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1- (Enem 2019) Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de 

cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores não diretamente envolvidos nos ataques pareciam 

apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times: “deixa queimar, pena que não foi a casa”; 

“podemos nos aquecer agora”; “nós só queríamos algumas batatas, há um fogo ótimo para cozinhá-las”. 

(HOBSBAWM, E.; RUDÉ, G. Capitão Swing. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982 - adaptado). 

A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo 

socioespacial: 

a) Restrição da propriedade privada. 

b) Expropriação das terras comunais. 

c) Imposição da estatização fundiária. 

d) Redução da produção monocultora. 

e) Proibição das atividades artesanais. 

 
2- (Enem 2012) É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a liberdade política 
não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A 
liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas 
proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. (MONTESQUIEU. Do 
Espírito das Leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997 - adaptado). 
A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito 

a) ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. 

b) ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. 

c) à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão às leis. 

d) ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. 

e) ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. 

 
3- (Enem 2018 PPL) A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e o 

nascimento do proletariado, cresceram as pressões por uma maior participação política, e a urbanização 

intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. (QUINTANEIRO, T.; 

BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: 

UFMG, 2002.) 

As mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais: 

a) Burguesia e trabalhadores assalariados. 

b) Igreja e corporações de ofício. 

c)Realeza e comerciantes 

d) Campesinato e artesãos. 

e) Nobreza e artífices. 



 

4- (Enem 2010 PPL) Os cercamentos do século XVIII podem ser considerados como sínteses das 

transformações que levaram à consolidação do capitalismo na Inglaterra. Em primeiro lugar, porque sua 

especialização exigiu uma articulação fundamental com o mercado. Como se concentravam na atividade 

de produção de lã, a realização da renda dependeu dos mercados, de novas tecnologias de beneficiamento 

do produto e do emprego de novos tipos de ovelhas. Em segundo lugar, concentrou-se na inter-relação do 

campo com a cidade e, num primeiro momento, também se vinculou à liberação de mão de obra. 

(RODRIGUES, A. E. M. Revoluções burguesas. In: REIS FILHO, D. A. et al (Orgs.) O Século XX, v. I. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2000 - adaptado). 

Outra consequência dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi o 

a) aumento do consumo interno. 

b) congelamento do salário mínimo. 

c) fortalecimento dos sindicatos proletários. 

d) enfraquecimento da burguesia industrial. 

e) desmembramento das propriedades improdutivas. 

 

5- (Enem 2013 PPL) TEXTO I: O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema 

fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção 

dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. (HUBERMAN, L. 

História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1974 - adaptado). 

TEXTO II: Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida 

para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema 

doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar 

em diferentes fábricas. (LEITE, M. M. Iniciação à história social contemporânea. São Paulo: Cultrix,1980 - 

adaptado). 

As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as 

sociedades que se industrializavam são, respectivamente, 

a) ressaltar a expansão tecnológica e deter-se no trabalho doméstico. 

b) acentuar as inovações tecnológicas e priorizar as mudanças no mundo do trabalho. 

c) debater as consequências sociais e valorizar a reorganização do trabalho. 

d) indicar os ganhos sociais e realçar as perdas culturais. 

e) minimizar as transformações sociais e criticar os avanços tecnológicos. 

 

6- (Enem 2011 PPL) Os principais distúrbios começaram em Nottingham, em 1811. Uma grande 

manifestação de malharistas, gritando por trabalho e por um preço mais liberal, foi dissolvida pelo 

exército. Naquela noite, sessenta armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnold por 

amotinados que não tomaram nenhuma precaução em se disfarçar e foram aplaudidos pela multidão. 

(THOMPSON, E.P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987 - fragmento). 

 

 



 

Esse texto diz respeito à nova realidade socioeconômica da Inglaterra implantada a partir da Revolução 

Industrial. A principal consequência para os trabalhadores nas primeiras décadas do século XIX se 

manifestou por meio 

a) de petições enviadas ao Parlamento inglês na defesa de direitos coletivos. 

b) do descontentamento pelo aumento de preços dos alimentos básicos e moradia. 

c) da conquista de direitos trabalhistas pela atuação combativa dos sindicatos. 

d) da destruição de máquinas que deterioravam as condições de vida e de trabalho. 

e) da vitória sobre a burguesia, com a redução da jornada de trabalho para oito horas. 

 

7- (Enem 2015 PPL) Se vamos ter mais tempo de lazer no futuro automatizado, o problema não é como as 

pessoas vão consumir essas unidades adicionais de tempo de lazer, mas que capacidade para a experiência 

terão as pessoas com esse tempo livre. Mas se a notação útil do emprego do tempo se torna menos 

compulsiva, as pessoas talvez tenham de reaprender algumas das artes de viver que foram perdidas na 

Revolução Industrial: como preencher os interstícios de seu dia com relações sociais e pessoais; como 

derrubar mais uma vez as barreiras entre o trabalho e a vida. (THOMPSON, E. P. Costumes em comum: 

estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Cia. das Letras, 1998 - adaptado). 

A partir da reflexão do historiador, um argumento contrário à transformação promovida pela Revolução 

Industrial na relação dos homens com o uso do tempo livre é o(a) 

a) intensificação da busca do lucro econômico. 

b) flexibilização dos períodos de férias trabalhistas. 

c) esquecimento das formas de sociabilidade tradicionais. 

d) aumento das oportunidades de confraternização familiar. 

e) multiplicação das possibilidades de entretenimento virtual. 

 

8- (Enem 2009) Na década de 30 do século XIX, Tocqueville escreveu as seguintes linhas a respeito da 

moralidade nos EUA: “A opinião pública norte-americana é particularmente dura com a falta de moral, pois 

esta desvia a atenção frente à busca do bem-estar e prejudica a harmonia doméstica, que é tão essencial 

ao sucesso dos negócios. Nesse sentido, pode-se dizer que ser casto é uma questão de honra”. 

(TOCQUEVILLE, A. Democracy in America. Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., Great Books 44, 1990 - 

adaptado). 

Do trecho, infere-se que, para Tocqueville, os norte- americanos do seu tempo 

a) buscavam o êxito, descurando as virtudes cívicas. 

b) tinham na vida moral uma garantia de enriquecimento rápido. 

c) valorizavam um conceito de honra dissociado do comportamento ético. 

d) relacionavam a conduta moral dos indivíduos com o progresso econômico. 

e) acreditavam que o comportamento casto perturbava a harmonia doméstica. 

 



9- (Enem 2009) Na democracia estado-unidense, os cidadãos são incluídos na sociedade pelo exercício 

pleno dos direitos políticos e também pela ideia geral de direito de propriedade. Compete ao governo 

garantir que esse direito não seja violado. Como consequência, mesmo aqueles que possuem uma 

pequena propriedade sentem-se cidadãos de pleno direito.  

Na tradição política dos EUA, uma forma de incluir socialmente os cidadãos é  

a) submeter o indivíduo à proteção do governo. 

b) hierarquizar os indivíduos segundo suas posses. 

c) estimular a formação de propriedades comunais. 

d) vincular democracia e possibilidades econômicas individuais. 

e) defender a obrigação de que todos os indivíduos tenham propriedades. 

 

10- (Enem 2014) A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da 

Metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades 

diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e 

dos seus parentes após o ano de 1808. (NOVAIS, F. A.; ALENCASTRO, L. F. (Org.). História da vida privada no 

Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.) 

Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América portuguesa por terem 

a) incentivado o clamor popular por liberdade. 

b) enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. 

c) motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. 

d) obtido o apoio do grupo constitucionalista português. 

e) provocado os movimentos separatistas das províncias. 

  

11- (Enem 2019) Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da Independência. Nascida em Feira 

de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha trinta anos quando a Bahia começou 

a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, 

decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se 

às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. (GOMES, L. 1822. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2010.) 

No processo de Independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia a 

a) rigidez hierárquica da estrutura social. 

b) inserção feminina nos ofícios militares. 

c) adesão pública dos imigrantes portugueses. 

d) flexibilidade administrativa do governo imperial. 

e) receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. 

 

12- (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 infra- estrutura 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 acima, 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 infra- 

estrutura de serviços urbanos. 

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

produtivos. 

 

13- (Enem 2009) No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas 

que faziam alusão à revolta escrava do Haiti: Marinheiros e caiados   Todos devem se acabar,   Porque só 

pardos e pretos   O país hão de habitar. (AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. 

Recife: Cultura Acadêmica, 1907.) 

O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende  

a) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre os 

mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças.  

b) da rejeição aos portugueses, brancos, que significava a rejeição à opressão da Metrópole, como ocorreu 

na Noite das Garrafadas.  

c) do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia, com a perspectiva de receber sua proteção 

contra as injustiças do sistema escravista.  

d) do repúdio que os escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, porque 

estes representavam a elite branca opressora.  

e) da expulsão de vários líderes negros independentistas, que defendiam a implantação de uma república 

negra, a exemplo do Haiti.  

 

14- (Enem 2016 PPL) É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império a mais remota e 

insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações 

dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas, e entregou-lhe os seus destinos, que até então 

haviam ficado a cargo de um povo estranho. (Gazeta de Notícias, 7 set. 1883.) 

 



 

As festividades em torno da Independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos 

imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada 

com 

a) a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. 

b) o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822. 

c) os interesses de senhores de terras que, após a Independência, exigiram a abolição da escravidão. 

d) o apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. 

e) a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos posteriormente à transferência da Corte 

para o Rio de Janeiro. 

 

15- (Enem 2013) É preciso ressaltar que, de todas as capitanias brasileiras, Minas era a mais urbanizada. 

Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e 

pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. (PAIVA, E. F. O ouro e as transformações na sociedade 

colonial. São Paulo: Atual, 1998.) 

As regiões da América portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a 

especificidade da região descrita no texto está identificada na: 

a) apropriação cultural diante das influências externas. 

b) produção manufatureira diante do exclusivo comercial. 

c) insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica. 

d) fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. 

e) autonomia administrativa diante das instituições metropolitanas. 

 

16-  (Enem 2013)  
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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) Instabilidade econômica – herança europeia. 

d) Isolamento político – centralização do poder. 

e) Nacionalismo exacerbado – inovação administrativa. 

 

17- (Enem 2012) Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande 

frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, 

armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos 

que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os “brasileiros”apagavam as 

fogueiras “portuguesas” e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas 

das janelas. (VAINFAS, R. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008 - adaptado). 

Os anos finais do I Reinado (1822-1831) se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, 

a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela 

a) estímulos ao racismo. 

b) apoio ao xenofobismo. 

c) críticas ao federalismo. 

d) repúdio ao republicanismo. 

e) questionamentos ao autoritarismo. 

 

18- (Enem 2011) Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais: 

I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se compreendam os casados, e Oficiais Militares, que 

forem maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e Clérigos de Ordens Sacras. 

IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade claustral. 

V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou 

empregos. 

(Constituição Política do Império do Brasil (1824). - Disponível em: https://legislação.planalto.gov.br. 

Acesso em: 27 abr. 2010 - adaptado). 

A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição 

de 1824 regulamentou o direito de voto dos “cidadãos brasileiros” com o objetivo de garantir 

a) o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. 

b) a ampliação do direito de voto para maioria dos brasileiros nascidos livres. 

c) a concentração de poderes na região produtora de café, o Sudeste brasileiro. 

d) o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. 

e) a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. 



 

19- (Enem 2019) Art. 90. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral, e dos 

membros dos Conselhos Gerais das províncias, serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos 

ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes, os representantes da nação e 

província. 

Art. 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 

I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares, que 

forem maiores de vinte e um anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. 

II. Os filhos de famílias, que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos. 

III. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros, e primeiros caixeiros das casas de 

comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas 

rurais e fábricas. 

IV. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 

V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, comércio, ou 

emprego. 

(BRASIL. Constituição de 1824. Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 4 abr. 2015 - adaptado). 

De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do 

Império é marcado pelo(a) 

a) representação popular e sigilo individual. 

b) voto indireto e perfil censitário. 

c) liberdade pública e abertura política. 

d) ética partidária e supervisão estatal. 

e) caráter liberal e sistema parlamentar. 

 

20- (Enem 2018 PPL) A expedição que alcançava a foz do Rio Mucuri era liderada por Teófilo Benedito 

Ottoni (1807-1869), empresário e político mineiro, que lá pretendia abrir um porto para ligar Minas ao 

mar. A localidade de Filadélfia era a materialização desse sonho. O nome escolhido era, ao mesmo tempo, 

uma homenagem à cidade símbolo da independência dos Estados Unidos e um manifesto de adesão a 

ideais igualitários. Essa filosofia também transparecia na relação com os índios, com os quais o político 

mineiro procurou negociar a ocupação do território em troca do respeito ao que hoje chamaríamos de 

reserva. (ARAÚJO, V. L. Uma utopia republicana. Revista de História da Biblioteca Nacional, n. 67, abr. 2011 

- adaptado). 

Um elemento que caracterizou, no âmbito da sociedade monárquica, o projeto inovador abordado no 

texto foi 

a) introduzir o protestantismo como mecanismo de integração social. 

b) ampliar a cidadania para integrar os grupos autóctones da região. 

c) aceitar os aborígenes como mão de obra do empreendimento. 

d) reconhecer os nativos para discutir a forma de ocupação do terreno. 

e) incorporar a doutrina liberal como fundamento das relações citadinas. 


