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1- (Enem 1999) Considere os textos abaixo. 

"(...) de modo particular, quero encorajar os crentes empenhados no campo da filosofia para que iluminem 

os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e 

perspicaz com o apoio que recebe da fé." (Papa João Paulo II. Carta Encíclica Fides et Ratio aos bispos da 

Igreja católica sobre as relações entre fé e razão, 1998) 

"As verdades da razão natural não contradizem as verdades da fé cristã." (Santo Tomás de Aquino – 

pensador medieval) 

Refletindo sobre os textos, pode-se concluir que: 

a) a encíclica papal está em contradição com o pensamento de Santo Tomás de Aquino, refletindo a 
diferença de épocas. 
b) a encíclica papal procura complementar Santo Tomás de Aquino, pois este colocava a razão natural 
acima da fé. 
c) a Igreja medieval valorizava a razão mais do que a encíclica de João Paulo II. 
d) o pensamento teológico teve sua importância na Idade Média, mas, em nossos dias, não tem relação 
com o pensamento filosófico. 
e) tanto a encíclica papal como a frase de Santo Tomás de Aquino procuram conciliar os pensamentos 
sobre fé e razão. 
 
2- (Enem 2011) Se a mania de fechar, verdadeiro habitus da mentalidade medieval nascido talvez de um 
profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio 
urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. 
(DUBY, G. et al. “Séculos XIV-XV”. In: ARIÈS, P.; DUBY, G. História da vida privada da Europa Feudal à 

Renascença. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 - adaptado). 

As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas 

assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Este processo está diretamente relacionado com: 

a) o crescimento das atividades comerciais e urbanas. 

b) a migração de camponeses e artesãos. 

c) a expansão dos parques industriais e fabris. 

d) o aumento do número de castelos e feudos. 

e) a contenção das epidemias e doenças. 

 

3- (Enem 2018)  

TEXTO I: É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e conter o arrebatamento dos espíritos 

desviados pela doçura da sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a formar uma biblioteca. Desde 

há muito tempo em Roma, em toda a Itália, na Germânia e na Bélgica, gastei muito dinheiro para pagar a 

copistas e livros, ajudado em cada província pela boa vontade e solicitude dos meus amigos. (GEBERTO DE 



AURILLAC. Lettres. Século X. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. História da Idade Média: texto e 

testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000.) 

TEXTO II: Eu não sou doutor nem sequer sei do que trata esse livro; mas, como a gente tem que se 

acomodar às exigências da boa sociedade de Córdova, preciso ter uma biblioteca. Nas minhas prateleiras 

tenho um buraco exatamente do tamanho desse livro e como vejo que tem uma letra e encadernação 

muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. Por outro lado, nem reparei no preço. Graças a Deus sobra-me 

dinheiro para essas coisas. (AL HADRAMI. Século X. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. A Península Ibérica 

entre o Oriente e o Ocidente: cristãos, judeus e muçulmanos. São Paulo: Atual, 2002.) 

Nesses textos do século X, percebem-se visões distintas sobre os livros e as bibliotecas em uma sociedade 

marcada pela 

a) difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas. 

b) laicização do saber, que era facilitada pela educação nobre. 

c) ampliação da escolaridade realizada pelas corporações de ofício. 

d) evolução da ciência que era provocada pelos intelectuais bizantinos. 

e) publicização das escrituras, que era promovida pelos sábios religiosos. 

 

4- (Enem 2015) No início foram as cidades. O intelectual da Idade Média — no Ocidente — nasceu com 

elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comercial e industrial — digamos 

modestamente artesanal — que ele apareceu, como um desses homens de ofício que se instalavam nas 

cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de 

preferência as duas coisas a um só tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de 

professor e erudito, em resumo, um intelectual — esse homem só aparecerá com as cidades. (LE GOFF, J. 

Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.) 

O surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o(a) 

a) apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato. 

b) relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. 

c) importância organizacional das corporações de ofício. 

d) progressiva expansão da educação escolar. 

e) acúmulo de trabalho dos professores e eruditos. 

 

5- (Enem 2001 ) O franciscano Roger Bacon foi condenado, entre 1277 e 1279, por dirigir ataques aos 

teólogos, por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, e também por 

introduzir, no ensino, as ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu: 

“Pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se 

desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores; que se construam carros que avancem a 

uma velocidade incrível sem a ajuda de animais; que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um 

homem (...) bata o ar com asas como um pássaro. (...) Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos 

rios”. (apud. BRAUDEL, Fernand. Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII, São Paulo: 

Martins Fontes, 1996, vol. 3.). 



Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon 

a) inseriam-se plenamente no espírito da Idade Média ao privilegiarem a crença em Deus como o principal 

meio para antecipar as descobertas da humanidade. 

b) estavam em atraso com relação ao seu tempo ao desconsiderarem os instrumentos intelectuais 

oferecidos pela Igreja para o avanço científico da humanidade. 

c) opunham-se ao desencadeamento da Primeira Revolução Industrial, ao rejeitarem a aplicação da 

matemática e do método experimental nas invenções industriais. 

d) eram fundamentalmente voltadas para o passado, pois não apenas seguiam Aristóteles, como também 

baseavam-se na tradição e na teologia. 

e) inseriam-se num movimento que convergiria mais tarde para o Renascimento, ao contemplarem a 

possibilidade de o ser humano controlar a natureza por meio das invenções. 

 

6- (Enem 2013) Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. 

Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser 

temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, duma maneira 

geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem são 

inteiramente teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o perigo 

está longe; mas quando ele chega, revoltam-se. (MAQUIAVEL, N. O príncipe. Rio de Janeiro: Bertrand, 

1991.) 

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel 

define o homem como um ser  

a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros.  

b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política.  

c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.  

d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais.  

e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares.  

 

7- (Enem 2013) De ponta a ponta, é tudo praia-palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos 

pareceu, vista do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com 

arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, 

nem coisa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares [...]. Porém 

o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. (Carta de Pero Vaz de 

Caminha. In: MARQUES, A.; BERUTTI, F.; FARIA, R. História moderna através de textos. São Paulo: Contexto, 

2001.) 

 A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o 

relato enfatiza o seguinte objetivo:  

a) Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos.  

b) Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa.  

c) Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente.  



d) Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia.  

e) Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. 

 

8- (Enem 2014) O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, 

pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter 

reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos 

limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se 

apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. (CALDEIRA, 

J. A nação mercantilista. São Paulo: Editora 34, 1999 - adaptado).  

Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa 

aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela  

a) demarcação do território indígena.  

b) manutenção da organização familiar.  

c) valorização dos líderes religiosos indígenas.  

d) preservação do costume das moradias coletivas.  

e) comunicação pela língua geral baseada no tupi. 

 

9- (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. 

 

10- (Enem 2017) A língua tupi no Brasil 

Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga (peixe seco, em tupi) era quase sinônimo de falar 

língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, em 1698, o 



governador da província, Artur de Sá e Meneses, implorou a Portugal que só mandasse padres que 

soubessem “a língua geral dos índios”, pois “aquela gente não se explica em outro idioma”. 

Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, 

graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas: as 

bandeiras, expedições ao Sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam o 

português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o Ouilombo dos 

Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como “um bárbaro que nem falar sabe”. Em 

suas andanças, essa gente batizou lugares como Avanhandava (lugar onde o índio corre), 

Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e Itu (cachoeira). E acabou inventando uma nova língua. “ 

Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes”, conta o historiador e antropólogo 

John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. “Isso mudou o tupi paulista, que, além da 

influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas.” O resultado da mistura ficou conhecido 

como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitado. (ÂNGELO, C. Disponível em: 

<http://super.abril.com.br>. Acesso em: 8 ago. 2012. Adaptado). 

O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Ouanto ao papel do tupi na 

formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena 

a) contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares 

designados. 

b) originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala de 

variadas etnias indígenas. 

c) desenvolveu-se sob influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses, vindos de Lisboa. 

d) misturou-se aos falares africanos, em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas 

contra o Quilombo dos Palmares. 

e) expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador, e juntos originaram a língua dos 

bandeirantes paulistas. 

 

11- (Enem 2017) No império africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio 

internacional onde tudo era negociado — sal, escravos, marfim etc. Havia também um grande comércio de 

livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A 

importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: “O sal vem do 

norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu”. 

(ASSUMPÇÃO, J. E. África: uma história a ser reescrita. In: MACEDO, J. R. (Org.). Desvendando a história da 

África. Porto Alegre: UFRGS, 2008 - adaptado). 

Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era 

o(a) 

a) isolamento geográfico do Saara ocidental. 

b) exploração intensiva de recursos naturais. 

c) posição relativa nas redes de circulação. 

d) tráfico transatlântico de mão de obra servil. 

e) competição econômica dos reinos da região. 



12- (Enem 2019 PPL) Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em 

documentos do tipo jurídico-administrativo (visitas, testamentos, processos) ou em relações e informes e 

têm deixado em segundo plano as crônicas. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram 

escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que estas podem 

oferecer informações menos deformadas. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são 

importantes fontes etnográficas, independentemente de serem contemporâneas ao momento da 

conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros 

humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas. (PORTUGAL, A. R. O ayllu 

andino nas crônicas quinhentistas: um polígrafo na literatura brasileira do século XIX (1885-1897). São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.) 

 As fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-

colombianas porque  

a) sintetizam os ensinamentos da catequese.  

b) enfatizam os esforços de colonização.  

c) tipificam os sítios arqueológicos.  

d) relativizam os registros oficiais.  

e) substituem as narrativas orais. 

 

13- (Enem 2011) Em geral, os nossos tupinambás ficaram bem admirados ao ver os franceses e os outros 

dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez 

um ancião da tribo que me fez esta pergunta: “Por que vindes vós outros, mairs e perós (franceses e 

portugueses), buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra?” (LÉRY, J. 

Viagem à Terra do Brasil. In: FERNANDES, F. Mudanças Sociais no Brasil. São Paulo: Difel, 1974.) 

 O viajante francês Jean de Léry (1534-1611) reproduz um diálogo travado, em 1557, com um ancião 

tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido:  

a) Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais.  

b) Da preocupação com a preservação dos recursos ambientais.  

c) Do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil.  

d) Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas.  

e) Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. 

 

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

próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, 

estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da região. Ha razões para pensar que os africanos, 

quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos 

culturais mais profundos. (SLENES,R. Malungu, ngoma,vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista 

USP,n. 12, dez/jan/fev. 1991-92 - adaptado)  

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

escravidão no Brasil tomou possível a:  

a) Formação de uma identidade cultural afro-brasileira.  



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

c) Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.  

d) Manutenção das características culturais especificas de cada etnia.  

e) Resistência a incorporação de elementos culturais indígenas.  

 

15- (Enem 2018)  

 

Segundo o texto, as concessões da Coroa espanhola visavam o fortalecimento do seu poder na América ao 

a) restringir os privilégios dos comerciantes. 

b) reestruturar a organização das tropas. 

c) reconhecer os opositores do regime. 

d) facilitar a atuação dos magistrados. 

e) fortalecer a lealdade dos súditos. 

 

16- (Enem 2011)                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma explicação de caráter histórico para o 

percentual da religião com maior número de adeptos 

declarados no Brasil foi a existência, no passado 

colonial e monárquico, da:  

a) Incapacidade do cristianismo de incorporar 

aspectos de outras religiões.  

b) Incorporação da ideia de liberdade religiosa na 

esfera pública.  

c) Permissão para o funcionamento de igrejas não 

cristãs.  

d) Relação de integração entre Estado e Igreja.  

e) Influência das religiões de origem africana. 

 



17- (Enem 2011) Como tratar com os índios 

A experiência de trezentos anos tem feito ver que a aspereza é um meio errado para domesticar os índios; 

parece, pois, que brandura e afago são os meios que nos restam. Perdoar-lhes alguns excessos, de que sem 

dúvida seria causa a sua barbaridade e longo hábito com a falta de leis. Os habitantes da América são 

menos sanguinários do que os negros d'África, mais mansos, tratáveis e hospitais. (VILHENA, L. S. A Bahia 

no século XVIII. Salvador: Itapuã, 1969 - adaptado).  

O escritor português Luís Vilhena escreve, no século XVIII, sobre um tema recorrente para os homens da 

sua época. Seu posicionamento emerge de um contexto em que 

a) o índio, pela sua condição de ingenuidade, representava uma possibilidade de mão de obra nas 

indústrias. 

b) a abolição da escravatura abriu uma lacuna na cadeia produtiva, exigindo, dessa forma, o trabalho do 

nativo. 

c) o nativo indígena, estereotipado como um papel em branco, deveria adequar-se ao mundo do trabalho 

compulsório. 

d) a escravidão do indígena apresentou-se como alternativa de mão de obra assalariada para a lavoura 

açucareira. 

e) a escravidão do negro passa a ser substituída pela indígena, sob a alegação de os primeiros serem 

selvagens. 

 

18- (Enem 2010) O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, 

chegou a englobar enorme contingente populacional. Cuzco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, 

com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, 

funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses, 

e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. 

A principal característica da sociedade inca era a 

a) ditadura teocrática, que igualava a todos. 

b) existência da igualdade social e da coletivização da terra. 

c) estrutura social desigual compensada pela coletivização de todos os bens. 

d) existência de mobilidade social, o que levou à composição da elite pelo mérito. 

e) impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. 

 

19- (Enem 2009 PPL) Na América espanhola colonial, a primeira prioridade dos invasores foi extrair 

riquezas dos conquistados. Essa extração foi realizada mediante a apreensão direta de excedentes 

previamente acumulados de metais ou pedras preciosas. Isso tomou a forma de saques e pilhagens, uma 

maneira oficialmente aceita de pagar soldados ou expedicionários voluntários. (MACLEOD, Murdo J. 

Aspectos da economia interna da América espanhola colonial. In: BETHELL, Leslie. História da América. São 

Paulo: Edusp; Brasília: Funag, 1999, v. II, p. 219–220.) 

Tendo em vista as características citadas, conclui–se que a América espanhola colonial começou como uma  

sociedade 



a) escolhida para representar o espírito da modernidade europeia na América. 

b) engajada no comércio do qual provinham especiarias para serem distribuídas na Europa. 

c) centrada na extração e beneficiamento mineral de recursos como ouro, prata e pedras preciosas, ali 

encontrados. 

d) fundada na lógica da conquista, ao se fazer uso da violência contra a população indígena para a 

apropriação de riquezas. 

e) voltada para o cultivo da cana–de–açúcar, produto bastante valorizado, tal como se verificou nas 

colônias portuguesas. 

 

20- (Enem 2014) Outro remédio eficiente é organizar colônias, em alguns lugares, as quais virão a ser como 

grilhões impostos a província, porque isto é necessário que se faça ou deve-se lá ter muita força de armas. 

Não é muito que se gasta com as colônias, e, sem despesa excessiva, podem ser organizadas e mantidas. 

Os Único que terão prejuízos com elas serão os de quem se tomam os campos e as moradias para se 

darem aos novos habitantes. Entretanto, os prejudicados serão a minoria da população do Estado, e 

dispersos e reduzidos a penúria, nenhum dano trarão ao príncipe, e os que não foram prejudicados terão, 

por isso, que se aquietarem, temerosos de que o mesmo Ihes suceda. (MAQUIAVEL, N. O príncipe. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002) 

Em O príncipe, Maquiavel apresenta conselhos para a manutenção do poder político, como o deste trecho, 

que tem como objeto a 

a) transferência dos inimigos da metrópole para a colônia. 

b) substituição de leis, costumes e impostos da região dominada. 

c) implantação de um exército armado, constituído pela população subjugada. 

d) expansão do principado, com migração populacional para o território conquistado. 

e) distribuição de terras para a parcela do povo dominado, que possui maior poder político. 


