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1. (Enem 2016) 

TEXTO I 

 
TEXTO II 

A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio 

cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio 

de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir 

como próprio e identitário. 
ABREU, M.; SOIHET, R.; GONTIJO, R.(Org.). Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

 

O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na 

imagem, se identificam como:  

a) Artefatos sagrados.    
b) Heranças materiais.    
c) Objetos arqueológicos.    
d) Peças comercializáveis.    
e) Conhecimentos tradicionais.    
 

2. (Enem 2014) 

 

Queijo de Minas vira patrimônio cultural brasileiro 

 

O modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nesta quinta-feira (15) como 

patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (Iphan). O veredicto foi dado em reunião do conselho realizada no Museu de Artes 

e Ofícios, em Belo Horizonte. O presidente do Iphan e do conselho ressaltou que a técnica de 

 
Folha de S. Paulo, 15 maio 2008. 
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Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto 

está representado em:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
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3. (Enem 2017) 

 
A instalação Dengo transformou a sala do MAM-SP em um ambiente singular, explorando como 

principal característica artística a  

a) participação do público na interação lúdica com a obra.    
b) distribuição de obstáculos no espaço da exposição.    
c) representação simbólica de objetos oníricos.    
d) interpretação subjetiva da lei da gravidade.     
e) valorização de técnicas de artesanato.    
  

4. (Enem 2015) 

Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do 

Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a 

destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à 

emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como o 

elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo, concepção essa que se consolidaria 

entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo ao longo das três 

primeiras décadas do século XX. 
MARINS, P. c. G. Nas matas com pose de reis: a representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica 

europeia. Revista do LEB, n. 44, tev. 2007. 

 

A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito 

a construção de uma memória que  

a) afirmava a centralidade de um estado na política do país.    
b) resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira.    
c) evidenciava a importância da produção artística no contexto regional.    
d) valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social.    
e) destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial.    
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5. (Enem 2016).  

 

 
A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre  

a) conflito trabalhista e engajamento sindical.    
b) organização familiar e proteção à infância.    
c) centralização econômica e pregação religiosa.    
d) estrutura educacional e desigualdade de renda.     
e) transformação política e modificação de costumes.    
  

6. (Enem 2015). 

 

TEXTO I 

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. 

Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram 

os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e 

uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados. 
CUNHA, E. Os sertões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. 

TEXTO II 

Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam quatro fanáticos sobreviventes do extermínio. Era 

um velho, coxo por ferimento e usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um 

preto alto e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme 

fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o 

fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. 
SOARES, H. M. A Guerra de Canudos. Rio de Janeiro: Altina, 1902. 

 

Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na 

memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, 

respectivamente, como fruto da  

a) manipulação e incompetência.    
b) ignorância e solidariedade.    
c) hesitação e obstinação.    
d) esperança e valentia.    
e) bravura e loucura.    
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7. (Enem 2015). 

 

TEXTO I 

Em todo o país a lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A 

maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a 

importância histórica da lei de 1888 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto 

que a extinção da escravidão causou numa sociedade constituída a partir da legitimidade da 

propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. 
ALBUQUERQUE. W. O jogo da dissimulação: Abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2009 

(adaptado). 

TEXTO II 

Nos anos imediatamente anteriores à Abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais 

numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais 

aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres 

habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente 

cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. 
CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das Letras, 

1990 (adaptado). 

 

Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no Texto I que complementa os argumentos 

apresentados no Texto II é o(a)  

a) variedade das estratégias de resistência dos cativos.    
b) controle jurídico exercido pelos proprietários.    
c) inovação social representada pela lei.    
d) ineficácia prática da libertação.    
e) significado político da Abolição.    

  

8. (Enem 2013). 

No final do século XIX, as Grandes Sociedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade entre os 

foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em relação à comemoração 

carnavalesca em si mesma: com seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas da cidade, 

pretendiam abolir o entrudo (brincadeira que consistia em jogar água nos foliões) e outras práticas 

difundidas entre a população desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de diversão que 

consideravam mais civilizadas, inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto 

a abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das sociedades. O entrudo, na visão dos seus 

animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente com os desfiles. 
PEREIRA, C. S. Os senhores da alegria: a presença das mulheres nas Grandes Sociedades carnavalescas cariocas em fins do 

século XIX. In: CUNHA, M. C. P. Carnavais e outras frestas: ensaios de história social da cultura. Campinas: Unicamp; 

Cecult, 2002 (adaptado). 

 

Manifestações culturais como o carnaval também têm sua própria história, sendo constantemente 

reinventadas ao longo do tempo. A atuação das Grandes Sociedades, descrita no texto, mostra que o 

carnaval representava um momento em que as  

a) distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração.    
b) aspirações cosmopolitas da elite impediam a realização da festa fora dos clubes.    
c) liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas.    
d) tradições populares se transformavam em matéria de disputas sociais.    
e) perseguições policiais tinham caráter xenófobo por repudiarem tradições estrangeiras.    
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Exercícios  
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