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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. 

 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. 

 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 Moderna – Parte I
Expansão Marítima europeia



EXPANSÃO MARÍTIMA EUROPEIA 





CONDIÇÕES GERAIS NA EUROPA

 Desenvolvimento do comércio de especiarias com o oriente: 

o renascimento comercial dos séculos XIII e XIV e as pressões 

do “mundo islâmico”

 Mitologias sobre o oriente: PERIGO /  SAGRADO / RIQUEZA 

 Questões religiosas: a cultura “cruzadística” e o 

fortalecimento da ideia de evangelização dos povos pagãos

 Novas formas de organizações políticas: Formação de 

Estado Centralizados (justiça, administração, tributos e a 

força) 











Marco Polo (1254-1324)



“se queres aprender a rezar 

arrisca-te no mar”
Provérbio português



Formação dos Estados Ibéricos: caso 

de Portugal

 711 d.c : O árabes invadem a Península Ibérica em meio ao 

processo de expansão do Califado Omíada.

OBS: a formação das monarquias Ibéricas se deu em meio a 

um combate ao “infiel” – As Cruzadas do Ocidente.

 1097: Afonso VI cria o condado de Portucale confiando à 

Henrique de Borgonha

 1139: Afonso Henriques desafia árabes, Leão e Castela. 1143: 

Portugal se forma como Estado.

 1385: Início da Dinastia de Avis  D. João I







Condições específicas de Portugal 

 Localização Geográfica: a cultura da pesca e a 

ambientação com o mar.

 Centralização Político-administrativa: estabilizado 

anteriormente, em comparação com Espanha, Inglaterra e 

França. 

 Ascensão da classe mercantil: destaque para a condição de 

entreposto comercial.

 Apoio da Igreja: o espírito cruzadístico e o padroado em 

ultramar 

 Conhecimentos náuticos: cultura moura, contatos orientais e 

a “Escola de Sagres”





Portulano 

Astrolábio









(...) Sendo pelo Infante D. Henrique, meu tio, começado o 

descobrimento da terra da Guiné na era de mil 

quatrocentos e trinta e três, com intenção e desejo de 

pela costa da dita terra de Guiné se haver de descobrir e 

achar a Índia.

Documento: Carta de Dom Manuel  



Expansão Espanhola 





A Expedição de Vasco da Gama (1498)



Antes deste nosso descobrimento da Índia, recebiam 

os mouros de Meca muito grande proveito com o 

trato da especiaria. E, assim o grão soldão [sic], por 

amor dos grandes direitos que lhe pagavam. E assim 

ganhava muito a senhoria de Veneza com o mesmo 

trato, que mandava comprar a especiaria a 

Alexandria, e depois a mandava vender por toda a 

Europa.

Documento - História do Descobrimento 

e Conquista da Índia pelos portugueses  



Principais Expedições Ibéricas 



Negociações Ibéricas



Expedições Britânicas



ENEM 2009 (2ª AP – BRANCO)



ENEM 2012 (AZUL)



ENEM 2016 (AZUL)



ENEM 2014 (3ª AP – BRANCO)




