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“Pensar e refletir sobre o passado significa sempre e necessariamente interrogar o presente (...). O passado, longe de ser um tempo 
de reencontro e consolo para as angústias do presente, torna-se matéria prima para um questionamento arguto desse presente, um 
desafio para o alargamento dos horizontes, restritos por um presente que se acredita decorrência natural de um passado transcorrido.” 

Manoel Salgado Guimarães (2007, p. 11).  

 

Assinale com um X a afirmativa correta das questões:  

01.  Com efeito, fomos nós que te demos a vida, que te alimentamos, que vigiamos a tua educação, que te demos, assim 

como aos outros cidadãos, todos os bens possíveis. Ora nós dizemos que qualquer cidadão que o deseje, depois de ter 

sido admitido após o exame do corpo cívico, que tenha tomado conhecimento dos assuntos da cidade e de nós, as Leis, 

não o impedimos, se não lhe agradarmos, de partir de Atenas e de ir para onde quiser, levando consigo o que lhe pertence. 

Nenhuma de nós, as Leis, impede quem quer que o deseje de partir para uma colônia, se não estiver satisfeito conosco, 

nem com a cidade; de partir para onde quiser levando seus bens. Mas se algum de vós aqui ficar, sob a nossa forma de 

fazer a justiça e de administrar a cidade, então nós dizemos que esse se obriga a obedecer-nos e a fazer o que lhe 

ordenamos. 

Platão. Críton. Apud MOSSÉ, C. As instituições gregas. Lisboa: Edições 70, 1985 (adaptado).  

Um princípio da democracia ateniense, conforme descrito no texto clássico, encontra-se expresso em:  

(A) Garantia da isonomia social. 
(B) Defesa dos direitos individuais.  
(C) Salvaguarda da honra pessoal.   
(D) Observância dos códigos jurídicos.  
(E) Imperativo da participação popular.   
 
02. O que implica o sistema da pólis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do 
poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo 
intelectual, assim como do jogo político. 

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand, 1992 (adaptado). 

Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função 

(A) agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade. 
(B) permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. 
(C) congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. 
(D) constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. 
(E) reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. 
 

03. (Enem) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um profundo sentimento 

de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das 

características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha.  

DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa Feudal à Renascença. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a 

função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado à / ao   

(A) contenção de epidemias e doenças.  

(B) migração de camponeses e artesãos.  

(C) expansão de parques industriais e fabris.  

(D) aumento de construções de castelos e feudos.  
(E) crescimento de atividades comerciais e urbanas.  
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04. Quem poderia negar que o homem possui quase o mesmo gênio do Autor dos céus?  E quem pode negar que o homem 
também poderia de algum modo criar os céus, obtivesse eles os instrumentos e o material celeste, pois até agora o faz, se 
bem que com um material diferente, mas ainda segundo a uma mesma ordem?   

HELLER, A. O homem do Renascimento. Lisboa: Editorial Presença, 1982.  

As indagações do texto remetem a um princípio renascentista evidenciado na  

(A) valorização da razão como guia da sabedoria humana.      

(B) secularização da cultura como eixo da produção artística.   

(C) tradição hierárquica como princípio da organização social.  

(D) afirmação da natureza como esteio da liberdade religiosa.  

(E) contemplação divina como base da liberdade de pensamento.  

  

05. O Estado Absolutista é, antes de mais nada, um Estado Moderno, ou seja, um tipo de Estado que é resultante de vários 
séculos de formações e de lutas, no final da Idade Média, levadas a cabo contra os universalismos representados pelo 
Papado e pelo Imperador e também contra as tendências localistas dos senhorios feudais e das comunas urbanas.” 

FALCON, Francisco. Mercantilismo e transição. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

O processo histórico do Ocidente europeu mencionado no texto remete à  
(A) centralização do poder político.  
(B) uniformização da esfera religiosa.   
(C) institucionalização da força militar.  
(D) delimitação de fronteiras nacionais. 
(E) definição dos poderes governamentais.    
 

06. (Enem) Os direitos civis, surgidos na luta contra o Absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições 
modernas, aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje invocamos esses 
velhos “direitos naturais” nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. 

QUIRINO, C. G.; MONTES, M. L. Constituições. São Paulo: Ática, 1992 (adaptado). 

O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui 

(A) voto secreto e candidatura em eleições.  
(B) moradia digna e vagas em universidade.  
(C) previdência social e saúde de qualidade. 
(D) igualdade jurídica e liberdade de expressão.  
(E) filiação partidária e participação em sindicatos. 

 

07. Em algumas regiões bem definidas da França os ataques a castelos ocorriam por toda parte. Quase sempre alegavam 

agir em nome do rei, pois achavam que este havia não só sancionado como encorajado o não pagamento de qualquer 

taxa feudal.  

SCHAMA, Simon. Cidadãos: uma crônica da Revolução Francesa. São Paulo: Cia. das Letras, 1989 (adaptado).  

Na segunda metade do século XVIII, a mobilização camponesa descrita associou-se à destruição dos   
(A) espaços de dominação do alto clero.   
(B) locais de arquivos das dívidas régias.   
(C) métodos de confisco das terras comuns.   
(D) direitos de tributação do governo monárquico.   
(E) símbolos de representação do poder senhorial.   

 

08. Não fiz a guerra como mulher, fiz a guerra como um bravo!”, declarou Marie-Henriette Xaintrailles em carta ao imperador 

Napoleão Bonaparte (1769-1821). Indignada por lhe recusarem pensão de ex-combatente do exército “porque era mulher”, 

ela lembrou que, quando fez sete campanhas no Reno como ajudante de campo, o que importava era o cumprimento do 

dever, e não o sexo de quem o desempenhava.  

MORIN, Tânia M. As Marselhesas no front. In: Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 6, n. 63, dezembro 
de 2010.  

O texto remete a um aspecto da sociedade francesa no século XIX que expressa a   

(A) disparidade familiar.  
(B) desigualdade social.  

(C) distinção de classes.  

(D) classificação de saberes.  

(E) discriminação de gêneros.  
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09. Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o poder legislativo se junta ao executivo, desaparece 
a liberdade. Não há liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo. Se o judiciário se 
unisse com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou o 
mesmo corpo de nobres, de notáveis, ou de populares, exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a 
execução das resoluções públicas e o de julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos.    

Montesquieu. O Espírito das Leis, 1748 (adaptado).  

No contexto histórico do Iluminismo, o filósofo francês defendia a ordenação dos/das 

(A) direitos coletivos.  
(B) práticas corporativas.   
(C) tradições hierárquicas.     
(D) funções governamentais.   
(E) mecanismos representativos.   

 
10.  

 
Disponível em http://sul21.com.br/jornal/wp-content/uploads/2011/04/Charge-20-de-abril.jpg 

 

Considerando a construção da modernidade a partir do século XV, a charge expressa o processo de     

(A) adaptação de instituições nativas.  

(B) interação de identidades culturais.   

(C) incorporação de saberes ancestrais.  

(D) acomodação de direitos costumeiros.   

(E) hierarquização de tradições religiosas.   

 

11. (Enem) Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante ao que 

o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa 

em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes entraram na Paixão: uma vez 

servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A Paixão de Cristo parte foi de 

noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós 

despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as 

prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for 

acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio.  

      VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 (adaptado).  

O trecho do sermão do jesuíta Antonio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e  

(A) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios.  

(B) o papel dos senhores na administração dos engenhos.  

(C) a atividade dos comerciantes nos portos americanos.   

(D) a função dos mestres de açúcar no período da safra.    

(E) o trabalho dos escravos na agromanufatura colonial.   
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12. O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos - IPN, Museu Memorial, tornou-se um dos mais novos Pontos de 
Cultura do Rio de Janeiro, graças ao “Projeto Memorial Pretos Novos. O memorial é um sítio arqueológico do Cemitério 
dos Pretos Novos que funcionou no local, entre os anos de 1769 e 1830, um ato de reverência e respeito aos milhares 
de negros recém chegados à colônia, mortos ou doentes devido aos maus tratos durante a travessia do Atlântico.  
Memorial dos Pretos Novos. Disponível em:    

http://www.museusdorio.com.br/joomla/index.php?option=com_k2&view=item&id=83:memorial-dos-pretos-novos     (fragmento)  

Na contemporaneidade, esse sítio arqueológico evidencia os vínculos entre memória e história ao enfatizar a    

(A) negociação de artefatos culturais como meio de sobrevivência  local.  
(B) mercantilização de corpos vivos como símbolo da diáspora negra.    
(C) manutenção de legados tribais como forma de defesa comunitária.  
(D) conservação de hierarquias sociais como estratégia de coesão grupal.  
(E) afirmação de laços familiares como instrumento de resistência ideológica.   
 
 
13. (Enem)  
  

  
 

As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos 

dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente:  

(A) Habilidade militar — Riqueza pessoal.  

(B) Liderança popular — Estabilidade política.  

(C) Isolamento político — Centralização do poder.  

(D) Instabilidade econômica — Herança europeia.  

(E) Nacionalismo exacerbado — Inovação administrativa.  

 

 

14. Meu Senhor, nós queremos paz e não queremos guerra; se, meu senhor, também quiser nossa paz há de ser nessa 
conformidade, se quiser estar pelo que nós quisermos a saber. Em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira 

e de sábado para trabalharmos para nós não tirando um destes dias por causa de dia santo. Os atuais feitores não os 

queremos, faça eleição de outros com a nossa aprovação. Poderemos brincar, folgar, e cantar em todos os tempos 
que quisermos sem que nos empeça e nem seja preciso licença. 

Tratado proposto a Manuel da Silva Ferreira pelos seus escravos durante o tempo em que se conservaram levantados 
(c.1789).Engenho de Santana, Recôncavo da Bahia, séc. XVIII. APUD SCHWARTZ, Stuart B. Trabalho e cultura: vida nos engenhos 

e vida dos escravos. In: Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001 (adaptado).   

O texto aborda uma estratégia de resistência posta em prática na América Portuguesa, tendo em vista   
(A) definir áreas de lazer para a manutenção da família. 
(B) oficializar rituais religiosos para a proteção da identidade.  
(C) assegurar práticas comunitárias para a aquisição da liberdade.  
(D) promover atividades culturais para a difusão da herança ancestral.  
(E) flexibilizar mecanismos coercitivos para a obtenção de relativa autonomia.  
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15. Os malês encontraram na Bahia de 1835 um campo fértil onde semear a rebeldia escrava e tentar mudar a sociedade 
em favor dos africanos. Fundada na desigualdade étnico-racial e social, a Bahia vivia uma profunda crise econômica 
e política, que ameaçava a hegemonia dos senhores da Bahia e a ordem escravocrata.   
REIS, J. J. Rebelião escrava no Brasil — a história do levante dos malês (1835). São Paulo: Brasiliense, 1986.  

Esse movimento social, ocorrido na Regência, representou uma estratégia de luta, porque utilizou o/a   

(A) ritual guerreiro como suporte da ação.   
(B) conduta moral como eixo de libertação. 
(C) código familiar como arcabouço da união.   
(D) prática religiosa como base de identificação.  
(E) modelo tribal como alicerce da organização.    

 

16. (Enem) “Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo 
pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade conseguiu provas de que havia 
nascido livre. Autodidata, advogado sem diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, em 
proeminente advogado da causa abolicionista.” 
Adaptação de AZEVEDO, E. O. “Orfeu de carapinha”. In: Revista de História. Ano 1, n 3. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, jan. 
2004. 

Na segunda metade do séc. XIX, a conquista da liberdade pelos afro-brasileiros foi resultado de importantes lutas sociais 
historicamente condicionadas. De acordo com o texto, a biografia de Luiz Gama exemplifica a  
(A) impossibilidade de inserção social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado.  
(B) rigidez de uma sociedade assentada na escravidão, que impedia mecanismos de ascensão social para a população 

pobre.   
(C) outorga de uma nova posição social a um mestiço, filho de pai português, que foi viabilizada pela elite proprietária.   
(D) troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que concedeu a ele o direito advocatício.  
(E) dificuldade de reconhecimento social dos intelectuais negros e a utilização do Direito como canal de luta pela liberdade.  
 
 
17. (Enem) “Ó sublime pergaminho 

Libertação geral 
A princesa chorou ao receber 
A rosa de ouro papal 
Uma chuva de cores cobriu o salão 
E o negro jornalista 
De joelhos beijou a sua mão 
Uma voz na varanda do paço ecoou: 
‘Meu Deus, meu Deus 
Está extinta a escravidão’.” 
MELODIA, Z. & RUSSO, N. Madrugada sublime pergaminho. Disponível em http://www. letras.terra.com.br. 

 
O samba-enredo de 1968 expressa e reafirma uma concepção acerca do fim da escravidão ainda viva em nossa memória, 
mas que não encontra respaldo nos estudos históricos mais recentes. Nessa concepção equivocada, a abolição é 
apresentada como 
(A) mudança na estrutura econômica, que permitiu a democratização do pacto político.  
(B) medida de inclusão social, que possibilitou a ampliação da cidadania aos negros.   
(C) concessão imperial, omitindo a luta dos afrodescendentes em prol da liberdade.   
(D) dádiva religiosa, desconsiderando o movimento urbano em favor do trabalho livre.  
(E) resultado do consenso político, que atendeu aos interesses dos grupos envolvidos. 

 
18. “Viam-se de cima as casas acavaladas umas pelas outras, formando ruas, contornando praças. As chaminés 

principiavam a fumar, deslizavam as carrocinhas multicores dos padeiros; as vacas de leite caminhavam como seu 
passo vagaroso, parando à porta dos fregueses, tilintando o chocalho; os quiosques vendiam café a homens de jaqueta 
e chapéu desabado; cruzavam-se na rua os libertinos retardios* com os operários que se levantavam para a obrigação; 
ouvia-se o ruído estalado dos carros de água, o rodar monótono dos bondes.” 

AZEVEDO, Aluísio de. Casa de Pensão. São Paulo: Martins, 1973. 

*Vocabulário: 
retardios: lentos; pachorrentos. 
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O texto acima, retirado do romance de Aluísio de Azevedo escrito em 1884, descreve o cotidiano de uma cidade 
brasileira no seguinte contexto histórico:  
(A) Os operários levantavam cedo, porque iam e voltavam diariamente do campo para desenvolver atividades rurais. 
(B) A vida urbana, caracterizada pelo romancista, desvaloriza o processo de industrialização existente na época. 
(C) A principal atividade da economia brasileira era industrial, conforme observada na descrição do romancista.  
(D) O estabelecimento de indústrias constituía uma atividade de poucos atrativos nos centros urbanos desde meados do 

Oitocentos.  
(E) A convivência entre elementos de uma economia agrária e os de uma economia industrial indicam o início do processo 

de industrialização.  
 
19. Finalmente: todos os brasileiros, e sobretudo os brancos, não percebem suficientemente que é tempo de se fechar a 

porta aos debates políticos, às discussões constitucionais? Se se continua a falar dos direitos dos homens, de 
igualdade, terminar-se-á por pronunciar a palavra fatal: liberdade, palavra terrível e que tem muito mais força num país 
de escravos do que em qualquer outra parte. Então toda a revolução acabará no Brasil com o levante de escravos, 
fazendo deste magnífico império uma deplorável réplica da brilhante colônia de São Domingos.  
REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989.  

Na conjuntura histórica do Brasil após a independência, qual a preocupação destacada no texto?  

(A) Assegurar a ordem social.   
(B) Promover o consenso nacional.   

(C) Garantir a cidadania política.  
(D) Modernizar o aparato administrativo.  

(E) Manter a vigilância policial.  
 

20.  

 
Disponível em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2013/08/04/ 

Qual característica das sociedades capitalistas e burguesas que está expressa com ironia nas tirinhas do Kelvin?  

(A) Alienação da existência humana.  
(B) Valorização do consumo de bens. 
(C) Instrumentalização do medo social.  
(D) Organização da disciplina de trabalho.  
(E) Hierarquização do processo produtivo.  

   
 

 
*****************************************************
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