
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. 

 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 II
Povos originários das américas e o processo de conquista 



POVOS ORIGINÁRIOS DAS AMÉRICAS 



Localizando 



NOMES MEXICAS: COMO ERAM CONHECIDOS OS ASTECAS 

NAHUATL: IDIOMA DOS MEXICAS 

ASTECA: REFERÊNCIA AO TERRITÓRIA ANCESTRAL DE 
AZTLAN

QUECHUA: IDIOMA FALADO NA REGIÃO ANDINA 

SAPA-INKA: TÍTULO DO IMPERADOR 

TAWANTINSUYA: “OS QUATRO CANTOS” (INCAS) 



Problema 
“Tu não tens nada de mim, eu não tenho nada teu. Tu, piniquim. Eu, ropeu.” O 

engenhoso verso de Luis Fernando Veríssimo sugere um dos aspectos sobre os 

quais os historiadores da colonização das Américas se debruçam 

freqüentemente: a alteridade. A conquista, a partir do final do século XV, 

confrontou europeus e índios em um cenário até então desconhecido por 

aqueles, e suscitou a produção de inúmeras crônicas e descrições sobre o 

Novo Mundo e seus habitantes. Os europeus, como já observou o historiador 

Leandro Karnal, criaram a abstração indígena através do registro de um 

equívoco geográfico disseminado pelo navegador Cristóvão Colombo, que 

acreditava ter chegado às Índias. Hoje sabemos que, além do equívoco 

geográfico, a expressão “índios” encerra uma diversidade de povos, marcados 

por semelhanças e diferenças. Os europeus da época de Colombo – assim 

como os de hoje – também eram muito diferentes em suas crenças, atitudes e 

lealdades políticas.

http://anphlac.fflch.usp.br/relatos-europeus-apresentacao

http://anphlac.fflch.usp.br/relatos-europeus-apresentacao


Regionalização 



Oásis América (Golfo da Califórnia): 
povos agrícolas e sedentários 

Árido América (Texas) : povos menos 
assentados, como os Apaches

Mesoamérica: grande diversidade 
populacional



Formação 

CRONOLOGIA POPULAÇÃO

APROX. 2300-1500 AEC Surgimento da civilização Olmeca, muito 

influente no México, centrados na região de 

Veracruz

APROX. 700 AEC Estabelecimento dos Zapotecas (Oaxaca) e dos 

Teotihuacan (uma das maiores metrópoles do 

mundo, no século III)

701 EC Desenvolvimento dos povos toltecas 

1300 EC Mexicas, conhecidos por outros povos como 

Chichimecas (‘bárbaros”)



1427: Confederação das Três Cidades-

estados

TENOTCHTITLAN

TEXCOCO

TLACOPAN

 Processo de expansão e 

formação de um Estado 

Tributário.

 Utilização de elementos míticos 

vinculados a cultura da guerra e 

do culto ao movimento do sol.

 Cerca de 10 mil mexicas

governarão 10 milhões. 



Região mesoamericana 



Códice Vindobonense

Esse documento ilustra como os 

deuses criaram o mundo, de acordo 

com a visãovdos índios mistecas, da 

região de Oaxaca, México





Hierarquia Social mexica

Tlatoani: dirigentes máximos da sociedade. 

Pipiltin (senhores): recebiam educação sofisticada e 
ocupavam os postos destacados nas funções 

religiosas, militares e burocráticas

Macehualtin: população dedicada ao trabalho, nas 
cidades



Agricultura na Mesoamérica

Milho Feijão Pimenta Tomate Cacto

Domesticação de animais na Mesoamérica

Peru Coelho Cão Pato





Teotihuacan



Sistema numérico vigesimal



FORMAÇÃO DOS INCAS

POVOS 
ORIGINÁRIOS

TIWANAKU (região do Lago Titicaca): 
desenvolvimento agrícola

WARI (atual Peru): deram origem ao Reino 
de Cusco (XII) e ao início da expansão.

Formação de um domínio sobre 80/90 
províncias (WAMANI).

A prática do “duplo domicílio” como um 
meio de controle 



Técnica dos terraços 



Alpaca Lhama

Agricultura na América Andina

Domesticação de animais na América Andina

Quinoa Batata Milho Batata-doce





Mchu Pichu



MAIAS (VII-IX) ASTECAS (XII-XVI) INCAS (XIII-XVI)

Sociedade dividida em quatro 

camadas: chefes, guerreiros e 

administradores.

Poder autônomo das cidades.

Organização: Governante 

supremo: Tlatoani (“aquele que 

fala”), grupo dominante, 

pochtecas, povo e escravos.

Poder relativamente centralizado.

Hierarquia: Inca, Alta nobreza, 

nobreza (curacas), camada 

média, camponeses e escravos.

Poder imperial.

Agricultura baseada na irrigação, 

terraços (“Andenes”)  e 

queimada. 

Agricultura baseada na irrigação 

e nas “Chinampas”. 

Domesticavam o cachorro e o 

peru.

Agricultura baseada em técnicas

complexas de irrigação e 

adubos. Domesticavam a lhama.

Escrita hieroglífica .

Desenvolveram o “zero”.

Grade conhecimento de astros.

Escrita Hieroglífica.

Sistema numérico vigesimal.

Dúvidas quanto à existência de

escrita. Sistema numérico

decimal.

Utilizavam os “quipos”

Comércio baseado na troca de 

produtos.

Comercio a distância. Utilização 

de moeda.

Comércio local, baseado em 

trocas de produtos.

Religião Politeísta. Deificavam a 

natureza. Cultuavam os mortos.

Religião Politeísta. Principais 

Deuses: Tlaloc (chuva) e 

Huizilopochtli (guerra). 

Praticavam sacrifícios.

Religião Politeísta.  Deificavam a 

natureza. Deus principal: Inti. 

Praticavam sacrifício de animais.



Sobre a colonização 

Podemos dar conta boa e certa que em quarenta anos, pela 

tirania e diabólicas ações dos espanhóis, morreram 

injustamente mais de 12 milhões de pessoas; e 

verdadeiramente eu creio, e penso não ser absolutamente 

exagerado, que morreram mais de quinze milhões. Aqueles 

que foram de Espanha para esses países (e se tem na conta de 

cristãos) usaram de duas maneiras gerais e principais para 

extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a 

guerra injusta, cruel, tirânica e sangrenta. Outra foi matar todos 

aqueles que podiam ainda respirar ou suspirar e pensar em 

recobrar a liberdade (...) A causa pela qual os espanhóis 

destruíram tal infinidade de almas foi unicamente não terem 

outra finalidade última senão o ouro, para enriquecer pouco 

tempo (...) (LAS CASAS, 2001).



ENEM 2010 (AZUL)



Fatores para a 
“conquista”

Conflitos 
entre povos 

nativos

Capacidade 
bélica 

Doenças

Desestruturaçã
o a partir do 
“trabalho”

Desestruturaçã
o a partir da 

religião 



Conquistadores 

Hernán Cortez (1485-

1547)

Francisco Pizarro (1476 –

1541)



Guerra dos dois irmãos 





ENEM 2013 (2ªAP – BRANCO) 



ENEM 2016 (2ª AP – AZUL)



ENEM 2018 (2ª AP – AZUL)



ENEM 2018 (AZUL)



ENEM 2013 (AZUL)



Administração Colonial



Divisão político-administrativa da 

América Hispânica 





Regime de Porto Únicos



Estrutura Social – colonização hispânica



ENEM 2018 (2ª AP – AZUL)


