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01. (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 cheveliê”, “Cestinha
de flor”, “Balancê”, “Caminho da roça”, “Olha a chuva”, “Garranchê”, “Passeio”,
“Coroa de flores”, “Coroa de espinhos” etc.
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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.
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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.

As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade
cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma
dança folclórica por:
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02. (ENEM 2013)
TEXTO I
Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e daí
a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam,
este dia, à praia, quatrocentos ou quatrocentos e
cinquenta. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos
trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes
davam. […] Andavam todos tão bem-dispostos, tão bem
feitos e galantes com suas tinturas que muito agradavam.

(CASTRO, S. A carta de Pero Vaz de Caminha. Porto Alegre: L&PM, 1996
(fragmento))

TEXTO II

(PORTINARI, C. O descobrimento do Brasil. 
1956. Óleo sobre tela, 199 x 169 cm.
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a)a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações
artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética
literária.
b)a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação
é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna.
c)a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a
gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos.
d)as duas produções, embora usem linguagens diferentes – verbal e não verbal –,
cumprem a mesma função social e artística.
e)a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes,
produzidas em um mesmo momentos histórico, retratando a colonização.

Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz
de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos
portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que
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A) a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus
membros.
B) os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos.
C) o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de
colonização do Brasil.
D) aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-
história do Brasil.
E) a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o
período colonial.

03. As pinturas rupestres representam um patrimônio cultural
brasileiro, dessa forma expressam:
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04. ENEM 2012
Nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça é falível. Nós
nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de
oportunidade nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque,
um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de
liberdade e a segurança da justiça.

KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. Disponível em: 
www.palmares.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado).
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O cenário vivenciado pela população negra, no sul dos Estados
Unidos nos anos 1950, conduziu à mobilização social. Nessa
época, surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin
Luther King e objetivavam

A) a conquista de direitos civis para a população negra.
B) o apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano.
C) a supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista.
D) a incorporação dos negros no mercado de trabalho.
E) a aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano.
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05. Os novos movimentos sociais são diferentes das ações coletivas de antes por
eles politizarem a esfera privada e tornarem públicas as problemáticas das
minorias sociais. Assim, dentre esses movimentos, destacam-se aqueles que:

a)envolvem negros, indígenas, sem-terra e sem-teto.
b)determinam a opinião pública sobre as questões ecológicas.
c)produzem discussões locais e regionais, não abarcando questões globais.
d)desenvolvem-se a partir do controle do Estado e dos partidos políticos.
e)realizam pressão política, apoiando contestação da política econômica, e lutam
por melhores salários.
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06.Entre os problemas sociais que afetam um grupo minoritário, o que pode ser
entendido como de maior gravidade, ao nos voltarmos para o foco institucional,
é:
a) a precária representação política, o que ocasiona negligência de direitos básicos
que deveriam ser assegurados para todos os indivíduos em um Estado democrático.
b) a falta de leis rigorosas e explicitamente voltadas para atender as necessidades
específicas de uma minoria.
c) a resistência em reconhecer a existência dos grupos minoritários por parte de
nosso governo.
d) a falta de ONGs que se voltem para a resolução dos problemas que os grupos
minoritários possuem.
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07. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas
sociais urbanos, entre os quais podemos destacar:

a) Falta de infra-estrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições
de vida nos centros urbanos.
b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infra-estrutura e todas as
formas de violência.
c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural.
d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e
aumento no número de favelas e cortiços.
e) Luta pela posse da terra, falta de infra-estrutura e altas condições de vida nos
centros urbanos.
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08. A urbanização dos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante
da segunda metade do século XX. As características desse fenômeno, na América
Latina, expressas na paisagem urbana das metrópoles, são decorrentes da:
a) instalação de indústrias de bens de produção nos arredores das pequenas cidades e
próximas às fontes de matéria-prima.
b) industrialização tardia e da modernização das atividades agrícolas, conjugadas à
concentração de pessoas nas grandes cidades.
c) aglomeração humana e do aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos
pela expansão do capital financeiro na economia.
d) inovação tecnológica e do aumento da produtividade das indústrias de bens de
consumo, para suprirem as necessidades da vida urbana.
e) implementação de parque industrial e da regulação, por meio do planejamento
governamental, de deslocamentos populacionais para as cidades.
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09. Observe a imagem, que apresenta um fato comum encontrado em grande
parte das médias e grandes cidades brasileiras na década de 1990.
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Decorridos mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se
afirmar que o planejamento urbano, no Brasil, é:
a) uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid
urbano.
b) considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais
das cidades.
c) incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo
crescimento desordenado.
d) resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica
melhorias na infraestrutura.
e) responsável por um rígido controle do crescimento urbano, via fiscalização do
Estado.
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10. Leia, atentamente, a poesia a seguir.

QUE FAÇO COM A MINHA
CARA DE ÍNDIA?
meus cabelos
E minhas rugas
E minha história
E meus segredos?

Que faço com a minha
cara de índia?

E meus espíritos
E minha força
E meu Tupã
E meus círculos?

Que faço com a minha
cara de índia?
E meu Toré
E meu sagrado
E meus "cabôcos"
E minha Terra
Que faço com a minha
cara de índia?

E meu sangue
E minha consciência
E minha luta
E nossos filhos?
Brasil, o que faço com a minha
cara de índia?

Não sou violência
Ou estupro
Eu sou história
Eu sou cunhã
Barriga brasileira
Ventre sagrado
Povo brasileiro
Ventre que gerou
O povo brasileiro
Hoje está só
A barriga da mãe fecunda
E os cânticos que outrora
cantava
Hoje são gritos de guerra
Contra o massacre imundo

Eliane Potiguara
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Considerando o texto e as relações interétnicas entre portugueses e indígenas, no
processo de conquista do Brasil, é correto afirmar:

A) O encontro entre os dois mundos - o indígena e o europeu - foi marcado pelo
completo reconhecimento de suas respectivas identidades.

B) conquista europeia provocou uma total perda de identidade dos povos
indígenas, isto é, "da sua cara de índio".

C) O confronto entre os dois mundos resultou no completo desaparecimento das
tradições culturais indígenas.

D) Os povos indígenas remanescentes, com base na sua memória, reivindicam o
lugar de sujeitos na construção da História brasileira.

E) A violência que marcou a conquista europeia foi apagada da memória dos
povos indígenas remanescentes.
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ESTUDAR PARA A 4ª 
AVALIAÇÃO 


