
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. Poderão, também, ser colocadas no chat.

 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. 



IDADE MÉDIA: parte I
Declínio e queda do Império Romano do Ocidente, “Invasões” Germânicas e 

a Importância da Igreja Católica.





Construção das visões sobre a “Idade 

Média”

XVI-XVIII

• Humanismo

• Neoclassicismo

XIX

• Romantismo

• Nacionalismo

XX

• Fascismos

• História Social



História Social

Nos trabalhos de célebres historiadores como Georges 

Duby, Jacques Le Goff e Jean Delumeau as sociedades 

medievais são estudadas a partir de novos temas e 

problemas de investigação. A arte e a arquitetura das 

cidades, a cultura popular, os marginais, as relações 

familiares e amorosas, as práticas de vestuário e 

alimentação, as atitudes diante da morte e do “além” são 

temas legítimos aos historiadores medievalistas do século 

XX, e também do século XXI.

SANCOVSKY, R. R.; PARENTE, Paulo André Leira ; FIGUEIRA, Carlos Augusto F. ; Carvalho, João Cerineu
L.de . História Medieval. Volume 1.. 2. ed. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ/CEDERJ, 2010. v. 1. 268p .



NAZISMO

Muitas vertentes do nacionalismo alemão viam o Estado-

Nação, constituído em 1871, como “incompleto”, pois este 

excluía territórios que, para eles, também eram alemães. 

Ademais, a ausência mais significativa era do Império 

Austríaco. Essa ideia se pauta na comparação com o Sacro 

Império Romano, que fora fundado em 800 d.C por Carlos 

Magno, que contava com mais de trezentas unidades 

territoriais, e entre elas estavam os dois maiores “reinos 

alemães”: a Áustria e a Prússia. Os discursos nacionalistas 

alemães posteriormente consagraram essa unidade como I 

Reich, também conhecido como o “Reich de mil anos”

Doimo, Bruna Baliza dos S. O Reich e a nacionalidade alemã para Hitler: uma análise da construção do 
estado e da cidadania a partir do Mein Kampf. 



ENEM 2009 (AZUL)



ENEM 2015 (2ª AP - AMARELO)



ENEM 2013 (AZUL)



Declínio e Queda do Império Romano:  

Declínio 
(III-V)

Política: as incertezas relativas às sucessões dos 
Imperadores

Economia: transição do trabalho escravo para o 
trabalho servil e a dependência produtiva em relação as 
províncias.

Cultura/Religião: a expansão do cristianismo com 
aspectos de resignação, pacifismo e humildade.

Militar: a incorporação de povos germânicos marcados 
por uma lógica defensiva e de fixação.

Geopolítica: as pressões ocasionadas pelas “invasões 
bárbaras”



Crise política



Fragilização do Imperador 

É todo o antigo sistema que se desmorona, a velha 

“hierarquia de benefícios” geradora de paz e segurança 

(...) Desaparecendo um imperador, e na ausência de 

qualquer sistema de sucessão, declaram-se as ambições. 

Os que detêm a força, isto é, os governadores das 

províncias “armadas”, proclamam-se imperadores 

(GRIMAL, 1999, p. 131).



Tetrarquia Romana 



Divisão do Império 



Império Sassânida (224–651)

(...) os novos príncipes 

empreenderam a tarefa de 

substituir o regime agrário e 

tolerante dos partos por uma 

monarquia centralizada na 

qual impuseram a religião de 

Zoroastro como religião de 

estado. Se deram a tarefa de 

reconstruir o império de Dario, 

anexar a Ásia Ocidental e 

reivindicar, na Europa, a 

fronteira de Estrimão

(PIGANIOL, 1961, p. 380).



Movimentações Germânicas





Cronologia Medieval 





PODER DA IGREJA CATÓLICA

Símbolos 
de 
afirmação

Teocracia pontifícia

Criação do Direto Canônico

Reforma Gregoriana

Movimento das Cruzadas

Criação da Inquisição 



O BISPO DE ROMA

Por exemplo, o prestígio da cidade de Roma, por tantos séculos centro 

político e cultural do mundo mediterrâneo, levou sua imagem 

idealizada pelos pagãos a ser aceita pelos cristãos. Igualmente, foi um 

processo espontâneo e natural a sobreposição da geografia 

eclesiástica à geografia civil romana – a diocese clerical era, grosso 

modo, a diocese imperial; a província eclesiástica correspondia à 

província civil – o que induzia a ver no centro do Império o centro da 

Igreja. Outro fator foi o apoio que o bispo de Roma recebeu – a 

autoridade sobre os outros bispos foi-lhe concedida em 378 e 

confirmada e ampliada em 445 – do imperador, desejoso, de fortalecer 

e dar prestígio à sua capital. Por fim, o crescente patrimônio do bispo 

romano advinha de doações somente possíveis numa cidade com 

população de Roma e, acima de tudo, residência do imperador 

(FRANCO, 2001, p. 69).



Doação de Constantino 

No processo de formação da Igreja Católica, observamos que o fortalecimento 
dessa instituição enfrentou situações que ameaçavam a sua unidade. Uma delas 
ocorreu no ano de 476, quando a queda do último imperador romano do Ocidente 
estabeleceu o triunfo das invasões bárbaras na Europa. Mais que um simples evento 
de ordem política e militar, esse acontecimento poderia significar o enfraquecimento 
do cristianismo frente às religiões pagãs que tomavam corpo.

Foi então que os clérigos da alta cúpula cristã apresentaram a chamada Doação de 
Constantino, um documento de 337 onde o imperador romano de mesmo nome 
teria reservado todo o Império Romano do Ocidente para a Igreja. Apesar de não ter 
assumido os reinos europeus diretamente, esse mesmo documento teve grande força 
política para expressar a influência dos chefes cristãos frente os reinos que se 
organizavam naquele tempo.

É assim que vemos, entre outros argumentos, de que modo a Igreja acumulou seu 
poder de interferência em questões políticas da Europa. Contudo, o peso desse 
documento acabou sendo desmascarado no século XV, quando o estudioso Lorenzo 
Valla apresentou uma série de documentos que comprovaria a falsidade do tempo 
em que o documento da doação teria sido feita.

https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/a-doacao-de-constantino.htm

https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/a-doacao-de-constantino.htm


Aliança com os francos 

Nesta paisagem, o acontecimento essencial foi a aliança 

entre os francos e o papado. Os papas buscaram e 

encontraram nos soberanos francos um braço secular que 

os protegeu de seus inimigos, particularmente dos 

lombardos. Os frutos dessa aliança são, em primeiro lugar, 

para os soberanos franceses. É a sagração de Pepino e de 

seus filhos. Numa segunda etapa, o papado parece 

pensar numa empresa de caráter 'europeu'. Trata-se de 

estabelecer o extremo Ocidente cristão como império em 

torno dos francos. No Natal do ano 800, por ocasião de 

uma estada de Carlos Magno em Roma, o Papa Leão III 

coroa o soberano franco como imperador (LE GOFF, 2007, 

p. 52-53).



O Império 

Carolíngio 



Direito Canônico - HERESIAS

 (o) surgimento das heresias não corresponde à imagem 

de uma fonte inicialmente pura, e que, aos poucos, 

tivesse sido conspurcada por doutrinas falsas, mas deve-

se à multiplicidade dos testemunhos da fé, a qual, por 

causa de escolhas unilaterais, levou à formação de 

comunidades segregadas (seitas), desviando-se da 

doutrina. O confronto com as heresias foi conduzido 

com grande veemência; contribuiu substancialmente 

para a evolução da doutrina da Igreja e para o a 

confirmação dos fiéis (LENZENWEGER, 2006, p. 24).



Direito Canônico - Concílios 

Ecumênicos

A realização de grandes assembleias de bispos é uma prática que atravessa a 
milenar história da Igreja, animando-a constantemente. Os concílios nasceram 
espontaneamente, influenciados pelos modelos do sinédrio hebraico e do senado 
romano. Tudo indica que os encontros de bispos de uma mesma região, 
sancionando a designação de um novo bispo feita pela comunidade local através 
da consagração, estão no núcleo desta práxis que já germinava desde o século II.

A periodicidade dos concílios não é regular, e pode dar a impressão de algo 
aleatório. A razão de sua convocação é a resolução de problemas doutrinários, 
como o enfrentamento das heresias, a necessidade urgente de reformas, os desafios 
à autoridade da igreja ou a reflexão e deliberação sobre outros temas significativos 
em determinados períodos históricos. É nos concílios que a Igreja reflete sobre si, ao 
se voltar para as questões que afetam a sua vida. Em geral, eles marcam os seus 
momentos mais significativos de vida eclesial. Também deve-se levar em 
consideração seu longo tempo de preparação e, principalmente, o de sua 
aplicação e recepção (ALBERIGO, 1997, p.5). Em todo concílio, a Igreja estuda como 
resolver os seus problemas, estabelece princípios ou normas, e organiza a sua 
implementação.

http://theologicalatinoamericana.com/?p=1229

http://theologicalatinoamericana.com/?p=1229


 01. NICEIA I – 20 de maio a 25 de julho de 325
Papa: Silvestre I (314-335) ; Assunto principal: condenação de Árius; formulação da doutrina da 
trindade

 02. CONSTATINOPLA I – maio a junho de 381
Papa: Dâmaso I (366-384) ; Assunto principal: a confissão da divindade do Espírito Santo

 03. ÉFESO – 22 de junho a 17 de julho de 431
Papa: Celestino I (422-432) ; Assunto principal: Cristo é uma só pessoa e duas natureza; 
maternidade divina de Maria; contra Nestório; Maria, a mãe de Deus – Theotokos

 04. CALCEDÔNIA – 08 de outubro a 1º de novembro de 451
Papa: Leão I, O Grande (440-461) - Assunto principal: afirmação das duas naturezas na única 
pessoa de Cristo (duofisismo) e condenação dos monofisistas.

 05. CONSTANTINOPLA II – 05 de maio a 02 de julho de 553
Papa: Virgílio (537-555); Assunto principal: condenação dos nestorianos

 06. CONSTANTINOPLA III – 07 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681
Papa: Agatão (678-681) e Leão II (662-663) ; Assunto principal: Condenação do monoteletismo

 07. NICEIA II – 24 de setembro a 23 de outubro de 787
Papa: Adriano I (772-795); Assunto principal: contra os iconoclastas e confirmação do culto às 
imagens de escultura

 08. CONSTANTINOPLA IV – 05 de outubro de 869 a 28 de fevereiro de 870
Papa: Nicolau I (858-867) e Adriano II (867-872); Assunto principal: extinção do cisma do 
patriarca Fócio.

 09. LATRÃO I – 18 de março a 06 de abril de 1123
Papa: Calixto II (1119-1124); Assunto principal: confirmação da Concordata de Worm

 10. LATRÃO II – abril de 1139
Papa: Inocêncio II (1130-1143); Assunto principal: o cisma de Anacleto II

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Niceia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Constantinopla
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_%C3%89feso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Calced%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Conc%C3%ADlio_de_Constantinopla
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Conc%C3%ADlio_de_Constantinopla
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Conc%C3%ADlio_de_Niceia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iconoclastia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_Conc%C3%ADlio_de_Constantinopla_(Cat%C3%B3lico_Romano)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Latr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Conc%C3%ADlio_de_Latr%C3%A3o


 11. LATRÃO III – 05 a 19 de março de 1179
Papa: Alexandre III (1159-1181); Assunto principal: fixação da necessidade de dois terços dos 
votos na eleição do Papa

 12. LATRÃO IV – 11 a 30 de novembro de 1215
Papa: Inocêncio III (1198-1216); Assunto principal: confissão de fé contra os cataris; a 
transubstanciação na eucaristia; a confissão e a comunhão anuais.

 13. LYON I – 28 de junho a 17 de julho de 1245
Papa: Inocêncio IV (1243-1254); Assunto principal: deposição do imperador Frederico II

 14. LYON II – 07 de maio a 17 de julho de 1274
Papa: Gregório X (1271-1276); Assuntos principais: procedimentos referentes ao conclave; união 
com os gregos; cruzada.

 15. VIENA -16 de outubro de 1311 a 06 de maio de 1312
Papa: Clemente V (1305-1314); Assunto principal: supressão da Ordem dos Templários; 
campanha de pobreza dos franciscanos; decretos de reforma.

 16. KONSTANZ – 05 de novembro de 1414 a 22 de abril de 1418
Papas: situação de vários antipapas:

resignação do Papa romano, Gregório XII (1405-1415)

deposição do Papa conciliar, João XXIII (1410-1415) em 29/05/1415

deposição do Papa avinhense, Benedito XIII (1394-1415) em 26/07/1417

eleição de Martinho V em 11/11/1417

Assuntos principais: extinção do Grande Cisma; reconciliação com a Igreja Ortodoxa; condenação 
de Jan Hus à fogueira; decreto relativo à supremacia do concílio sobre o Papa e decreto relativo à 
periodicidade dos concílios; concordata com as cinco nações conciliaristas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceiro_Conc%C3%ADlio_de_Latr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_Conc%C3%ADlio_de_Latr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Conc%C3%ADlio_de_Lyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_Conc%C3%ADlio_de_Lyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Vienne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Constan%C3%A7a


 17. BASEL – FERRARA – FLORENÇA – em Basel de 23 julho de 1431 a 07 de maio 
de 1437; em Ferrara de 18 de setembro 1437 a 1º de janeiro 1438; e em Florença 
16 de julho 1439
Papa: Eugênio IV (1431-1447) ; Assuntos principais: reunião com os gregos em 
06/07/143; com os armênios em 22/11/1439; e com os jacobistas em 04/02/1442

 18. LATRÃO V – 10 de maio 1512 a 16 de março de 1517
Papas: Júlio II (1503-1413) e Leão X (1513-1521) ; Assunto principal: contra o 
concílio cismático de Pisa (1511-1512), decretos de reforma

 19. TRENTO – 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563 (em três 
períodos)
Papas: Paulo II (1534-1549) ; Júlio III (1550-1555) e Pio IV (1559-1565)

 Assuntos principais: contra a Reforma de Lutero; doutrina sobre a Escritura e a 
Tradição, o pecado original e a justificação, os sacramentos e a missa, a 
veneração dos santos, decretos de reforma.

 20. VATICANO I – 08 de dezembro 1869 a 18 de julho de 1870
Papa: Pio IX (1846-1878); Assuntos principais: definição da doutrina da fé 
católica, do primado e da infalibilidade do Papa

 21. VATICANO II – 11 de outubro de 1962 a 7 de dezembro de 1965
Papas: João XXIII (1958-1963) e Paulo VI (1963-1978); Assuntos 
principais: modernização da Igreja Católica

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Basileia-Ferrara-Floren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinto_Conc%C3%ADlio_de_Latr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Trento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II


REFORMAS GREGORIANAS
Um dos principais momentos dessa querela foi a Reforma Gregoriana, ocorrida no 

século XI. Essa reforma levou esse nome em referência ao Papa Gregório VII (1020-

1085), que elaborou um programa de regulamentações do pontificado católico. As 

principais diretrizes da reforma de Gregório VII foram redigidas no famoso documento 

intitulado Dictatus Papae (Ditos do Papa). Essas diretrizes passaram a ser o molde de 

várias alterações que foram feitas pela Igreja Católica e articuladas com os 

imperadores até 1215 com o IV Concílio de Latrão.

Entre essas diretrizes, estavam: um estabelecimento claro das diferenças de papeis 

entre os leigos (pessoas não ordenadas ao sacerdócio da Igreja) e clérigos — essa 

primeira diretriz reforçava a instituição do celibato clerical (os padres não podiam 

contrair matrimônio ou manter relações sexuais), que vigorava desde o século IV; a 

instituição dos sete sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, ordem (apenas para 

clérigos), casamento (apenas para leigos), confissão e unção dos enfermos. Essa última 

diretriz visava também à orientação espiritual durante toda a vida do fiel católico a fim 

de torná-lo cônscio do papel da Igreja como “corpo de Cristo” na Terra. Além disso, 

houve o reconhecimento das ordens monásticas mendicantes, como os franciscanos e 

dominicanos.

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/reforma-gregoriana.htm

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/reforma-gregoriana.htm


Cruzadas

O tema da libertação de Jerusalém e dos lugares santos 

esteve no centro da ideia de Cruzada desenvolvida por 

Urbano II e da noção de guerra santa fixada por seus 

predecessores. Para ele, o tempo da ocupação 

muçulmana das terras cristãs chegara ao fi m. Resultado de 

um castigo divino provocado pelos pecados do povo 

cristão, este tempo passara: Deus convida agora seu povo 

a libertar a Igreja e a Cristandade, e a reconquistar as terras 

que um dia tinham sido cristãs, em particular os lugares 

santos de Jerusalém e o Santo Sepulcro. Operação militar 

de reconquista, a Cruzada também é, por sua própria 

destinação – Jerusalém – uma peregrinação. Esta dimensão 

junta-se com a da guerra santa, reforçando-a e não a 

ocultando (LE GOFF; SCHMITT, 2006, p. 20).





Inquisição: bula EXCOMMUNICAMUS 

(1231)



ENEM 2015 (2ª 

AP - AMARELO)



ENEM 2018 (AZUL)



ENEM 2014 (AZUL)


