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Questões ENEM 
 
Q.01- Hoje, uma epidemia de dengue, causada pelo Aedes aegypti, vem 
alarmando muitas cidades brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro. 
Há pouco mais de um século, o mesmo mosquito assolava a então 
capital da República, provocando febre amarela, e a situação agravava-
se com a peste bubônica e a varíola. Nesse contexto, 
A) as reformas urbanas implementadas na capital amenizaram as 

tensões sociais e melhoraram as condições sanitárias, 
principalmente nas áreas periféricas. 

B) a campanha de saneamento liderada por Osvaldo Cruz foi bem 
sucedida, devido à ampla aceitação popular e à eficiência das 
medidas de combate a essas doenças. 

C) a imposição da vacina obrigatória contra a varíola desencadeou 
uma revolta popular, alimentada pelo descontentamento com as 
obras de modernização da capital. 

D) a falta de esclarecimento da população e o descaso do governo 
com a saúde pública levaram os militares da Armada a 
organizarem um golpe, a fim de implantar uma ditadura. 

E) o sucesso da reforma financeira garantiu popularidade ao 
presidente e, conseqüentemente, apoio popular à demolição de 
cortiços e à política sanitarista do governo. 

 
Q.02- “ No Brasil, o passado é sempre revisitado. E com direito a reviver 
seus hábitos, mesmo os pérfidos. É o caso do coronelismo do ciclo 
agrícola, que castigava o livre exercício dos direitos políticos. Os velhos 
coronéis da Primeira República (1889-1930) consideravam os eleitores 
como súditos, não como cidadãos.” 
 
(Gaudêncio Torquato, O Estado de S.Paulo, 03.08.2008) 
 
Na Primeira República, esse “hábito” pode ser relacionado à 
A) manipulação do eleitorado graças ao voto aberto e ao clientelismo 

entre latifundiários e dependentes. 
B) crescente militarização da sociedade e à exclusão dos analfabetos, 

maioria da população, do processo eleitoral. 
C) manutenção da estrutura latifundiária excludente e à proibição 

legal de os trabalhadores rurais participarem das eleições. 
D) supremacia do presidente sobre as demais autoridades e às 

fraudes nas votações dada a conivência da justiça eleitoral. 
E) extensão do direito de voto aos homens alfabetizados e ao amplo 

controle do poder central sobre os municípios. 
 
Q.03-” O caráter multiclassista expressou-se na própria amplitude 

geográfica da rebelião, que abrangeu, no sul do Maranhão e Piauí, os 
fazendeiros de gado ou bem-te-vis (...) e camadas populares e escravos 
no vale do rio Itaperuna (Maranhão oriental). O conflito no seio das 
elites regionais deflagrou o 
movimento, opondo bem-te-vis aos cabanos – denominação dada aos 
conservadores da região (...)” 

 
(Ronaldo Vainfas (org), Dicionário do Brasil imperial) 

 

O fragmento apresenta 

A) a Praieira. 

B) a Balaiada. 

C) a Sabinada. 
D) a Confederação do Equador. 

E) as Revoltas Liberais de 1842. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q.04- “A Portugal, a economia do ouro proporcionou apenas uma 
aparência de riqueza [...]. Como agudamente observou o Marquês de 
Pombal, na segunda metade do século XVIII, o ouro era uma 
riqueza puramente fictícia para Portugal.” 
 
(Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 1971. Adaptado.) 
 
A afirmação do texto, relativa à economia do ouro no Brasil colonial, 
pode ser explicada: 
 
A) pelos acordos diplomáticos entre Portugal e Espanha, que 

definiam que as áreas mineradoras, embora estivessem em 
território sob domínio português, fossem exploradas 
prioritariamente por espanhóis. 

B) pelas sucessivas revoltas contra os impostos na região das Minas, 
que paralisavam seguidamente a exploração do minério e 
desperdiçavam a oportunidade de enriquecimento rápido. 

C) pela forte dependência comercial de Portugal com a Inglaterra, 
que fazia com que boa parte do ouro obtido no Brasil fosse 
transferido para os cofres ingleses. 

D) pela incapacidade portuguesa de explorar e transportar o ouro 
brasileiro, o que levava a Coroa de Portugal a conceder a 
estrangeiros os direitos de extração do minério. 

E) pelo grande contrabando existente na região das Minas Gerais, 
que não era reprimido pelos portugueses e impedia que os 
minérios chegassem à Metrópole. 

 
Q.05- Leia os dois excertos relativos aos quilombos, uma das formas de 
resistência à escravidão. 
 
“Folga nego, 
branco não vem cá. 
Se vier, 
o diabo há de levar.” 
 
                                                                   (Folclore alagoano) 
 
“[Creia Vossa Alteza] não está menos perigoso este estado [de 
Pernambuco], com o atrevimento destes negros, do que esteve com os 
holandeses, porque os moradores, nas suas mesmas casas e engenhos, 
têm os inimigos que os podem conquistar” 
(Carta de 1671, enviada ao Rei de Portugal pelo governador Fernão 
Coutinho apud Antonio Mendes Júnior et al. Brasil História, 1976.) 
 
Da leitura dos excertos conclui-se que 
A) o segundo texto contradiz as afirmações do primeiro. 
B) o governador preocupa-se mais com a ameaça holandesa. 
C) o negro sentia-se ameaçado, mesmo nos quilombos. 
D) o registro do folclore justifica os temores do governador. 
E) os textos confirmam o caráter esporádico da fuga dos escravos. 
 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-A Q.03-B Q.04-C Q.05-D 
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Questões UFU 
 
Q.01- “A Guerra de 1914-18 dará grande impulso à indústria brasileira. 
No primeiro censo posterior à guerra, realizado em 1920, os 
estabelecimentos industriais arrolados, somaram 13.336, com 
1.818.156 contos de capital e 275.512 operários. Destes 
estabelecimentos, 5.936 tinham sido fundados no quinquênio 1915-19, 
o que revela claramente a influência da guerra. Quanto ao caráter 
desta indústria recenseada em 1920, a modificação mais sensível será a 
transferência para o primeiro lugar das indústrias de alimentação, que 
passam de 26,7% da produção em 1907, para 40,2% em 1920.” 
 
 PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 12ª ed. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1970, p. 261. (adaptado) 
 
 Entre a primitiva indústria artesanal da colônia e a moderna 
maquinofatura, Caio Prado Júnior fala de um grande hiato que se 
estendeu por boa parte do período Imperial. Foi somente a partir da 
última década do século XIX que o país viu crescer o número de 
indústrias, sendo que durante a Primeira Guerra ocorreu a: 
 
A) abertura do mercado consumidor europeu ao Brasil como 

resultado da adoção, no velho continente de um liberalismo 
econômico radical. 

B) substituição das importações pela produção nacional e, ainda, por 
uma acentuada depreciação do câmbio, o que reduziu a 
concorrência estrangeira. 

C) quebra da bolsa de valores americana e da economia cafeeira 
brasileira, o que reconduziu capitais investidos na agricultura para 
a indústria. 

D) ampliação da oferta americana e inglesa de carvão, matéria prima 
inexistente no Brasil, que passou a servir de fonte energética para 
a indústria nacional. 

 
 
Q.02-  “Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha 
ele feito de sua vida? 
Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-
la e querê-la muito, no 
intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua 
mocidade nisso, a 
sua virilidade também; e, agora que estava na velhice, como ela o 
recompensava, como ela o 
premiava, como ela o condecorava? Matando-o. [...] Lembrou-se das 
suas coisas de tupi, do 
folk-lore, das suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em sua 
alma uma satisfação? 
Nenhuma! Nenhuma! [...] E, quando o seu patriotismo se fizera 
combatente, o que achara? 
Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu 
combater como feras? 
Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua 
vida era uma decepção, 
uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que 
quisera ter era um mito; era 
um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. [...] E, bem 
pensado, mesmo na sua 
pureza, o que vinha a ser a Pátria?” 
 
BARRETO, Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma. São Paulo: Ática, 
1985 , parte V. 
 
O trecho acima, retirado de uma obra literária escrita originalmente no 
início do século XX no Rio de Janeiro, registra indícios de uma séria 
crítica à situação do país. Nesse trecho, o major Policarpo Quaresma, 
personagem principal da obra, faz um balanço de suas expectativas e 
decepções em relação ao Brasil no período. Sobre esse assunto, 
assinale a afirmativa correta. 
 

A) Os desapontamentos com a República brasileira foram maiores 
durante a Revolta da Armada e os conturbados governos militares, 
mas tiveram pouca relação com a literatura do período. 

B) O patriótico major de Lima Barreto estudava inutilidades para 
propor soluções à nação, enquanto os governantes aplicavam 
projetos das nações vizinhas. 

C) Literatos como Lima Barreto e Olavo Bilac foram politicamente 
importantes na chamada 1ª República, pois a crítica deles à 
sociedade substituía o patriotismo pelo nacionalismo. 

D) O encadeamento de decepções, lamentado por Quaresma, 
permite analogias entre a vida do personagem e a trajetória 
política da então jovem República brasileira, que sofria muitas 
críticas. 

 
Q.03-Palavras do Barão de Geremoabo, latifundiário baiano:” O 
trabalho estava desorganizado porque a maioria das famílias estava 
sempre pronta para seguir o Conselheiro, muitos pequenos 
proprietários também vendiam seus bens e partiam para Canudos”.  
ATAÍDE, Yara Dulce Bandeira de. As origens do povo do Bom 

Jesus do Conselheiro. Revista da USP. São Paulo, n. 20, 1993-94. p. 

89 (Adaptado).  

A forte mobilização gerada em torno da figura de Antonio Conselheiro 

foi um dos elementos causadores da rebelião de Canudos, pois: 
A) o modelo de organização da produção que defendia, baseado em 

larga extensões de terra, conseguia atrair um grande número de 

trabalhadores assalariados.  

B) sua aliança com os setores republicanos mais radicais foi 
fundamental na luta do governo federal contra o poder dos 
oligarcas. 

C) seu carisma messiânico expressava concepções religiosas 
tradicionalistas e muito identificadas ao modo de vida camponês. 

D) a sua aproximação com os setores tradicionais da Igreja Católica 
teve grande importância na mobilização dos camponeses, quase 
todos eles profundamente religiosos. 

 

Q.04- “Saído do regime servil sem condições para se adaptar 
rapidamente ao novo sistema de trabalho, à economia urbano-
comercial e à modernização, o ―homem de cor‖ viu-se duplamente 
espoliado. Primeiro, porque o ex-agente de trabalho escravo não 
recebeu nenhuma indenização, garantia ou assistência; segundo, 
porque se viu repentinamente em competição com o branco em 
ocupações que eram degradadas e repelidas anteriormente, sem ter 
meios para enfrentar e repelir essa forma mais sutil de despojamento 
social. Só com o tempo é que iria aparelhar-se para isso, mas de modo 
tão imperfeito que ainda hoje se sente impotente para disputar ―o 
trabalho livre na Pátria livre” 
‖ FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: 
Difel, 1971, p.47. 
 Os primeiros anos pós-Abolição, no Brasil, foram marcados por 
ameaças de convulsão social e de reorganização do sistema produtivo. 
Nesse cenário, a força de trabalho estava marcada:  
A) pelos fortes fluxos migratórios de ex-escravos para a região 

Nordeste, onde a permanência da lavoura açucareira constituía 
um importante polo de trabalho assalariado. 

B) pela aceleração do emprego nas atividades industriais, cuja 
preponderância do setor de bens de produção propiciou um forte 
crescimento da economia nas primeiras décadas do século XX.  

C) por um processo de transformações, nas quais os imigrantes 
passavam a ocupar um papel de relevo, especialmente por causa 
da marginalização de expressivas parcelas de libertos.  

D) pelo crescimento do trabalho livre em setores de subsistência, 
especialmente após a forte crise do setor cafeeiro provocada pela 
Abolição. 
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Q.05- “ devia ser um ponto capital para o historiador reflexivo mostrar 
como no desenvolvimento sucessivo do Brasil se acham estabelecidas 
as condições para o aperfeiçoamento de três raças humanas [...]” 
MARTIUS, Carl F. Ph. von. Como se deve escrever a História do Brasil. 
In: _____. O estado de direito entre os autóctones do Brasil. Belo 
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1982. p. 89. 
 
Considerando o texto, escrito por von Martius e publicado em 1845 
pela Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, assinale a 
alternativa correta. 
A) O autor demonstra que o branco português não obteve 

participação tão significativa na formação histórica do Brasil 
quanto o africano ou o indígena. 

B) O autor procura, em uma perspectiva evolutiva da humanidade, 
demonstrar que a história do Brasil é o resultado do cruzamento 
gradativo entre brancos, indígenas e africanos. 

C) O aperfeiçoamento das três raças no Brasil é resultado de um 
conjunto de políticas de branqueamento populacional, ao mesmo 
tempo em que se extinguem as populações africanas e indígenas. 

D) O branco teria que aprender a cultura e a língua do indígena para 
sobreviver no Brasil, assim como deveria aprender a cultura do 
trabalho com o africano para desenvolver-se economicamente. 

 
Q.06- Considere as informações a seguir. 
 
Uma das figuras mais proeminentes da História Política de Portugal no 
século XVIII foi Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido 
como marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Sobre as políticas 
pombalinas, o historiador Boris Fausto diz o seguinte: 
“Sua obra, realizada ao longo de muitos anos (1750-1777), representou 
um grande esforço para tornar mais eficaz a administração portuguesa 
e introduzir modificações no relacionamento metrópole-colônia.” 
 
FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo: Edusp / Imprensa 
Oficial do Estado, 2002. p. 59. 
 
Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito direta ou 
indiretamente ao Brasil, assinale a correta. 
 
A) Pombal introduziu princípios do liberalismo no comércio do Brasil 

com vistas a recuperar a economia da colônia: extinguiu as 
companhias privilegiadas de comércio que existiam no Maranhão 
e em Pernambuco, flexibilizou o “pacto colonial” e permitiu a 
presença de companhias comerciais inglesas na região das Minas. 

B) Um dos traços marcantes das políticas pombalinas no Brasil foi o 
confronto com a elite colonial. Os “brasileiros” foram impedidos 
de ocupar cargos políticos, jurídicos e administrativos na Colônia. 
Isso gerou muitas revoltas, como a de Felipe dos Santos, em Vila 
Rica, e a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. 

C) Dentre as principais características da política pombalina, pode-se 
destacar a forte adoção de princípios mercantilistas na economia 
e de ideais iluministas na educação. Os esforços de Pombal 
visavam tornar o colonialismo português mais preparado para 
enfrentar a “crise do Antigo Regime”, como hoje a chamamos. 

D) A política absolutista de Pombal baseava-se na origem divina do 
poder dos reis e de seus ministros. Por isso, ele buscou o total 
apoio da Igreja, favorecendo as ordens missionárias que atuavam 
no Brasil, como mercedários e jesuítas, às quais delegou 
responsabilidades sobre a tutela dos índios e sobre o ensino na 
colônia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q.07- “Entre os anos de 1789 e 1801, as autoridades de Lisboa viram-se 
diante de problemas sem precedentes. De várias regiões da sua colônia 
americana chegavam notícias de desafeição ao Trono, o que era 
sobremaneira grave. A preocupante novidade residia no fato de que os 
objetos das manifestações de desagrado, frequentes desde os primeiros 
séculos da colonização, deslocava-se, nitidamente, de aspectos 
particulares de ações do governo para o plano mais geral da 
organização do Estado. O que se percebe, agora, nos transbordamentos 
da fronteira da legalidade estrita, é que a própria forma de organização 
do poder se torna o alvo das críticas, e a sua substituição por outra 
afirma-se como o objetivo que move os homens.” 
 JANCSÓ, István. “A sedução da liberdade: cotidiano e contestação 
política no final do século XVIII” In: SOUZA, Laura de Mello e. História 
da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América 
portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.388-389, 
(adaptado) 
 Ao analisar os eventos ocorridos na América portuguesa no final do 
século XVIII, os historiadores buscam integrá-los ao quadro geral de 
transformações pelas quais passava o Império luso. Assim as 
“desafeições ao Trono” 
A) representavam a luta dos nacionais pela criação de um estado 

independente, da mesma maneira que havia ocorrido com os 
países hispânicos no começo do século XVIII.  

B) apresentavam-se como um combate pela transformação social da 
colônia, via abolição da escravidão e privilégios de nascimentos, 
manifestada na Inconfidência Mineira (1789). 

C) voltavam-se contra as reformas pombalinas que visaram 
modernizar a colônia, por meio da expulsão dos jesuítas e 
separação entre a Igreja e o Estado brasileiro.  

D) simbolizavam a crise do Antigo Regime na periferia do sistema 
atlântico, decorrente do amadurecimento do capitalismo 
internacional e do advento das ideias iluministas. 

 
Q.08- Sobre os quilombos no Brasil colonial, é correto afirmar que: 
A) formaram-se quilombos em várias regiões do Brasil, havendo o 

convívio entre populações escravas africanas e indígenas, tendo 
como principal exemplo o Quilombo dos Palmares, no atual 
estado de Alagoas. 

B) os quilombolas dependiam da permissão dos senhores das 
propriedades próximas para transitar pelas cidades circunvizinhas, 
bem como para comercializar os produtos de suas terras. 

C) todos os quilombos possuíam um exército próprio, de modo a 
proteger suas terras contra o avanço de inimigos, assim como uma 
complexa organização social. 

D) as maiores populações quilombolas no Brasil formaram-se nas 
regiões de maior produção monocultora de exportação, como os 
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

 
 
Q.09-” No final da década de 1970 e início da década de 1980, vários 
trabalhos foram publicados abordando a temática do mercado interno. 
Trabalhos esses, de base empírica, que se encarregaram de demonstrar 
a forte presença de relações de troca e a sua significação para o 
desenvolvimento interno da colônia. Trata-se agora de avaliar as 
especificidades do mercado interno brasileiro, as diversas modalidades 
em cada região e a sua integração com a sociedade local.” 
 CHAVES, Cláudia Maria das Graças. Mercadores das minas 
setecentistas. São Paulo: Annablume, 1999, p. 27 (Adaptado).  
A historiografia recente sobre a economia do Brasil colonial tem 
enfatizado uma dinâmica econômica mais diversificada, que pode ser 
exemplificada: 
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A) pela crescente presença de um tráfico interno de indígenas 
escravizados, com apoio da Igreja, e responsável pela formação de 
grupos mercantis no interior da colônia.  

B) pelo fortalecimento, ao longo de todo o século XVIII, da economia 
açucareira que, ao contrário da economia mineradora, era muito 
mais voltada ao mercado interno. 

C) pela presença de mecanismos de acumulação endógena de capital 
e pela formação de grupos mercantis que constituíram riqueza 
para além das barreiras impostas pelo sistema colonial.  

D) pelas atividades bandeirantes de exploração do interior que, 
financiadas essencialmente pela Igreja, foram decisivas na 
ampliação do mercado doméstico a partir do desenvolvimento de 
novas culturas. 

 
Q.10-Comparando-se os processos de colonização da América, é 
correto afirmar que: 
 
A) a escravidão africana foi a predominante nos núcleos espanhol e 

português, porém, na parte inglesa, colonos assalariados eram a 
mão-de-obra principal. 

B) as colônias do norte da América Inglesa diferenciaram-se das 
demais por serem de povoamento e por desenvolverem 
atividades comerciais e manufatureiras. 

C) os princípios mercantilistas e a miscigenação étnico-cultural 
orientaram todas as colônias americanas, embora as atividades 
econômicas tivessem variado. 

D) as colônias ibéricas singularizaram-se pelo caráter intervencionista 
da metrópole, expresso no regime de porto único e na 
centralização administrativa. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


