
 

 

AULA 16 

LISTA 16 
 

DESAFIO WEEKEND  DATA: ___/____/2020. 

NOME: 
 

 

 

 
 

QUESTÃO 01    
 

(ENEM/2019) – Leia o texto a seguir. 

 

A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos 

era imprescindível para a existência da cidade-

estado. Segundo os regimes políticos, a proporção 

desses cidadãos em relação à população total dos 

homens livres podia variar muito, sendo bastante 

pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas 

democracias. 

 
CARDOSO, C. F. A cidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 1985. 

 

Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a 

proporção de cidadãos descrita no texto é explicada 

pela adoção do seguinte critério para a participação 

política: 

  

(A)   Controle da terra.     

(B)   Liberdade de culto.     

(C)   Igualdade de gênero.     

(D)   Exclusão dos militares.     

(E)   Exigência da alfabetização.     
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

(ENEM/2015) – Leia o texto a seguir. 

 

A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, 

dividida em três: uns oram, outros combatem, 

outros, enfim, trabalham. Essas três partes que 

coexistem não suportam ser separadas; os serviços 

prestados por uma são a condição das obras das 

outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de 

aliviar o conjunto... Assim a lei pode triunfar e o 

mundo gozar da paz. 
 
ALDALBERON DE LAON. In: SPINOSA, F. Antologia de textos históricos 

medievais. Lisboa: Sá da Costa, 1981. 

 

A ideologia apresentada por Aldalberon de Laon foi 

produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal 

ideologia e um processo que a ela se opôs estão 

indicados, respectivamente, em:  

 

(A) Justificar a dominação estamental / revoltas 

camponesas.   

(B) Subverter a hierarquia social / centralização 

monárquica.   

(C) Impedir a igualdade jurídica / revoluções 

burguesas. 

(D) Controlar a exploração econômica / unificação 

monetária. 

(E) Questionar a ordem divina / Reforma Católica.    
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QUESTÃO 03  
 

(ENEM/2017) – Leia o texto a seguir. 
 

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, 

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.    

 

 

QUESTÃO 04  

 

(Enem/2019) – Leia o texto a seguir. 

 

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.    

 

QUESTÃO 05  

 

(ENEM/2019) – Leia o texto a seguir. 

 

A partir da segunda metade do século XVIII, o 

número de escravos recém-chegados cresce no Rio e 

se estabiliza na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem 

à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. 
 
FRANÇA, R. O tamanho real da escravidão. O Globo, 5 abr. 2015 

(adaptado). 

 

Na matéria, o jornalista informa uma mudança na 

dinâmica do tráfico atlântico que está relacionada à 

seguinte atividade:  

 

(A)   Coleta de drogas do sertão.     

(B)   Extração de metais preciosos.     

(C)   Adoção da pecuária extensiva.     

(D)   Retirada de madeira do litoral.    

(E)   Exploração da lavoura de tabaco.     

 

 

QUESTÃO 06  

 

(Enem/2018) – Leia o texto a seguir. 

 

A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou 

a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 

1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras 

medidas de João Fernandes foi decretar nulas as 

dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. 

Houve grande adesão da “nobreza da terra”, 

entusiasmada com esta proclamação heroica.  
 
VAINFAS. R Guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. 

Tempo, n. 27, 2009.  

 

O desencadeamento dessa revolta na América 

portuguesa seiscentista foi o resultado do(a)  

 

(A) fraqueza bélica dos protestantes batavos.    

(B) comércio transatlântico da África ocidental.    

(C) auxílio financeiro dos negociantes flamengos.     

(D) diplomacia internacional dos Estados ibéricos.     

(E) interesse econômico dos senhores de engenho.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 3 

QUESTÃO 07  

 

(ENEM/2019) – Leia o texto a seguir. 

 

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.     

 

 

QUESTÃO 08  
 

(Enem/2017) – Leia o texto a seguir. 

 

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. 

 

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.    
 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 09  
 

(Enem/2019) – Leia o texto a seguir. 

 

A Revolta da Vacina (1904) mostrou claramente o 

aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da 

ação popular. Não se negava o Estado, não se 

reivindicava participação nas decisões políticas; 

defendiam-se valores e direitos considerados acima 

da intervenção do Estado. 

 
CARVALHO, J. M. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não 

foi. São Paulo: Cia. das Letras, 1987 (adaptado). 

 

A mobilização analisada representou um alerta, na 

medida em que a ação popular questionava 

  

(A) a alta de preços.     

(B) a política clientelista.     

(C) as reformas urbanas.     

(D) o arbítrio governamental.     

(E) as práticas eleitorais.     

 

 

QUESTÃO 10  

 

(ENEM/2018) – Observe a imagem a seguir.   

 
 

Essa imagem foi impressa em cartilha escolar 

durante a vigência do Estado Novo com o intuito de  

 

(A) destacar a sabedoria inata do líder 

governamental.     

(B)   atender a necessidade familiar de obediência 

infantil.     

(C)   promover o desenvolvimento consistente das 

atitudes solidárias.     

(D)   conquistar a aprovação política por meio do 

apelo carismático.     

(E)   estimular o interesse acadêmico por meio de 

exercícios intelectuais.     
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GABARITO  

 

Questão 01 – A  

Questão 02 – A 

Questão 03 – B 

Questão 04 – B 

Questão 05 – B 

Questão 06 – E 

Questão 07 – A 

Questão 08 – C 

Questão 09 – D 

Questão 10 – D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


