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HISTÓRIA BRASILEIRA 

DESCOBRIMENTO E O PERÍODO PRÉ-COLONIAL 

 
701. (ENEM 2013)   
De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão 
nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não 
podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, 
até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma 
de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares 
[...]. Porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar 
esta gente. 

 
Carta de Pero Vaz de Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. 
História moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para 
a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo:  
a) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos.    
b) Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa.    
c) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico 
existente.    
d) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade 
europeia.    
e) Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência 
de trabalho.    
   
702. (ENEM 2016)  
 Texto I 
 
Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes 
indígenas como “os brasis”, ou “gente brasília” e, ocasionalmente no século 
XVII, o termo “brasileiro” era a eles aplicado, mas as referências ao status 
econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos 
“negro da terra” e “índios” eram utilizados com mais frequência do que 
qualquer outro. 

 
SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a 

construção de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem Incompleta: a 
experiência brasileira (1500-2000).  

São Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 
 
Texto II 
 
Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos 
europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte 
preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, 
portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma 
forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. 

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: 
Contexto, 2005. 

 
 
Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos 
europeus, durante o período analisado, são reveladoras da  
a) concepção idealizada do território, entendido como geograficamente 
indiferenciado.    
b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações 

ameríndias.    
c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios 
conquistados.    
d) transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval.     
e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza.     
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703. (ENEM 2011) 
  Em geral, os nossos tupinambás ficaram admirados ao ver os franceses e os 
outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, 
isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta 
pergunta: “Por que vindes vós outros, mairs e pêros (franceses e 
portugueses), buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes 
madeira em vossa terra?” 
 

LÉRY, J. Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. Mudanças Sociais no 
Brasil. São Paulo: Difel, 1974. 

 
O viajante francês Jean de Léry (1534-1611) reproduz um diálogo travado, em 
1557, com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a 
sociedade europeia e a indígena no sentido  
a) do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais.    
b) da preocupação com a preservação dos recursos ambientais.    
c) do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-

brasil.    
d) da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas.    
e) da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de 

inverno.    
   
704. (ENEM 2010)  
 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 tupi-guarani, 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.    
 

SISTEMA COLONIAL 

 
705. (ENEM 2016)   
A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, 
caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora 
atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a 
partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A 
literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras 
ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é 
tão típico da região. 
 

HAVIK, P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a agência feminina e 
representações em mudança na Guiné (séculos XIX e XX). In: PANTOJA. S. 

(Org.). Identidades, memórias e histórias em terras africanas. Brasília: LGE; 
Luanda: Nzila, 2006. 

 
 
 
A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode 
ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista 
nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela; 
a) restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e 

seus descendentes.    
b) convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens, no 

pequeno comércio.    
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c) presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e 
alimentos.    
d) dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos 
escravizados.    
e) entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno 
comércio urbano.    
   
706. (ENEM 2013)   
Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos 
cavalos; depois destes, marchava o Embaixador do Rei do Congo 
magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao Senado que a vinda do 
Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve repetidas vivas 
do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza.  
 

“Coroação do Rei do Congo em Santo Amaro”, Bahia apud DEL PRIORE, M. 
Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI JR., R. Um olhar sobre as 

festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 (adaptado). 
 
Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do Congo 
evidencia um processo de;  
a) exclusão social.    
b) imposição religiosa.    
c) acomodação política.    
d) supressão simbólica.    
e) ressignificação cultural.    
   
707. (ENEM 2016)   
TEXTO I 
 

 
 
 
TEXTO II 
Os santos tornaram-se grandes aliados da Igreja para atrair novos devotos, 
pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical. Contando e estimulando o 
conhecimento sobre a vida dos santos, a Igreja transmitia aos fiéis os 
ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos 
que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito 
diferentes das que preconizava a fé católica. 
 
OLIVEIRA; A. J. Negra devoção. Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 

20, maio 2007 (adaptado). 
 
 

Posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contato 
com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram 
desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica para;  
a) reduzir o poder das confrarias.    
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b) cristianizar a população afro-brasileira.    
c) espoliar recursos materiais dos cativos.    
d) recrutar libertos para seu corpo eclesiástico.    
e) atender a demanda popular por padroeiros locais.    
   
708. (ENEM 2016)  
 O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de 
contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era 
subjacente não tocou somente na condição, ou no instrumento, da integração 
subordinada das colônias no império luso. Dessa feita, ao contrário do que se 
deu nas Minas Gerais (1789), a sedição avançou sobre a sua decorrência. 

 

JANCSÓ, I.; PIMENTA, J. P. Peças de um mosaico. In: MOTA, C. G. (Org.). 
Viagem Incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 

2000. 
 
 
A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão 
de  
a) eliminar a hierarquia militar.    
b) abolir a escravidão africana.    
c) anular o domínio metropolitano.    
d) suprimir a propriedade fundiária.    
e) extinguir o absolutismo monárquico.    
   
709. (ENEM 2014)  
 O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como 
agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, 
deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na 
medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da 
liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os 
padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça 
desenfreada dos colonos. 
 

CALDEIRA, J. A nação mercantilista. São Paulo: Editora 34, 1999 (adaptado). 
 
Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas 
ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena 
foi mediada pela  
a) demarcação do território indígena.    
b) manutenção da organização familiar.    
c) valorização dos líderes religiosos indígenas.    
d) preservação do costume das moradias coletivas.    
e) comunicação pela língua geral baseada no tupi.    
   
710. (ENEM 2012)   
Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um 
modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em 
toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em um 
engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 
entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez 
para a esponja em que lhe deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite 
sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os 
vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 
Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, 
os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa 
imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de 

martírio. 
 

VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado). 
 
O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a 
Paixão de Cristo e  
a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros.    
b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana.    
c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.    
d) o papel dos senhores na administração dos engenhos.    
e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar.    
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711. (ENEM 2012)   
A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito 
ver, que nunca índio fez grande confiança de branco e, se isto sucede com os 
que estão já civilizados, como não sucederá o mesmo com esses que estão 
ainda brutos. 
 

NORONHA, M. Carta a J. Caldeira Brant. 2 jan. 1751. Apud CHAIM, M. M. 
Aldeamentos indígenas (Goiás: 1749-1811). São Paulo: Nobel, Brasília: INL, 

1983 (adaptado). 
 
Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por 
D. Marcos de Noronha, que atendeu às diretrizes da política indigenista 
pombalina que incentivava a criação de aldeamentos em função  
a) das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores, que 
ameaçavam a produção de ouro nas regiões mineradoras.    
b) da propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores, 
que dizimaram boa parte da população indígena.    
c) do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, o 
que garantiu a sua supremacia na administração colonial.    
d) da política racista da Coroa Portuguesa, contrária à miscigenação, que 
organizava a sociedade em uma hierarquia dominada pelos brancos.    
e) da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, 
objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular.    
   
712. (ENEM 2012) 
  Próximo da Igreja dedicada a São Gonçalo nos deparamos com uma 
impressionante multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viram 
o Vice-Rei, cercaram-no e o obrigaram a dançar e pular, exercício violento e 
pouco apropriado tanto para sua idade quanto posição. Tivemos nós mesmos 
que entrar na dança, por bem ou por mal, e não deixou de ser interessante 
ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e 
pular misturados, e a gritar a plenos pulmões “Viva São Gonçalo do 
Amarante”. 
 
BARBINAIS, Le Gentil. Noveau Voyage autour du monde. Apud: TINHORÃO, J. 

R. As festas no Brasil Colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000 (adaptado). 
 
O viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa ocorrida 
em Salvador, em 1717, demonstra dificuldade em entendê-la, porque, como 
outras manifestações religiosas do período colonial, ela  
a) seguia os preceitos advindos da hierarquia católica romana.    
b) demarcava a submissão do povo à autoridade constituída.    
c) definia o pertencimento dos padres às camadas populares.    

d) afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção.    
e) harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores.    
   
713. (ENEM 2012)   
Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos 
europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta 
descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também 
a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 
africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em 
perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. 
 

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. 
Revista USP, n.º 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado). 

 
Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes 
da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a  
a) formação de uma identidade cultural afro-brasileira.    
b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.    
c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.    
d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia.    
e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas.    
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714. (ENEM 2011)  
 O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no 
século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das 
Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua procura foi aumentando. Nessa época 
passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no 
sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, 
chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. 
 

CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: 
Atual, 1996. 

 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto 
escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de  
a) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.    
b) os árabes serem aliados históricos dos portugueses.    
c) a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente.    
d) as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto.    
e) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante.    
   
715. (ENEM 2010) 
  Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do 
Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de "tropa" que, no passado, se referia 
ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do 
século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O 
tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a 
exploração de ouro em Minas Gerais e, mais tarde, em Goiás. A extração de 
pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as 
novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e 
produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, 
feijão preto, farinha, pimenta-do-reino, café, fubá e coité (um molho de 
vinagre com fruto cáustico espremido). 
Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de 
carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão 
tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque 
era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. 
 

Disponível em http://www.tribunadoplanalto.com.br. 
Acesso em: 27 nov. 2008. 

 
A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à  
a) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas.    
b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas 

regiões das minas.    
c) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e 

mercadoria.    
d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de 

alimentos.    
e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do 

ouro.    
 
 
   
716. (ENEM 2009)  

 Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase 

íntima, que diz respeito apenas à família. A menos, é claro, que se trate de 

uma personalidade conhecida. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para um 

historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para 

que se compreenda, por exemplo, a vida política das sociedades. 

No que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos,  

a) na Grécia Antiga, as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas, porque o 
mais importante era a democracia experimentada pelos vivos.    

b) na Idade Média, a Igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres, 
preocupando-se mais com a salvação da alma.    

c) no Brasil colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela 
observância da hierarquia social.    

d) na época da Reforma, o catolicismo condenou os excessos de gastos que a 
burguesia fazia para sepultar seus mortos.    

e) no período posterior à Revolução Francesa, devido as grandes perturbações 
sociais, abandona-se a prática do luto.    
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717. (ENEM 2009)   

 

 

As terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e 

Espanha. De acordo com esses tratados, identificados no mapa, conclui-se 

que  

a) Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha o controle da foz do rio 
Amazonas.    
b) o Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como limite físico da América 
portuguesa.    
c) o Tratado de Madri reconheceu a expansão portuguesa além da linha de 
Tordesilhas.    
d) Portugal, pelo Tratado de San Ildefonso, perdia territórios na América em 
relação ao de Tordesilhas.    
e) o Tratado de Madri criou a divisão administrativa da América Portuguesa 
em Vice-Reinos Oriental e Ocidental.    
   
718. (ENEM 2009) 

  No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia 

Nóbrega à Inquisição. Segundo o depoimento, esta lhe dava “uns pós não 

sabe de quê, e outros pós de osso de finado, os quais pós ela confessante deu 

a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem-

casados, e que todas estas coisas fez tendo-lhe dito a dita Antônia e ensinado 

que eram coisas diabólicas e que os diabos lha ensinaram”. 

ARAÚJO, E. O teatro dos vícios. Transgressão e transigência na sociedade 

urbana colonial. Brasília: UnB/José Olympio, 1997. 

 

Do ponto de vista da Inquisição,  

a) o problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação, que 
acabava por enganar o enfeitiçado.    
b) o diabo era um concorrente poderoso da autoridade da Igreja e somente a 
justiça do fogo poderia eliminá-lo.    
c) os ingredientes em decomposição das poções mágicas eram condenados 
porque afetavam a saúde da população.    
d) as feiticeiras representavam séria ameaça à sociedade, pois eram 
perceptíveis suas tendências feministas.    
e) os cristãos deviam preservar a instituição do casamento recorrendo 
exclusivamente aos ensinamentos da Igreja.    
   
719. (ENEM 2006)   
No princípio do século XVII, era bem insignificante e quase miserável a Vila de 
São Paulo. João de Laet davalhe 200 habitantes, entre portugueses e 
mestiços, em 100 casas; a Câmara, em 1606, informava que eram 190 os 
moradores, dos quais 65 andavam homiziados*. 
 
*homiziados: escondidos da justiça 
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Nelson Werneck Sodré. Formação histórica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 
1964 

 
Na época da invasão holandesa, Olinda era a capital e a cidade mais rica de 
Pernambuco. Cerca de 10% da população, calculada em aproximadamente 
2.000 pessoas, dedicavam-se ao comércio, com o qual muita gente fazia 
fortuna. Cronistas da época afirmavam que os habitantes ricos de Olinda 
viviam no maior luxo. 
 

 Hildegard Féist. Pequena história do Brasil holandês. São Paulo: 
Moderna, 1998 (com adaptações). 

 

Os textos apresentados retratam, respectivamente, São Paulo e Olinda no 
início do século XVII, quando Olinda era maior e mais rica. São Paulo é, 
atualmente, a maior metrópole brasileira e uma das maiores do planeta. Essa 
mudança deveu-se, essencialmente, ao seguinte fator econômico:  
a) maior desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar no planalto de 

Piratininga do que na Zona da Mata Nordestina.    
b) atraso no desenvolvimento econômico da região de Olinda e Recife, 

associado à escravidão, inexistente em São Paulo.    
c) avanço da construção naval em São Paulo, favorecido pelo comércio dessa 

cidade com as Índias.    
d) desenvolvimento sucessivo da economia mineradora, cafeicultora e 

industrial no Sudeste.    
e) destruição do sistema produtivo de algodão em Pernambuco quando da 

ocupação holandesa.    

 

PRIMEIRO REINADO 

 
720. (ENEM 2016)   
A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio 
laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural 
foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição 
interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. 
PADUA, J. A. Um sopro de destruição: pensamento político e crítica ambiental 
no Brasil escravista (1786-1888). Rio de Janeiro: Zahar, 2002 (adaptado). 
 
 
Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos XVIII e 
XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como  
a) ferramenta essencial para o avanço da nação.    
b) dádiva divina para o desenvolvimento industrial.    
c) paisagem privilegiada para a valorização fundiária.    
d) limitação topográfica para a promoção da urbanização.    
e) obstáculo climático para o estabelecimento da civilização.    
 
721. (ENEM 2013)   
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As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, procuram transmitir 
determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus 
contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente  
a) Habilidade militar — riqueza pessoal.    
b) Liderança popular — estabilidade política.    
c) Instabilidade econômica — herança europeia.    
d) Isolamento político — centralização do poder.    
e) Nacionalismo exacerbado — inovação administrativa.    
   
722. (ENEM 2012)   
Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido 

com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a 
favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na 
cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que 
ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os 
“brasileiros” apagavam as fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas 
iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. 
 

VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2008 (adaptado). 

 
Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da 
tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro revela  
a) estímulos ao racismo.    
b) apoio ao xenofobismo.    
c) críticas ao federalismo.    
d) repúdio ao republicanismo.    
e) questionamentos ao autoritarismo.    
   
723. (ENEM 2011)  
 Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais: 
 
I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendam os 
casados, e Oficiais militares que forem maiores de vinte e um anos, os 
Bacharéis Formados e Clérigos de Ordens Sacras. 
IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral. 
V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, 
indústria, comércio ou empregos. 
 

Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível em: 
https://legislação.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 

 
A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de 
sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos 
“cidadãos brasileiros” com o objetivo de garantir  
a) o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira.    
b) a ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres.    
c) a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste 
brasileiro.    
d) o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e 
comerciantes.    
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e) a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-
administrativas.    

   
724. (ENEM 2011)   
No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o 
descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na 
Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses planos 
demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a 
compreender: as ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa 
sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam 
inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. 
 

MAXWELL. K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M.N. 
(coord.) 

O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986. 
 
O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças 
populares da Conjuração Baiana (1798) levaram setores da elite colonial 
brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da 
Independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de  
a) instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação 

controlada dos afro-brasileiros e inibindo novas rebeliões de negros.    
b) atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a 

inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação.    
c) firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de 

mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta inicialmente.    
d) impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que 

terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação.    
e) rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente 

o Príncipe Regente, instalando um governo conservador para controlar o 
povo.    

 
 
725. (ENEM 2013)  
 A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito 
menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por 
uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, 
talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa 
revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e não em 
fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se 
há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
 

NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São 
Paulo: Publifolha 2000 (adaptado). 

 
No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria 
ocorrer o fim da escravidão no Brasil, no qual  
a) copiava o modelo haitiano de emancipação negra.    
b) incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais.    
c) optava pela via legalista de libertação.    
d) priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores.    
e) antecipava a libertação paternalista dos cativos.    
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726. (ENEM 2007)   

 

Considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura 
no Brasil, assinale a opção correta.  
a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as 
correntes políticas do país.    
b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos 
serviços das crianças nascidas em cativeiro.    
c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela 
libertação dos cativos mais velhos.    
d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo 
abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil.    
e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós bloqueou a 
formulação de novas leis antiescravidão no Brasil.    
 
727. (ENEM 1999)   
Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, 
contornando praças. As chaminés principiavam a fumar, deslizavam as 
carrocinhas multicores dos padeiros; as vacas de leite caminhavam como seu 
passo vagaroso, parando à porta dos fregueses, tilintando o chocalho; os 
quiosques vendiam café a homens de jaqueta e chapéu desabado; cruzavam-
se na rua os libertinos retardios com os operários que se levantavam para a 
obrigação; ouvia-se o ruído estalado dos carros de água, o rodar monótono 
dos bondes. 
 

 (AZEVEDO, Aluísio de. Casa de Pensão. São Paulo: Martins, 1973) 
 

O trecho, retirado de romance escrito em 1884, descreve o cotidiano de uma 
cidade, no seguinte contexto:  
a) a convivência entre elementos de uma economia agrária e os de uma 
economia industrial indicam o início da industrialização no Brasil, no século 
XIX.    
b) desde o século XVIII, a principal atividade da economia brasileira era 
industrial, como se observa no cotidiano descrito.    
c) apesar de a industrialização Ter-se iniciado no século XIX, ela continuou a 
ser uma atividade pouco desenvolvida no Brasil.    
d) apesar da industrialização, muitos operários levantavam cedo, porque iam 
diariamente para o campo desenvolver atividades rurais.    
e) a vida urbana, caracterizada pelo cotidiano apresentado no texto, ignora a 
industrialização existente na época.    
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PERÍODO REGENCIAL 

 
728. (ENEM 2010)   
Após a abdicação de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por 
inúmeras crises: as diversas forças políticas lutavam pelo poder e as 
reivindicações populares eram por melhores condições de vida e pelo direito de 
participação na vida política do país. Os conflitos representavam também o 
protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a 
expansão da cultura cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos 
"barões do café", para o qual era fundamental a manutenção da escravidão e 
do tráfico negreiro. 
O contexto do Período Regencial foi marcado  
a) por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia.    
b) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central.    
c) pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores 

condições de vida.    
d) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social 

dos "barões do café".    
e) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o 

reforço de velhas realidades sociais.    

 

SEGUNDO REINADO 

 
729. (ENEM 2015)   

 
 
Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco 
mais de uma década após o Golpe da Maioridade. Considerando o contexto 
histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, 
essas imagens representavam um  
a) jovem maduro que agiria de forma irresponsável.    
b) imperador adulto que governaria segundo as leis.    
c) líder guerreiro que comandaria as vitórias militares.    
d) soberano religioso que acataria a autoridade papal.    
e) monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo.    
 
730. (ENEM 2015) 
  TEXTO I 
 
Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação 
à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, 
por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da lei de 
1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a 
extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da 
legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. 
 

ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no 
Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 (adaptado). 
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TEXTO II 
 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de 
Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos 
numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não 
se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 
habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de 
cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser 
encontrados em toda parte. 
 

CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da 
escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

 
 
Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que 
complementa os argumentos apresentados no Texto II é o(a)  
a) variedade das estratégias de resistência dos cativos.    
b) controle jurídico exercido pelos proprietários.    
c) inovação social representada pela lei.    
d) ineficácia prática da libertação.    
e) significado político da Abolição.   
  
731. (ENEM 2014)   

 
 
De volta do Paraguai  
Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em 
defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu 
país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade!... 

AGOSTINI. “A vida fluminense”, ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. In: LEMOS, R. 
(Org). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-2001). Rio de 

Janeiro: Letras & Expressões, 2001 (adaptado). 
 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos “Voluntários 
da Pátria” que lutaram na Guerra do Paraguai (1864-1870), evidenciada na  
a) negação da cidadania aos familiares cativos.    
b) concessão de alforrias aos militares escravos.    
c) perseguição dos escravistas aos soldados negros.    
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d) punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente.    
e) suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados.    
   
732. (ENEM 2008)  
 O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à 
abolição da escravatura com as seguintes palavras: "Cinco ações ou concursos 
diferentes cooperaram para o resultado final: 10) o espírito daqueles que 
criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que a faziam 
valer por meio do Parlamento, dos "meetings" [reuniões públicas], da 
imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais; 20) a ação coercitiva 
dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da 
escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores; 30) a ação 

complementar dos próprios proprietários, que, à medida que o movimento se 
precipitava, iam libertando em massa as suas 'fábricas'; 40) a ação da política 
dos estadistas, representando as concessões do governo; 50) a ação da família 
imperial." 
 

 Joaquim Nabuco. Minha formação. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 
144 (com adaptações). 

 
Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi o 
resultado de uma luta  
a) de ideias, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio 

de proprietários que libertavam seus escravos, de estadistas e da ação da 
família imperial.    

b) de classes, associada a ações contra a organização escravista, que foi 
seguida pela ajuda de proprietários que substituíam os escravos por 
assalariados, o que provocou a adesão de estadistas e, posteriormente, 
ações republicanas.     

c) partidária, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio 
de proprietários que mudavam seu foco de investimento e da ação da 
família imperial.    

d) política, associada a ações contra a organização escravista, sabotada por 
proprietários que buscavam manter o escravismo, por estadistas e pela 
ação republicana contra a realeza.    

e) religiosa, associada a ações contra a organização escravista, que fora 
apoiada por proprietários que haviam substituído os seus escravos por 
imigrantes, o que resultou na adesão de estadistas republicanos na luta 
contra a realeza.    

 

REPÚBLICA VELHA 

 
733. (ENEM 2015)  
 TEXTO I 
 
Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o 
esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, 
caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que 
todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma 
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. 
 

CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. 
 
 
TEXTO II 
 
Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos 
sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando 
uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e 
magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram 
com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a 
sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos 
meses, naquele recanto do território nacional. 
 

SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902. 
 
 
Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações 
que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, 
cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto 
da  
a) manipulação e incompetência.    
b) ignorância e solidariedade.    
c) hesitação e obstinação.    
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d) esperança e valentia.    
e) bravura e loucura.    
   
734. (ENEM 2016)   
O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os 
proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do 
Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, 
então, um sistema político nacional, com base em barganhas entre o governo 
e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado 
de polícia ate a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, 
sobretudo na forma de voto. 
 

CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de história política. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 1998 (adaptado). 

 
 
No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas 
baseavam-se na  
a) coação das milícias locais.    
b) estagnação da dinâmica urbana.    
c) valorização do proselitismo partidário.    
d) disseminação de práticas clientelistas.    
e) centralização de decisões administrativas.    
   
735. (ENEM 2013)   
Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos 
advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou “a política dos 
governadores”. Em círculos concêntricos esse sistema vem cumular no próprio 
poder central que é o sol do nosso sistema. 

PRADO, P. Retrato do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1972. 
 
A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime 
republicano brasileiro durante as três primeiras décadas do século XX e 
fortaleceu o(a)  
a) poder militar, enquanto fiador da ordem econômica.    
b) presidencialismo, com o objetivo de limitar o poder dos coronéis.    
c) domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa.    
d) intervenção nos estados, autorizada pelas normas constitucionais.    
e) isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais.    
 
736. (ENEM 2011)   
 

A 

imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na 
primeira década do século XX, que integraram a Revolta da Vacina. 
Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela  
a) a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização 
urbana autoritária.    
b) a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a 
erradicação das epidemias.    
c) a garantia do processo democrático instaurado com a República, através da 
defesa da liberdade de expressão da população.    
d) o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a 
população em geral.    
e) o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população 
em vez de privilegiar a elite.    
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ERA VARGAS 

 
737. (ENEM 2016)   
A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa, em que 
cada elemento se ajusta aos demais. A Justiça do Trabalho é apenas uma das 
peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na 
composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da 
montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa 
característica. Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só 
vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 1937. 
 
ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo. In: PANDOLFI, D. 

(Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. 
 
 
A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve 
por objetivo  
a) legitimar os protestos fabris.    
b) ordenar os conflitos laborais.    
c) oficializar os sindicatos plurais.    
d) assegurar os princípios liberais.     
e) unificar os salários profissionais.    
   
738. (ENEM 2015)  
 A Justiça Eleitoral foi criada em 1932, como parte de uma ampla reforma no 
processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um 
grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem o aval de um 
órgão teoricamente imune à influência dos mandatários. 

TAYLOR, M. Justiça Eleitoral. In: AVRITZER, L.; ANASTASIA, F. Reforma 
política no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado). 

 
 
Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o 
seguinte papel:  
a) Implementou o voto direto para presidente.    
b) Combateu as fraudes sistemáticas nas apurações.    
c) Alterou as regras para as candidaturas na ditadura.    
d) Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa.    
e) Expandiu a participação com o fim do critério censitário.    
   

739. (ENEM 2015)   
Bandeira do Brasil, és hoje a única. Hasteada a esta hora em todo o território 
nacional, única e só, não há lugar no coração do Brasil para outras flâmulas, 
outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do 
Brasil e decretaram desta vez com determinação de não consentir que a 
discórdia volte novamente a dividi-lo! 
 

Discurso do Ministro da Justiça Francisco Campos na cerimônia da festa da 
bandeira, em novembro de 1937. Apud OLIVEN, G. R. A parte e o todo: a 

diversidade cultural do Brasil Nação. Petrópolis: Vozes, 1992. 
 
 
O discurso proferido em uma celebração em que as bandeiras estaduais eram 
queimadas diante da bandeira nacional revela o pacto nacional proposto pelo 
Estado Novo, que se associa à  
a) supressão das diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil, 

priorizando as regiões estaduais carentes.    
b) orientação do regime quanto ao reforço do federalismo, espelhando-se na 

experiência política norte-americana.    
c) adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contenção dos 

interesses regionais dispersivos.    
d) propagação de uma cultura política avessa aos ritos cívicos, cultivados pela 

cultura regional brasileira.    
e) defesa da unidade do território nacional, ameaçado por movimentos 

separatistas contrários à política varguista.    
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740. (ENEM 2013)   

 
 
Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito 
pelas mulheres, relacionado com a  
a) redivisão do trabalho doméstico.    
b) liberdade de orientação sexual.    
c) garantia da equiparação salarial.    
d) aprovação do direito ao divórcio.    
e) obtenção da participação eleitoral.    
   
741. (ENEM 2012)  
 O que o projeto governamental tem em vista é poupar à Nação o prejuízo 
irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu 
patrimônio. Grande parte das obras de arte até mais valiosas e dos bens de 
maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, têm 
desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típicas e as 
relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e 
sim um patrimônio comum de todos os povos. 
 

ANDRADE, R. M. F. Defesa do patrimônio artístico e histórico. O Jornal, 30 
out. 1936. In: ALVES FILHO, I. Brasil, 500 anos em documentos. Rio de 

Janeiro: Mauad, 1999 (adaptado). 
 
A criação no Brasil do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 
(SPHAN), em 1937, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que 
visavam  
a) submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos 
públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo.    

b) transferir para a iniciativa privada a responsabilidade de preservação do 
patrimônio nacional, por meio de leis de incentivo fiscal.    
c) definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade 
brasileira, de acordo com o interesse público.    
d) resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional, por 
meio de políticas públicas preservacionistas.    
e) determinar as responsabilidades pela destruição do patrimônio nacional, de 
acordo com a legislação brasileira.    
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742. (ENEM 2012)   

 
 
Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz 
apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. 
Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo 
revolucionário  
a) à experiência francesa, expressa no chamado à luta contra a ditadura.    
b) aos ideais republicanos, indicados no destaque à bandeira paulista.    
c) ao protagonismo das Forças Armadas, representadas pelo militar que 

empunha a bandeira.    
d) ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano.    
e) ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua 

figura no cartaz.    
   
743. (ENEM 2012)  
 Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um 
instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Não se 
limitou a um sindicalismo puramente “operário”, que conduziria certamente a 
luta contra o “patrão”, como aconteceu com outros povos. 
 
FALCÃO, W. Cartas sindicais. In: Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. Rio de Janeiro, 10 (85), set. 1941 (adaptado). 
 
Nesse documento oficial, à época do Estado Novo (1937-1945), é apresentada 
uma concepção de organização sindical que  
a) elimina os conflitos no ambiente das fábricas.    
b) limita os direitos associativos do segmento patronal.    
c) orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões.    
d) proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país.    
e) desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora.    
   
744. (ENEM 2011) 
  É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que 
não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que 

“o povo assistiu àquilo bestializado”. Essa versão foi relida pelos enaltecedores 
da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas 
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realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula 
implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. 
 

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no 
final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 (adaptado). 

 
O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a 
Proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus 
momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 
procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque 
esta era uma maneira de  
a) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas.    
b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia.    
c) criticar a política educacional adotada durante a República Velha.    
d) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao 
poder.    
e) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação.    
   
745. (ENEM 2009)  

 A partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado Novo, o Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio 

Nacional semanalmente, por dez minutos, no programa “Hora do Brasil”. O 

objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das 

inovações na legislação de proteção ao trabalho. 

GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: IUPERJ / Vértice. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988 (adaptado). 

 

Os programas “Hora do Brasil” contribuíram para  

a) conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram 
conquistados por seu esforço, após anos de lutas sindicais.    
b) promover a autonomia dos grupos sociais, por meio de uma linguagem 
simples e de fácil entendimento.    
c) estimular os movimentos grevistas, que reivindicavam um aprofundamento 
dos direitos trabalhistas.    
d) consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas.    
e) aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados 
pelas palavras do ministro.    
   
746. (ENEM 1998) 
  A figura de Getúlio Vargas, como personagem histórica, é bastante 
polêmica, devido à complexidade e à magnitude de suas ações como 
presidente do Brasil durante um longo período de quinze anos (1930-1945). 
Foram anos de grandes e importantes mudanças para o país e para o mundo. 
Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples fato de este 
período ser conhecido no Brasil como a "Era Vargas". 
 
Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por todos. Se muitos o 
consideram como um fervoroso nacionalista, um progressista ativo e o "Pai 
dos Pobres", existem outros tantos que o definem como ditador oportunista, 
um intervencionista e amigo das elites. 

Considerando as colocações apresentadas, responda à questão seguinte, 
assinalando a alternativa correta: 
 
Provavelmente você percebeu que as duas opiniões sobre Vargas são opostas, 
defendendo valores praticamente antagônicos. As diferentes interpretações do 
papel de uma personalidade histórica podem ser explicadas, conforme uma 
das opções a seguir. Assinale-a.  
a) Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que a permanência no 
poder depende de ideias coerentes e de uma política contínua.    
b) O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca 
teve uma orientação ideológica favorável aos regimes politicamente fechados 
e só tomou medidas duras forçado pelas circunstâncias.    
c) Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas da forma que serve 
melhor aos seus interesses, pois ele foi um governante apático e fraco - um 
verdadeiro marionete nas mãos das elites da época.    
d) O grupo que defende Vargas como um autêntico nacionalista está 
totalmente enganado. Poucas medidas nacionalizantes foram tomadas para 
iludir os brasileiros, devido à política populista do varguismo, e ele fazia tudo 
para agradar aos grupos estrangeiros.    
e) Os dois grupos estão errados, por assumirem características parciais, e às 
vezes conjunturais, como sendo posturas definitivas e absolutas.    
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GOVERNOS POPULISTAS 

 
747. (ENEM 2016)   

 
 
No anúncio, há referências a algumas das transformações ocorridas no Brasil 
nos anos 1950 e 1960. No entanto, tais referências omitem transformações 
que impactaram segmentos da população, como a  
a) exaltação da tradição colonial.    
b) redução da influência estrangeira.    
c) ampliação da imigração internacional.    
d) intensificação da desigualdade regional.     
e) desconcentração da produção industrial.    
   
748. (ENEM 2010) 
  Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente 
anteriores ao golpe militar de 1964. A diminuição da oferta de empregos e a 
desvalorização dos salários, provocadas pela inflação, levaram a uma intensa 

mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias 
categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. “Dessa vez, as 
classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras” do modelo 
econômico juscelinista. 
 

MENDONÇA, S. R. A industrialização Brasileira. São Paulo: Moderna, 2002 
(adaptado) 

 
Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 1960 
decorreram principalmente  
a) da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart.    
b) das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista.    
c) do poder político adquirido pelos sindicatos populistas.    

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/História 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

358 

d) da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves.    
e) da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista.    
   
749. (ENEM 2009)   

A mais profunda objeção que se faz à ideia da criação de uma cidade, como 

Brasília, é que o seu desenvolvimento não poderá jamais ser natural. É uma 

objeção muito séria, pois provém de uma concepção de vida fundamental: a 

de que a atividade social e cultural não pode ser uma construção. Esquecem-

se, porém, aqueles que fazem tal crítica, que o Brasil, como praticamente 

toda a América, é criação do homem ocidental. 

PEDROSA, M. Utopia: obra de arte. Vis – Revista do Programa de Pós-

graduação em Arte (UnB), Vol. 5, n. 1, 2006 (adaptado). 

As ideias apontadas no texto estão em oposição, porque  

a) a cultura dos povos é reduzida a exemplos esquemáticos que não 
encontram respaldo na história do Brasil ou da América.    
b) as cidades, na primeira afirmação, têm um papel mais fraco na vida social, 
enquanto a América é mostrada como um exemplo a ser evitado.    
c) a objeção inicial, de que as cidades não podem ser inventadas, é negada 
logo em seguida pelo exemplo utópico da colonização da América.    
d) a concepção fundamental da primeira afirmação defende a construção de 
cidades e a segunda mostra, historicamente, que essa estratégia acarretou 
sérios problemas.    
e) a primeira entende que as cidades devem ser organismos vivos, que 
nascem de forma espontânea, e a segunda mostra que há exemplos históricos 
que demonstram o contrário.    
 

 

DITADURA MILITAR 

 
750. (ENEM 2016) 
  Batizado por Tancredo Neves de “Nova República”, o período que marca o 
reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia ainda não 
completou seu quinto ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a 
tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do Plano Cruzado, conheceu as 
depressões da inflação e das ameaças da hiperinflação e desembocou na 
movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 
29 anos. 
 

O álbum dos presidentes: a história vista pelo JB. Jornal do Brasil. 15 nov. 
1989. 

 
 
O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à 
conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na  
a) representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo.    
b) detenção de lideranças populares por crimes de subversão.    
c) presença de políticos com trajetórias no regime autoritário.     
d) prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais.    
e) estabilidade da economia com o congelamento anual de preços.    
   
751. (ENEM 2016)   
A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das 
ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas 
de 1960 e 1980. Depois do Brasil (e do Paraguai de Stroessner), foi a vez da 
Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971), Uruguai e Chile (1973) e Argentina 
(novamente, em 1976). Em todos os casos se instalaram ditaduras civil-
militares (em menor ou maior medida) com base na Doutrina de Segurança 
Nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, 
a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças 
Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. 
 

PADRÓS, E. S. et al. Ditadura de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul 
(1964-1985): história e memória. Porto Alegre: Corag, 2009 (adaptado). 

 
 
Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha 
como objetivo coordenar a  
a) modificação de limites territoriais.    
b) sobrevivência de oficiais exilados.    
c) interferência de potências mundiais.    
d) repressão de ativistas oposicionistas.    
e) implantação de governos nacionalistas.    
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752. (ENEM 2015)   

 
 
No período de 1964 a 1985, a estratégia do Regime Militar abordada na charge 
foi caracterizada pela  
a) priorização da segurança nacional.    
b) captação de financiamentos estrangeiros.    
c) execução de cortes nos gastos públicos.    
d) nacionalização de empresas multinacionais.    
e) promoção de políticas de distribuição de renda.    
   
753. (ENEM 2014)   
TEXTO l 
 
O presidente do jornal de maior circulação do país destacava também os 
avanços econômicos obtidos naqueles vinte anos, mas, ao justificar sua adesão 
aos militares em 1964, deixava clara sua crença de que a intervenção fora 
imprescindível para a manutenção da democracia.  

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado). 
 
TEXTO II  
 
Nada pode ser colocado em compensação à perda das liberdades individuais. 
Não existe nada de bom quando se aceita uma solução autoritária.  

FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível em: 
www.brasilrecente.com. Acesso em: 4 abr. 2014 (adaptado). 

 
Embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-
militar de 1964 divergem ao focarem, respectivamente:  
a) Razões de Estado – Soberania popular.    
b) Ordenação da Nação – Prerrogativas religiosas.    
c) Imposição das Forças Armadas – Deveres sociais.    
d) Normatização do Poder Judiciário – Regras morais.    
e) Contestação do sistema de governo – Tradições culturais.    
   

754. (ENEM 2014) 
  A Comissão Nacional da Verdade (CNV) reuniu representantes de comissões 
estaduais e de várias instituições para apresentar um balanço dos trabalhos 
feitos e assinar termos de cooperação com quatro organizações. O 
coordenador da CNV estima que, até o momento, a comissão examinou, “por 
baixo”, cerca de 30 milhões de páginas de documentos e fez centenas de 
entrevistas. 

Disponível em: www.jb.com.br. Acesso em: 2 mar. 2013 (adaptado). 
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A notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos 
movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. 
O objetivo dessa iniciativa é  
a) anular a anistia concedida aos chefes militares.    
b) rever as condenações judiciais aos presos políticos.    
c) perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas.    
d) comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas.    
e) esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos.    
   
755. (ENEM 2013)   

 
 

A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de Finados de 
1965. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela a  
a) extinção dos partidos nanicos.    
b) retomada dos partidos estaduais.    
c) adoção do bipartidarismo regulado.    
d) superação do fisiologismo tradicional.    
e) valorização da representação parlamentar.    
   
756. (ENEM 2006)   
Os textos a seguir foram extraídos de duas crônicas publicadas no ano em 
que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial de futebol. 
 
 O General Médici falou em consistência moral. Sem isso, talvez a 
vitória nos escapasse, pois a disciplina consciente, livremente aceita, é vital 
na preparação espartana para o rude teste do campeonato. Os brasileiros 
portaram-se não apenas como técnicos ou profissionais, mas como 
brasileiros, como cidadãos deste grande país, cônscios de seu papel de 
representantes de seu povo. Foi a própria afirmação do valor do homem 
brasileiro, como salientou bem o presidente da República. Que o chefe do 
governo aproveite essa pausa, esse minuto de euforia e de efusão patriótica, 
para meditar sobre a situação do país. (...) A realidade do Brasil é a explosão 
patriótica do povo ante a vitória na Copa. 
 

 Danton Jobim. Última Hora, 23/6/1970 (com adaptações). 
  
 O que explodiu mesmo foi a alma, foi a paixão do povo: uma 
explosão incomparável de alegria, de entusiasmo, de orgulho. (...) Debruçado 
em minha varanda de Ipanema, [um velho amigo] perguntava: - Será que 
algum terrorista se aproveitou do delírio coletivo para adiantar um plano seu 
qualquer, agindo com frieza e precisão? Será que, de outro lado, algum 
carrasco policial teve ânimo para voltar a torturar sua vítima logo que o 
alemão apitou o fim do jogo? 
 

 Rubem Braga. Última Hora, 25/6/1970 (com adaptações). 
 
Avalie as seguintes afirmações a respeito dos dois textos e do período 
histórico em que foram escritos. 
 
I. Para os dois autores, a conquista do tricampeonato mundial de futebol 
provocou uma explosão de alegria popular. 
II. Os dois textos salientam o momento político que o país atravessava ao 
mesmo tempo em que conquistava o tricampeonato. 
III. À época da conquista do tricampeonato mundial de futebol, o Brasil vivia 
sob regime militar, que, embora politicamente autoritário, não chegou a fazer 
uso de métodos violentos contra seus opositores. 
 

É correto apenas o que se afirma em  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.    
e) II e III.    
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NOVA REPÚBLICA 

 
757. (ENEM PPL 2015)   

 
 
Na imagem, encontram-se referências a um momento de intensa agitação 
estudantil no país. Tal mobilização se explica pela  
a) divulgação de denúncias de corrupção envolvendo o presidente da 

República.    
b) criminalização dos movimentos sociais realizada pelo Governo Federal.    
c) adoção do arrocho salarial implementada pelo Ministério da Fazenda.    
d) compra de apoio político promovida pelo Poder Executivo.    
e) violência da repressão estatal atribuída às Forças Armadas.    
 
 

758. (ENEM 2011)   

 
 
O movimento representado na imagem, do início dos anos de 1990, arrebatou 
milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um 
forte sentimento cívico,  
a) aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha Diretas Já.    
b) manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da Lei da 

Ficha Limpa.    
c) engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas 

manifestações.    
d) espelhou-se no movimento estudantil de 1968 e protagonizou ações 

revolucionárias armadas.    
e) tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou processo de impeachment do 

então presidente Collor.    
 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/História 

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

362 

 

 

HISTÓRIA GERAL 

IDADE MÉDIA 

 
759. (ENEM 2015)   

 
 
Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que 
expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem 
um calendário medieval (1460-1475) e cada uma delas representa um mês, 
de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma 
concepção de tempo  
a) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno.    
b) humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do 
trabalhador.    
c) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho.    
d) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do 
ano.    
e) romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade.    
   
760. (ENEM 2015)  
 A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três: uns 
oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que 
coexistem não suportam ser separadas; os serviços prestados por uma são a 
condição das obras das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de 
aliviar o conjunto... Assim a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. 
 

ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos 
medievais. Lisboa: Sá da Costa, 1981. 
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A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi produzida durante a Idade 
Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão 
indicados, respectivamente, em:  
a) Justificar a dominação estamental / revoltas camponesas.    
b) Subverter a hierarquia social / centralização monárquica.    
c) Impedir a igualdade jurídica / revoluções burguesas.    
d) Controlar a exploração econômica / unificação monetária.    
e) Questionar a ordem divina / Reforma Católica.    
   
761. (ENEM 2014)  
 Sou uma pobre e velha mulher, 
Muito ignorante, que nem sabe ler. 

Mostraram-me na igreja da minha terra 
Um Paraíso com harpas pintado 
E o Inferno onde fervem almas danadas, 
Um enche-me de júbilo, o outro me aterra. 
 

VILLON. F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: LTC. 1999. 
 
Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às imagens 
presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram 
usadas com o objetivo de  
a) refinar o gosto dos cristãos.    
b) incorporar ideais heréticos.    
c) educar os fiéis através do olhar.    
d) divulgar a genialidade dos artistas católicos.    
e) valorizar esteticamente os templos religiosos.    
   
762. (ENEM 2009) 

  A Idade Média é um extenso período da História do Ocidente cuja memória é 

construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. 

Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas 

interpretações que dizem mais sobre o contexto histórico em que são 

produzidas do que propriamente sobre o Medievo. 

Um exemplo acerca do que está exposto no texto acima é  

a) a associação que Hitler estabeleceu entre o III Reich e o Sacro Império 
Romano Germânico.    

b) o retorno dos valores cristãos medievais, presentes nos documentos do 
Concílio Vaticano II.    

c) a luta dos negros sul-africanos contra o apartheid inspirada por valores dos 
primeiros cristãos.    

d) o fortalecimento político de Napoleão Bonaparte, que se justificava na 
amplitude de poderes que tivera Carlos Magno.    

e) a tradição heroica da cavalaria medieval, que foi afetada negativamente 
pelas produções cinematográficas de Hollywood.    

   
763. (ENEM 2008)   
A Peste Negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o 
crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente 
para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo di Tura escreveu: "As 
pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas eram jogadas em 
fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-
se mais. E eu enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos (...) E 
morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo." 
 

 Agnolo di Tura. The Plague in Siena: An Italian Chronicle. In: William 
M. Bowsky, The Black Death: a turning point in history? New York: HRW, 1971 

(com adaptações). 
 
O testemunho de Agnolo di Tura, um sobrevivente da Peste Negra que assolou 
a Europa durante parte do século XIV, sugere que  
a) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos.    
b) a Igreja buscou conter o medo, disseminando o saber médico.    
c) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as 

vítimas eram poucas e identificáveis.    
d) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à 

Peste.    
e) o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres 

não serem enterrados.   
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RENASCIMENTO 

 
764. (ENEM 2015)   
No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média – no Ocidente – 
nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções 
comercial e industrial – digamos modestamente artesanal – que ele apareceu, 
como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se 
impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e 
de preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que, 
profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um 
intelectual – esse homem só aparecerá com as cidades. 
 

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2010 

 
 
O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto 
evidencia o(a)  
a) apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.    
b) relação entre desenvolvimento urbano e divisão de trabalho.    
c) importância organizacional das corporações de ofício.    
d) progressiva expansão da educação escolar.    
e) acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.    
   
765. (ENEM 2011)   

Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio 
sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e 
da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, 
tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a 
expressão e o sentimento. 
 

SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 1984. 
 
O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção 
artística, marcada pela constante relação entre  
a) fé e misticismo.    
b) ciência e arte.    
c) cultura e comércio.    
d) política e economia.    
e) astronomia e religião.    
   
766. (ENEM 2001)   
O texto foi extraído da peça "Tróilo e Créssida" de William Shakespeare, 
escrita provavelmente, em 1601. 
  
 "Os próprios céus, os planetas, e este centro 
 reconhecem graus, prioridade, classe, 
 constância, marcha, distância, estação, forma, 
 função e regularidade, sempre iguais; 
 eis porque o glorioso astro Sol 
 está em nobre eminência entronizado 
 e centralizado no meio dos outros, 
 e o seu olhar benfazejo corrige 
 os maus aspectos dos planetas malfazejos, 
 e, qual rei que comanda, ordena 
 sem entraves aos bons e aos maus." 
 (personagem Ulysses, Ato I, cena III). 
 
  SHAKESPEARE, W. Tróilo e Créssida. Porto: Lello & Irmão, 
1948. 
 
A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria  
a) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu.    
b) da reflexão da luz do árabe Alhazen.    
c) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico.    
d) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei.    
e) da gravitação universal do inglês Isaac Newton.    
 
 
 

 
 

http://www.efivest.com/


CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS/História 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

365 

   
767. (ENEM 2001)   
O franciscano Roger Bacon foi condenado, entre 1277 e 1279, por dirigir 
ataques aos teólogos, por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no 
método experimental, e também por introduzir, no ensino, as ideias de 
Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu: "Pode ser que se fabriquem 
máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, 
se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores; que se 
construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de 
animais; que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem (...) bata 
o ar com asas como um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos 
mares e dos rios" 

 
 (apud. BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e 

capitalismo: séculos XV-XVIII. São Paulo: Martins Fontes, 1996, vol. 3). 
 
Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias 
de Roger Bacon  
a) inseriam-se plenamente no espírito da Idade Média ao privilegiarem a 

crença em Deus como o principal meio para antecipar as descobertas da 
humanidade.    

b) estavam em atraso com relação ao seu tempo ao desconsiderarem os 
instrumentos intelectuais oferecidos pela Igreja para o avanço científico da 
humanidade.    

c) opunham-se ao desencadeamento da Primeira Revolução Industrial, ao 
rejeitarem a aplicação da matemática e do método experimental nas 
invenções industriais.    

d) eram fundamentalmente voltadas para o passado, pois não apenas seguiam 
Aristóteles, como também baseavam-se na tradição e na teologia.    

e) inseriam-se num movimento que convergiria mais tarde para o 
Renascimento, ao contemplarem a possibilidade de o ser humano controlar 
a natureza por meio das invenções.    

 

ABSOLUTISMO 

 
768. (ENEM 2012)   

 
  
Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de 
estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. 
Neste sentido, a charge apresentada demonstra  
a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos 

próprios à vestimenta real.    
b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta 

real representa o público e sem a vestimenta real, o privado.    
c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a 

figura de um rei despretencioso e distante do poder político.    
d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais 

em relação aos de outros membros da corte.    
e) a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o 

corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal.    
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769. (ENEM 2010)   
O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu 
propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos 
duros poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, 
permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. 
 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe, São Paulo: Martin Claret, 2009. 
 
No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a Monarquia e a 
função do governante. 
A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na  
a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.    
b) bondade em relação ao comportamento dos mercenários.    
c) compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas.    
d) neutralidade diante da condenação dos servos.    
e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe.    
   
770. (ENEM 2009)  

 O que se entende por Corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de 

habitação dos reis de França, de suas famílias, de todas as pessoas que, de 

perto ou de longe, dela fazem parte. As despesas da Corte, da imensa casa 

dos reis, são consignadas no registro das despesas do reino da França sob a 

rubrica significativa de Casas Reais. 

ELIAS, N. A sociedade de corte. Lisboa: Estampa, 1987. 

 

Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e 

terminaram por se transformar em patrimônio artístico e cultural, cujo 

exemplo é  

a) o palácio de Versalhes.    
b) o Museu Britânico.    
c) a catedral de Colônia.    
d) a Casa Branca.    
e) a pirâmide do faraó Quéops.    
   
771. (ENEM 2006)  
 O que chamamos de corte principesca era, essencialmente, o palácio do 
príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto 
os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram o que se chamava, um 
tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos ficava 
satisfeita quando tinha garantida a subsistência, como acontecia com as 
outras pessoas de "classe média" na corte; entre os que não se satisfaziam, 
estava o pai de Mozart. Mas ele também se curvou às circunstâncias a que 
não podia escapar. 
 
 Norbert Elias. Mozart: sociologia de um gênio. Ed. Jorge Zahar, 1995, 

p. 18 (com adaptações). 
 

Considerando-se que a sociedade do Antigo Regime dividia-se 
tradicionalmente em estamentos: nobreza, clero e 30 Estado, é correto 
afirmar que o autor do texto, ao fazer referência a "classe média", descreve a 
sociedade utilizando a noção posterior de classe social a fim de  
a) aproximar da nobreza cortesã a condição de classe dos músicos, que 
pertenciam ao 30 Estado.    
b) destacar a consciência de classe que possuíam os músicos, ao contrário 
dos demais trabalhadores manuais.    
c) indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais 
membros do 30 Estado.    
d) distinguir, dentro do 30 Estado, as condições em que viviam os "criados de 
libré" e os camponeses.    
e) comprovar a existência, no interior da corte, de uma luta de classes entre 
os trabalhadores manuais.    
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ILUMINISMO 

 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
 
O texto abaixo, de John Locke(1632-1704), revela algumas características uma 

determinada corrente de pensamento. 

 

"Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é 

senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém 

sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu 

império e sujeitar-se ao domínio e controle de qualquer outro poder? 

Ao que é óbvio responder que, embora no estado natureza tenha tal direito, a 

utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão 

terceiros porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a 

ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito 

da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. 

Estas circunstâncias obrigam-no abandonar uma condição que, embora livre, 

está cheia de temores e perigos constantes; e não é sem razão que procura de 

boa vontade juntar-se em sociedade com outros estão já unidos, ou 

pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens 

a que chamo de propriedade." 

(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991  

 
772. (ENEM 2000)  
 Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa 
justificar:  
a) a existência do governo como um poder oriundo da natureza.    
b) a origem do governo como uma propriedade do rei.    
c) o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza humana.    

d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos.    
e) o poder dos governantes, colocando a liberdade individual acima da 

propriedade.    
   
773. (ENEM 2000)  
Analisando o texto, podemos concluir que se trata de um pensamento:  
a) do liberalismo.    
b) do socialismo utópico.    
c) do absolutismo monárquico.    
d) do socialismo científico.    
e) do anarquismo.    
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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 
774. (ENEM 2012)   

 
Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja 
forma de organização fabril baseava-se na  
a) autonomia do produtor direto.    
b) adoção da divisão sexual do trabalho.    
c) exploração do trabalho repetitivo.    
d) utilização de empregados qualificados.    
e) incentivo à criatividade dos funcionários.    
   
775. (ENEM 2004)  
 O consumo diário de energia pelo ser humano vem crescendo e se 
diversificando ao longo da História, de acordo com as formas de organização 
da vida social. O esquema apresenta o consumo típico de energia de um 
habitante de diferentes lugares e em diferentes épocas. 
 

 

 

Segundo esse esquema, do estágio primitivo ao tecnológico, o consumo de 
energia per capita no mundo cresceu mais de 100 vezes, variando muito as 
taxas de crescimento, ou seja, a razão entre o aumento do consumo e o 
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intervalo de tempo em que esse aumento ocorreu. O período em que essa taxa 
de crescimento foi mais acentuada está associado à passagem  
a) do habitante das cavernas ao homem caçador.    
b) do homem caçador à utilização do transporte por tração animal.    
c) da introdução da agricultura ao crescimento das cidades.    
d) da Idade Média à máquina a vapor.    
e) da Segunda Revolução Industrial aos dias atuais.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em quatro e meio bilhões 

de anos (4,5×109 anos), com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando 

começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos. Ela só 

conviveu com o homem moderno nas últimas quarto horas e, há cerca de uma 

hora, viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto percebeu o 

ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG de defesa do 

meio ambiente, foi nesses últimos sessenta segundos que se produziu todo o 

lixo do planeta!   

 

776. (ENEM 1999)   
O texto, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa, 
pretende mostrar que  
a) a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, perturbando desde então 

seu desenvolvimento.    
b) o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e a indústria, 

em suma, ao poluir.    
c) desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas as 

transformações e perturbações.    
d) o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez vezes mais 

recente que o do nosso planeta.    
e) a industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem precedentes em 

termos de dano ambiental.    
 
 
777. (ENEM 2010) 
  A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, Tudo se transformava em lucro. As 
cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça 
lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero 
lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as Pirâmides, 
mostrando mais a escravização do homem que seu poder. 
 

DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1979 
(adaptado). 

 
Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos 
no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades 
industriais no início do século XIX?  
a) A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as 

cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da 
nova sociedade capitalista.    

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a 
eficiência do trabalho industrial.    

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte 
facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas.    

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os 
avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as 
cidades em locais de experimentação estética e artística.    

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o 
surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de 
moradia, saúde e higiene.    

   
778. (ENEM 2009)   

A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma 

acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou os 

tecelões temporários, passaram a ser denominados, de modo genérico, 

tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos 

artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto 

pequenos fazendeiros-tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para 

se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos 

teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram 

expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. 

THOMPSON, E. P. The making of the english working class. Harmondsworth: 

Penguin Books, 1979 (adaptado). 
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Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma 

de trabalhar alterou-se porque  

a) a invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais.    
b) os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes.    
c) os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operados.    
d) os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo 
de subsistência.    
e) os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos 

antigos artesãos nas fábricas.    
   
779. (ENEM 2001)   
"... Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um 
quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a 
cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes, ..." 
  

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação sobre a sua Natureza e 
suas Causas. Vol. I. São Paulo: Nova Culturas, 1985. 

 

A respeito do texto e do quadrinho são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os 
operários. 
II. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho, à produção 
artesanal. 
III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não 
depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. 
 
Dentre essas afirmações, apenas  
a) I está correta.    
b) II está correta.    
c) III está correta.    
d) I e II estão corretas.    
e) I e III estão corretas.    
   
780. (ENEM 1999) 
  A revolução industrial ocorrida no final de século XVIII transformou as 
relações do homem com o trabalho. As máquinas mudaram as formas de 
trabalhar, e as fábricas concentraram-se em regiões próximas às matérias-
primas e grandes portos, originando vastas concentrações humanas. Muitos 
dos operários vinham da área rural e cumpriam jornadas de trabalho de 12 a 
14 horas, na maioria das vezes em condições adversas. A legislação 
trabalhista surgiu muito lentamente ao longo do século XIX e a diminuição da 
jornada de trabalho para oito horas diárias concretizou-se no início do século 
XX. 

Pode-se afirmar que as conquistas no início deste século de decorrentes da 
legislação trabalhista, estão relacionadas com  
a) expansão do capitalismo e a consolidação dos  regimes monárquicos 
constitucionais.    
b) a expressiva diminuição da oferta de mão de obra, devido à demanda por 
trabalhadores especializados.    
c) a capacidade de mobilização dos trabalhadores em defesa dos seus 
interesses.    
d) o crescimento do Estado ao mesmo tempo que diminuía a representação 
operária nos parlamentos.    
e) a vitória dos partidos comunistas nas eleições das principais capitais 
europeias.   
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IMPERIALISMO 

 
781. (ENEM 2014)   
Três décadas – de 1884 a 1914 – separam o século XIX – que terminou com a 
corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos 
de unificação nacional na Europa – do século XX, que começou com a Primeira 
Guerra Mundial. É o período do Imperialismo, da quietude estagnante na 
Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. 

ARENDT, H. As origens do totalitarismo. São Paulo Cia. das Letras, 2012. 
 
O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande 
Guerra na medida em que  
a) difundiu as teorias socialistas.    
b) acirrou as disputas territoriais.    
c) superou as crises econômicas.    
d) multiplicou os conflitos religiosos.    
e) conteve os sentimentos xenófobos.    
   
782. (ENEM 2007)   
William James Herschel, coletor do governo inglês, iniciou na Índia seus 
estudos sobre as impressões digitais que firmavam com o governo. Essas 
impressões serviam de assinatura. Aplicou-as, então, aos registros de 
falecimentos e usou esse processo nas prisões inglesas, na Índia, para 
reconhecimento dos fugitivos. Henry Faulds, outro inglês, médico de hospital 
em Tóquio, contribuiu para o estudo da datiloscopia. Examinando impressões 
digitais em peças de cerâmica pré-histórica japonesa, previu a possibilidade de 
se descobrir um criminoso pela identificação das linhas papilares e preconizou 
uma técnica para a tomada de impressões digitais, utilizando-se de uma placa 
de estanho e de tinta de imprensa. 
 

 Internet: <www.fo.usp.br> (com adaptações) 
 
Que tipo de relação orientava os esforços que levaram à descoberta das 
impressões digitais pelos ingleses e, posteriormente, à sua utilização nos dois 
países asiáticos?  
a) De fraternidade, já que ambos visavam os mesmos fins, ou seja, autenticar 

contratos.    
b) De dominação, já que os nativos puderam identificar os ingleses falecidos 

com mais facilidade.    
c) De controle cultural, já que Faulds usou a técnica para libertar os detidos 

nas prisões japonesas.    
d) De colonizador-colonizado, já que na Índia, a invenção foi usada em favor 

dos interesses da coroa inglesa.    
e) De médico-paciente, já que Faulds trabalhava em um hospital de Tóquio.    
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783. (ENEM 2006)   
No início do século XIX, o naturalista alemão Carl Von Martius esteve no Brasil 
em missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e 
sobre a sociedade indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou: 
 
"Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente, ainda na 
infância, a civilização não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o 
impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo (...). Esse estranho e 
inexplicável estado do indígena americano, até o presente, tem feito 
fracassarem todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa 
vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz." 
 

 Carl Von Martius. O estado do direito entre os autóctones do Brasil. 
Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1982. 

 
Com base nessa descrição, conclui-se que o naturalista Von Martius  
a) apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios, 
diferentemente do que fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna 
do país.    
b) discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e 
advogava o extermínio dos índios.    
c) defendia uma posição progressista para o século XIX: a de tornar o 
indígena cidadão satisfeito e feliz.    
d) procurava impedir o processo de aculturação, ao descrever cientificamente 
a cultura das populações originárias da América.    
e) desvalorizava os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e 
reforçava a missão "civilizadora europeia", típica do século XIX.    
   
784. (ENEM 2002)  
 "O continente africano em seu conjunto apresenta 44% de suas fronteiras 
apoiadas em meridianos e paralelos; 30% por linhas retas e arqueadas, e 
apenas 26% se referem a limites naturais que geralmente coincidem com os 
de locais de habitação dos grupos étnicos". 
 

 (MARTIN, A. R. Fronteiras e Nações. Contexto, São Paulo, 1998.) 
 
Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade das 
fronteiras obedecem a limites naturais, a África apresenta as características 
citadas em virtude, principalmente,   
a) da sua recente demarcação, que contou com térmicas cartográficas antes 
desconhecidas.    
b) dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus 

recursos naturais.    
c) das extensas áreas desérticas que dificultam a demarcação dos "limites 
naturais".    
d) da natureza nômade das populações africanas, especialmente aquelas 
oriundas da África Subsaariana.    
e) da grande extensão longitudinal, o que demandaria enormes gastos para 
demarcação.   
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PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 
785. (ENEM 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 do 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.    

 

CRISE DE 1929 

 
786. (ENEM 2014)   
Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira se 
apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, 
teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir 
as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria 
alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo 
das grandes plantações de 1927-1928. Entretanto, era totalmente impossível 
obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o 
mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão, e o 
crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. 
 
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 

1997 (adaptado). 
 
Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o(a)  
a) atração de empresas estrangeiras.    
b) reformulação do sistema fundiário.    
c) incremento da mão de obra imigrante.    
d) desenvolvimento de política industrial.    
e) financiamento de pequenos agricultores.    
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NAZIFACISMO & SEGUNDA GUERRA 

 
787. (ENEM 2015)  
 A participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a 
ótica da escolha entre vários demônios. O seu engajamento não foi um 
processo de colaboração com o imperialismo, mas uma luta contra uma forma 
de hegemonia ainda mais perigosa. 

MAZRUI, A. “Procurai primeiramente o reino do político...” In: MAZRUI, A., 
WONDJI, C. (Org.). Historia geral da África: África desde 1925. Brasília: 

Unesco, 2010. 
 
 
Para o autor, a “forma de hegemonia” e uma de suas características que 
explicam o engajamento dos africanos no processo analisado foram:  
a) Comunismo / rejeição da democracia liberal.    
b) Capitalismo / devastação do ambiente natural.    
c) Fascismo / adoção do determinismo biológico.    

d) Socialismo / planificação da economia nacional.    
e) Colonialismo / imposição da missão civilizatória.    
 
 
788. (ENEM 2013)  
 As Brigadas Internacionais foram unidades de combatentes formadas por 
voluntários de 53 nacionalidades dispostos a lutar em defesa da República 
espanhola. Estima-se que cerca de 60 mil cidadãos de várias partes do mundo 
— incluindo 40 brasileiros — tenham se incorporado a essas unidades. Apesar 
de coordenadas pelos comunistas, as Brigadas contaram com membros 
socialistas, liberais e de outras correntes político-ideológicas. 
 

SOUZA, I. I. A Guerra Civil Europeia. História Viva, n. 70, 2009 (fragmento). 
 
A Guerra Civil Espanhola expressou as disputas em curso na Europa na 
década de 1930. A perspectiva política comum que promoveu a mobilização 
descrita foi o(a)  
a) crítica ao stalinismo.    
b) combate ao fascismo.    
c) rejeição ao federalismo.    
d) apoio ao corporativismo.    
e) adesão ao anarquismo.    
 
789. (ENEM 2009)   

Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se 

fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias 

grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam 

entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era 

o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a 

sustentação do nazismo, na Alemanha, e do fascismo, na Itália, Espanha e 

Portugal. 

A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se  

a) pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os 
opositores ao regime.    
b) pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos 
como cidadãos.    
c) pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens 
como exemplos a seguir.    
d) pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas 
lideranças conservadoras.    
e) pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios 

multitudinários. 
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SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
790. (ENEM 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 Furer 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 Segunda Guerra do Vietnã.    
e) o terrorismo internacional, após 11 de setembro de 2001.    
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791. (ENEM 2008)  
 Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à 
época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política: "Não necessito 
defender minhas visitas à Alemanha no outono passado, que alternativa 
existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter 
feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas 
eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com 
a política por vezes chamada de 'apaziguamento europeu', e Hitler repetiu o 
que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na 
Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa, e que não 
queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães." 
 

 Internet: <www.johndclare.net> (com adaptações). 
 
Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no 
texto, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que  
a) Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa além da região 
dos Sudetos.     
b) a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a 
Tchecoslováquia.     
c) o rompimento desse compromisso inspirou a política de 'apaziguamento 
europeu'.     
d) a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à 
posição assumida pelas potências aliadas.    
e) a forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos 
deu origem à destruição da Tchecoslováquia.    
 
792. (ENEM CANCELADO 2009) 
  O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e 
japoneses no Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações 
entre ambos. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais 
desinibidamente da “Esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental”, 
considerada como a “Doutrina Monroe Japonesa”. 
A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, 
impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki passando a exercer tutela sobre a Corea. 
Definida sua área de projeção, o Japão passou a ter atritos constantes com a 
China e a Rússia. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos quando 
os japoneses ocuparam a Manchúria, em 1931, e a seguir, a China, em 1937.  
 

REIS FILHO, D. A. (Org.). O século XX, o tempo das crises.  
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

 

Sobre a expansão japonesa, infere-se que  
a) o Japão tinha uma política expansionista, na Ásia, de natureza bélica, 
diferente da doutrina Monroe.    
b) o Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando-a à 
semelhança do que os EUA faziam.    
c) o povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiarem a 
Doutrina Monroe e proporem o desenvolvimento da Ásia.    
d) a China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe 
previa a parceria entre os dois.    
e) a Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão, 
originando a guerra entre os dois países.    
 
793. (ENEM CANCELADO 2009)   
O Massacre da Floresta de Katyn foi noticiado pela primeira vez pelos alemães 
em abril de 1943. Numa colina na Rússia, soldados nazistas encontraram 
aproximadamente doze mil cadáveres. Empilhado em valas estava um terço 
da oficialidade do exército polonês, entre os quais, vários engenheiros, 
técnicos e cientistas. Os nazistas aproveitaram-se ao máximo do episódio em 
sua propaganda antissoviética. Em menos de dois anos, porém, a Alemanha 
foi derrotada e a Polônia caiu na órbita da União Soviética — a qual 
reescreveu a história, atribuindo o massacre de Katyn aos nazistas. A Polônia 
inteira sabia tratar-se de uma mentira; mas quem o dissesse enfrentaria 
tortura, exílio ou morte.  
 

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 19 maio 2009 
(adaptado). 

Disponível em: http://dn.sapo.pt. Acesso em: 19 maio 2009 (adaptado). 
 
Como o Massacre de Katyn e a farsa montada em torno desse episódio se 
relacionam com a construção da chamada Cortina de Ferro?  
a) A aniquilação foi planejada pelas elites dirigentes polonesas como parte do 
processo de integração de seu país ao bloco soviético.    
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b) A construção de uma outra memória sobre o Massacre de Katyn teve o 
sentido de tornar menos odiosa e ilegítima, aos poloneses, a subordinação 
de seu país ao regime stalinista.    

c) O exército polonês havia aderido ao regime nazista, o que levou Stalin a 
encará-lo como um possível foco de restauração do Reich após a derrota 
alemã.    

d) A Polônia era a última fronteira capitalista do Leste europeu e a dominação 
desse país garantiria acesso ao mar Adriático.    

e) A aniquilação do exército polonês e a expropriação da burguesia daquele 
país eram parte da estratégia de revolução permanente e mundial defendida 
por Stalin.    

 

GUERRA FRIA & CONFLITOS DO ORIENTE 

 
794. (ENEM 2012)   

 
 
Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 
1968 ou a campanha contra a Guerra do Vietnã culminaram no 
estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, 
tais como ”Quando penso em revolução quero fazer amor“, se tornaram 
símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relacionava-se  
a) à contestação da crise econômica europeia, que fora provocada pela 

manutenção das guerras coloniais.    
b) à organização partidária da juventude comunista, visando o estabelecimento 

da ditadura do proletariado.    
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c) à unificação das noções de libertação social e libertação individual, 
fornecendo um significado político ao uso do corpo.    
d) à defesa do amor cristão e monogâmico, com fins à reprodução, que era 
tomado como solução para os conflitos sociais.    
e) ao reconhecimento da cultura das gerações passadas, que conviveram com 
a emergência do rock e outras mudanças nos costumes.    
   
795. (ENEM 1999)   
Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União 
Soviética, não foram um período homogêneo único na história do mundo. (...) 
dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década 
de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único 
pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS.  
 
 (HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras, 
1996) 
 
O período citado no texto e conhecido por " Guerra Fria" pode ser definido 
como aquele momento histórico em que houve  
a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias 
ocasionando a Primeira Guerra Mundial.    
b) domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do 
Norte.    
c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista/União Soviética Stalinista, 
durante os anos 30.    
d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as 
potências orientais, como a China e Japão.    
e) constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda 
Guerra Mundial.    
   
796. (ENEM 1999)  
 Em dezembro de 1998, um dos assuntos mais veiculados nos jornais era o 
que tratava da moeda única europeia. Leia a notícia destacada a seguir. 
 
O nascimento do Euro, a moeda única a ser adotada por onze países europeus 
a partir de 1 de janeiro, é possivelmente a mais importante realização deste 
continente nos últimos dez anos que assistiu à derrubada do Muro de Berlim, 
à reunificação das Alemanha, à libertação dos países da Cortina de Ferro e ao 
fim da União Soviética. Enquanto todos esses eventos têm a ver com a 
desmontagem de estruturas do passado, o Euro é uma ousada aposta no 
futuro e uma prova da vitalidade da sociedade europeia. A "Euroland", região 
abrangida por Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, 
Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, tem um PIB (Produto Interno 

Bruto) equivalente a quase 80% do americano, 289 milhões de consumidores 
e responde por cerca de 20% do comércio internacional. Com este cacife, o 
Euro vai disputar com o dólar a condição de moeda hegemônica. 

 (Gazeta Mercantil, 30/12/1998) 
 
A matéria refere-se 'a " desmontagem das estruturas do passado"  que pode 
ser entendida como  
a) o fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo 
em dois blocos ideológicos opostos.    
b) a inserção de alguns países do Leste Europeu em organismos 
supranacionais, com o intuito de exercer o controle ideológico no mundo.    
c) a crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia levando à 
polarização ideológica da antiga URSS.    
d) a confrontação dos modelos socialistas e capitalista para deter o processo 
de unificação das duas Alemanhas.    
e) a prosperidade as economias capitalistas e socialistas, com o consequente 
fim da Guerra Fria entre EUA e a URSS.    
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797. (ENEM PPL 2014)   

 
 
Nos quadrinhos, faz-se referência a um evento que correspondia a um dos 
grandes medos da população mundial no período da Guerra Fria. Durante esse 
período, a possibilidade de ocorrência desse evento era grande em função 
do(a)  
a) acirramento da rivalidade Norte-Sul.    
b) intensificação da corrida armamentista.     
c) ocorrência de crises econômicas globais.    
d) emergência de novas potências mundiais.    
e) aprofundamento de desigualdades sociais.    
 
798. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)   

 
 
A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do 
século XX. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela  
a) ampliação da Guerra do Vietnã.    
b) construção do muro de Berlim.    
c) instalação de mísseis em Cuba.     
d) eclosão da Guerra dos Sete Dias.    
e) invasão do território do Afeganistão.    
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CONFLITOS – ORIENTE 
 
799. (ENEM 2016)   

 
 
A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre  
a) conflito trabalhista e engajamento sindical.    
b) organização familiar e proteção à infância.    
c) centralização econômica e pregação religiosa.    
d) estrutura educacional e desigualdade de renda.     
e) transformação política e modificação de costumes.    
   
800. (ENEM 2007)    
Em 1947, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou um plano de 
partilha da Palestina que previa a criação de dois Estados: um judeu e outro 
palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito 
entre Israel e países árabes. 
 A segunda guerra (Suez, 1956) decorreu da decisão egípcia de 
nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. 
Vitorioso, Israel passou a controlar a Península do Sinai. O terceiro conflito 
árabe-israelense (1967) ficou conhecido como Guerra dos Seis Dias, tal a 
rapidez da vitória de Israel. 

 Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam o Yom 
Kippur (Dia do Perdão), forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, 
que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o 
cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. 
 
A partir do texto acima, assinale a opção correta.  
a) A primeira guerra árabe-israelense foi determinada pela ação bélica de 
tradicionais potências europeias no Oriente Médio.    
b) Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a terceira guerra 
árabe-israelense, Israel obteve rápida vitória.    
c) A guerra do Yom Kippur ocorreu no momento em que, a partir de decisão 
da ONU, foi oficialmente instalado o Estado de Israel.    
d) A ação dos governos de Washington e de Moscou foi decisiva para o 
cessar-fogo que pôs fim ao primeiro conflito árabe-israelense.    
e) Apesar das sucessivas vitórias militares, Israel mantém suas dimensões 
territoriais tal como estabelecido pela resolução de 1947 aprovada pela ONU.    
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