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1- (Enem 2010) Quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram 

eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em 

que casas da Lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros, na noite em 

que a Muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os 

ergueu? Sobre quem triunfaram os césares? (BRECHT, B. Perguntas de um trabalhador que lê. 

Disponível em: http://recantodasletras.uol.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010.) 

 Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de História, o autor censura a memória 

construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de 

que  

a) os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos 

heroicos ou grandiosos e, por isso, ficaram na memória.  

b) a História deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações 

que se desenvolveram ao longo do tempo.  

c) grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está 

vinculada aos governantes das sociedades que os construíram.  

d) os trabalhadores consideram que a História é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de 

sociedades antigas e distantes no tempo.  

e) as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de 

pesquisas históricas. 

 

2- (Enem 2012) Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, 

foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao 

reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para 

pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em 

perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. (SLENES, R. Malungu, ngoma vem! 

África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, n.º 12, dez./jan./ fev. 1991-92 - adaptado).  

Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência 

da escravidão no Brasil tornou possível a  

a) formação de uma identidade cultural afro-brasileira.  

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.  

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.  

d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia.  

e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 

 

3- (Enem 2012) Próximo da Igreja dedicada a São Gonçalo nos deparamos com uma impressionante 

multidão que dançava ao som de suas violas. Tão logo viram o Vice-Rei, cercaram-no e o obrigaram 

a dançar e pular, exercício violento e pouco apropriado tanto para sua idade quanto posição. 

Tivemos nós mesmos que entrar na dança, por bem ou por mal, e não deixou de ser interessante 

ver numa igreja padres, mulheres, frades, cavalheiros e escravos a dançar e pular misturados, e a 

gritar a plenos pulmões “Viva São Gonçalo do Amarante”. (BARBINAIS, Le Gentil. Noveau Voyage 



autour du monde. Apud: TINHORÃO, J. R. As festas no Brasil Colonial. São Paulo: Ed. 34, 2000 - 

adaptado).  

O viajante francês, ao descrever suas impressões sobre uma festa ocorrida em Salvador, em 1717, 

demonstra dificuldade em entendê-la, porque, como outras manifestações religiosas do período 

colonial, ela  

a) seguia os preceitos advindos da hierarquia católica romana.  

b) demarcava a submissão do povo à autoridade constituída.  

c) definia o pertencimento dos padres às camadas populares.  

d) afirmava um sentido comunitário de partilha da devoção.  

e) harmonizava as relações sociais entre escravos e senhores. 

 

4- (Enem 2013) Seguiam-se vinte criados custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos; 

depois destes, marchava o Embaixador do Rei do Congo magnificamente ornado de seda azul para 

anunciar ao Senado que a vinda do Rei estava destinada para o dia dezesseis. Em resposta obteve 

repetidas vivas do povo que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. (“Coroação do Rei do 

Congo em Santo Amaro”, Bahia apud DEL PRIORE, M. Festas e utopias no Brasil colonial. In: CATELLI 

JR., R. Um olhar sobre as festas populares brasileiras. São Paulo: Brasiliense, 1994 - adaptado).  

Originária dos tempos coloniais, a festa da Coroação do Rei do Congo evidencia um processo de  

a) exclusão social.  

b) imposição religiosa.  

c) acomodação política.  

d) supressão simbólica.  

e) ressignificação cultural. 

 

5- (Enem 2013) TEXTO I: Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança; ela lê romances, além 

de desperdiçar o tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda; passa horas no 

toucador a arrumar o seu complicado penteado; um número igual de horas praticando piano e mais 

outra na sua aula de francês ou de dança. (Comentário do Padre Lopes da Gama acerca dos 

costumes femininos [1839] apud SILVA, T. V. Z.Mulheres, cultura e literatura brasileira. Ipotesi — 

Revista dos Estudos Literários, Juiz de Fora, v. 2. n. 2, 1998.) 

 

TEXTO II As janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas, positivas; mas 

eram, pelo aspecto e pelo seu destino, grande gaiolas, onde os pais e maridos zelavam, sonegadas à 

sociedade, as filhas e as esposas. (MACEDO, J.M. “Memória da Rua do Ouvidor [1878]”. Disponível 

em: www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 20 maio 2013 - adaptado).  

 

A representação social do feminino comum aos dois textos é o(a)  

a) submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família.  

b) acesso aos produtos de beleza, decorrência da abertura dos portos.  

c) ampliação do espaço de entretenimento, voltado às distintas classes sociais.  

d) proteção da honra, medida pela disputa masculina em relação às damas da corte.  

e) valorização do casamento cristão, respaldado pelos interesses vinculados à herança. 

 

6- (Enem 2013) A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos 

por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, como o foi 



nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na 

França, sendo essa revolução obra exclusiva 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. 

 

7- (Enem 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do séc. XIX pode ser identificado a partir da análise do 

vestuário do casal retratado acima?  

a) O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho 

urbano.  

b) A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos 

culturais de origem africana.  

c) O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em 

melhores condições na ordem escravocrata.  

d) A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu 

como forma de distinção em relação aos brasileiros.  

e) A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as 

fronteiras da exclusão social naquele contexto. 

 

8- (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 diploma, fez do direito o seu ofício e transformou-se, em 

pouco tempo, em proeminente advogado da causa abolicionista. (AZEVEDO, E. O Orfeu de 

 

Foto de Militão, São Paulo, 1879. ALENCASTRO, L. F. 

(org). História da vida privada no Brasil. Império: a 

corte e a modernidade nacional. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1997. (Foto: Reprodução/Enem) 



carapinha. In: Revista de Historia. 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 

importantes 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 alfabetizado.  

b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do Direito 

como canal 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 advocatício ao mesmo. 

 

9- (Enem 2010 2 PPL) A imagem retrata uma cena da vida cotidiana dos escravos urbanos no início do 

século XIX. Lembrando que as atividades desempenhadas por esses trabalhadores eram diversas, os 

escravos de aluguel representados na pintura  

a) vendiam a produção da lavoura cafeeira para os moradores das cidades.  

b) trabalhavam nas casas de seus senhores e acompanhavam as donzelas na rua.  

c) realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento para os seus senhores.  

d) eram autônomos, sendo contratados por outros senhores para realizarem atividades comerciais. 

e) aguardavam a sua própria venda após desembarcarem no porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- (Enem 2010) Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará virem: que desejando promover e 

adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido abolir 

e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Alvará de liberdade para as 

indústrias (1º de Abril de 1808). (In: Bonavides, P.; Amaral, R. Textos políticos da História do Brasil. Vol. 1. 

Brasília: Senado Federal, 2002 - adaptado).  

O projeto industrializante de D. João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características 

desse período explicam esse fato?  

a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas.  

b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio.  

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa.  

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio 

internacional.  

e) O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. 

 



11- (Enem 2010) Após a abdicação de D. Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras 

crises: as diversas forças políticas lutavam pelo poder e as reivindicações populares eram por melhores 

condições de vida e pelo direito de participação na vida política do país. Os conflitos representavam também 

o protesto contra a centralização do governo. Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura 

cafeeira e o surgimento do poderoso grupo dos "barões do café", para o qual era fundamental a 

manutenção da escravidão e do tráfico negreiro. O contexto do Período Regencial foi marcado  

 

a) por revoltas populares que reclamavam a volta da monarquia.  

b) por várias crises e pela submissão das forças políticas ao poder central.  

c) pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida.  

d) pelo governo dos chamados regentes, que promoveram a ascensão social dos "barões do café".  

e) pela convulsão política e por novas realidades econômicas que exigiam o reforço de velhas realidades 

sociais. 

 

12- (Enem 2010) A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, tudo se transformava em lucro. As cidades 

tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua 

ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-fornos eram como as 

Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. (DEANE, P. A Revolução Industrial. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1979 - adaptado).  

Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução 

Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX?  

a) A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados 

para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista.  

b) O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial.  

c) A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos 

trabalhadores das periferias até as fábricas.  

d) A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da 

arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artística.  

e) O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos 

marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. 

 

13- (Enem 1999) 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 com o 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)  

O trecho, retirado de romance escrito em 1884, descreve o cotidiano de uma cidade, no seguinte contexto: 

a) a convivência entre elementos de uma economia agrária e os de uma economia industrial indicam o início 

da industrialização no Brasil, no século XIX.  

b) desde o século XVIII, a principal atividade da economia brasileira era industrial, como se observa no 

cotidiano descrito.  

c) apesar de a industrialização ter-se iniciado no século XIX, ela continuou a ser uma atividade pouco 

desenvolvida no Brasil.  

d) apesar da industrialização, muitos operários levantavam cedo, porque iam diariamente para o campo 

desenvolver atividades rurais.  

e) a vida urbana, caracterizada pelo cotidiano apresentado no texto, ignora a industrialização existente na 

época.  

 

14- (Enem 2003) O mapa a seguir apresenta parte do contorno da América do Sul destacando a bacia 

amazônica. Os pontos assinalados representam fortificações militares instaladas no século XVIII pelos 

portugueses. A linha indica o Tratado de Tordesilhas revogado pelo Tratado de Madri, apenas em 1750. 

(Adaptado de Carlos de Meira Mattos. Geopolítica e teoria de fronteiras.) 



Pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses visava, principalmente, dominar  

a) militarmente a bacia hidrográfica do Amazonas.  

b) economicamente as grandes rotas comerciais.  

c) as fronteiras entre nações indígenas.  

d) o escoamento da produção agrícola.  

e) o potencial de pesca da região. 

 

 

 

15- (Enem 2004) Constituição de 1824: "Art. 98. O Poder Moderador é a chave de toda a organização 

política, e é delegado privativamente ao Imperador. (...) para que incessantemente vele sobre a manutenção 

da Independência, equilíbrio, e harmonia dos demais poderes políticos (...) dissolvendo a Câmara dos 

Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado."  

Frei Caneca: "O Poder Moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação 

brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos 

Deputados, que é a representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o 

representante dos apaniguados do imperador." (Voto sobre o juramento do projeto de Constituição)  

Para Frei Caneca, o Poder Moderador definido pela Constituição outorgada pelo Imperador em 1824 era  

a) adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo 

Imperador.  

b) eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas duas 

esferas do poder legislativo.  

c) arbitrário, porque permitia ao Imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da 

sociedade.  

d) neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados 

representantes da Nação.  

e) capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação política. 

 

16- (Enem 2007) Após a Independência, integramo-nos como exportadores de produtos primários à divisão 

internacional do trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção, com 

braço escravo importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o 

desenvolvimento de nossa economia por pelo menos uns oitenta anos. Éramos um país essencialmente 

agrícola e tecnicamente atrasado por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a 

trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico 

forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam 

um padrão de vida "civilizado", marca que distinguia as classes cultas e "naturalmente" dominantes do 

povaréu primitivo e miserável. (...) E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção 

de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações. (Paul Singer. Evolução 

da economia e vinculação internacional. In: I. Sachs; J. Willheim; P. S. Pinheiro (Orgs.). Brasil: um século de 

transformações. São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 80.) 

 Levando-se em consideração as afirmações anteriores, relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião 

da independência política (1822), é correto afirmar que o país  

a) se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial.  

b) extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção no trabalho livre.  

c) se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação a 

outros países.  

d) se tornou dependente do capital estrangeiro, que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a 

infraestrutura de serviços urbanos.  

e) teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores 

produtivos. 

 



17- (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 espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, 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) a ação coercitiva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável 

aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores; 3) a ação complementar dos 

próprios proprietários, que, à medida que o movimento se precipitava, iam libertando em massa as suas 

'fábricas'; 4) a ação da política dos estadistas, representando as concessões do governo; 5) a ação da família 

imperial." (Joaquim Nabuco. Minha formação. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 144 - com adaptações).  

 

Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi o resultado de uma luta  

a) de ideias, associada a ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que libertavam 

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 

manter 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 

haviam substituído os seus escravos por imigrantes, o que resultou na adesão de estadistas republicanos na 

luta contra a realeza. 

 

18- (Enem cancelado 2009) A Confederação do Equador contou com a participação de diversos segmentos 

sociais, incluindo os proprietários rurais que, em grande parte, haviam apoiado o movimento de 

independência e a ascensão de D. Pedro I ao trono. A necessidade de lutar contra o poder central fez com 

que a aristocracia rural mobilizasse as camadas populares, que passaram então a questionar não apenas o 

autoritarismo do poder central, mas o da própria aristocracia da província. Os líderes mais democráticos 

defendiam a extinção do tráfico negreiro e mais igualdade social. Essas ideias assustaram os grandes 

proprietários de terras que, temendo uma revolução popular, decidiram se afastar do movimento. 

Abandonado pelas elites, o movimento enfraqueceu e não conseguiu resistir à violenta pressão organizada 

pelo governo imperial. (FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1996 - adaptado).  

 

Com base no texto, é possível concluir que a composição da Confederação do Equador envolveu, a princípio, 

a) os escravos e os latifundiários descontentes com o poder centralizado.  

b) diversas camadas, incluindo os grandes latifundiários, na luta contra a centralização política.  

c) as camadas mais baixas da área rural, mobilizadas pela aristocracia, que tencionava subjugar o Rio de 

Janeiro.  

d) as camadas mais baixas da população, incluindo os escravos, que desejavam o fim da hegemonia do Rio 

de Janeiro.  

e) as camadas populares, mobilizadas pela aristocracia rural, cujos objetivos incluíam a ascensão de D. Pedro 

I ao trono. 

 

19- (Enem 2009) As terras brasileiras foram divididas por meio de tratados entre Portugal e Espanha. De 

acordo com esses tratados, identificados no mapa, conclui-se que  

a) Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, detinha o controle da foz do rio Amazonas.  

b) o Tratado de Tordesilhas utilizava os rios como limite físico da América portuguesa.  

c) o Tratado de Madri reconheceu a expansão portuguesa além da linha de Tordesilhas.  

d) Portugal, pelo Tratado de San Ildefonso, perdia territórios na América em relação ao de Tordesilhas.  

e) o Tratado de Madri criou a divisão administrativa da América Portuguesa em Vice-Reinos Oriental e 

Ocidental. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

20- (Enem 2010 PPL ) Ó sublime pergaminho Libertação geral A princesa chorou ao receber A rosa de ouro papal 

Uma chuva de flores 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, C. Sublime 

Pergaminho. Disponível em http:// www.letras.terra.com.br. Acesso em: 28 abr. 2010.) 

 O samba-enredo de 1968 reflete e reforça uma concepção acerca do fim da escravidão ainda viva em nossa 

memória, mas que não encontra respaldo nos estudos históricos mais recentes. Nessa concepção ultrapassada, a 

abolição é apresentada como  

a) conquista dos trabalhadores urbanos livres, que demandavam a redução da jornada de trabalho.  

b) concessão do governo, que ofereceu benefícios aos negros, sem consideração pelas lutas de escravos e 

abolicionistas.  

c) ruptura na estrutura socioeconômica do país, sendo responsável pela otimização da inclusão social dos libertos.  

d) fruto de um pacto social, uma vez que agradaria os agentes históricos envolvidos na questão: fazendeiros, 

governo e escravos.  

e) forma de inclusão social, uma vez que a abolição possibilitaria a concretização de direitos civis e sociais para os 

negros. 
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