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1. (Enem 1999) "(...) Depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa 

rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas 

principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas 

principais e com estes em redor do Sol. (...) Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião, se 

quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente mas duma maneira 

aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem 

cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura (sagrada), a que torçam o sentido, 

desprezarei os seus ataques: as verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos." 

(COPÉRNICO, N. De Revolutionibus orbium caelestium.)  

"Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem 

leme nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma 

regra geral, experimente-o duas ou três vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. 

Nenhuma investigação humana pode-se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações 

matemáticas."(VINCI, Leonardo da. Carnets.)  

O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é  

a) a fé como guia das descobertas.  

b) o senso crítico para se chegar a Deus.  

c) a limitação da ciência pelos princípios bíblicos.  

d) a importância da experiência e da observação.  

e) o princípio da autoridade e da tradição. 

 

2. (Enem 2ª aplicação 2016) As convicções religiosas dos escravos eram entretanto colocadas a duras 

provas quando de sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente “para a salvação 

de sua alma” e deviam curvar-se às doutrinas religiosas de seus mestres. lemanjá, mãe de numerosos 

outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, e Nanã Buruku, a mais idosa das 

divindades das águas, foi comparada a Sant’Ana, mãe da Virgem Maria. (VERGER, P. Orixás: deuses iorubás 

na África e no Novo Mundo. São Paulo: Corrupio, 1981.) 

O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para  

a) compreender o papel do sagrado para a cultura europeia.    

b) garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos.    

c) preservar as crenças e a sua relação com o sagrado.    

d) integrar as distintas culturas no Novo Mundo.    

e) possibilitar a adoração de santos católicos.    

 



3. (Enem 2014) Os holandeses desembarcaram em Pernambuco no ano de 1530, em nome da Companhia 

das Índias Ocidentais (WIC), e foram aos poucos ocupando a costa que ia da foz do rio São Francisco ao 

Maranhão, no atual Nordeste brasileiro. Eles chegaram ao ponto de destruir Olinda, antiga sede da 

capitania de Duarte Coelho, para erguer no Recife uma pequena Amsterdã. 

Do ponto de vista econômico, as razões que levaram os holandeses a invadir o nordeste da Colônia 

decorriam do fato de que essa região 

a) era a mais importante área produtora de açúcar da América portuguesa. 

b) possuía as mais ricas matas de pau brasil no litoral da Américas. 

c) contava com o porto mais estratégico para a navegação no Atlântico sul. 

d) representava o principal entreposto de escravos africanos para as Américas. 

e) constituíam um reduto de ricos comerciantes do açúcar de origem judaica. 

 

4. (Enem 2009) Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica 
de exploração econômica, híbrida de índio — e mais tarde de negro — na composição. Sociedade que se 
desenvolveria defendida menos pela consciência de raça, do que pelo exclusivismo religioso desdobrado 
em sistema de profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do 
particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, 
como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional; sendo que entre 
nós através das grandes famílias proprietárias e autônomas; senhores de engenho com altar e capelão 
dentro de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens.  (FREYRE, G. Casa-
Grande e Senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984.) 

De acordo com a abordagem de Gilberto Freyre sobre a formação da sociedade brasileira, é correto 
afirmar que  

a) a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular.   

b) o caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil.   

c) a constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural.   

d) a Metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro.   

e) os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais 

 

5.  (Enem 2008) Na América inglesa, não houve nenhum processo sistemático de catequese e de conversão 

dos índios ao cristianismo, apesar de algumas iniciativas nesse sentido. Brancos e índios confrontaram-se 

muitas vezes e mantiveram-se separados. Na América portuguesa, a catequese dos índios começou com o 

próprio processo de colonização, e a mestiçagem teve dimensões significativas. Tanto na América inglesa 

quanto na portuguesa, as populações indígenas foram muito sacrificadas. Os índios não tinham defesas 

contra as doenças trazidas pelos brancos, foram derrotados pelas armas de fogo destes últimos e, muitas 

vezes, escravizados. 

No processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América portuguesa 

a) foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América 

inglesa. 

b) mantiveram sua cultura tão intacta quanto a dos indígenas da América inglesa. 



c) passaram pelo processo de mestiçagem, que ocorreu amplamente com os indígenas da América inglesa. 

d) diferenciaram-se dos indígenas da América inglesa por terem suas terras devolvidas.  

e) resistiram, como os indígenas da América inglesa, às doenças trazidas pelos brancos. 

 

6. (Enem 2019) O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. 

A igreja retomou a distância de seis meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a 

data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu com suas 

tradicionais fogueiras se tornaram “fogueiras de São João”. A festa do fogo e da luz no entanto não foi 

imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa 

(como banhos, danças e cantos) foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento 

(1545-1563), a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. 

(CHIANCA, L. Devoção e diversão: expressões contemporâneas de festas e santos católicos. Revista 

Anthropológicas, n. 18, 2007 - adaptado). 

 Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, que 

consistem em: 

a) Promoção de atos ecumênicos 

b) Fomento de orientação bíblicas 

c) Apropriação de cerimônias seculares 

d) Retomada de ensinamentos apostólicos 

e) Ressignificação de rituais fundamentalistas 

 

7. (Enem 2ª aplicação 2010) Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de sete ou oito. Eram 

pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou de 

mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços 

de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. 

(CAMINHA, P. V. Carta. RIBEIRO, D. et al. Viagem pela história do Brasil: documentos. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997 -  adaptado.) 

O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da 

identidade brasileira. Tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre 

portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela a  

a) preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da 

terra.    

b) postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena.    

c) orientação da política da Coroa Portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para 

colonizar a nova terra.    

d) oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia 

amplos recursos para a defesa recursos para a defesa da posse da nova terra.    

e) abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação aos interesses mercantis 

portugueses, por meio da exploração econômica dos índios.    



 

8. (Enem 2016) 

 

TEXTO I 

Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como “os brasis”, ou “gente 

brasília” e, ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles aplicado, mas as referências ao 

status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro da terra” e “índios” 

eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. (SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da 

nação. Pensando o Brasil: a construção de um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem incompleta: a experiência 

brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 2000 - adaptado). 
 

TEXTO II  

Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela 

diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, 

espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma povos tão 

díspares quanto os tupinambás e os astecas. (SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. 

São Paulo: Contexto, 2005). 

Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período 

analisado, são reveladoras da: 

a) concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. 

b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. 

c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. 

d) transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. 

e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. 

 

9. (Enem 2012) “Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito 

semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 

dois madeiros, e a vossa em um engenho é de três. Também ali não faltaram as canas, porque duas vezes 

entraram na Paixão: uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram 

o fel. A Paixão de Cristo parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas 

noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo 

maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de 

tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de 

martírio.” (VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 - adaptado). 

O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e 

a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. 

b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. 

c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. 

d) o papel dos senhores na administração dos engenhos. 

e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar. 



 

10. (Enem 2007) A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação 

ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou) negras e amarelas. Ela resulta de um 

longo processo histórico que começa com o descobrimento, no século XV, do continente africano e de seus 

habitantes pelos navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho às relações 

mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano 

e de seus povos. (K. Munanga. Algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil. In: 

Diversidade na educação: reflexões e experiências. Brasília: SEMTEC/MEC, 2003, p. 37). 

Com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que: 

a) a colonização da Africa pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente. 

b) a existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. 

c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. 

d) a exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia do início da Idade Moderna. 

e) a colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. 

 

11. (Enem 2011) Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a 

natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os 

cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a 

luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. (SEVCENKO, N. O Renascimento, Campinas, Unicamp, 

1984). 

O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante 

relação entre 

a) fé e misticismo. 

b) ciência e arte. 

c) cultura e comércio. 

d) política e economia. 

e) astronomia e religião. 

 

12. (Enem 2014) Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um 

milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação; tanto 

mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer que seria coisa pavorosa àqueles 

que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. (J. P. T. 

Histoire de plusieurs voyages aventureux. 1600. In: DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-

1800. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 - adaptado). 

Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento 

de: 

 

 

a) gosto pela aventura                                                           d) interesse pela natureza.                  

b) fascínio pelo fantástico                                                     e) purgação dos pecados. 

c) temor do desconhecido                                                     



13. (Enem 2018) O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a descoberta de Colombo tornou 

possível, é de um tipo muito particular: é uma guerra – ou a Conquista -, como se dizia então. E um 

mistério continua: o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante, se os habitantes da América eram 

tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do 

México – a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano – 

como explicar que Cortez, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, 

que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? (TODOROV, T. A conquista da América. São Paulo: 

Martins Fontes, 1991 - adaptado) 

No contexto da conquista, conforme análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as 

disparidades levantadas foi 

a) implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. 

b) utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. 

c) explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. 

d) introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. 

e) comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. 

 

14. (Enem 2016) A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, 

caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por 

missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla 

documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras 

ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. (HAVIK, 

P. Dinâmicas e assimetrias afro-atlânticas: a agência feminina e representações em mudança na Guiné 

(séculos XIX e XX). In: PANTOJA, S. (Org.). Identidades, memórias e histórias em terras africanas. Brasília: 

LGE; Luanda: Nzila, 2006.) 

A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma 

característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela 

a) restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. 

b) convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens, no pequeno comércio. 

c) presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. 

d) dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. 

e) entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. 

 

15. (Enem 2001) O texto abaixo reproduz parte de um diálogo entre dois personagens de um romance. - 

Quer dizer que a Idade Média durou dez horas? – Perguntou Sofia. - Se cada hora valer cem anos, então 

sua conta está certa. Podemos imaginar que Jesus nasceu à meia-noite, que Paulo saiu em peregrinação 

missionária pouco antes da meianoite e meia e morreu quinze minutos depois, em Roma. Até as três da 

manhã a fé cristã foi mais ou menos proibida. (...) Até as dez horas as escolas dos mosteiros detiveram o 

monopólio da educação. Entre dez e onze horas são fundadas as primeiras universidades. (Adaptado de 

GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia, Romance da História da Filosofia. São Paulo: Cia das Letras, 1997.) 



O ano de 476 d.C., época da queda do Império Romano do Ocidente, tem sido usado como marco para o 

início da Idade Média. De acordo com a escala de tempo apresentada no texto, que considera como ponto 

de partida o início da Era Cristã, pode-se afirmar que 

a) as Grandes Navegações tiveram início por volta das quinze horas. 

b) a Idade Moderna teve início um pouco antes das dez horas. 

c) o Cristianismo começou a ser propagado na Europa no início da Idade Média. 

d) as peregrinações do apóstolo Paulo ocorreram após os primeiros 150 anos da Era Cristã. 

e) os mosteiros perderam o monopólio da educação no final da Idade Média. 

   

16. (Enem 2015) As diferentes representações cartográficas trazem consigo as ideologias de uma época. A 

representação destacada se insere no contexto das Cruzadas por                     

a) revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo. 

b) sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos. 

c) utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões. 

d) mostrar o território para melhor administração dos recursos naturais. 

e) refletir a dinâmica sociocultural associada à visão de mundo  

eurocêntrica. 

 

17. (Enem 2008)   A Peste Negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o 

crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na 

cidade de Siena, Agnolo di Tura escreveu: “As pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas 

eram jogadas em fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E 

eu enterrei meus cinco filhos com minhas próprias mãos (...) E morreram tantos que todos achavam que 

era o fim do mundo." (Agnolo di Tura. The Plague in Siena: An Italian Chronicle. In: William M. Bowsky. The 

Black Death: a turning point in history? New York: HRW, 1971 - com adaptações). O testemunho de Agnolo 

di Tura, um sobrevivente da Peste Negra, que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que  

a) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos. 

b) a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico. 

c) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as vítimas eram poucas e 

identificáveis. 

d) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à Peste. 

e) o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não serem enterrados. 

 

18. (ENEM-2003) - Jean de Léry viveu na França na segunda metade do século XVI, época em que as 

chamadas guerras de religião opuseram católicos e protestantes. No texto abaixo, ele relata o cerco da 

cidade de Sancerre por tropas católicas. 

 



(...) desde que os canhões começaram a atirar sobre nós com maior freqüência, tornou-se necessário que 

todos dormissem nas casernas. Eu logo providenciei para mim um leito feito de um lençol atado pelas suas 

duas pontas e assim fiquei suspenso no ar, à maneira dos selvagens americanos (entre os quais eu estive 

durante dez meses) o que foi imediatamente imitado por todos os nossos soldados. de tal maneira que a 

caserna logo ficou cheia deles. Aqueles que dormiram assim puderam confirmar o quanto esta maneira é 

apropriada tanto para evitar os vermes quanto para manter as roupas limpas (...). Neste texto, Jean de Léry 

a) despreza a cultura e rejeita o patrimônio dos indígenas americanos. 

b) revela-se constrangido por ter de recorrer a um invento de “selvagens”. 

c) reconhece a superioridade das sociedades indígenas americanas com relação aos europeus. 

d) valoriza o patrimônio cultural dos indígenas americanos, adaptando-o às suas necessidades.  

e) valoriza os costumes dos indígenas americanos porque eles também eram perseguidos pelos católicos. 

 

19. (Enem 2019) A ocasião fez o ladrão: Francis Drake travava sua guerra de pirataria contra a Espanha 

papista quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Graças à 

cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar 

pelo Oceano Pacífico, e depois pelo Índico. Ora, em Ternate ele oferece sua proteção a um sultão 

revoltado com os portugueses; assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. (FERRO, M. História 

das colonizações. Das colonizações às independências. Séculos XIII a XX. São Paulo: Cia. das Letras, 1996.) 

A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para 

a) restabelecer o crescimento da economia mercantil. 

b) conquistar as riquezas dos territórios americanos. 

c) legalizar a ocupação de possessões ibéricas. 

d) ganhar a adesão das potências europeias. 

e) fortalecer as rotas do comércio marítimo. 

 

20. (Enem 2013) O canto triste dos conquistados: os últimos dias de Tenochtitlán 

Nos caminhos jazem dardos quebrados; os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas, 
Vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido, Nos escudos esteve nosso resguardo, 
mas os escudos não detêm a desolação... (PINSKY, J. et al. História da América através de textos. São Paulo. 
Contexto, 2007 - fragmento). 
 

O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado ao(à) 

a) tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. 

b) tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. 

c) extermínio das populações indígenas pelo Exército espanhol. 

d) dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. 

e) profetização das consequências da colonização da América. 


