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01. É muito comum que aqueles que chegam ao poder busquem a figura de um herói, que de alguma forma simbolize o novo poder e 
possa congregar a maior parte da sociedade. Nesse sentido, percebemos a escolha de Tiradentes como herói republicano. Um herói 
que não pegou em armas – diferentemente de Frei Caneca e Bento Gonçalves – e que pode ser associado a uma maior dimensão e 
não apenas a uma região.

 Resposta: C

02. A questão permite uma dupla interpretação. O Enem considera a alternativa A como correta, pois a preocupação do Iphan foi de 
preservar as ruínas, nas quais não se encontram elementos bibliográficos ou técnicos e não nos permite a compreensão de questões 
étnicas. No entanto, a alternativa D também pode ser considerada, pois as ruínas das construções de Canudos refletem o modo de 
vida da população daquela comunidade.

 Resposta: A

03. Ao observar os artigos citados, percebe-se a preocupação em criminalizar atitudes comuns a uma parcela da população negra, como 
a capoeira, vista pela elite branca como uma ameaça. É interessante notar que o Código foi elaborado apenas dois anos depois do 
fim da escravidão e reflete a necessidade da criação de novos mecanismos, teoricamente democráticos, que mantivessem a população 
negra, assim como suas expressões culturais, marginalizada.

 Resposta: D

04. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o ápice do movimento modernista no Brasil no início do século XX, um movimento de ruptura 
com as convenções artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Porém, os 
elementos artísticos dos movimentos de vanguarda na Europa foram adaptados de forma seletiva às singularidades culturais brasileiras.

 Resposta: B

05. Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha e publicado em 1902, retrata a Guerra de Canudos (1896-1897) ocorrida no interior da 
Bahia. O autor presenciou uma parte desta guerra como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo e ao retornar a seu estado 
escreveu uma das mais importantes obras da literatura brasileira. Pertence, ao mesmo tempo, à prosa científica e à prosa artística e 
pode ser classificada como uma obra de Sociologia ou História por abordar temática da vida sertaneja em sua luta contra as condições 
naturais do sertão nordestino e incompreensão das elites governamentais.

 Resposta: C

06. Devido o poder econômico que lhes permitia exercer grande influência sobre as populações sertanejas, os coronéis controlavam as 
eleições em suas regiões, fosse pelo “voto de cabresto” ou pelas fraudes eleitorais. Sua atuação era fundamental para a manutenção 
das oligarquias no poder durante a República Velha.

 Resposta: A

07. O sistema de voto era aberto, fato que permitiu a introdução da corrupção eleitoral pelo “voto de cabresto”, operação que permitia 
a manutenção dos oligarcas no poder, uma vez que o voto estava condicionado ao poder, coação, ameaças e troca de favores.

 Resposta: E

08. A questão sintetiza de forma objetiva o significado da Revolta da Vacina, ocorrida em 1904 no Rio de Janeiro.

 Resposta: D

09. A ilustração representa exatamente o funcionamento do voto de cabresto, em face da inexistência de uma justiça eleitoral e a ocorrência 
de fraudes e corrupção variada, mediante processos de manipulação.

 Resposta: A

10. Existem duas relações equivocadas na alternativa. Não foi a expansão das atividades financeiras que gerou empobrecimento e, se os 
problemas destacados são da cidade, é incoerente dizer que a maior mortalidade foi o interior.

 Resposta: B
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