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Olá pessoal, espero que todos estejam bem e se cuidando. Este é um material que busca manter de 
forma mínima os seus estudos. Sabemos que a angústia e frustração devem ser imensas. Esse ano foi esperado 
com grandes expectativas e como um momento de enorme desafio, no caso, conquistar uma vaga em uma 
universidade. No entanto, os acontecimentos decorrentes do coronavírus se sobrepuseram com uma veloci-
dade e gravidades inesperadas. 

Sei que muitos de vocês estão, apesar de toda a dificuldade imposta pelo contexto, procurando conti-
nuar os estudos, preocupados com seus sonhos e desejos, já que não sabemos como será o futuro. Sobre o 
futuro, uma coisa é importante: não pensem muito nele. Tentem viver um dia de cada vez. Se concentrem no 
presente e deixem para viver o futuro conforme ele for acontecendo. Dessa maneira podemos manter boa a 
nossa saúde mental. Espero que este material possa minimizar as angústias. 

*** 
Este material tem como objetivo fazermos uma revisão de um conteúdo muito importante para o Enem: 

Segundo Reinado. Geralmente são cobrados de uma a duas questões desde 2010. Isso significa que pelo menos 
uma questão sobre este período é cobrada no concurso. Por isso o seu estudo é muito importante. 

O material foi elaborado da seguinte forma: colocamos os conteúdos principais acompanhados de ví-
deos e documentários cujo conteúdo foi produzido por professores confiáveis, além de alguns filmes e dese-
nhos que servem para aumentar o contado com o conteúdo e ter acesso à produção cultural. Ao final colocamos 
alguns exercícios do Enem para que vocês possam fazer. 

 
Uma dica: tentem partir do material que vocês já possuem e que já estava presente no classroom deste 

ano. Acrescente informações e vá fazendo resumos com base nas dicas da aula sobre concurso público. 
 
Tenham cuidados com vocês e seus familiares!!! 

 
 
PONTOS IMPORTANTES 
 
Uma história de amor e fúria. Panorama da História do Brasil numa ficção.: https://www.you-
tube.com/watch?v=jM7WEnzB-yM 
 
Revoltas Regenciais: Apresentar os contextos, as motivações, a configuração social e os desdobramentos e 
términos das Revoltas Regenciais. 
 
> Balaiada. Desenho: https://www.youtube.com/watch?v=A7B-ExplAvg 
> Revolta dos Malês. Documentário feito pela Secretaria de Cultura da Bahia: https://www.you-
tube.com/watch?v=azPotFRPvGE 
> Guerra dos Farrapos (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=XG6Ha_RZ7_0  
 
Imigração no Brasil 
Objetivos e tipos da política de imigração no Brasil do século XIX e início do século XX (sistema de parce-
rias e colonato). 
 
> Imigração no Brasil no Segundo Reinado (Tempo de Estudar): https://www.you-
tube.com/watch?v=nBBbSBZnwHQ 
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> Diálogo sem Fronteira: História da imigração no Brasil: https://www.youtube.com/watch?v=ttSO-
tuqNmxE 
 
Guerra do Paraguai: Contexto (externo e doméstico), causas e desdobramentos da Guerra do Paraguai para 
a sociedade e política brasileiras. 
 
> Histórias do Brasil (episódio 8) - documentário drama com análises de diversos historiadores: 
https://www.youtube.com/watch?v=nKlFUJY86Ic&list=PLrzL8F15KKjH_CnWlC0A-OD9IVxiHPigm&in-
dex=8 
> História da Guerra do Paraguai (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=F1cS5Fnvfyo  
 
Escravidão no Brasil 
> A origem da escravidão (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=qXBmkswwRfw 
> Sobre a escravidão. Ótima aula sobre escravidão com uma das maiores autoridades sobre o tema, o pro-
fessor João José Reis: https://www.youtube.com/watch?v=PF6mXS9QWpo 
> O que foi a segunda escravidão (Leitura ObrigaHistória): https://www.you-
tube.com/watch?v=CpGQbbyPllE  
 
Abolicionismo: tipos de atuação dos abolicionistas; principais abolicionistas; leis abolicionistas; participa-
ção das populações negras na abolição; 
 
> A última escravidão (documentário com análises de diversos acadêmicos e outras autoridades no 
assunto) : https://www.youtube.com/watch?v=TcK-Ta0drLU&t=8s 
> Abolicionismo e fim da escravidão (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=wgwM-5b6q5U 
 
Segundo Reinado e cidadania: 
- Participação popular nas eleições; 
 
> História do voto no Brasil (Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=dC7nQEKHn8E 
 
Transformações socioeconômicas no século XIX 
- Construção do poder da classe senhorial cafeicultura; 
- O impacto da urbanização: serviços e estrutura das cidades; a expansão das ferrovias. 
> O país do café: a economia cafeeira no Segundo Reinado (Tempo de Estudar): https://www.you-
tube.com/watch?v=bd5wJD6zBZ4 
 
Proclamação da república 
- As relações de tensão entre o império e: o exército (questão militar); a Igreja católica (questão religiosa) e 
a aristocracia cafeeira. 
(Nerdologia): https://www.youtube.com/watch?v=4xSQkZ8jzeM 
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EXERCÍCIOS – ENEM 
 
01) ENEM 2017  Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da com-
pra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os tra-
balhadores escravos que conquistavam a liberdade. 
 
OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. In ROSS, J, L. S. Geografia do Brasil. 
São Paulo:Edusp, 2009. 
 
O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo da 
a) reforma agrária. 
b) expansão mercantil. 
c) concentração fundiária. 
d) desruralização da elite. 
e) mecanização da produção. 
 
02) ENEM 2016 A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracteri-
zadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missioná-
rios portugueses que visitam a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a 
região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o 
negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região.   
 
HAVIK, P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a agencia feminina e representações em mudança na 
Guiné (séculos XIX e XX). In: PANTOJA, S. (org.). Identidades, memórias e histórias em terras africanas. 
Brasília: LGE; Luanda: Nzila, 2006.  
 
A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma carac-
terística marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela 
 
a) Restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes.  
b) Convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens, no pequeno comércio.  
c) Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos.  
d) Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados.  
e) Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. 
 
03) ENEM 2015  
 

 
 
SCHWARCZ, L. M. As barbas do imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Cia. Das 
Letras, 1998 (adaptado). 
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Essas imagens de D. Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o 
Golpe da Maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbóli-
cos destacados, essas imagens representavam um 
 
a) jovem maduro que agiria de forma irresponsável. 
b) imperador adulto que governaria segundo as leis. 
c) líder guerreiro que comandaria as vitórias militares. 
d) soberano religioso que acataria a autoridade papal. 
e) monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. 
 
04) ENEM 2015  
 
Texto I: 
Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria 
já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância 
histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da 
escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não 
cabe em cifras. 
 
ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das 
Letras, 2009 (adaptado). 
Texto II: 
Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa 
e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certa-
mente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. 
Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros liber-
tos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. 
 
CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: 
Cia. das Letras, 1990 (adaptado). 
 
Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos apre-
sentados no Texto II é o(a) 
 
a) Variedade das estratégias de resistência dos cativos. 
b) Controle jurídico exercido pelos proprietários. 
c) Inovação social representada pela lei. 
d) Ineficácia prática da libertação. 
e) Significado político da Abolição. 
 
05) ENEM 2014 
 
Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma 
nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada Estado. As leis municipais seriam as 
cartas de cada povoação doadas pela assembleia provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, al-
teradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo 
a que jamais se atingirá de outra sorte. 
 
BASTOS, T. A província (1870). São Paulo: Cia, Editora Nacional, 1937 (adaptado). 
 
O discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha como meta a implantação do 
a) regime monárquico representativo. 
b) sistema educacional democrático. 
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c) modelo territorial federalista. 
d) padrão político autoritário. 
e) poder oligárquico regional. 
 
06) ENEM 2014 
 

 
De volta do Paraguai Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da 
pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a 
um tronco horrível de realidade!… 
 
AGOSTINI. A vida fluminense, ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil 
através da caricatura (1840-2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001 (adaptado). 
 
Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na 
Guerra do Paraguai (1864-1870), evidenciada na 
 
a) negação da cidadania aos familiares cativos. 
b) concessão de alforrias aos militares escravos. 
c) perseguição dos escravistas aos soldados negros. 
d) punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. 
e) suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. 
 
07) ENEM 2013 
 

 
MOREAUX, F.R. Proclamação da Independência. Disponível em: www.tvbrasil.org.br. Acesso em 14 jun. 
2010. (Foto: Enem) 
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FERREZ, M. D. Pedro II. SCHWARCZ, L.M. As barbas do Imperador. D. Pedro II, um monarca nos trópi-
cos. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
 
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, res-
pectivamente: 
A Habilidade militar – riqueza pessoal. 
B Liderança popular – estabilidade política. 
C Instabilidade econômica – herança europeia. 
D Isolamento político – centralização do poder. 
E Nacionalismo exacerbado – inovação administrativa. 
 
08) ENEM 2013  
 
Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhado-
res. E como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários? As fazendas eram alimentadas 
pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam 
de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão 
de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? 
 
Resposta de Manuel Felizardo de Souza e Mello, diretor geral das Terras Públicas,ao Senador Vergueiro. In: 
ALENCASTRO, L.F. (Org.) História da vida privada no Brasil. São Paulo:Cia das Letras, 1998 (adap-
tado). 
 
O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no 
campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de 
 
A) fomentar ações públicas para ocupação das terras do interior. 
B) adotar o regime assalariado para proteção da mão de obra estrangeira. 
C) definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. 
D) regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para sobrevivência das fazendas. 
E) financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. 
 
09) ENEM 2013  
 
A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou aten-
tados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia 
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desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclu-
siva da população livre. É no Parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças 
das cidades, que se há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
 
NABUCO, J. O abolicionismo (1883). Rio de Janeiro: Nova Fronteira; 
São Paulo: Publifolha, 2000 (adaptado). 
 
No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no 
Brasil, no qual 
A) copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 
B) incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais.. 
C) optava pela via legalista de libertação. 
D) priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 
E) antecipava a libertação paternalista dos cativos. 
 
10) ENEM 2010 
 
Negro, filho de escrava e fidalgo português, o baiano 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 di-
ploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proeminente advogado da causa 
abolicionista. 
 
AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de 
História.Ano 1, n.o 3. Rio de Janeiro:  
Biblioteca Nacional, jan. 2004 (adaptado). 
 
A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do séc. XIX foi resultado de im-
portantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama exemplifica a 
 
A impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabeti-
zado. 
B extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito como ca-
nal de luta pela liberdade. 
C rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, que inviabilizava os mecanismos de ascensão social. 
D possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo apoio das elites dominantes, a um mestiço filho de pai 
português. 
E troca de favores entre um representante negro e a elite agrária escravista que outorgara o direito advocatí-
cio ao mesmo. 
 
11) ENEM 2008 
 
O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as 
seguintes palavras: “Cinco ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final: 1.º) o espírito 
daqueles que criavam a opinião pela idéia, pela palavra, pelo sentimento, e que a faziam valer por meio do 
Parlamento, dos meetings [reuniões públicas], da imprensa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais; 2.º) 
a ação coercitiva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arre-
batando os escravos ao poder dos senhores; 3.º) a ação  
complementar dos próprios proprietários, que, à medida que o movimento se precipitava, iam libertando em 
massa as suas ‘fábricas’; 4.º) a ação política dos estadistas, representando as concessões do governo; 5.º) a 
ação da família imperial.”  
 
Joaquim Nabuco. Minha formação. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 144 (com adaptações). 
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Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi o resultado de uma luta  
 
A) de idéias, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que liberta-
vam seus escravos, de estadistas e da ação da família imperial.  
 
b) de classes, associada a ações contra a organização escravista, que foi seguida pela ajuda de proprietários 
que substituíam os escravos por assalariados, o que provocou a adesão de estadistas e, posteriormente, ações 
republicanas.  
 
c) partidária, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que mudavam 
seu foco de investimento e da ação da família imperial.  
 
d) política, associada a ações contra a organização escravista, sabotada por proprietários que buscavam man-
ter o escravismo, por estadistas e pela ação republicana contra a realeza.  
 
e) religiosa, associada a ações contra a organização escravista, que fora apoiada por proprietários que ha-
viam substituído os seus escravos por imigrantes, o que resultou na adesão de estadistas republicanos na luta 
contra a realeza. 
 
Gabarito na última página 
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GABARITO 
 
01) C 
02) C 
03) B 
04) E 
05) C 
06) A 
07) B 
08) C 
09) C 
10) B 
11) A 
 


