
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. 



HISTÓRIA ANTIGA NO 

ENEM



EGITO ANTIGO





Localização



Importância do Rio Nilo

As cheias do Nilo
Plantações à margem do Nilo. Foto 

de Bionet. Egito, 11 de Maio de 2005



Períodos do Antigo Egito

 Antigo Império (3150 a.C. – 2.400 a.C.): Junção dos reinos de norte à sul, 

consolidando o poder de Mênfis, sendo encerrado com a ação dos 

nomarcas.

 Médio Império (2.040 a.C. – 1580 a.C.): unidade formada em torno de 

Tebas, com expansão em direção a Núbia, sendo encerrado com a 

invasão do hicsos, que dominaram Avaris

 Novo Império (1580 a.C. – 1085 a.C.): período de prosperidade marcado 

pela reunificação em torno de Tebas



Agricultura no Egito

 “Akhit” (Julho a Outubro): época em que ocorriam as 

inundações provocadas pelas cheias do Nilo.

 “Peret” (Novembro a Março): acontecia a época da 

saída da águas das terras na margem do Rio Nilo,  

sendo o momento da semeadura. 

 “Shemu” (Maio a Junho):  época de colheita da 

produção, com destaque para o cultivo de trigo e 

ceveda. 







ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO E EGITO

 Rei/Faraó: chefe supremo

 Nobres : famílias que administravam as terras

 Vizir (Egito): um nobre que ocupava cargo de confiança para o 
faraó.

 Sacerdotes: cuidavam dos assuntos religiosos, das cerimônias, etc.

 Militares/Soldados: cuidavam da proteção, conquistavam territórios 
e promoviam guerras contra outros povos

 Escribas: funcionários dos reis/faraós que dominavam a escrita, 
produziam os textos, escreviam as leis, etc.

 Comerciantes: se dedicavam ao comércio 

 Artesãos: fabricavam os instrumentos

 Camponeses/felás (no Egito): trabalhavam na agricultura

 Escravos: trabalhavam nas construções públicas, nas grandes obras



Aspectos Culturais Importantes:

 Pensamento mítico e “conservador” (ordenamento geral)

 Conhecimento de acúmulos empíricos e não através de teorias gerais. 

 Formulação de um calendário (sola e lunar)

 Sistema numérico decimal com soma e subtração. (sem o zero)

 Arte vinculada a religião e ao poder dos faraós.

 Importância dos cultos fúnebres.  



Pirâmide de Gizé



Religião no Egito 





Obras funerárias e a mumificação

Pirâmides de Gízé – Necrópole 





A escrita egípcia



A escrita egípcia

Ideograma

 É um símbolo gráfico utilizado no 

sistema de escrita ideográfico, 

onde cada elemento pode 

representar uma palavra ou um 

conceito abstrato.

Pictograma

 É um símbolo gráfico utilizado 

para representar objetos 

concretos.



A escrita egípcia

Jean-François 

Champollion (1790-1832)

Durante séculos os estudiosos tentaram entender os Hieróglifos, 

mas ninguém conseguia decifrá-los. Então, em 1799 d.C, a Pedra 

de Roseta foi descoberta.

Essa pedra trazia uma inscrição com o mesmo texto em três 

escritas diferentes, o grego antigo, que muitos estudiosos 

conseguiam ler, Hieróglifos e um outro tipo de escrita egípcia 

chamado demótico. Usando o texto da pedra e outros textos, um 

jovem estudioso francês chamado Jean-François Champollion 

percebeu, em 1824 d.C, que os Hieróglifos podiam ser letras que 

representavam a língua egípcia.

Ele aprendera copta, a linguagem dos cristãos egípcios, e concluiu 

(corretamente) que ela descendia do egípcio antigo. Usando essa 

informação e seu conhecimento de símbolos, Champollion 

começou a ler os Hieróglifos



ENEM 2009 (2ª AP – AZUL)



ENEM 2009 (AZUL)



ENEM 2010 (2ª AP - AZUL)



GRÉCIA ANTIGA





GREGOS OU HELÊNICOS ?



Origens Gregas

 AQUEUS (2000) – formaram a 

civilização Micência. 

 EÓLIOS (1700)

 JÔNICOS  (1700)

 DÓRIOS (1200)



Primeiras Civilizações 

Minóica ou Cretense (2000 –

1600) 

 Utilizavam o alfabeto linear 

A.

 Expoente da Idade do 

Bronze.

 Destaque no comércio 

marítimo.

 Construção de palácios. 

Micenas (1600 – 1100)

 Utilizavam o alfabeto linear 

B.

 Supremacia militar.

 Conquistaram Creta em 

1450.

 Já utilizavam a língua 

grega.

 Formas políticas diferentes 

dos gregos, sendo mais 

próximas dos orientais. 



Período Homérico (1100 – 700) 

 Declínio micênico com as invasões dos dórios.

Momento de transição para a idade do ferro. 

 Formação dos “oikos”: unidades econômicas, humanas 

e de consumo e produção.

 Ampliação da escravidão através de saques e 

pilhagens.

 Sociedades caracterizadas pelo que se entende como 

valores aristocráticos: proprietários, tetas (despossuídos), 

demiurgos (trabalhadores especializados) e escravos.



Período Arcaico (700 – 500) 

 Processo de formação da pólis.

 Processo de liberação de mão de obra e a 
massificação da escravidão. 

 Período de forte crise entre os interesses de proprietários 
e “endividados”.

Os projetos de colonização: Apoikia (agrárias –
península itálica) x Emporiom (comerciais – Egito e Ásia 
Menor ) 

 Elaboração de códigos legais.



O modelo de “pólis”



Definições 

(https://www.suapesquisa.com)

Acrópole
Na Grécia Antiga, a Acrópole era o 
ponto mais alto da cidade 
(geralmente uma montanha). A 
Acrópole possuía um papel muito 
importante na vida das pólis (cidades-
estados) gregas.

A Acrópole servia como refúgio para 
os habitantes das cidades no 
momento de ataques militares dos 
inimigos. Serviam também para 
observação militar.
Os gregos também costumam construir 
templos religiosos na Acrópole.

Ágora 
Ágora era o nome que se dava às praças 
públicas na Grécia Antiga. Nestas praças 
ocorriam reuniões onde os gregos, 
principalmente os atenienses, discutiam 
assuntos ligados à vida da cidade (pólis).

As assembleias
As assembleias aconteciam na Ágora e os 
gregos podiam decidir sobre temas ligados a 
justiça, obras públicas, leis, cultura, etc. Os 
cidadãos votavam e decidiam através do voto 
direto. Também era um espaço público de 
debates para os cidadãos gregos.

Outras finalidades
A Ágora também possuía finalidades religiosas 
(eventos, cerimônias) e econômicas 
(negociações, acordos econômicos, comércio 
de mercadorias, etc).



ENEM 2015 (AZUL)



ENEM 2019 (2ªAP – AZUL)



ENEM 2009 (AZUL)



ENEM 2016 (3ª AP - AZUL)



REFORMADORES DAS “LEIS”.

DRÁCON (621) SÓLON (594) CLÍSTENES (508)

• Definição de leis por escrito.

• Supremacia do poder 

público.

• Definições de crimes e 

penas.

• Extinção da escravidão por 

dívidas (atenienses)

• Eliminação de dívidas

• Participação política censitária: 

Quatro categorias (pentakosio, 

hippeis, zeugitai e tetas.

• Guerra como atribuição de 

todos. 

• A Bulé (preparava os trabalhos 

da Eclésia. 

• Estendeu o direito à todos os 

cidadãos (atenienses, filhos de 

pai e mãe atenienses, maiores 

de 21 anos e homens. 

• Cargos preenchidos por 

votações e sorteios. 

• Criação das divisões 

administrativas (demos) 



ENEM 2014 (AZUL)



ENEM 2013 (AZUL)



ENEM 2012 (2ª AP - BRANCO)



ENEM 2012 (2ª AP - BRANCO)



ENEM 2014 (AZUL)



Período Clássico (500 -336) 

 OBS: Distinção entre a “pólis” e os “estados ethnos”  estes 
representaram maioria, quantitativamente, mas não tiveram 
a mesma influência, sendo caracterizados pela ausência de 
vida urbana e, eventualmente,  frouxidão política

 A importância das Guerras Médicas: conflito entre os gregos 
e o Império Persa (499 – 449). 

 Guerra do Peloponeso: Liga de Delos (liderada por Atenas) x 
Liga do Peloponeso (Esparta, Corinto e Tebas) 

 Período de apogeu da cultura grega ateniense.

 Período em que Esparta experimentou hegemonia no mundo 
grego. 



O MAPA



Divisão Social

ATENAS

CIDADÃO 
(eupátridas)

METECOS

ESCRAVOS

ESPARTA

HOMOIOI 
(Esparciatas)

PERIECOS

HILOTAS



Política em Esparta



Sobre os Metecos
 Estes homens eram gregos de outras regiões ou bárbaros. Não tinham 

direito a nenhum tipo de propriedade imóvel e, portanto, estavam 
excluídos da cidadania. Depois de algum tempo domiciliado em 
Atenas, o estrangeiro era obrigado a se inscrever como meteco em um 
demos (circunscrição estabelecida por Clístenes no começo do século 
V) da cidade e a pagar uma taxa especial ao estado (metoikion) e 
outros impostos de acordo com a atividade que exercesse. Qualquer 
deslize significava, para o meteco, a possibilidade de cair em 
escravidão. Tinha ainda que conseguir um cidadão ateniense como 
“tutor” (prostates) que se responsabilizasse por eles ante os tribunais. 
Tendo em vista a sua desvinculação total em relação à terra, o meteco
se atirava a todo tipo de atividade que não fosse a agricultura: 
fundamentalmente à manufatura e ao comércio. (...) Havia metecos
donos de imensas fortunas e havia aqueles simplesmente donos de sua 
força de trabalho.

(FLORENZNO, Maria Beatriz B.. O Mundo Antigo: Economia e Sociedade.)



Sociedade Espartana 

* Homoioi: Eram os cidadãos de Esparta que tinham direitos de 

participação política, formavam a mais alta classe em Esparta. 

Haviam hierarquias internas mas, de modo geral, viviam para as 

atividades políticas e militares.

* Periecos: Eram populações historicamente influenciados por 

Esparta, na Lacônia e na Messênia. Tinham relativa autonomia mas 

eram possuíam obrigações produtivas e militares junto aos Homoioi. 

Não tinham direitos de participação política, porém eram livres e 

participavam da agricultura, comércio e artesanato, formavam a 

segunda classe em Esparta.

* Hilótas: Eram escravos pertencentes ao Estado Espartano, porém a 

ideia de “servos” compreende melhor, pois eram preso à terra e 

mantidos, coletivamente, nelas, e não submetidos à circulação. 



BASES ECONÔMICAS

ATENAS

 Olhar negativo sobre atividades 

comerciais.

 Política econômica voltada para 

abastecimento (sobretudo de 

trigo)

 Excedentes do Estado (impostos 

pagos por metecos) voltados 

para as grandes obras. 

 Fontes de recursos: minas de prta

de Láurio, contribuições 

compulsórias da Liga de Delos e 

trocas comerciais.

ESPARTA

 Política econômica vinculada às 

guerras e a escravidão.

 Ausência expressiva de 

atividades comerciais.

 A base produtiva permaneceu 

agrária ao longo de todo o 

período. 





Guerras Médicas



Guerra do Peloponeso (431-404)



ENEM 2009 (2ª AP – AZUL)



Período Helenístico (338-146)

 Fortalecimento da cidade de Tebas e os ataques ao norte, na Tessália, 

atraíram para as dinâmicas políticas e militares, os interesses do 

macedônios.

 Destaque para a atuação de Filipe II: revolução militara, admiração pela 

cultura grega



Expansão Macedônica



Fragmentação dos domínio de 

Alexandre, o Grande.



ROMA ANTIGA 





Formação de Roma – Monarquia (753 

-509)

 A Mitologia de Rômulo e Remo: Rômulo como fundador de 

Roma, em 753, a partir da morte do irmão, no monte Palatino. 

Processo de atração de populações e relações políticas com o 

Rei sabino Tito Tácio.

 O domínio dos etruscos: dinâmica das cidades-estados, com a 

influência do rei etrusco.

 A cidade de Roma estabelece organização política: Rei, 

Senado e Cúria (assembleia).

 Caracterizada por um dinâmica familiar clânica, base da 

composição social e da organização das cúrias.

 A expansão etrusca, as guerras com os gregos e a revolta dos 

romanos.



Povoamento da Península Itálica



Sociedade Patrícios: Proprietários de terras, exerciam 
poder econômico, político e militar. 

Clientes: majoritariamente rurais, 
dependiam da elite patrícia 

Plebeus: homens livres sem a 
participação política

Escravos: guerras ou endividamento



Período Republicano

 A vulnerabilidade romana e a necessidade da militarização plebeia.

 Criação de novas magistraturas: cônsul (poder religioso e militar), pretor 

(judiciário) e ditador (situações emergenciais) 

 494: a revolta de plebe e a criação do Tribunato da Plebe, com poder de 
veto sobre leis.

 451: Formulação da Lei das Doze Tábuas.

 Processo de expansão territorial.

 326: extinção da escravidão por dívida.

 286: Determinação do Plebiscito



ENEM 2017 (AZUL)



ENEM 2019 (AZUL)



ENEM 2016 (2ª AP - AZUL)



Divisão social: cidadania relacionada à 

participação militar e com base em 

critérios censitários 

Assidui: maior propriedade, acesso à melhores funções 
militares e à “recompensas” das guerras.

Capite Censi: eram recenseados apenas por sua pessoa, 
com propriedades irrelevantes.

Proletarii: sem propriedades de nenhuma espécie, possuíam 
ainda filhos a sustentar.



Processo de Expansão:

 Concentração fundiária a partir do “ager publicus” (propriedades do 
Estado).

 Generalização da escravidão, sobretudo como consequência dos 
aprisionamentos em guerra. 

 Consolidação do domínio sobre a Península Itálica,  ao longo do século III 
e início da expansão pelo Mar Mediterrâneo. 

 Período dos irmãos Graco (133 à 121): Tibério Graco e Caio Graco, como 
tribunos da plebe, propuseram medidas de combate ao latifúndio e ao 
empobrecimento coletivo.

 Alterações na composição dos exércitos: a legião romana e a 
incorporação de proletários, enquanto soldados e a fidelidade aos 
generais. 





Guerra Púnicas(264 a 146)





Os Triunviratos 

(60-53) (43-38)



O Império Romano (27 a.c. – 476 d.c.) 
 A concentração de poderes nas mãos do imperador: a 

liderança sobre o Senado (princeps senatus) e a autoridade 

religiosa (pontifex maximus).

 A definição do Mare Nostrum: símbolo do poder, no Alto 

Império (27 a.c – 285 d.c).

O Alto Império configura uma período de grande 

desenvolvimento material e cultural, em maio ao contato 

com diferentes povos.

 História do Cristianismo: da perseguição ao reconhecimento 

– Édito de Milão (liberdade concedida por Constantino, em 

313) e a oficialização, com Teodósio, em 380. 

Crise do Império: fim da expansão, crises agrícolas, revoltas 

nas províncias, pressões germânicas. 





Édito de Caracala de 212 a.C.

“Em 212 d.C, o imperador Caracala decretou que todo o 
homem livre, habitante do Império Romano, onde quer 
que vivesse, da Escócia à Síria, era cidadão romano. Foi 
uma decisão revolucionária que removeu de uma só vez 
as diferenças legais entre os governantes e os 
governados, e foi o desfecho de um processo que estava 
acontecendo há quase um milênio. Este foi um dos 
maiores subsídios individuais de cidadania, se não o maior, 
na história do mundo.” 

Fonte: IMRE, Alex. Friends in Low Places: the Antonine Constitution as a tool of
patronage. Universidade de Edimburgo. 



Maquete de Roma



Tetrarquia Romana 



Divisão do Império 



ENEM 2016 (AZUL)



ENEM 2012 (AZUL)



ENEM 2016 (3ª AP - AZUL)



LINKS: Nerdologia

 https://www.youtube.com/watch?v=BiD5Hqs9Q5w 300 DE ESPARTA 

(GRÉCIA)

 https://www.youtube.com/watch?v=2p0HUCfBfAE O FIM DO EGITO 

ANTIGO (EGITO)

 https://www.youtube.com/watch?v=yroYT_yvbq4 PRETORIANOS (ROMA)

 https://www.youtube.com/watch?v=Z_OG8G_BAGI GUERRA DO 

PELOPONESO  (GRÉCIA) 

https://www.youtube.com/watch?v=BiD5Hqs9Q5w
https://www.youtube.com/watch?v=2p0HUCfBfAE
https://www.youtube.com/watch?v=yroYT_yvbq4
https://www.youtube.com/watch?v=Z_OG8G_BAGI

