
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Enem 15 Semanas 

Sociologia 
31/07/2015 

 
Conceitos sobre cultura e políticas 
afirmativas 
 
1. Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais, contido nas 

tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e 

manifestações transmitidos oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao longo 

do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome de patrimônio 

cultural imaterial. Internet: Qual das figuras a seguir retrata patrimônio imaterial da cultura de um 

povo? 
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2. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou 

de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou) negras e amarelas. Ela 

resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV,no 

continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses, descobrimento esse 

que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, 

enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. K. Munanga. Algumas 

considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil. 

In: Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília: SEMTEC/MEC, 2003, p. 37.  

Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que:  
a) a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente.  
b) a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse 

continente.  
c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil.  
d) a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade 

Moderna.  
e) a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a 

Europa. 
 
 
3. Populações inteiras, nas cidades e na zona rural, dispõem da parafernália digital global como 
fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica 
com as formas tradicionais e orais é um desafio que necessita ser discutido. A exposição via 
mídia eletrônica, com estilos e valores culturais de outras sociedades, pode inspirar apreço, mas 
também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de 
posse da educação letrada, também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, 
que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos 
grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação.  

BRIGAGÃO, C. E.; RODRIGUES, G. A globalização a olho nu: o mundo conectado. São Paulo: 
Moderna, 1998 (adaptado).  

Com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de 
informação no marco da globalização, depreende-se que:  

a) a ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e no meio rural suscita 
o contato entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a necessidade de reformular 
as concepções tradicionais de educação.  

b) a apropriação, por parte de um grupo social, de valores e ideias de outras culturas para 
benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos.  

c) as mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo 
tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de 
educação tradicionais próprias do meio rural.  

d) as populações nos grandes centros urbanos e no meio rural recorrem aos instrumentos e 
tecnologias de informação basicamente como meio de comunicação mútua, e não os veem 
como fontes de educação e cultura.  

e) a intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, característica do processo 
de globalização, está dissociada do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio 
rural.  
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4. Os vestígios dos povos Tupi-guarani encontram-se desde as Missões e o rio da Prata, ao sul, 
até o Nordeste, com algumas ocorrências ainda mal conhecidas no sul da Amazônia. A leste, 
ocupavam toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. A oeste, aparecem 
(no rio da Prata) no Paraguai e nas terras baixas da Bolívia. Evitam as terras inundáveis do 
Pantanal e marcam sua presença discretamente nos cerrados do Brasil central. De fato, 
ocuparam, de preferência, as regiões de floresta tropical e subtropical.  

PROUS, A. O Brasil antes dos brasileiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.  
Os povos indígenas citados possuíam tradições culturais específicas que os distinguiam de outras 
sociedades indígenas e dos colonizadores europeus. Entre as tradições tupiguarani, destacava-
se:  

a) a organização em aldeias politicamente independentes, dirigidas por um chefe, eleito pelos 
indivíduos mais velhos da tribo.  

b) a ritualização da guerra entre as tribos e o caráter semissedentário de sua organização 
social.  

c) a conquista de terras mediante operações militares, o que permitiu seu domínio sobre 
vasto território.  

d) o caráter pastoril de sua economia, que prescindia da agricultura para investir na criação 
de animais.  

e) o desprezo pelos rituais antropofágicos praticados em outras sociedades indígenas.  
 
 
5. O artigo 402 do Código penal Brasileiro de 1890 dizia: Fazer nas ruas e praças públicas 
exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem: andar 
em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando 
tumulto ou desordens. Pena: Prisão de dois a seis meses.  

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de Janeiro: 1850-1890. Rio de 
Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 1994 (adaptado).  

O artigo do primeiro Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. 
Nesse contexto, tal regulamento expressava a:  

a) manutenção de parte da legislação do Império com vistas ao controle da criminalidade 
urbana.  

b) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos primeiros governos do período 
republicano.  

c) o caráter disciplinador de uma sociedade industrializada, desejosa de um equilíbrio entre 
progresso e civilização.  

d) a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos 
grupos ao passado de escravidão.  

e) o poder do regime escravista, que mantinha os negros como categoria social inferior, 
discriminada e segregada.  

 
 
6. 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).  
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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.  

 
 
7. O meu lugar,  
Tem seus mitos e seres de luz,  
É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá.  
O meu lugar,  
É sorriso, é paz e prazer,  
O seu nome é doce dizer,  
Madureira, ia, Iaiá. Madureira, ia, Iaiá  
Em cada esquina um pagode um bar,  
Em Madureira.  
Império e Portela também são de lá,  
Em Madureira.  
E no Mercadão você pode comprar  
Por uma pechincha você vai levar,  
Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar,  
Em Madureira.  

CRUZ, A. Meu lugar. Disponível em: www.vagalume.uol.com.br. Acesso em: 16 abr. 2010 
(fragmento).  

A análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Essa 
interação explícita na canção expressa um processo de:  

a) autossegregação espacial.  
b) exclusão sociocultural.  
c) homogeneização cultural.  
d) expansão urbana.  
e) pertencimento ao espaço.  

 
 
8. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da História da África e 
dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil, além de instituir, no calendário escolar, o dia 20 de 
novembro como data comemorativa do “Dia da Consciência Negra”.  

Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado).  
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A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a 
sociedade brasileira, por que:  

a) legitima o ensino das ciências humanas nas escolas.  
b) divulga conhecimentos para a população afro-brasileira.  
c) reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura.  
d) garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação.  
e) impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico racial do país.  
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