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01. Quanto ao conceito de cultura, tal como tem sido elaborado pela moderna antropologia,
julgue os itens subsequentes e assinale a alternativa correta.

I A coerência de um hábito cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que
pertence.
II Um trabalho fundamental para a compreensão desse problema é o livro “O Pensamento
Selvagem”, de Claude Lévi-Strauss, que refuta a abordagem evolucionista de que as
sociedades simples dispõem de um pensamento mágico que antecede o científico e que,
portanto, lhe é inferior.
III A cultura é um processo acumulativo que resulta de toda a experiência histórica das
gerações anteriores. É um processo que limita ou estimula a ação criativa do indivíduo.
IV A nossa herança cultural, desenvolvida por meio de inúmeras gerações, sempre nos
condicionou a agir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem
fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade.
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a) Nenhum item está certo.
b) Há apenas um item certo.
c) Há apenas dois itens certos.
d) Há apenas três itens certos.
e) Todos os itens estão certos.

E
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02. (ENEM 2013) A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é
próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata,
portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar
perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para
melhor compreendê-lo historicamente.

MINAS GERAIS: Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a
capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas



a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.
b) perderam a relação com o seu passado histórico.
c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica

brasileira.
d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil

atual.
e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos

europeus.

C
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03. (Enem 2013) O sociólogo espanhol Manuel Castells sustenta que “a comunicação de
valores e a mobilização em torno do sentido são fundamentais. Os movimentos culturais
(entendidos como movimentos que têm como objetivo defender ou propor modos
próprios de vida e sentido) constroem-se em torno de sistemas de comunicação –
essencialmente a internet e os meios de comunicação – porque esta é a principal via que
esses movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem eventualmente
partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na consciência da sociedade no seu
conjunto”.

(Disponível em: www.compolitica.org. Acesso em: 2 mar. 2012).

Em 2011, após uma forte mobilização popular via redes sociais, houve a queda do governo
de Hosni Mubarak, no Egito. Esse evento ratifica o argumento de que



a) a internet atribui verdadeiros valores culturais aos seus usuários.

b) a consciência das sociedades foi estabelecida com o advento da internet.

c) a revolução tecnológica tem como principal objetivo a deposição de governantes

antidemocráticos.

d) os recursos tecnológicos estão a serviço dos opressores e do fortalecimento de suas

práticas políticas.

e) os sistemas de comunicação são mecanismos importantes de adesão e compartilhamento

de valores sociais.

E



Importante!TROCANDO IDEIAS...
04. (ENEM 2013) Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática,
oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa.
No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo
gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre “marcante” ou
“marcador”, pois é quem determina as figurações diversas que os dançadores desenvolvem.
Observa-se a constância das seguintes marcações: “Tour”, “En avant”, “Chez des dames”,
“Chez des chevaliê”, “Cestinha de flor”, “Balancê”, “Caminho da roça”, “Olha a chuva”,
“Garranchê”, “Passeio”, “Coroa de flores”, “Coroa de espinhos” etc. No Rio de Janeiro, em
contexto urbano, apresenta transformações: surgem novas figurações, o francês
aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de
competição, que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo.

CASCUDO, L. C. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1976.



As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. 
Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica por

a) possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, por isso, 
identificar uma nação ou região.
b) abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de 
uma mesma nação.
c) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo, também, considerada dança-
espetáculo.
d) necessitar de vestuário específico para a sua prática, o qual define seu país de 
origem.
e) acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais. B



05. (ENEM 2010) A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões
com a terra de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que
habitam. Eles não anseiam retornar à sua “pátria” ou recuperar qualquer identidade
étnica “pura” ou absoluta; ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições
e histórias e resistem à assimilação.

CASHMORE, E. Dicionário de relações étnicas e raciais. São Paulo: Selo Negro, 2000 (adaptado).

Contrapondo o fenômeno da hibridez à ideia de “pureza” cultural, observa-se que ele
se manifesta quando:



a) criações originais deixam de existir entre os grupos de artistas, que passam a copiar
as essências das obras uns dos outros.
b) civilizações se fecham a ponto de retomarem os seus próprios modelos culturais do
passado, antes abandonados.
c) populações demonstram menosprezo por seu patrimônio artístico, apropriando-se
de produtos culturais estrangeiros.
d) elementos culturais autênticos são descaracterizados e reintroduzidos com valores
mais altos em seus lugares de origem.
e) intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar
novos produtos e manifestações.
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06. (ENEM - 2013) A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o
que é próprio do processo cultural: seu movimento, pluralidade e complexidade. Não
se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas
de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu
movimento para melhor compreendê-lo historicamente.

MINAS GERAIS. Cadernos do Arquivo 1: Escravidão em Minas Gerais. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1988.

Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a
capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas



a) permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos.
b) perderam a relação com o seu passado histórico.
c) derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira.
d) contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual.
e) demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus.
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A antropologia situa-se no círculo das

denominadas ciências humanas e sociais.



O surgimento das ciências humanas e sociais processa-se em um

contexto de transformações na civilização ocidental, no qual adquiriam

prestígio as explicações científicas sobre os fenômenos da natureza.



A humanidade constitui o objeto de conhecimento
da antropologia: seu interesse volta-se para a
diversidade de formas de cultura e sociedade

As investigações antropológicas empenham-se em
compreender o homem em suas múltiplas
manifestações socioculturais, isto é, as diferentes formas
de sociedades humanas, com seus hábitos, valores,
tradições, símbolos, linguagens, ritos e cultura.



Michel de Montaigne (1533-1592): um dos precursores da
antropologia científica.

Montaigne: constatação de que atribuímos valor inferior ao
que não nos é familiar; crítica ao etnocentrismo.

Na história do pensamento antropológico,
desenvolvem-se perspectivas metodológicas e teóricas
distintas e, em alguns casos, opostas.


