
 
 

EXERCÍCIOS ENEM - 3º ANO E CURSOS 
• HIS – Prof. Macedo 
• Temas: Teoria da História; Pré-História; Grécia e Roma.   
 
1. (ENEM – C1) TEXTO 1 
  
Substitui-se então uma história crítica, profunda, 
por uma crônica de detalhes onde o patriotismo e 
a bravura dos nossos soldados encobrem a 
vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a 
armar brasileiros e argentinos para a destruição 
da mais gloriosa república que já se viu na 
América Latina, a do Paraguai. 
  

CHIAVENATTO, J. J. Genocídio americano: A Guerra do Paraguai.  
São Paulo: Brasiliense, 1979 (adaptado). 

  
TEXTO 2 
  
O imperialismo inglês, "destruindo o Paraguai, 
mantém o status quo na América Meridional, 
impedindo a ascensão do seu único Estado 
economicamente livre". Essa teoria conspiratória 
vai contra a realidade dos fatos e não tem provas 
documentais. Contudo essa teoria tem alguma 
repercussão. 

  
DORATIOTO. F. Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai. 

 São Paulo: Cia. das Letras, 2002 (adaptado). 
  

Uma leitura dessas narrativas divergentes 
demonstra que ambas estão refletindo sobre 
  
A. a carência de fontes para a pesquisa sobre os 

reais motivos dessa Guerra. 
B. o caráter positivista das diferentes versões 

sobre essa Guerra. 
C. o resultado das intervenções britânicas nos 

cenários de batalha. 
D. a dificuldade de elaborar explicações 

convincentes sobre os motivos dessa Guerra. 
E. o nível de crueldade das ações do exército 

brasileiro e argentino durante o conflito. 
 
2. (ENEM – C1) 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. 

3. (ENEM – C1) Segundo a explicação mais 
difundida sobre o povoamento da América, 
grupos asiáticos teriam chegado a esse 
continente pelo Estreito de Bering, ha 18 mil 
anos. A partir dessa região, localizada no 
extremo noroeste do continente americano, 
esses grupos e seus descendentes teriam 
migrado, pouco a pouco, para outras áreas, 
chegando ate a porção sul do continente. 
Entretanto, por meio de estudos 
arqueológicos realizados no Parque Nacional 
da Serra da Capivara (Piauí́), foram 
descobertos vestígios da presença humana 
que teriam ate 50 mil anos de idade. 

Validadas, as provas materiais encontradas 
pelos arqueólogos no Piauí 
 
A. comprovam que grupos de origem 
africana cruzaram o oceano Atlântico ate o 
Piauí́ ha 18 mil anos. 
B. confirmam que o homem surgiu 
primeiramente na América do Norte e, 
depois, povoou os outros continentes.  
C. contestam a teoria de que o homem 

americano surgiu primeiro na América 
do Sul e, depois, cruzou o Estreito de 
Bering. 

D. confirmam que grupos de origem 
asiática cruzaram o Estreito de Bering ha 
18 mil anos.  

E. contestam a teoria de que o povoamento 
da América teria iniciado ha 18 mil anos.  

 
4. (ENEM - C1) 
 

 



 
 
A pintura rupestre acima, que é um patrimônio 
cultural brasileiro, expressa 
 
A. o conflito entre os povos indígenas e os 

europeus durante o processo de colonização 
do Brasil. 

B. a organização social e política de um povo 
indígena e a hierarquia entre seus membros. 

C. aspectos da vida cotidiana de grupos que 
viveram durante a chamada pré-história do 
Brasil. 

D. os rituais que envolvem sacrifícios de grandes 
dinossauros atualmente extintos. 

E. a constante guerra entre diferentes grupos 
paleoíndios da América durante o período 
colonial. 

 
5. (ENEM - C5) TEXTO 1 
 
Olhamos o homem alheio às atividades públicas 
não como alguém que cuida apenas de seus 
próprios interesses, mas como um inútil; nós, 
cidadãos atenienses, decidimos as questões 
públicas por nós mesmos na crença de que não é 
o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de 
não se estar esclarecido pelo debate antes de 
chegar a hora da ação. 

 
 TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: UnB, 1987.  

 
TEXTO II 
 
 Um cidadão integral pode ser definido 
por nada mais nada menos que pelo direito de 
administrar justiça e exercer funções públicas; 
algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao 
tempo de exercício, de tal modo que não podem 
de forma alguma ser exercidas duas vezes pela 
mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois 
de certos intervalos de tempo prefixados. 

 
  ARISTÓTELES. Política. Brasília: UnB, 1985. 

 
Comparando os textos l e II, tanto para Tucídides 
(no século V a.C.) quanto para Aristóteles (no 
século IV a.C.), a cidadania era definida pelo 
 
A. prestígio social. 
B. acúmulo de riqueza. 
C. participação política.  
D. local de Nascimento 
E. grupo de parentesco. 
 
6. (ENEM - C5) TEXTO I 
 
 Sólon é o primeiro nome grego que nos 
vem à mente quando terra e dívida são 
mencionadas juntas. Logo depois de 600 a.C., ele 
foi designado “legislador” em Atenas, com 
poderes sem precedentes, porque a exigência de 
redistribuição de terras e o cancelamento das 
dívidas não podiam continuar bloqueados pela 

oligarquia dos proprietários de terra por meio da 
força ou de pequenas concessões.  

 
FINLEY, M. Economia e sociedade na Grécia antiga.  

São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013 (adaptado). 
 
TEXTO II 
 
 A “Lei das Doze Tábuas” se tornou um 
dos textos fundamentais do direito romano, uma 
das principais heranças romanas que chegaram 
até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 
a.C., foi importante, pois o conhecimento das 
“regras do jogo” da vida em sociedade é um 
instrumento favorável ao homem comum e 
potencialmente limitador da hegemonia e 
arbítrio dos poderosos.  
 
FUNARI, P. P. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2011 (adaptado). 
 
O ponto de convergência entre as realidades 
sociopolíticas indicadas nos textos consiste na 
ideia de que a: 
 
A. discussão de preceitos formais estabeleceu a 

democracia. 
B. invenção de códigos jurídicos desarticulou as 

aristocracias. 
C. formulação de regulamentos oficiais instituiu 

as sociedades. 
D. definição de princípios morais encerrou os 

conflitos de interesses. 
E. criação de normas coletivas diminuiu as 

desigualdades de tratamento. 
 
7. (ENEM - C3) O que implica o sistema da polis 

é uma extraordinária preeminência da 
palavra sobre todos os outros instrumentos 
do poder. A palavra constitui o debate 
contraditório, a discussão, a argumentação e a 
polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, 
assim como do jogo político. 

 
VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. 

 Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado). 
 
Na configuração política da democracia grega, 
em especial a ateniense, a ágora tinham por 
função. 
 
A. agregar os cidadãos em torno de reis que 

governavam em prol da cidade. 
B. permitir aos homens livres o acesso às 

decisões do Estado expostas por seus 
magistrados. 

C. constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se 
reunia para deliberar sobre as questões da 
comunidade. 

D. reunir os exercícios para decidir em 
assembleias fechadas os rumos a serem 
tomados em caso de guerra. 

E. congregar a comunidade para eleger 
representantes com direito a pronunciar-se 
em assembleias. 

 



 
8. (ENEM PPL) - C3 
 
Mirem-se no exemplo 
Daquelas mulheres de Atenas 
Vivem pros seus maridos 
Orgulho e raça de Atenas. 

BUARQUE, C.; BOAL, A. Mulheres de Atenas. In: Meus caros Amigos, 1976. 

 
Os versos da composição remetem à condição das 
mulheres na Grécia antiga, caracterizada, 
naquela época, em razão de 
 
A. Sua função pedagógica, exercida junto às 

crianças atenienses. 
B. Sua importância na consolidação da 

democracia, pelo casamento. 
C. Seu rebaixamento de status social frente aos 

homens. 
D. Seu afastamento das funções domésticas em 

períodos de guerra. 
E. Sua igualdade política em relação aos 

homens. 
 

9. (ENEM– C1) Pois quem seria tão inútil ou 
indolente a ponto de não desejar saber como 
e sob que espécie de constituição os romanos 
conseguiram em menos de cinquenta e três 
anos submeter quase todo o mundo habitado 
ao seu governo exclusivo – fato nunca antes 
ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria 
tão apaixonadamente devotado a outros 
espetáculos ou estudos a ponto de considerar 
qualquer outro objetivo mais importante que 
a aquisição desse conhecimento?  

 
POLÍBIO. História, Brasília: Editora UnB, 1985 

 
 A experiência a que se refere o historiador 

Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., é  
 
A. ampliação do contingente de camponeses 

livres. 
B. consolidação do poder das falanges hoplitas. 
C. concretização do desígnio imperialista. 
D. adoção do monoteísmo cristão. 
E. libertação do domínio etrusco. 
 
10. (ENEM – C3) A Lei das Doze Tábuas, de 

meados do Século V a.C., fixou por escrito um 
velho direito costumeiro. No relativo às 
dívidas não pagas, o código permitia, em 
última análise, matar o devedor; ou vendê-lo 
como escravo “do outro lado do Tibre” — isto 
é, fora do território de Roma.  

 
CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade.  

Rio de Janeiro: Graal, 1984. 
 

A referida lei foi um marco na luta por 
direitos na Roma Antiga, pois possibilitou 
que os plebeus 

 
A. modificassem a estrutura agrária assentada 

no latifúndio. 

B. exercessem a prática da escravidão sobre 
seus devedores. 

C. conquistassem a possibilidade de casamento 
com os patrícios. 

D. ampliassem a participação política nos 
cargos políticos públicos. 

E. reivindicassem as mudanças sociais com 
base no conhecimento das leis. 
 

11. (ENEM - C3) Os escravos tornam-se 
propriedade nossa seja em virtude da lei civil, 
seja da lei comum dos povos; em virtude da 
lei civil, se qualquer pessoa de mais de vinte 
anos permitir a venda de si própria com a 
finalidade de lucrar conservando uma parte 
do preço da compra; e em virtude da lei 
comum dos povos, são nossos escravos 
aqueles que foram capturados na guerra e 
aqueles que são filhos de nossas escravas.  

 
CARDOSO, C. F. Trabalho compulsório na Antiguidade.  

São Paulo: Graal, 2003. 
 

A obra Institutas, do jurista Aelius Marcianus 
(século III d.C.), instrui sobre a escravidão na 
Roma antiga. No direito e na sociedade 
romana desse período, os escravos 
compunham uma 

 
A. mão de obra especializada protegida pela lei. 
B. força de trabalho sem a presença de ex-

cidadãos. 
C. categoria de trabalhadores oriundos dos 

mesmos povos. 
D. condição legal independente da origem ética 

do indivíduo. 
E. comunidade criada a partir do 

estabelecimento das leis escritas. 
 
12. (ENEM – C1) No aniversário do primeiro 

decênio da Marcha sobre Roma, em outubro 
de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via del 
impero; a nova Via Sacra do Fascismo, ornada 
com estátuas de César, Augusto, Trajano, 
servirá ao culto do antigo e à glória do 
Império Romano e de espaço comemorativo 
do ufanismo italiano. Às sombras do passado 
recriado ergue-se a nova Roma, que pode 
vangloriar-se e celebrar seus imperadores e 
homens fortes; seus grandes poetas e 
apólogos como Horácio e Virgílio. 

 
SILVA, G. História antiga e usos do passado: um estudo de apropriações 

da Antiguidade sob o regime de Vichy. São Paulo: Annablume, 2007  
 

A retomada da Antiguidade clássica pela 
perspectiva do patrimônio cultural foi 
realizada com o objetivo de 

 
A. afirmar o ideário cristão para reconquistar a 

grandeza perdida. 
B. utilizar os vestígios restaurados para justificar 

o regime político. 
C. difundir os saberes ancestrais para moralizar 

os costumes sociais. 



 
D. refazer o urbanismo clássico para favorecer a 

participação política. 
E. recompor a organização republicana para 

fortalecer a administração estatal. 
 

13. (ENEM – C2) Com efeito, até a destruição de 
Cartago, o povo e o Senado romano governavam a 
República em harmonia e sem paixão, e não havia 
entre os cidadãos luta por glória ou dominação; o 
medo do inimigo mantinha a cidade no 
cumprimento do dever. Mas, assim que o medo 
desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males 
pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a 
libertinagem e o orgulho. 

 
SALÚSTIO. A conjuração de Catilina/A guerra de Jugurta. 

 Petrópolis: Vozes, 1990 (adaptado). 
 

O acontecimento histórico mencionado no texto de 
Salústio, datado de I a.C., manteve correspondência 
com o processo de 
 

A. demarcação de terras públicas. 
B. imposição da escravidão por dívidas. 
C. restrição da cidadania por parentesco. 
D. restauração de instituições ancestrais. 
E. expansão das fronteiras extrapeninsulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. (ENEM – C3)  
 

 
 

A figura apresentada é de um mosaico, produzido 
por volta do ano 300 d.C., encontrado na cidade de 
Lod, atual Estado de Israel. Nela, encontram-se 
elementos que representam uma característica 
política dos romanos no período, indicada em: 

 
A. cruzadismo - conquista da terra santa 
B. patriotismo - exaltação da cultura local 
C. helenismo - apropriação da estética grega 
D. imperialismo - selvageria dos povos dominados 
E. expansionismo - diversidade dos territórios 

conquistados.  
 
GABARITO 
 

1. D 2. A 3. E 4. C 5. C 6. E  7. C 
8. C 9. C 10. E 11. D 12. B 13. E 14. E 

 
 
 
 

 


