma declaração de paz. Na 
sociedade contemporânea, embora mantenham como ideal o congraçamento entre os povos, os 
Jogos Olímpicos têm sido palco de manifestações de conflitos políticos. Dentre os acontecimentos 
apresentados abaixo, o único que evoca um conflito armado e sugere sua superação, reafirmando o 
ideal olímpico, ocorreu: 
 
a) Em 1980, em Moscou, quando os norte-americanos deixaram de comparecer aos Jogos Olímpicos. 
 
b) Em 1964, em Tóquio, quando um atleta nascido em Hiroshima foi escolhido para carregar a tocha 
olímpica. 
 
c) Em 1956, em Melbourne, quando a China abandonou os Jogos porque a representação de 
Formosa também havia sido convidada para participar. 
 
d) Em 1948, em Londres, quando os alemães e os japoneses não foram convidados a participar. 
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e) Em 1936, em Berlim, quando Hitler abandonou o estádio ao serem anunciadas as vitórias do 
universitário negro, Jesse Owens, que recebeu quatro medalhas. 
 

RESPOSTAS E COMENTÁRIOS 

 
1 – D 
 
Ao se analisar a imagem, nota-se a existência de uma estrutura de controle e fiscalização quanto ao trânsito e 
circulação de pessoas, já que os soldados impedem a passagem do homem negro que porta uma bicicleta. Por 
fazer referência ao apartheid, nota-se que a regime segregacionista adotado na África do Sul entre 1948 e 1994 
limitava o direito civil de liberdade de "ir e vir" da população negra, o que permitia que as elites brancas 
mantivessem um controle sobre a população majoritariamente negra e que vivia nos denominados bantustões. 
Além disso, é válido lembrar que a política do apartheid também não permitia o exercício do voto e do 
casamento interracial entre brancos e negros, por exemplo. 
 
2 – C 

O trecho apresentado na questão data de 1875, estando inserido no contexto de avanço das práticas 
imperialistas europeias na África e na Ásia. Dessa forma, a exaltação da ciência geográfica pode ser associada a 
necessidade de conhecimento dos novos territórios conquistados por parte dos europeus para auxiliar nas 
expedições e garantir maior aproveitamento econômico. 

3- B 

Os filmes populares que retratam a África ressaltam os aspectos exóticos, como a profusão de etnias tribais 
encontradas no continente. No entanto, isso vem acompanhado por uma simplificação acerca das diferentes 
culturas que essas etnias possuem, suas riquezas e diversidade. 

4 – E 

Durante o processo de ocupação rural na África Subsaariana, houve concentração das áreas cultiváveis no setor 
agroexportador, devido à utilização do sistema "plantation", com latifúndios monocultores destinados ao 
mercado externo de produtos como café, cana-de-açúcar, cacau etc. Como consequência, pode-se citar o 
aumento da população pobre em territórios agrícolas marginais, que associado ao uso de técnicas inadequadas 
e primitivas, geram problemas como a insuficiência na produção de alimentos e agravam a subnutrição do 
continente. 

5 – C 

Após a Revolução Cubana, em 1959, o país rompeu os laços diplomáticos com os Estados Unidos e se 
aproximou da União Soviética. Dentro do contexto da Guerra Fria, os países com menor poder passaram a se 
alinhar ao bloco capitalista ou ao socialista, subordinando-se aos interesses das potências hegemônicas, 
Estados Unidos ou União Soviética, respectivamente. 

6 – E 

O New Deal foi uma política instituída pelo presidente Roosevelt na década de 1930 nos Estados Unidos 
visando a recuperação econômica do país após a crise de 1929. A ideia era baseada em medidas de intervenção 
do Estado na economia para retomar o crescimento econômico, abandonando o modelo liberal utilizado até 
então. 

7 – D 

O final da Segunda Guerra Mundial (1939–1945) e a ocorrência do Holocausto provocaram a mudança de 
mentalidade em relação a questão da superioridade étnica, após o impacto da disseminação a nível global e o 
conhecimento da ação genocida de Adolf Hitler e da Alemanha nazista. Assim, a Unesco assumiu uma posição 
de combate as concepções de práticas racistas. 
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8 – B 

O texto destaca a destruição por parte do Estado Islâmico de um importante patrimônio histórico da 
humanidade, o sítio arqueológico de Nimrod no Iraque. As antigas cidades da Mesopotâmia representam um 
importante período da história, entretanto desde a tomada e destruição pelo Estado Islâmico o local tornou-se 
plenamente inacessível aos estudos e a construção identitária das populações locais. 

9 – B 

Os meios de comunicação foram de extrema importância para a articulação de movimentos políticos e a 
mobilização da população em torno deles. O autor menciona dois movimentos que foram articulados dessa 
forma, o golpe militar francês e a Revolução Iraniana. 

10 – D 

Ao substituir o termo “territórios palestinos” para “Palestina” o site de buscas reconhece a independência e 
autoridade jurídica deste território e do povo palestino. 

11 – C 

A África do Sul passou pelo chamado Apartheid, um regime segregacionista que excluía uma série de direitos 
civis fundamentais à população negra. Uma vez equalizado os direitos civis, universalizada a cidadania plena, a 
África do Sul se dirigia ao novo período sobre o qual Tutu discorre. 

12 – B 

A crise de 1929 foi gerada pela discrepância entre oferta e demanda, ou seja, entre produção e consumo, na 
economia americana do entreguerras, por isso é chamada de uma crise de superprodução. Já a crise de 2008 
foi gerada pela grande especulação imobiliária e financeira. Portanto, uma crise foi gerada na esfera produtiva 
e outra na esfera especulativa. 

13 – B 

A luta entre Capitão América e Hitler representa a batalha real entre os Aliados, dos quais os Estados Unidos 
faziam parte, contra o Eixo, grupo ao qual pertenciam a Alemanha nazista e a Itália fascista, durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

14 – B 

Segundo o texto, o poder carismático deriva dos dotes extraordinários do chefe. Durante a atuação fascista de 
Mussolini no século XX, a exaltação do governante como um líder infalível, capaz de conduzir o país ao 
progresso foi recorrente. Assim o poder carismático do chefe foi utilizado para garantir a obediência da 
população ao Estado. 

15 – A 

O gabarito tem como resposta a letra A, em que o discurso nacionalista e a crise do modelo neocolonialista 
europeu na África e Ásia contribuíram para o choque entre as principais potências industriais européias, 
principalmente nos conflitos da 1ª Guerra Mundial. Além disso, a exacerbação do nacionalismo contribuiu para 
a ascensão dos regimes totalitários nazi-fascistas, que estiveram envolvidos na 2ª Guerra Mundial. 

16 – B 

Todas as alternativas, exceto a B, apresentam situações de conflito que não sugerem uma superação. O 
preconceito de Hitler pré Segunda Guerra Mundial (1936), as divergências entre os aliados e o eixo pós 
Segunda Guerra Mundial (1948), os conflitos entre China comunista e China nacionalista (1956) e a oposição da 
Guerra Fria, entre URSS e Estados Unidos (1980). 
 

Fonte 
 Banco de Questões Laplace. <https://www.bancolaplace.com.br> Acesso em 05.01.2021 
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