
HISTÓRIA NO ENEM 
Equipe de História  do Colégio Pedro II – Engenho Novo II 



INSTRUÇÕES 

 Permanecer com o microfone desligado.

 Dúvidas devem ser anotadas. Ao final da apresentação, 

haverá um momento em que haverá interação, para sanar 

as dúvidas. 

 Recomendo o uso de fones de ouvido.



Avisos Importantes 

 Este projeto foi pensado a partir de solicitações de alguns estudantes.

 Não se pretende compensar as aulas suspensas, pois não corresponderá ao 
conteúdo programático da terceira série. Não se trata de EaD. 

 Existe a possibilidade de o projeto crescer, contando com a participação de 
outros docentes.

 O contexto em que estamos inseridos é muito delicado. Sendo assim, 
pretende-se uma atividade colaborativa. Não haverá obrigatoriedade, 
controle de presença ou qualquer tipo de avaliação. 

 A proposta inicial é de realizarmos, ao menos, dois encontros semanais. Esta 
questão deverá ser debatida entre os coletivos das turmas e repassado pelos 
representantes.

 Futuramente, quando encerrado o período de isolamento, este projeto será 
oferecido presencialmente, para os estudantes que não reunirem condições, 
de qualquer natureza, para acompanhar nossas atividades. 



Principais Objetivos:

Compreender o formato e as exigências dos itens do 

ENEM

Contribuir um resultado positivo, considerando a Teoria 

de Resposta ao Item ( Grau de Dificuldade, Poder de 
Discriminação e Probabilidade de acerto ao acaso) 

“Coerência Pedagógica do Estudante”

 Revisar, primordialmente, os conteúdos abordados na 

primeira e segunda séries do Ensino Médio. 



PRINCIPAIS HABILIDADES 

 H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes 

documentais acerca de aspectos da cultura. 

 H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades 

humanas.

 H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus 

processos históricos. 

 H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes 

sobre determinado aspecto da cultura.

 H5 - Identificar as manifestações ou representações da 

diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes 

sociedades.



PRINCIPAIS CONCEITOS: definições em 

dicionários - http://michaelis.uol.com.br

Patrimônio

 Herança paterna.

 Bens de família.

 Em tempos passados, bens 

necessários à ordenação e 

sustentação de um eclesiástico.

 Quaisquer bens materiais ou 

morais, pertencentes a uma 

pessoa, instituição ou 

coletividade.

Memória
 Faculdade de lembrar e conservar ideias, 

imagens, impressões, conhecimentos e 
experiências adquiridos no passado e 
habilidade de acessar essas informações 
na mente.

 Lembrança de qualidades, coisas e feitos 
(positivos ou negativos) de um ser ausente 
ou após a sua morte; nome, reputação.

 O produto de experiências passadas que 
permanece no espírito e serve de 
lembrança; lembranças, reminiscências, 
recordações.

 Monumento erguido para comemorar os 
feitos de pessoa ou coisa ilustre e notável; 
memorial.



PRINCIPAIS CONCEITOS: definições em 

dicionários - http://michaelis.uol.com.br

Identidade 

 Estado de semelhança absoluta e 

completa entre dois elementos 

com as mesmas características 

principais

 Série de características próprias 

de uma pessoa ou coisa por meio 

das quais podemos distingui-las:

Alteridade

 Característica, estado ou 

qualidade de ser distinto e 

diferente, de ser outro



CONCEITO DE MEMÓRIA



MICHAEL POLLACK
 Em sua análise da memória coletiva, Maurice Halbwachs enfatiza a força 

dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que a 

inserem na memória da coletividade a que pertencemos.1 Entre eles 

incluem-se evidentemente os monumentos, esses lugares da memória 

analisados por Pierre Nora,2 o patrimônio arquitetônico e seu estilo, que nos 

acompanham por toda a nossa vida, as paisagens, as datas e personagens 

históricas de cuja importância somos incessantemente relembrados, as 

tradições e costumes, certas regras de interação, o folclore e a música, e, 

por que não, as tradições culinárias.

 Em vários momentos, Maurice Halbwachs insinua não apenas a seletividade 

de toda memória, mas também um processo de "negociação" para conciliar 

memória coletiva e memórias individuais: "Para que nossa memória se 

beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos: é 

preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas 

memórias

 A despeito da importante doutrinação ideológica, essas lembranças durante 

tanto tempo confinadas ao silêncio e transmitidas de uma geração a outra 

oralmente, e não através de publicações, permanecem vivas.



 Estudar as memórias coletivas fortemente constituídas, 

como a memória nacional, implica preliminarmente a 

análise de sua função. A memória, essa operação coletiva 

dos acontecimentos e das interpretações do passado que 

se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em 

tentativas mais ou menos conscientes de definir e de 

reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais 

entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 

sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações 

etc. A referência ao passado serve para manter a coesão 

dos grupos e das instituições que compõem uma 

sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 

complementariedade, mas também as oposições 

irredutíveis.



EXEMPLO DE REFLEXÃO SOBRE O 

ENQUADRAMENTO DA MEMÓRIA 





Waldo Machado: Maior goleador da história do 

Fluminense, tendo jogado pelo clube entre 1954 e 

1961.

 Dida: Segundo maior artilheiro da história do Flamengo, 

tendo jogado pelo clube entre 1954 e 1963

Quarentinha: Maior artilheiro da história do Botafogo, 

tendo jogado pelo clube entre 1954 a 1964.

 Ademir de Menezes: Terceiro maior artilheiro do Vasco 

da Gama, tendo jogado pelo clube entre 1942 e 1945 

e 1948 e 1956.



Antonieta de Barros (1901-1952)
Carolina de Jesus (1914-1977)

Maria Firmina dos Reis (1822-1917)

Laudelina de Campos Melo 

(1904-1991)



ENEM 2011 (2ª aplicação - BRANCO)



ENEM 2012 (AZUL)



ENEM 2013 (AZUL)



ENEM 2014 (2ªAP – BRANCO) 



ENEM 2014 (3ªAP – BRANCO) 



ENEM 2014 (AZUL)



ENEM 2010 (AZUL)



PATRIMÔNIO CULTURAL 



Carta de Mário de Andrade ao Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema, encaminhando 

a proposta de criação do Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Naciona. 1936



Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio 

cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 

de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e 

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 

antigos quilombos.



PATRIMÔNIO IMATERIAL
Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da 
vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas 
de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, 
feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas). A Constituição Federal de 
1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a 
existência de bens culturais de natureza material e imaterial.

Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser preservado 
pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam referências dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio imaterial é 
transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e 
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, 
gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o 
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
define como patrimônio imaterial "as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais 
que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os 
indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural." Esta 
definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006.

http://portal.iphan.gov.br



PATRIMÔNIO MATERIAL

O patrimônio material protegido pelo Iphan é composto por um conjunto de 

bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme os quatro Livros 

do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e 

das artes aplicadas. A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 

215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a 

existência de bens culturais de natureza material e imaterial e, também, ao 

estabelecer outras formas de preservação – como o Registro e o Inventário –

além do Tombamento, instituído pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembr

de 1937, que é adequado, principalmente, à proteção de edificações, 

paisagens e conjuntos históricos urbanos.

Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como os cidades 

históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; ou móveis, 

como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, 

bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos.

http://portal.iphan.gov.br



PATRIMÔNIO MUNDIAL
A Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada em 1972 
pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO), tem 
como objetivo incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados 
significativos para a humanidade. Trata-se de um esforço internacional de valorização 
de bens que, por sua importância como referência e identidade das nações, possam 
ser considerados patrimônio de todos os povos.

Cabe aos países signatários desse acordo indicar bens culturais e naturais a serem 
inscritos na Lista do Patrimônio Mundial. As informações sobre cada candidatura são 
avaliadas pelos órgãos assessores da Convenção (Icomos e IUCN) e sua aprovação 
final é feita, anualmente, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, composto por 
representantes de 21 países. O Brasil ratificou a Convenção, em 1978.

De acordo com a classificação da UNESCO, o Patrimônio Cultural é composto por 
monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor universal excepional do 
ponto de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou 
antropológico. Incluem obras de arquitetura, escultura e pintura monumentais ou de 
caráter arqueológico, e, ainda, obras isoladas ou conjugadas do homem e da 
natureza. São denominadas Patrimônio Natural as formações físicas, biológicas e 
geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e 
áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético excepcional e 
universal.

http://portal.iphan.gov.br



ENEM 2012 (AZUL)



ENEM 2014 (2ªAP – BRANCO) 



ENEM 2014 (3ªAP – BRANCO) 



ENEM 2014 (AZUL)



ENEM 2013 (AZUL)



ENEM 2015 (AZUL)



ENEM 2019 (2ª AP – AZUL)


