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1- (Enem 2013) No final do século XIX, as Grandes Sociedades carnavalescas alcançaram ampla 

popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em relação à 

comemoração carnavalesca em si mesma: com seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas da 

cidade, pretendiam abolir o entrudo (brincadeira que consistia em jogar água nos foliões) e outras práticas 

difundidas entre a população desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de diversão que 

consideravam mais civilizadas, inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto a 

abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus 

animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente com os desfiles. (PEREIRA, C. S. Os senhores da 

alegria: a presença das mulheres nas Grandes Sociedades carnavalescas cariocas em fins do século XIX. In: 

CUNHA, M. C. P. Carnavais e outras frestas: ensaios de história social da cultura. Campinas: Unicamp; 

Cecult, 2002 - adaptado).  

Manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história, sendo constantemente 

reinventadas ao longo do tempo. A atuação das Grandes Sociedades, descrita no texto, mostra que o 

carnaval representava um momento em que as   

a) distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração.     

b) aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização da festa fora dos clubes.     

c) liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas.     

d) tradições populares se transformavam em matéria de disputas sociais.     

e) perseguições policiais tinham caráter xenófobo por repudiarem tradições estrangeiras.      

 

2- (Enem 2011) O café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e consumo se 

disseminaram a partir da Península Árabe. Aportou à Europa por Constantinopla e, finalmente, em 1615, 

ganhou a cidade de Veneza. Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos sugeriram que o 

produto deveria ser excomungado, por ser obra do diabo. O papa Clemente VIII (1592-1605), contudo, 

resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se 

tornasse uma “bebida verdadeiramente cristã”.  (THORN, J. Guia do café. Lisboa: Livros e livros, 1998 - 

adaptado).  

A postura dos clérigos e do papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser 

explicada pela associação dessa bebida ao   

a) ateísmo.       b) judaísmo.       c) hinduísmo.       d) islamismo.       e) protestantismo.      

 

3- (Enem 2010 PPL) De fato, que alternativa restava aos portugueses, ao se verem diante de uma mata 

virgem e necessitando de terra para cultivo, a não ser derrubar a mata e atear-lhe fogo? Seria, pois, injusto 

dessa maneira. Todavia, podemos culpar os seus descendentes, e com razão, por continuarem a queimar 

as florestas quando há agora, no início do século XIX, tanta terra limpa e pronta para o cultivo à sua 

disposição. (SAINT-HILAIRE Viagem às nascentes do rio S. Francisco [1847]. Belo Horizonte: Itatiaia; São 



Paulo: EDUSP, 1975 - adaptado). No texto, há informações sobre a prática da queimada em diferentes 

períodos da história do Brasil. Segundo a análise apresentada, os portugueses   

a) evitaram emitir juízo de valor sobre a prática da queimada.     

b) consideraram que a queimada era necessária em certas circunstâncias.     

c) concordaram quanto à queimada ter sido uma prática agrícola insuficiente.     

d) entenderam que a queimada era uma prática necessária no início do séc. XIX.     

e) relacionaram a queimada ao descaso dos agricultores da época com a terra.     

 

4- (Enem 2010 PPL) Gregório de Matos definiu, no século XVII, o amor e a sensualidade carnal. O amor é 

finalmente um embaraço de pernas, união de barrigas, um breve tremor de artérias.  Uma confusão de 

bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas, quem diz outra coisa é besta. (VAINFAS, R. “Brasil de 

todos os pecados”. Revista de História. Ano1, nº 1. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, nov. 2003.)  

Vilhena descreve de seu amigo Filopono, no século XVIII, a sensualidade nas ruas de Salvador. Causa 

essencial de muitas moléstias nesta cidade é a desordenada paixão sensual que atropela e relaxa o rigor da 

Justiça, as leis divinas, eclesiásticas, civis e criminais.  Logo que anoutece, entulham as ruas libidinosos, 

vadios e ociosos de um e outro sexo. Vagam pelas ruas e, sem pejo, fazem gala da sua torpeza. (VILHENA, 

L.S. “A Bahia no século XVIII”. Coleção Baiana. v. 1. Salvador: Itapuã, 1969 - adaptado). 

 A sensualidade foi assunto recorrente no Brasil colonial. Opiniões se dividiam quando o tema afrontava 

diretamente os “bons costumes”. Nesse contexto, contribuía para explicar essas divergências   

a) a existência de associações religiosas que defendiam a pureza sexual da população branca.     

b) a associação da sensualidade às parcelas mais abastadas da sociedade.     

c) o posicionamento liberal da sociedade oitocentista, que reivindicava mudanças de comportamento na 

sociedade.     

d) a política pública higienista, que atrelava a sexualidade a grupos socialmente marginais.     

e) a busca do controle do corpo por meio de discurso ambíguo que associava sexo, prazer, libertinagem e 

pecado.      

 

5- (Enem 2007)  

 

 

 

 

 

Considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção 

correta.   

a) O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país.     

b) O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas 

em cativeiro.     

c) Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais 

velhos.     

d) Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão 

no Brasil.     

e) Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queirós bloqueou a formulação de novas leis 

antiescravidão no Brasil.    

 



6- (Enem cancelado 2009) Para uns, a Idade Média foi uma época de trevas, pestes, fome, guerras 

sanguinárias, superstições, crueldade. Para outros, uma época de bons cavaleiros, damas corteses, fadas, 

guerras honradas, torneios, grandes ideais. Ou seja, uma Idade Média “má” e uma Idade Média “boa”. Tal 

disparidade de apreciações com relação a esse período da História se deve   

a) ao Renascimento, que começou a valorizar a comprovação documental do passado, formando acervos 

documentais que mostram tanto a realidade “boa” quanto a “má”.     

b) à tradição iluminista, que usou a Idade Média como contraponto a seus valores racionalistas, e ao 

Romantismo, que pretendia ressaltar as “boas” origens das nações.     

c) à indústria de videojogos e cinema, que encontrou uma fonte de inspiração nessa mistura de fantasia e 

realidade, construindo uma visão falseada do real.     

d) ao Positivismo, que realçou os aspectos positivos da Idade Média, e ao marxismo, que denunciou o lado 

negativo do modo de produção feudal.     

e) à religião, que com sua visão dualista e maniqueísta do mundo, alimentou tais interpretações sobre a 

Idade Média.      

 

7- (Enem cancelado 2009) As imagens reproduzem quadros de D. João VI e de seu filho D. Pedro I nos 

respectivos papéis de monarcas. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental, com 

objetivos de representação política e de promoção social. No caso dos reis, essa era uma forma de se fazer 

presente em várias partes do reino e, sobretudo, de se mostrar em majestade. 

 

 

8- (Enem cancelado 2009) Distantes uma da outra quase 100 anos, as duas telas seguintes, que integram o 

patrimônio cultural brasileiro, valorizam a cena da primeira missa no Brasil, relatada na carta de Pero Vaz 

de Caminha. Enquanto a primeira retrata fielmente a carta, a segunda — ao excluir a natureza e os índios 

— critica a narrativa do escrivão da frota de Cabral. Além disso, na segunda, não se vê a cruz fincada no 

altar. 

A comparação das imagens permite concluir que   

a) as obras apresentam substantivas diferenças 

no que diz respeito à representação do poder.    

 b) o quadro de D. João VI é mais suntuoso, 

porque retrata um monarca europeu típico do 

século XIX.     

c) os quadros dos monarcas têm baixo impacto 

promocional, uma vez que não estão usando a 

coroa, nem ocupam o trono.     

d) a arte dos retratos, no Brasil do século XIX, era 

monopólio de pintores franceses, como Debret.     

e) o fato de pai e filho aparecerem pintados de 

forma semelhante sublinha o caráter de 

continuidade dinástica, aspecto político essencial 

ao exercício do poder régio.     



 

Ao comparar os quadros e levando-se em consideração a explicação dada, observa-se que   

a) a influência da religião católica na catequização do povo nativo é objeto das duas telas.     

b) a ausência dos índios na segunda tela significa que Portinari quis enaltecer o feito dos portugueses.     

c) ambas, apesar de diferentes, retratam um mesmo momento e apresentam uma mesma visão do fato 

histórico.     

d) a segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, nega a importância da religião no processo dos 

descobrimentos.     

e) a tela de Victor Meirelles contribuiu para uma visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no 

Brasil.   

 

9- (Enem cancelado 2009) O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, considerava os jesuítas como 

inimigos, também porque, no Brasil, eles catequizavam os índios em aldeamentos autônomos, 

empregando a assim chamada língua geral. Em 1755, Dom José I aboliu a escravidão do índio no Brasil, o 

que modificou os aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. Em 1863, Abraham Lincoln, o presidente dos 

Estados Unidos, aboliu a escravidão em todas as regiões do Sul daquele país que ainda estavam 

militarmente rebeladas contra a União em decorrência da Guerra de Secessão. Com esse ato, ele 

enfraqueceu a causa do Sul, de base agrária, favorável à manutenção da escravidão. A abolição final da 

escravatura ocorreu em 1865, nos Estados Unidos, e em 1888 no Brasil. 

Nos dois casos de abolição de escravatura, observam-se motivações semelhantes, tais como   

a) razões estratégicas de chefes de Estado interessados em prejudicar adversários, para afirmar sua 

atuação política.     

b) fatores culturais comuns aos jesuítas e aos rebeldes do Sul, contrários ao estabelecimento de um 

governo central.     

c) cumprimento de promessas humanitárias de liberdade e igualdade feitas pelos citados chefes de Estado. 

d) eliminação do uso de línguas diferentes do idioma oficial reconhecido pelo Estado.     

e) resistência à influência da religião católica, comum aos jesuítas e aos rebeldes do sul.       

  

10- (Enem 2009) A formação dos Estados foi certamente distinta na Europa, na América Latina, na África e 

na Ásia. Os Estados atuais, em especial na América Latina — onde as instituições das populações locais 

existentes à época da conquista ou foram eliminadas, como no caso do México e do Peru, ou eram frágeis, 



como no caso do Brasil —, são o resultado, em geral, da evolução do transplante de instituições europeias 

feito pelas metrópoles para suas colônias. Na África, as colônias tiveram fronteiras arbitrariamente 

traçadas, separando etnias, idiomas e tradições, que, mais tarde, sobreviveram ao processo de 

descolonização, dando razão para conflitos que, muitas vezes, têm sua verdadeira origem em disputas pela 

exploração de recursos naturais. Na Ásia, a colonização europeia se fez de forma mais indireta e encontrou 

sistemas políticos e administrativos mais sofisticados, aos quais se superpôs. Hoje, aquelas formas 

anteriores de organização, ou pelo menos seu espírito, sobrevivem nas organizações políticas do Estado 

asiático. (GUIMARÃES, S. P. Nação, nacionalismo, Estado. Estudos Avançados. São Paulo: EdUSP, v. 22, n.º 

62, jan.- abr. 2008 - adaptado).  

Relacionando as informações ao contexto histórico e geográfico por elas evocado, assinale a opção correta 

acerca do processo de formação socioeconômica dos continentes mencionados no texto.   

a) Devido à falta de recursos naturais a serem explorados no Brasil, conflitos étnicos e culturais como os 

ocorridos na África estiveram ausentes no período da independência e formação do Estado brasileiro.     

b) A maior distinção entre os processos histórico formativos dos continentes citados é a que se estabelece 

entre colonizador e colonizado, ou seja, entre a Europa e os demais.     

c) À época das conquistas, a América Latina, a África e a Ásia tinham sistemas políticos e administrativos 

muito mais sofisticados que aqueles que lhes foram impostos pelo colonizador.     

d) Comparadas ao México e ao Peru, as instituições brasileiras, por terem sido eliminadas à época da 

conquista, sofreram mais influência dos modelos institucionais europeus.     

e) O modelo histórico da formação do Estado asiático equipara-se ao brasileiro, pois em ambos se manteve 

o espírito das formas de organização anteriores à conquista.      

 

11- (Enem 2013) Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número 

de seus trabalhadores. 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 Sousa 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, 1988 - adaptado). 

O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no 

campo brasileiro, que confrontam 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 a sobrevivência das fazendas.     

e) financiar afixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. 

 

12- (Enem 2012)  A experiência que tenho de lidar com aldeias de diversas nações me tem feito ver, que 

nunca índio fez grande confiança de branco e, se isto sucede com os que estão já civilizados, como não 

sucederá o mesmo com esses que estão ainda brutos. (NORONHA, M. Carta a J. Caldeira Brant. 2 jan. 1751. 

Apud CHAIM, M. M. Aldeamentos indígenas (Goiás: 1749-1811). São Paulo: Nobel, Brasília: INL, 1983 - 

adaptado). 



 Em 1749, ao separar-se de São Paulo, a capitania de Goiás foi governada por D. Marcos de Noronha, que 

atendeu às diretrizes da política indigenista pombalina que incentivava a criação de aldeamentos em 

função   

a) das constantes rebeliões indígenas contra os brancos colonizadores, que ameaçavam a produção de 

ouro nas regiões mineradoras.     

b) da propagação de doenças originadas do contato com os colonizadores, que dizimaram boa parte da 

população indígena.     

c) do empenho das ordens religiosas em proteger o indígena da exploração, o que garantiu a sua 

supremacia na administração colonial.     

d) da política racista da Coroa Portuguesa, contrária à miscigenação, que organizava a sociedade em uma 

hierarquia dominada pelos brancos.     

e) da necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às 

exigências do trabalho regular.     

 

13- (Enem 2011) O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, 

durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a sua procura 

foi aumentando. Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala 

no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos 

dotes de princesas casadoiras. (CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São 

Paulo: Atual, 1996.) 

Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para 

dar início à colonização brasileira, em virtude de   

a) o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso.     

b) os árabes serem aliados históricos dos portugueses.     

c) a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente.     

d) as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto.     

e) os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. 

 

14- (Enem 2011)  No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de 

planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito 

especial; esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a 

compreender: as ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da 

população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. (MAXWELL. K. 

Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M.N. (coord.) O Império luso-brasileiro, 1750-

1822. Lisboa: Estampa, 1986.) 

O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração 

Baiana (1798) levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações 

populares. No período da Independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de 

a) instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros e 

inibindo novas rebeliões de negros.     



b) atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, 

garantindo o controle da situação.     

c) firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem 

a profundidade proposta inicialmente.     

d) impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus 

interesses e seu projeto de nação.     

e) rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o Príncipe Regente, 

instalando um governo conservador para controlar o povo.     

 

15- (Enem 2010) Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. 

A palavra tropeiro vem de "tropa" que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportava 

gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de 

mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em 

Minas Gerais e, mais tarde, em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes 

populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos 

básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta-do-reino, 

café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). Nos pousos, os tropeiros comiam 

feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve 

picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era 

preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. (Disponível em 

http://www.tribunadoplanalto.com.br. Acesso em: 27 nov. 2008.)  

A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à   

a) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas.     

b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas.     

c) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria.     

d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos.     

e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro.      

 

16- (Enem 2010 PPL) A dependência regional maior ou menor da mão de obra escrava teve reflexos 

políticos importantes no encaminhamento da extinção da escravatura. Mas a possibilidade e a habilidade 

de lograr uma solução alternativa – caso típico de São Paulo – desempenharam, ao mesmo tempo, papel 

relevante. (FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2000.)  

A crise do escravismo expressava a difícil questão em torno da substituição da mão de obra, que resultou  

a) na constituição de um mercado interno de mão de obra livre, constituído pelos libertos, uma vez que a 

maioria dos imigrantes se rebelou contra a superexploração do trabalho.     

b) no confronto entre a aristocracia tradicional, que defendia a escravidão e os privilégios políticos, e os 

cafeicultores, que lutavam pela modernização econômica com a adoção do trabalho livre.     

c) no “branqueamento” da população, para afastar o predomínio das raças consideradas inferiores e 

concretizar a ideia do Brasil como modelo de civilização dos trópicos.     

d) no tráfico interprovincial dos escravos das áreas decadentes do Nordeste para o Vale do Paraíba, para a 

garantia da rentabilidade do café.     



e) na adoção de formas disfarçadas de trabalho compulsório com emprego dos libertos nos cafezais 

paulistas, uma vez que os imigrantes foram trabalhar em outras regiões do país.      

 

17- (Enem 2ª aplicação 2010) Chegança   -  Sou Pataxó,  Sou Xavante e Carriri,  Ianomâmi, sou Tupi  

Guarani, sou Carajá.  Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Sou Potiguar, sou Caeté, Ful-ni-ô, Tupinambá! Eu 

atraquei num porto muito seguro, Céu azul, paz e ar puro...  Botei as pernas pro ar.  Logo sonhei que 

estava no paraíso, Onde nem era preciso dormir para sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa:  

Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar.  Da grande-nau  Um branco de barba escura, Vestindo 

uma armadura me apontou pra me pegar.  E assustado dei um pulo da rede, Pressenti a fome, a sede, Eu 

pensei: “vão me acabar”.  Levantei-me de Borduna já na mão.  Aí, senti no coração, O Brasil vai começar.    

(NÓBREGA, A.; FREIRE, W. CD Pernambuco falando para o mundo, 1998.)    

A letra da canção apresenta um tema recorrente na história da colonização brasileira, as relações de poder 

entre portugueses e povos nativos, e representa uma crítica à ideia presente no chamado mito   

a) da democracia racial, originado das relações cordiais estabelecidas entre portugueses e nativos no 

período anterior ao início da colonização brasileira.     

b) da cordialidade brasileira, advinda da forma como os povos nativos se associaram economicamente aos 

portugueses, participando dos negócios coloniais açucareiros.     

c) do brasileiro receptivo, oriundo da facilidade com que os nativos brasileiros aceitaram as regras 

impostas pelo colonizador, o que garantiu o sucesso da colonização.     

d) da natural miscigenação, resultante da forma como a metrópole incentivou a união entre colonos, ex-

escravas e nativas para acelerar o povoamento da colônia.     

e) do encontro, que identifica a colonização portuguesa como pacífica em função das relações de troca 

estabelecidas nos primeiros contatos entre portugueses e nativos.     

 

18- (Enem cancelado 2009) Quando tomaram a Bahia, em 1624-5, os holandeses promoveram também o 

bloqueio naval de Benguela e Luanda, na costa africana. Em 1637, Nassau enviou uma frota do Recife para 

capturar São Jorge da Mina, entreposto português de comércio do ouro e de escravos no litoral africano 

(atual Gana). Luanda, Benguela e São Tomé caíram nas mãos dos holandeses entre agosto e novembro de 

1641. A captura dos dois polos da economia de plantações mostrava-se indispensável para o implemento 

da atividade açucareira. (ALENCASTRO, L. F. Com quantos escravos se constrói um país? In: Revista de 

História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 4, nº 39, dez. 2008 - adaptado).  

Os polos econômicos aos quais se refere o texto são   

a) as zonas comerciais americanas e as zonas agrícolas africanas.     

b) as zonas comerciais africanas e as zonas de transformação e melhoramento americanas.     

c) as zonas de minifúndios americanas e as zonas comerciais africanas.     

d) as zonas manufatureiras americanas e as zonas de entreposto africano no caminho para Europa.      

e) as zonas produtoras escravistas americanas e as zonas africanas reprodutoras de escravos.        

 

 

19- (Enem 2006)   No princípio do século XVII, era bem insignificante e quase miserável a Vila de São Paulo. 

João de Laet dava-lhe 200 habitantes, entre portugueses e mestiços, em 100 casas; a Câmara, em 1606, 

informava que eram 190 os moradores, dos quais 65 andavam homiziados (escondidos da justiça). (Nelson 

Werneck Sodré. Formação histórica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1964.) 



 Na época da invasão holandesa, Olinda era a capital e a cidade mais rica de Pernambuco. Cerca de 10% da 

população, calculada em aproximadamente 2.000 pessoas, dedicavam-se ao comércio, com o qual muita 

gente fazia fortuna. Cronistas da época afirmavam que os habitantes ricos de Olinda viviam no maior luxo. 

(Hildegard Féist. Pequena história do Brasil holandês. São Paulo: Moderna, 1998 - com adaptações).   

Os textos apresentados retratam, respectivamente, São Paulo e Olinda no início do século XVII, quando 

Olinda era maior e mais rica. São Paulo é, atualmente, a maior metrópole brasileira e uma das maiores do 

planeta. Essa mudança deveu-se, essencialmente, ao seguinte fator econômico:   

a) maior desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar no planalto de Piratininga do que na Zona da Mata 

Nordestina.     

b) atraso no desenvolvimento econômico da região de Olinda e Recife, associado à escravidão, inexistente 

em São Paulo.     

c) avanço da construção naval em São Paulo, favorecido pelo comércio dessa cidade com as Índias.     

d) desenvolvimento sucessivo da economia mineradora, cafeicultora e industrial no Sudeste.     

e) destruição do sistema produtivo de algodão em Pernambuco quando da ocupação holandesa. 

 

20- (Enem 2009) No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia Nóbrega à 

Inquisição. Segundo o depoimento, esta lhe dava “uns pós não sabe de quê, e outros pós de osso de 

finado, os quais pós ela confessante deu a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem 

bem-casados, e que todas estas coisas fez tendo-lhe dito a dita Antônia e ensinado que eram coisas 

diabólicas e que os diabos lha ensinaram”. (ARAÚJO, E. O teatro dos vícios. Transgressão e transigência na 

sociedade urbana colonial. Brasília: UnB/José Olympio, 1997.)  

Do ponto de vista da Inquisição,   

a) o problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação, que acabava por enganar o 

enfeitiçado.     

b) o diabo era um concorrente poderoso da autoridade da Igreja e somente a justiça do fogo poderia 

eliminá-lo.     

c) os ingredientes em decomposição das poções mágicas eram condenados porque afetavam a saúde da 

população.     

d) as feiticeiras representavam séria ameaça à sociedade, pois eram perceptíveis suas tendências 

feministas.     

e) os cristãos deviam preservar a instituição do casamento recorrendo exclusivamente aos ensinamentos 

da Igreja.     


