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Questões ENEM 
 
Q.01-Leia o texto para responder às questões de números  
 
“No início dos Tempos Modernos, os reinos cristãos da Europa deram 
início ao longo processo de expansão comercial e geográfica que 
resultou no estabelecimento de comunicações regulares 
com populações e regiões do mundo até então desconhecidas entre si. 
[...] A vida dos habitantes do litoral do Atlântico Sul mudou 
radicalmente com a chegada dos europeus. A vinda daqueles 
homens barbados, pouco asseados e carregados de reluzentes e 
estrondosas armas introduziu os tupis na idade do ferro – para o bem e 
para o mal. As ferramentas trazidas pelos europeus facilitaram o árduo 
trabalho nas roças e nas florestas subtropicais. Por outro lado, o 
contato dos habitantes americanos com os colonizadores resultou 
numa das maiores catástrofes demográficas da história da 
humanidade.” 
 
Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma 
interpretação, 2008. 
 
A caracterização dos europeus, presente no segundo parágrafo, 
sugere: 
A) o primitivismo dos grupos indígenas que viviam na América e a 

inevitável tendência histórica à supremacia europeia. 
B) a paixão dos europeus pelas guerras e o pacifismo dos indígenas, 

que permitiu que a colonização ocorresse de forma harmoniosa. 
C) os rituais de sociabilidade que reuniram europeus e nativos e que 

acabaram por igualar os costumes dos habitantes dos dois lados 
do Atlântico. 

D) a perspectiva dos europeus diante dos povos que encontraram 
nas terras conquistadas e sua evidente inferioridade numérica. 

E) as fortes diferenças existentes entre europeus e indígenas nos 
aspectos físicos, nos hábitos e no domínio tecnológico. 

 
Q.02- “Com o intuito de operacionalizar um modelo administrativo 
sediado nas vilas, aplicou-se no Brasil a organização municipal 
portuguesa (...). O principal organismo do poder municipal era a 
Câmara Municipal (...) A formação dos membros da câmara – quando 
escolhidos entre os colonos – era feita através de eleições, de que 
participavam como eleitores e elegíveis apenas os chamados homens 
bons (...)” 

 
(Rubim Santos Leão Aquino et alii, Sociedade brasileira:  uma história 

através dos movimentos sociais) 
 
Eram eleitores e elegíveis 
A) os que possuíam sesmarias doadas diretamente pelo rei 

português e que já estivessem morando em alguma capitania do 
Brasil há, ao menos, 5 anos ininterruptos. 

B) os proprietários de terras e escravos, e que tinham a obrigação da 
pureza de sangue, ou seja, a ausência, por algumas gerações, de 
ascendência judaica, moura ou africana. 

C) aqueles que recebessem, por merecimento, essa condição do rei 
português ou do governador-geral do Brasil e que fossem 
portugueses com ascendência fidalga. 

D) quaisquer colonos, nascidos dentro do Império colonial português, 
que morassem na mesma vila há mais de 10 anos e que 
professassem o catolicismo. 

E) apenas os proprietários portugueses que explicitassem fidelidade 
ao rei de Portugal e que tivessem seus investimentos voltados 
para a agroexportação. 

 
 
 
 
 
 

Q.03- É preciso ressaltar que, de todas as capitanias brasileiras, Minas 
era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes 
centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, 
em cujas ruas muita gente circulava. 
PAIVA, E. F. O ouro e as transformações na sociedade colonial. São Paulo: Atual, 1998. 
As regiões da América portuguesa tiveram distintas lógicas de 
ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita no 
texto está identificada na: 
A) apropriação cultural diante das influências externas. 
B) produção manufatureira diante do exclusivo comercial. 
C)  insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica. 
D)  fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. 
E)  autonomia administrativa diante das instituições metropolitanas. 
 
Q.04- “Era óbvia a sedução que o enforcamento do alferes 
representava para o governo português: pouca gente levaria a sério um 
movimento chefiado por um simples Tiradentes (e as autoridades lusas, 
depois de 1790, invariavelmente se referiam ao alferes por seu apelido 
de Tiradentes). Um julgamento-exibição, seguido pela execução pública 
de Silva Xavier, proporcionaria o impacto máximo, como advertência, 
ao mesmo tempo que minimizaria e ridicularizaria os objetivos do 
movimento: Tiradentes seria um perfeito exemplo para outros colonos 
descontentes e tentados a pedir demais antes do tempo.” 
 
(Kenneth Maxwell. A devassa da devassa, 1978.) 
 
O texto permite afirmar que 
A) o fato de o movimento ser chefiado por um simples Tiradentes foi 

a razão do seu fracasso. 
B) o governo tentou diminuir a relevância da revolta e aplicou 

punição exemplar em Tiradentes. 
C) o alferes foi enforcado por sua capacidade de liderar e seduzir os 

setores mais pobres do povo. 
D) o despreparo de Tiradentes acabou por frustrar os planos de 

revolta contra os portugueses. 
E) o movimento chefiado por Tiradentes não chegou a preocupar as 

autoridades portuguesas. 
 
Q.05- As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e 
sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões 
sociais durante o primeiro governo da Era Vargas (1930-1945), são 
temas amplamente estudados pela academia brasileira em seus vários 
aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade 
quando se pensa no legado varguista. 

D'ARAUJO M. C. Estado, classe trabalhadora e políticas sociais. In: FERREIRA J.; DELGADO L. A. (Org.). O 

tempo do nacional-estatismo: Do início ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2007. 
Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de 
cunho social, dentre as quais se destaca a 
A) disseminação de organizações paramilitares inspiradas nos 

regimes fascistas europeus. 
B) aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras 

aos pequenos agricultores. 
C)  criação de um conjunto de leis trabalhistas associadas ao controle 

das representações sindicais. 
D)  implementação de um sistema de previdência e seguridade para 

atender aos trabalhadores rurais. 
E) implantação de associações civis como uma estratégia para 

aproximar as classes médias e o governo. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-E Q.03-B Q.03-D Q.04-B Q.05-C 
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Questões UFU 
 
Q.01- “ Se essa passagem de século tem hoje um sentido para nós, um 
sentido que talvez não tinha nos séculos anteriores, é porque vemos 
que aí é que surgem as primícias da globalização. E essa globalização é 
mais que um processo de expansão de origem ibérica. Em 1500, ainda 
estamos bem longe de uma economia mundial. No limiar do século XVI, 
a globalização corresponde ao fato de setores do mundo que se 
ignoravam ou não se frequentavam diretamente serem postos em 
contato uns com os outros” 
 

 GRUZINSKI, Serge. A passagem do século: 1480-1520 – as origens da 
globalização. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 96-98. 

(Adaptado).  
 
Na busca das raízes do conceito de globalização, os historiadores têm 
voltado suas atenções às grandes navegações, porque este momento 
histórico: 
A) permitiu, com anuência da Igreja, a formação de um verdadeiro 

mercado global de mão de obra escrava, composta de indígenas.  
B) tornou a Igreja uma força política global, com hegemonia, por 

exemplo, sobre todo o continente americano. 
C) representou a unificação dos mercados coloniais principalmente a 

partir do fornecimento de gêneros de subsistência. 
D) foi decisivo na expansão da atividade comercial para além das 

fronteiras europeias e na ampliação dos mercados. 
 
Q.02- “ Eles não tinham deixado a Inglaterra para escapar a toda forma 
de governo, mas para trocar o que acreditavam ser um mau governo 
por um bom, ou seja, formado livremente por eles mesmos. Tanto no 
plano político como no religioso, acreditavam que o indivíduo só 
poderia se desenvolver em liberdade. Entretanto, convencidos de que a 
liberdade consiste em dar ao homem a oportunidade de obedecer aos 
desígnios divinos, ela apenas permitia ao indivíduo escolher o Estado 
que deveria governá-lo e a Igreja na qual ele iria louvar a Deus.” 
 [...] CRÉTÉ, Liliane. As raízes puritanas. Disponível em: Acesso em: 28 
de janeiro de 2016 (Adaptado). 
 A historiografia sobre a colonização da América costuma realçar as 
peculiaridades da colonização britânica nas colônias do Norte. As 
diferenças, entretanto, em relação às colonizações portuguesa e 
inglesa não são absolutas, pois: 
A) ambos os modelos de colonização eram predominantemente 

mercantis, ainda que a agricultura de subsistência fosse mais 
presente na colonização portuguesa. 

B) tanto os colonos ingleses quanto os portugueses eram 
profundamente marcados pelas disputas entre as potências 
europeias, sendo que os portugueses eram aliados preferenciais 
da França. 

C) em ambas as modalidades de colonização, a administração 
colonial era formalmente descentralizada, havendo espaço para 
uma expressiva margem de autonomia dos colonos. 

D) o sentido de missão religiosa estava presente nas duas 
modalidades de colonização, refletindo a ainda forte presença do 
misticismo no mundo europeu. 

 
Q.03- “ Por volta da década de 1570, começou-se a substituir a mão-de-
obra escrava indígena pela mão-de-obra escrava africana nos engenhos 
e plantações de cana-de-açúcar no Brasil. Aproximadamente em 1585, 
cerca de 75% da população escrava africana do Brasil vivia na 
Capitania de Pernambuco, onde o número de engenhos contabilizava 
mais da metade do total dos engenhos da colônia. A Capitania de São 
Vicente por sua vez, em 1585, quase não possuía habitantes de origem 
africana e o número de engenhos não passava de 3% do total da 
Colônia, situação bem diferente da do ano de 1549, quando cerca de 
30% dos engenhos de açúcar localizavam-se naquela capitania.” 
 

Adaptado de: COUTO, Jorge. A construção do Brasil: Ameríndios, Portugueses e Africanos, 
do início do povoamento a finais de Quinhentos, Lisboa: Cosmos, 1995. 

 

A respeito da introdução da escravidão africana no Brasil e com base 
nas informações acima, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A mão-de-obra africana foi incentivada em um momento em que 

se intensificavam as rebeliões, fugas e ataques indígenas contra 
engenhos e povoações portuguesas no litoral brasileiro. 

B) A adoção da mão-de-obra africana foi um fator decisivo para o 
desenvolvimento das economias das capitanias do norte da 
colônia e colaborou para a diminuição da importância econômica 
das capitanias do sul em relação às do norte. 

C) A adoção da mão-de-obra africana teve sucesso, pois atendia às 
necessidades lusas de imposição de um controle social mais eficaz 
e de fomento de uma nova atividade comercial lucrativa: o tráfico 
negreiro. 

D) A mão-de-obra indígena, por conta do adestramento praticado 
pelos jesuítas e de sua passividade em relação à escravidão, era 
mais produtiva que a africana. Porém, foi substituída por essa em 
função da lucratividade do tráfico negreiro. 

 
Q.04-  Leia o soneto abaixo 
 
PRETENDE AGORA (POSTO QUE VÃO) DESENGANAR AOS 
SEBASTIANISTAS, QUE APLICAVAM O DITO COMETA À VINDA DO 
ENCOBERTO 
 
SONETO 
“Estamos em noventa era esperada 
De todo Portugal, e mais conquistas 
Bom ano para tantos Bestianistas, 
Melhor para iludir tanta burrada. 
Vê-se uma estrela pálida, e barbada, 
E deduzem agora astrologistas 
A vinda de um Rei morto pelas listas, 
Que não sendo dos Magos é estrelada. 
Oh quem a um Bestianista pergunta, 
Com que razão, ou fundamento, espera 
Um rei, que em guerra d’África acabara? 
E se com Deus me dá; eu lhe dissera, 
Se o quis restituir, não matara, 
E se o não quis matar, não o escondera”. 
 
Gregório de Matos 
 
De acordo com o texto, marque a alternativa correta: 
 
A) Gregório de Matos acreditava que Dom Sebastião teria 

sobrevivido à batalha de Alcácer-Quibir e que voltaria a Portugal 
para reconquistar o seu trono. Por acreditar nas profecias 
sebastianistas de matrizes heréticas, Gregório de Matos ficou 
conhecido como “Boca do Inferno”. 

B) O sebastianismo foi uma crença messiânica difundida no Brasil 
Colonial. Em linhas gerais, tratava-se da crença de que São 
Sebastião voltaria à vida e se tornaria Rei de Portugal para 
expulsar os holandeses de Pernambuco. Essa crença preocupou as 
autoridades do Tribunal do Santo Ofício de Salvador. 

C) Os sebastianistas formavam uma seita religiosa que surgiu em 
Portugal na passagem do século XVII para o XVIII. Eles acreditavam 
que o Rei Dom Sebastião era o Anticristo e retornaria ao mundo 
no dia do Apocalipse. Os praticantes do sebastianismo foram 
perseguidos pelo Marquês de Pombal. 

D) Durante a União Ibérica, Portugal vivenciou o nascimento do 
sebastianismo. A crença no retorno do rei (o “Encoberto”) foi 
alimentada pela difusão de profecias e de práticas divinatórias 
e/ou místicas condenadas pela Igreja, como a Cabala e a 
Astrologia, por exemplo. 
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Q.05- “A santidade Jaguaripe (Bahia) foi uma espécie de antecessora, à 
moda indígena, do que seria Palmares no século XVII. Ela fez tremer o 
recôncavo, incendiando engenhos e aldeamentos jesuíticos, 
prometendo a seus adeptos a iminente alforria na “terra sem mal”, 
paraíso tupi, e a morte ou escravização futura dos portugueses pelos 
mesmos índios submetidos ao colonialismo. Na santidade baiana 
predominavam especialmente os tupinambás, mas havia ainda uns 
cristãos, outros pagãos e ainda rebeldes africanos, assim como em 
Palmares haveria índios.” 
 VAINFAS, Ronaldo. Deus contra Palmares: representações senhoriais e 

ideias jesuíticas. In: REIS, João Jose & GOMES, Flávio dos Santos. 
Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1996, p.61-62 (adaptado). 
 Os movimentos conduzidos por indígenas e negros no Brasil colonial 
representaram: 
A) a resistência frente aos aldeamentos jesuíticos que buscavam 

impor aos colonizados a religião cristã em detrimento das crenças 
tradicionais, sendo Palmares, localizado na Serra da Barriga, o 
maior e mais duradouro símbolo dessa luta no século XVII. 

B) a busca por reconstruir sociedades existentes antes do contato 
com os europeus, sendo que tanto na santidade Jaguaripe como 
no Quilombo de Palmares foi a religiosidade tupinambá e banto, 
respectivamente, revivida sem a presença de elementos cristãos. 

C) a luta contra o colonialismo e a escravidão, sendo que Palmares 
entrou para a história não pelo nome português cristão, a 
exemplo da santidade dos tupis, senão como quilombo, vocábulo 
de origem banto (kilombo), alusivo a acampamento ou fortaleza.  

D) a batalha pela manutenção de elementos culturais de seus 
antepassados, sendo a santidade de Jaguaripe e o Quilombo de 
Palmares formas de negar o colonialismo europeu, caracterizadas 
pela recusa ao enfrentamento direto dos senhores e das tropas 
portuguesas, visando os acordos. 

 
Q.06- “A partir de 1750-60, a produção mineradora começou a 
declinar. Tal mudança, articulada a outros elementos, determinou uma 
revisão da política mercantilista durante a administração do Marquês 
de Pombal, secretário de Estado de D. José I.”  
ALBUQUERQUE, Manuel Maurício de. Pequena História da Formação 
Social Brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1981, p.100. (Adaptado).  
A crise econômica da segunda metade do século XVIII abriu caminho 
para as reformas pombalinas, vistas como inevitáveis para a 
recuperação econômica do reino de Portugal e que se caracterizavam, 
entre outras medidas: 
A) pelo estreitamento das relações comerciais com a Inglaterra, país 

que era visto como mercado seguro dos produtos primários das 
colônias portuguesas. 

B) pelo estreitamento das relações com a Igreja, com o aumento da 
presença dos jesuítas, vistos como agentes importantes da 
modernização educacional. 

C) pelo incentivo à produção manufatureira na colônia, com o 
objetivo de diminuir a dependência econômica em relação aos 
produtos primários. 

D) pelo surgimento dos primeiros projetos de abolição de escravos, 
com o objetivo de formar um mercado consumidor para as 
indústrias da colônia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07- “A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia a aquisição 
de terras públicas através de qualquer outro meio que não fosse a 
compra, colocando um fim às formas tradicionais de adquirir terras 
mediante posses e mediante doações da Coroa [...] Os produtos da 
venda das terras públicas e das taxas de registro das propriedades 
seriam empregados exclusivamente para a demarcação das terras 
públicas e para a ‘importação de colonos livres’. Criou-se um serviço 
burocrático encarregado de controlar a terra pública e de promover a 
colonização: a Repartição Geral das Terras Públicas” 
 COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos 
decisivos. 7ª ed., São Paulo: Editora da Unesp, 1999, p. 171.  
O projeto da lei de terras no Brasil foi inicialmente debatido no 
Conselho de Estado em 1842, teve sua tramitação ocorrida na Câmara 
dos Deputados em 1843, sendo aprovado no Senado em 18 de 
Setembro de 1850. A cronologia da criação da Lei de Terras no Brasil  
 
A) coincide com a pressão internacional pelo fim do tráfico atlântico 

de escravos, despertando temores nas autoridades em relação à 
falta de mão-de-obra para a lavoura. 

B) conflui com os momentos inicial e final do período regencial, em 
que propostas radicais de reforma agrária foram debatidas no 
âmbito da alta burocracia Imperial.  

C) destaca o predomínio do grupo político favorável à vinda de 
imigrantes para trabalhar como proprietários em terras doadas 
pelo Estado, sem necessidade de compra. 

D) reflete a preocupação dos dirigentes políticos nacionais em 
favorecer a diversificação da produção agrícola nacional, como 
forma de enfrentar a crise da lavoura cafeeira. 

 
Q.08-” Para os historiadores das décadas de 1960 e 1970, o Brasil e a 
Argentina teriam sido manipulados por interesses da Grã-Betanha, 
maior potência capitalista da época, para aniquilar o desenvolvimento 
autônomo paraguaio, abrindo um novo mercado consumidor para os 
produtos britânicos. A guerra era uma das opções possíveis, que 
acabou por se concretizar, uma vez que interessava a todos os 
envolvidos. Seus governantes, tendo por base informações parciais ou 
falsas do contexto platino e do inimigo em potencial, anteviram um 
conflito rápido, no qual seus objetivos seriam alcançados com o menor 
custo possível. Aqui não há ―bandidos‖ ou ―mocinhos‖, mas 
interesses” 
 DORATIOTTO, Francisco. Maldita guerra. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000, p. 87-96. (Adaptado). 
 A Guerra do Paraguai foi o maior conflito militar no qual o Brasil se 
envolveu em sua história. Nas novas interpretações dos historiadores 
para a guerra: 
 
A) tem sido destacada a natureza democrática do governo de Solano 

López, bem como a crescente industrialização do Paraguai.  
B) tem sido enfatizada a importância do conflito para o 

fortalecimento do regime monárquico brasileiro.  
C) tem sido valorizada a dinâmica geopolítica interna do continente 

sul-americano, em oposição às teorias da responsabilidade 
externa pela guerra.  

D) têm sido destacados os interesses expansionistas brasileiros como 
a principal causa da guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS HISTÓRIA – PROFº SACCO 

 

 

 

Q.09- “ Enfim, sabemos que a ―história nacional‖ e a ―cultura 
brasileira‖ não eram entidades naturais. E todo o esforço dos homens 
de letras foi o de transformar determinados valores, personagens, 
sentimentos e acontecimentos em tradições que deveriam por sua vez 
ser experimentadas e guardadas como entidade natural. Se essas 
tradições correspondiam ou não à verdade dos acontecimentos não 
importa, nem constitui uma questão, na medida em que elas não 
visavam a descrever uma realidade, mas sim conferir-lhe um sentido, 
bem como produzir a solidariedade social e viabilizar um projeto 
coletivo, de nação e de República.” 
 DANTAS, Carolina Vianna. Cultura história, República e o lugar dos 
descendentes de africanos na nação. In: ABREU, Martha; SOIHET, 
Rachel e GONTIJO, Rebeca (orgs.). Cultura política e leituras do 
passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007, p. 245 (Adaptado). 
 A transição para a República, no Brasil, também foi marcada por 
―batalhas de memórias‖ e pela criação e recriação de mitos políticos 
entre os grupos políticos que procuravam afirmar seu poder. Esta 
dimensão simbólica pode ser ainda exemplificada 
A) pela forte expansão do positivismo que pode ser exemplificada 

pelo grande número de igrejas positivistas na cidade do Rio de 
Janeiro.  

B) pela reabilitação de personagens importantes do período colonial 
que eram identificados com a causa republicana, como Tiradentes. 

C) pelo esvaziamento das forças militares responsáveis pela 
Proclamação, cada vez mais vistas como retrógradas e incapazes 
de promover o republicanismo. 

D) pelo afastamento ideológico em relação aos países do continente 
americano, os quais, com exceção dos Estados Unidos, eram vistos 
como repúblicas frágeis e atravessadas por conflitos internos.  

 
Q.10- “Deodoro era o candidato mais óbvio ao papel de herói 
republicano. Não apenas pela indisputada chefia do movimento que 
derrubou a Monarquia, mas também pela sua atuação na jornada de 
15 de novembro. Mas contra ele militavam fatores poderosos. A 
começar pelo seu incerto republicanismo e seu jeito de general da 
Monarquia. Outro candidato era Benjamin Constant. Seu 
republicanismo era intocável. Mas o problema com ele é que não tinha 
a figura de herói. Não era militar nem líder popular.”  

CARVALHO, José Murilo. A formação das almas: o imaginário da 
República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 55-57. 

(Adaptado). 
 Os primeiros momentos do regime republicano no Brasil estiveram 
marcados por disputas de liderança que caracterizavam 
A) a persistência de uma longa tradição associada à figura do grande 

herói, necessária na condução dos povos. 
B) a força da ideologia positivista, disseminada em vários setores 

civis e militares. 
C) a penetração da ideologia republicana nas camadas populares, 

causando a preocupação dos militares.  
D) a reorganização das forças monarquistas por D. Pedro II, 

enfraquecendo o movimento republicano 
 
 
RESPOSTAS 
Q.01-D Q.02-D Q.03-D Q.04-D Q.05-C 
Q.06-C Q.07-A Q.08-C Q.09-B Q.10-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


