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1- (Enem 2019 PPL) O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) reuniu historiadores, romancistas, 

poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em 

certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador 

imperial. Assim, enquanto na Corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos 

institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. (DEL 

PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010 - adaptado).  

De acordo com o texto, durante o reinado de D. Pedro II, o referido instituto objetivava 

A) construir uma narrativa de nação.  

B) debater as desigualdades sociais.  

C) combater as injustiças coloniais.  

D) defender a retórica do abolicionismo.  

E) evidenciar uma diversidade étnica.  

 

2- (Enem 2019 PPL) Para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas 

em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método 

de investigação, baseado na História Oral, que desvelasse essas vivências ainda não estudadas pela 

historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral foi 

possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade 

nacional, bem como perceber os entrelugares construídos por estes grupos étnicos na luta pela 

sobrevivência e no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. (MUSSI, P. L. V. Tronco velho ou ponta 

da rama? A mulher indígena terena nos entrelugares da fronteira urbana. Patrimônio e Memória, n. 1, 

2008).  

O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras 

justifica-se por  

A) focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes de especialização técnica.  

B) permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais.  

C) neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico.  

D) promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem.  

E) registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita.  

 

3- (Enem 2019 PPL) Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto 

evidencia-se cada vez mais nos séculos XVII e XVIII. Como as ruelles [espaço entre a cama e a parede], as 

alcovas são espaços além do leito, longe da porta que dá acesso à sala (ou à antecâmara, nas casas da 

elite). Thomas Jefferson, tecnólogo do estilo século XVIII, mandou construir uma parede em torno de sua 

cama a fim de fechar completamente o pequeno cômodo além do leito — cômodo no qual só ele podia 

entrar, descendo da cama do lado da ruelle. (RANUM, O. Os refúgios da intimidade. In: CHARTIER, R. (Org.). 

História da vida privada: da Renascença ao Século das Luzes. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 - adaptado).  

A partir do século XVII, a história da casa, que foi se modificando para atender aos novos hábitos dos 

indivíduos, provocou o(a)  



A) ampliação dos recintos.  

B) iluminação dos corredores.  

C) desvalorização da cozinha.  

D) embelezamento dos jardins.  

E) especialização dos aposentos.  

 

4- (Enem 2019 PPL) Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850 

 D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 

Perpétuo do Brasil: Fazemos saber, a todos os nossos súditos, que a Assembleia Geral decretou, e nós 

queremos a Lei seguinte: Art. 1º Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não 

seja o de compra.  

(Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 8 ago. 2014 - adaptado).  

Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na  

A) mercantilização do trabalho livre.  

B) retração das fronteiras agrícolas.  

C) demarcação dos territórios indígenas.  

D) concentração da propriedade fundiária.  

E) expropriação das comunidades quilombolas. 

 

5- (Enem 2019 PPL) Uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de 

conteúdo republicano; outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação 

da Monarquia. Para alguns, somente uma Monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade 

territorial do Brasil; outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à 

semelhança da jovem República norte-americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um Poder 

Executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente; assim como havia os que eram 

favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali 

estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. (MATTOS, I. R.; 

GONÇALVES, M. A. O Império da boa sociedade: a consolidação do Estado imperial brasileiro. São Paulo: 

Atual, 1991 - adaptado).  

O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial:  

A) Instalação do regime parlamentar.  

B) Realização de consultas populares.  

C) Indefinição das bases institucionais.  

D) Limitação das instâncias legislativas.  

E) Radicalização das disputas eleitorais.  

 

6- (Enem 2019 PPL) A Regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação 

das elites locais contra o centralismo monárquico levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao 

café da Corte, como a Cabanagem, no Pará, a Balaiada, no Maranhão, e a Sabinada, na Bahia. Mas, de 

todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração como 

pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos 

interesses antes lusitanos e agora nacionais do Prata. (PESAVENTO, S. J. Farrapos com a faca na bota. In: 

FIGUEIREDO, L. História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.) 

A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central 

era a  



A) autonomia bélica local.  

B) coesão ideológica radical.  

C) liderança política situacionista.  

D) produção econômica exportadora.  

E) localização geográfica estratégica. 

 

7- (Enem 2019 PPL) A população africana residente nesta província, bem como a de todo o Império, 

compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África que variam em costumes e religiões; a que aqui 

segue o maometismo, à qual pertencemos, é uma população pequena, porém, distinta entre si, e notando 

a necessidade de sustentarmos nosso culto e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, 

requeremos ao sr. chefe de polícia licença para exercermos o culto. (REIS, J. J.; GOMES, F. S.; CARVALHO, 

M. J. M. O Alufá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade no Atlântico negro (1822-1853). São Paulo: Cia. das 

Letras, 2010 - adaptado).  

O pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo, naquele 

contexto,  

A) criticar a doutrina oficial.  

B) professar uma fé alternativa.  

C) assegurar a cidadania política.  

D) legalizar os terreiros de candomblé.  

E) eliminar algumas tradições culturais. 

 

8- (Enem 2019) O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no 

Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização 

portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar-comum em todo o 

território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes 

conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. (BEZERRA, N. R. Escravidão, 

farinha e tráfico atlântico: um novo olhar sobre as relações entre o Rio de Janeiro e Benguela (1790-1830). 

Disponível em: www.bn.br. Acesso em: 20 ago. 2014 - adaptado).  

 

Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a  

A) difusão de hábitos alimentares.  

B) disseminação de rituais festivos.  

C) ampliação dos saberes autóctones.  

D) apropriação de costumes guerreiros.  

E) diversificação de oferendas religiosas. 

 

9- (Enem 2019) TEXTO I: A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina 

engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. (ANDERSON, P. In: DEYON, P. O 

mercantilismo. Lisboa: Gradiva,1989 - adaptado).  

 

TEXTO II: As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem as operações benéficas da 

lei natural na esfera das relações econômicas. (SMITH, A. A riqueza das Nações. São Paulo: Abril Cultural, 

1983 - adaptado).  

 

Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram 

formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na 

oposição entre as práticas de  

 



A) valorização do pacto colonial — combate à livre- -iniciativa.  

B) defesa dos monopólios régios — apoio à livre concorrência.  

C) formação do sistema metropolitano — crítica à livre navegação.  

D) abandono da acumulação metalista — estímulo ao livre-comércio.  

E) eliminação das tarifas alfandegárias — incentivo ao livre-cambismo. 

 

10- (Enem 2018) TEXTO I:  E pois que em outra cousa nesta parte me não posso vingar do demônio, 

admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que 

com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os 

acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. (BARROS, J. In: SOUZA, L. M. Inferno atlântico: demonologia 

e colonização: séculos XVI-XVIII. São Paulo: Cia. das Letras, 1993.) 

 

TEXTO II: E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais 

ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, e, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, 

também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é: 

papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. (SALVADOR, F. V. In: SOUZA, L. M. (Org.). 

História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Cia. das 

Letras, 1997.) 

 

As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas à 

 

A) utilização do trabalho escravo. 

B) implantação de polos urbanos. 

C) devastação de áreas naturais. 

D) ocupação de terras indígenas. 

E) expropriação de riquezas locais 

 

11- (Enem 2018) O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se 

aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento 

científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais 

da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. 

(ODALIA, N. In: PINSKY, J.; PINSKY, C. B. História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2003.) 

 

No ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de 

suas características a 

 

A) aproximação entre inovação e saberes antigos. 

B) conciliação entre revelação e metafísica platônica. 

C) vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. 

D) separação entre teologia e fundamentalismo religioso. 

E) contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. 

 

12- (Enem 2017) Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem: foi no século XVIII – em 

1789, precisamente que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária para um grupo de 

revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades: o 

Iluminismo. (Fortes, L R. O iluminismo e os reis filósofos.  São Paulo Brasiliense, 1981 - adaptado) 

 

Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem 

como uma de suas bases a 



A) modernização da educação escolar 

B) atualização da disciplina moral cristã. 

C) divulgação de costumes aristocráticos. 

D) socialização do conhecimento científico. 

E) Universalização do princípio da igualdade civil 

 

13- (Enem 2017)      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- (Enem 2017) Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa da Mina (Nagô de Nação), de 

nome Luiza Mahin, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de 

estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a 

neve, era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio — era quitandeira, muito laboriosa e, mais 

de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos, que 

não tiveram efeito. (AZEVEDO, E. “Lá vai verso!”: Luiz Gama e as primeiras trovas burlescas de Getulino. In: 

CHALHOUB, S.; PEREIRA, L. A. M. A história contada: capítulos de história social da literatura no Brasil. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1998 - adaptado). 

 

Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância dos(as) 

 

A) laços de solidariedade familiar. 

B) estratégias de resistência cultural. 

C) mecanismos de hierarquização tribal. 

D) instrumentos de dominação religiosa. 

E) limites da concessão de alforria. 

 

15- (Enem 2017) Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra 

com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os 

trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. (OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: 

transformações recentes. In: ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp. 2009.) 

 

A fotografia, datada de 1860, é um indício da cultura 

escravista no Brasil, ao expressara 

A) ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de 

leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e 

subordinação em relação aos senhores. 

B) integração dos escravos aos valores das classes médias, 

cultivando a família como pilar da sociedade imperial. 

C) melhoria das condições de vida dos escravos observada 

pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a 

privilégios para os cativos. 

D) esfera da vida privada, centralizando a figura feminina 

para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos 

infantes. 

E) distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a 

convivência entre estratos sociais como meio para superar a 

mestiçagem. 



 

O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de 

 

A) reforma agrária. 

B) expansão mercantil. 

C) concentração fundiária. 

D) desruralização da elite. 

E) mecanização da produção. 

 

16- (Enem 2017 PPL) 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. 

 

17- (Enem 2017 PPL) O garfo muito grande, com dois dentes, que era usado para servir as carnes aos 

convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a 

partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750. 

(BRAUDEL, F. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII; as estruturas do cotidiano. São 

Paulo: Martins Fontes, 1977 - adaptado). 

 

No processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito relaciona-se à 

 

A) construção de hábitos sociais. 

B) introdução de medidas sanitárias. 

C) ampliação das refeições familiares. 

D) valorização da cultura renascentista. 

E) incorporação do comportamento laico. 

 

18- (Enem 2017 PPL) Na antiga Vila de São José del Rei, a atual cidade de Tiradentes (MG), na primeira 

metade do século XVIII, mais de cinco mil escravos trabalhavam na mineração aurífera. Construíram sua 

capela, dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Na fachada, colocaram um oratório com a imagem de São 

Benedito. A comunidade do século XVIII era organizada mediante a cor, por isso cada grupo tinha sua 

irmandade: a dos brancos, dos crioulos, dos mulatos, dos pardos. Em cada localidade se construía uma 

igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Com a decadência da mineração, a população negra foi levada 

para arraiais com atividades lucrativas diversas. Eles se foram e ficou a igreja. Mas, hoje, está sendo 

resgatada a festa do Rosário e o Terno de Congado. (CRUZ, L. Fé e identidade cultural. Disponível em: 

www.revistadehistoria.com.br. Acesso em: 4 jul. 2012.) 

 

Na lógica analisada, as duas festividades retomadas recentemente, na cidade mineira de Tiradentes, têm 

como propósito 

 



A) valorizar a cultura afrodescendente e suas tradições religiosas. 

B) retomar a veneração católica aos valores do passado colonial. 

C) reunir os elementos constitutivos da história econômica regional. 

D) combater o preconceito contra os adeptos do catolicismo popular. 

E) produzir eventos turísticos voltados a religiões de origem africana. 

 

19- (Enem 2017 PPL) O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 

de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes 

tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante 

a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e 

manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então 

vigoravam no país. (GOMES, L. 1889. São Paulo: Globo, 2013 - adaptado). 

 

O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação o(a) 

 

A) imprensa escrita. 

B) oficialato militar. 

C) corte palaciana. 

D) clero católico. 

E) câmara de representantes. 

 

20- (Enem 2017) Mas era sobretudo a lã que os compradores, vindos da Flandres ou da Itália, procuravam 

por toda a parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas 

dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII, e as abadias da Ordem de Cister, onde 

eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel 

determinante nesse aperfeiçoamento. (DUBY, G. Economia rural e vida no campo no Ocidente medieval 

Lisboa: Estampa, 1987 - adaptado) 

 

O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa 

Ocidental feudal, que resultou do(a) 

 

A) crescimento do trabalho escravo. 

B) desenvolvimento da vida urbana. 

C) padronização dos impostos locais. 

D) uniformização do processo produtivo. 

E) desconcentração da estrutura fundiária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


