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2º. SIMULADO ENEM - HISTÓRIA 
 

 61- “A Idade Média foi o momento de um fervilhar de heresias no interior de um sistema 
homogêneo que era o cristianismo [...]. A Igreja preocupou-se em destruir esses desvios, e com 
violência. [...] O que ocorria, sobretudo, eram movimentos de resistência e revolta com relação às 
instituições eclesiásticas. E é nisso que as heresias, apresentadas sob um aspecto inteiramente 
negativo, constituem também um sinal de vitalidade daquela época, na qual fermentava, 
irreprimível, a liberdade de pensamento.” (p. 133 – grifo nosso) 

DUBY, George. Ano 1000, ano 2000: na pista dos nossos medos. SP: Unesp, 1998. 

O período medieval foi apelidado de “Idade das trevas” com a justificativa de que havia controle 
absoluto do pensamento pela Igreja. Contudo, o texto apresenta uma outra interpretação possível 
para o contexto em debate, a saber: 

a) A de que a Igreja Católica era tolerante com as divergências doutrinárias no interior de seu 
sistema de crenças, por isso, o contexto era de concessões. 

b) A de que as heresias não passavam de um movimento negativo de revolta e violência contra os 
dogmas da Igreja Católica, por isso, o contexto era tumultuado. 

c) De que os movimentos heréticos geravam um contexto de vigorada liberdade religiosa. 

d) A noção de que, apesar da perseguição da Igreja às heresias, havia um vigoroso movimento de 
crítica, contestação e liberdade de pensamento. 

e) Um contexto brilhante no qual as teologias possuíam amplo espaço público para debater suas 
concordâncias e divergências. 

Gabarito: D 

Comentários:  

A ideia de Idade das Trevas é uma conotação pejorativa para tratar o Período da Idade Média. 
Renascentistas, de depois iluministas, se referiam assim para menorizar o pensamento teológico 
dominante na época e, também o pouco fluxo comercial e de circulação de pessoal. Contudo, 
pesquisas mais recentes demonstram, no campo do conhecimento, que não se tratou de ausência 
de pensamento, mas de outras maneiras de pensar e produzir conhecimentos. O surgimento das 
Universidades Medievais é tratado como prova desse universo cultural existente durante a Idade 
Média. 
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Além disso, o texto traz uma outra perspectiva contrária à ideia de trevas, qual seja: a existência de 
um amplo movimento de contestação e debate em torno dos dogmas e concepções eclesiásticas. 
Isso teria dado origem a várias correntes de pensamento teológicos que a Igreja Católica denominou 
heresia. Na prática, a Igreja Romana combateu e perseguiu esses grupos por meio de criação do 
Tribunal da Santa Inquisição.  

Sendo assim, o Gabarito da nossa questão é letra D. 

 

62- É nas etapas técnicas que as clivagens são mais fortes entre ofício nobre e a ocupação obscura, 
como vimos pelo exemplo da arte da lã em Florença. De forma geral, as atitudes contraditórias que 
vemos entre uma cidade e outra são menores se considerarmos a história dos ofícios de longa 
duração de cada organismo urbano. As diferenças no tempo e no espaço são sensíveis, mas a 
evolução de conjunto tende na Europa para um controle estatutário cada vez mais completo. O 
surgimento de ofícios por sucessivas divisões e uma crescente especialização caminham junto com 
o reforço do controle da comuna, do senhor territorial ou do príncipe, mas sobretudo de homens 
de negócios que dirigem a vida econômica no plano regional ou internacional. 

LE GOFF, Jacques. Corporações. Dicionário analítico do Ocidente Medieval. SP: Ed. UNESP, 2017, p. 
100. 

Considerando o contexto da Baixa Idade Média, a leitura do texto nos permite inferir que o 
renascimento comercial: 

a) Foi um processo espacial e temporalmente desigual, mas que conjuntamente favoreceu a 
transição do feudalismo para o mercantilismo, bem como a centralização do poder político. 

b) Foi um processo ocorrido desigualmente de região para região, mas se desenvolveu em um 
mesmo tempo histórico e acabou por promover a descentralização do poder que passou a ser 
exercido exclusivamente pelos homens de negócios. 

c) Foi marcado pelo ressurgimento do comércio dentro dos feudos para que o controle estatutário 
ocorresse de maneira centralizada, apesar dos conflitos com os homens de negócios. 

d) Foi um processo de transformação técnica que garantiu aos artesãos e mercadores o controle 
exclusivo da política por meio das corporações de ofício e das guildas.  

e) Foi um processo sem importância para a formação dos Estados Modernos Absolutistas centrados 
na figura do rei e na economia mercantil 

Gabarito: A 

Comentários:  

O texto trata sobre as transformações econômicas no processo de transição do feudalismo para o 
mercantilismo. Descreve a diversificação das atividades produtivas e econômicas ao mesmo tempo 
que ocorria a centralização do poder político estatutário, ou seja, surgimento dos Estados 
Monárquicos. 

O comando da questão pedia uma interpretação do texto. Para tanto era preciso analisar cada 
alternativa para correlacioná-las com o sentido histórico descrito nele. Passemos, então, a essa 
análise: 
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a) Gabarito da questão. Mostra a desigualdade do processo de renascimento comercial que, de 
conjunto e apesar das diferenças favoreceu a centralização de poder e o fortalecimento dos 
mercadores. 

b) O erro dessa alternativa está em afirmar que houve descentralização do poder. Como o texto 
afirma, esse momento histórico gerou um tipo específico de poder, o absolutista. 

c) O comércio não surgiu dentro do feudo, apesar de ser verdade que houve conflitos entre nobres 
e burgueses em alguns momentos. 

d) Realmente o texto aponta um processo de transformação técnica, mas isso não significou que 
artesãos e mercadores passaram a exercer com exclusividade o poder político. Ao contrário, 
politicamente a nobreza ficou sendo a classe dominante. 

e) Gente, essa era para excluir de cara, né, afinal, o texto é muito claro ao falar “a evolução [da 
atividade comercial] de conjunto tende na Europa para um controle estatutário cada vez mais 
completo”. Isso significa que o renascimento comercial favoreceu a centralização de poder na esfera 
do Estado. 

 

63- Uma visão tão mitológica do direito romano e da romanidade é, antes de tudo, originária do 
humanismo, em seguida das humanidades burguesas e da reconstituição formal, excessivamente 
sistemática e quase abstrata dos pandectistas (especialistas em coleções de decisões de antigos 
jurisconsultos romanos) do século XIX.  Esses juristas eruditos admitiam talvez, que o direito dos 
povos era histórico, mas, sobretudo, pensavam que o direito do Estado (a coisa pública), que tanto 
lhes faltava, só podia ser forjado segundo o modelo romano. 

LE GOFF, Jacques. Corporações. Dicionário analítico do Ocidente Medieval. SP: Ed. UNESP, 2017, p. 
378. 

Levando em consideração a história das ideias sobre o direito, podemos afirmar que no século XIX: 

a) Os juristas da Revolução Francesa viam na república romana o melhor exemplo para as 
transformações em curso, apesar de não levarem em consideração o direito romano. 

b) No século XIX, o direito romano serviu como exemplo para a formação do Código Civil 
Napoleônico, contudo, foi anulado assim que Bonaparte virou Imperador. 

c) O direito romano, devido a sua essência autoritária e excludente, provocou conflitos entre grupos 
sociais distintos a exemplo das lutas plebeias da antiguidade.  

d) O direito francês do século XIX baseou-se nas doutrinas medievais baseadas em costumes. 

e) Os juristas iluministas buscavam no direito romano, e na sua forma de governo, a justificativa 
para a implantação da República Francesa. 

Gabarito: E 

Comentários:   

O ENEM gosta de questões interdisciplinares e temáticas. Essa é uma delas. Você precisa mobilizar 
um pouco os aspectos políticos e sociais tanto da história romana quanto do contexto da Revolução 
Francesa. Nesse sentido, estudamos as influências do mundo romano e grego tanto no 
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renascimento como no iluminismo. O direito, como parte da superestrutura da sociedade, é 
influenciado também. No contexto do século XIX, tratava-se de colocar em pé uma arquitetura 
política e jurídica que não tinha correspondência naquela realidade.  Por exemplo, o Código Civil 
Napoleônico é uma releitura compilada do modelo normativo romano. Apesar de não ter sido o 
primeiro, o Código Napoleônico foi o mais influente dos códigos legais. De fato, foi adotado em 
diversos países sob ocupação napoleônica, formando as bases dos sistemas legais modernos da 
Itália, dos Países Baixos, da Bélgica, da Espanha, de Portugal e suas antigas colônias. Outros países 
sofreram a influência do Código Napoleônico, como Suíça, Alemanha e Áustria. Portanto, o sistema 
de direito civil dos países europeus - com exceção do Reino Unido, Irlanda, Rússia e países 
escandinavos - foi inspirado de diferentes formas pelo Código Civil Napoleônico, fazendo dele o 
maior legado de Napoleão. Vejam que, indiretamente, o direito romano está presente nesse 
processo também.  

Tendo isso em mente, vamos às alternativas: 

a) O erro da alternativa está em afirmar que o direito romano não influenciou as ideias jurídicas 
naquele contexto. 

b) A primeira parte da alternativa está correta, mas o erro está em afirmar que o Código 
Napoleônico caiu depois que ele virou imperador.  

c) O código romano não tinha esse caráter autoritário mencionado na alternativa. 

d) A descrição está correta para o direito germânico, baseado nos costumes e tradições. 

e) Gabarito da questão, conforme apresentamos acima. 

 

64- Leia o texto para responder à questão 

O Estado deve ser fundamentalmente diferenciado da Nação, porque o Estado consiste em uma 
organização política, um poder independente no plano externo, e supremo no interno, provido de 
recursos humanos e financeiros para sustentar sua independência e autoridade. Não podemos 
identificar o primeiro com a segunda, como se costumava fazer, até entre os próprios patriotas 
catalães, que falavam ou escreviam sobre uma nação catalã no sentido de um Estado catalão 
independente. (CASTELLS, 1999, p. 60) 

O conceito de Estado em questão pode ser atribuído, do ponto de vista histórico, a (ao) 

a) formação dos Estados socialistas, pós-revolução bolchevique, no século XX.  

b) início do Império Romano, momento em que o Estado se tornou centralizado e estabeleceram-se 
fronteiras rígidas com outros povos.  

c) formação das monarquias absolutistas na Era Moderna, cujo poder central em cada território 
definido articulou o embrião de um sistema diplomático.  

d) construção do Estado teocrático chinês, o qual, devido ao absolutismo imposto durou mais de mil 
anos.  

e) formação dos Estados Unidos da América (EUA) após as lutas pela independência.  

Gabarito: C 
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Comentários 

O trecho do enunciado faz referência ao processo de formação dos Estados absolutistas 
monárquicos, a partir do século XVI, na Europa. Nesse sentido, passemos às alternativas.  

a) falso, pois os Estados socialistas são formações que aparecem no século XX.  

b) errado, pois o Estado romano apresentava características diferentes do modelo de Estado 
absolutista. Por exemplo, a ideia de nação não existia, mas sim de romanos, os não-romanos e os 
bárbaros. Além disso, durante boa parte da História Romana, Roma se expandiu como Império, 
sendo descabido falar sistema de fronteiras entre nações, pois interesse dos romanos não era a 
manutenção de um equilíbrio de poder, mas sim a expansão.  

c) é o nosso Gabarito.  

d) falso, pois a Estado chinês, na verdade o Império, possui características diferenciadas do 
absolutismo europeu.  

e) errado, pois, pós processos de independência dos EUA, nasceu a construção do Estado 
republicano. 

 

65- “A ilustração, movimento filosófico que sucedeu o Renascimento, baseava-se na firme convicção 
da razão como fonte de conhecimento, na crítica a toda adesão obscurantista e a toda crença sem 
fundamentos racionais, assim como a incessante busca pela realização humana.”   

COSTA, Maria Cristina Castilho, Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São, Paulo: Editora 
Moderna, 2005, p. 44. 

 Levando em consideração o tema do texto, podemos afirmar que 

a) A ilustração, diferentemente do Renascimento, partiu dos pressupostos do racionalismo e 
individualismo. 

b) O Iluminismo fundamentou ideologicamente a luta contra ao Antigo Regime que se desdobrou 
nas revoluções do final do século XVIII. 

c)  Tanto o renascimento quanto a ilustração foram movimentos filosóficos identificados com as 
teorias agostiniana. 

d) O movimento iluminista foi um marco filosófico único tendo inovado completamente as bases no 
pensamento Ocidental. 

e) O Racionalismo e a laicidade já estavam presentes no movimento Renascentista, por isso, o 
Iluminismo não foi inovador nesses termos. 

Gabarito: B 

Comentários: 

No final do século XVII e início do século XVIII, o Antigo Regime acumulou muitas contradições do 
ponto de vista político, econômico e social. Quero ressaltar um ponto: as tensões envolvendo a 
burguesia, a nobreza e os monarcas, tal como acabamos de estudar no caso da Inglaterra. 



 Profe. Alê Lopes 

 

7 
12 

  

1º. Simulado ENEM – História e Sociologia 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

Nesse contexto, a burguesia (nas suas diversas frações/divisões – baixa, média ou alta 
burguesia) foi acumulando críticas sociais, teóricas, filosóficas, econômicas e políticas, canalizando-
as para uma postura de contestação aberta ao Antigo Regime e ao Estado Absolutista. Assim, ia 
construindo um instrumental teórico profundamente crítico que inspirou vários movimentos 
revolucionários no final do século XVIII, como a Independência dos Estados Unidos da América e 
a Revolução Francesa. 

Esses instrumentais teóricos expandiram-se e constituíram um Movimento Intelectual que se 
iniciou na Inglaterra, no final século XVII – especialmente no contexto das revoluções puritana e 
gloriosa – e se expandiu para o resto da Europa e América ao longo do século XIX. Era o Movimento 
Iluminista – um movimento de ampla contestação ao Antigo Regime! 

 Veja alguns pontos importantes sobre o Iluminismo: 

 

Levando em consideração essas informações, nosso gabarito é letra B 

 

66- “A descida começava, os operários surgiam do vestiário. Permaneceu imóvel naquele barulho, 
daquela agitação. O rolar dos vagonetes estremecia o pavimento de ferro fundido, bobinas giravam, 
desenrolavam os cabos em meio aos gritos do porta-voz, ao toque das campainhas, aos golpes da 
clava no cepo do sinal. Voltou a encontrar o monstro engolindo sua ração de carne humana, os 
elevadores emergindo, mergulhando, sumindo com carregações de homens, sem descanso, 
abocanhando com facilidade de um gigante voraz. A partir de seu acidente, tinha um pavor, de fundo 
nervoso, da mina. Os elevadores que submergiam arrancavam-lhes as entranhas. Teve de desviar os 
olho; o poço exasperava-o.” (Germinal, de Emile Zola,  

Um dos grandes romances do século XIX, Germinal baseia-se em acontecimentos verídicos. Para 
escrevê-lo, Émile Zola trabalhou como mineiro numa mina de carvão, onde ocorreu uma greve 



 Profe. Alê Lopes 

 

8 
12 

  

1º. Simulado ENEM – História e Sociologia 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

sangrenta que durou dois meses. Atuando como repórter, adotando uma linguagem rápida e crua, 
Zola pintou a vida política e social da época. Germinal" é o nome do primeiro mês da primavera no 
calendário da Revolução Francesa. Zola associou as sementes das plantas à possibilidade de 
transformação social.  

Levando em consideração os conflitos decorrentes do processo de industrialização, o trecho da obra 
Germinal representa: 

a) A falta de capacidade dos trabalhadores para entender que o avanço do progresso era 
inevitável, por isso viam a máquina como um monstro. 

b) A ausência de uma liderança política capaz de fazer os acordos necessários entre as partes 
em conflito, por isso sentiam-se menores diante da tecnologia 

c) O movimento de trabalhadores que quebrava máquinas por entender que elas eram o motivo 
de suas péssimas condições de vida e de trabalho, como se as máquinas tivessem aspectos 
humanos de poder destruí-los. 

d) A energia vital dos trabalhadores que não deixaram de ter esperança no avanço da tecnologia 
como forma de alcançarem melhoria de vida, mesmo que as máquinas parecessem monstros. 

e)  A desesperança dos trabalhadores que nunca mais lutaram por direitos trabalhistas e 
aceitaram sua posição de alimentos para a exploração capitalista. 

Gabarito: C 

Comentários: 

A questão aborda o tema do movimento operário europeu do século XIX. Ela traz um texto literário 
de uma obra clássica, o Germinal. Você precisava lembrar dos conflitos que marcaram a história da 
Revolução Industrial e a expansão do capitalismo naquele contexto.  

 

 

Diante dessa tensão, os operários iniciaram uma série de movimentos contra esse estado de 
exploração. Foi assim que, em 1811 surgiu o movimento ludita. Era um movimento revoltoso, 
espontaneístas e praticado por trabalhadores que quebravam as máquinas. Em geral, boicotavam 
as caldeiras das máquinas gerando inundação em fábricas e minas de carvão. Muitas vezes, muitos 
trabalhadores saiam ferido dessas ações. 

Percebendo a necessidade de se organizar melhor, alguns operários começaram um movimento 
político chamado Cartismo. O movimento cartista começou a exigir o direito ao voto aos operários. 
Dessa forma, os trabalhadores poderiam ser eleitos para o parlamento inglês. Em decorrência, 
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teriam condições de exigir leis para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Essa foi 
uma longuíssima batalha até final do século XIX.  

No meio do caminho, os operários aprimoraram a ideia de “rebelião” operária, pois perceberam que 
ao destruir as máquinas, perdiam o mínimo que tinham. Ou seja, perceberam que capital e trabalho 
compõem uma relação de dependência. Mas precisavam de um novo instrumento para reclamar 
suas reivindicações. Como, na maioria das vezes, não eram recebidos para o diálogo e a negociação, 
criaram a greve. 

 Greve é a situação na qual os trabalhadores param de trabalhar momentaneamente, ou 
seja, paravam a produção das máquinas. Com isso, eles esperavam chamar a atenção dos 
patrões, uma vez que máquina parada é prejuízo.  

Para organizar essas ações e as pautas de reivindicações, os trabalhadores criaram sindicatos, 
chamados na Inglaterra de trade unions. 

Levando todas essas informações em consideração, e associando-as ao trecho da obra Germinal, 
podemos afirmar que o gabarito é letra C 

 

67- O “frágil e minúsculo corpo humano” se viu no campo minado da experiência das trincheiras, no 
corpo maltrapilho torturado pela fome, nas esperanças frustradas em face da frialdade da inflação 
econômica e no pessimismo diante do cinismo dos governantes. Destas experiências indeléveis, o 
frágil corpo humano ficou privado das experiências comunicáveis, os homens que retornavam do 
front viam no silêncio o virtuosismo –porquanto a sofreguidão interna era tão profunda que o 
comunicar-se era inútil. Longe se iam, por conseguinte, os tempos nos quais os loquazes provérbios 
ensinavam-nos valores duradouros. Nos tempos sombrios que marcaram o início do século XX, um 
velho moribundo – outrora ancião sapiente – não ousaria comunicar aos jovens alguma experiência. 
O desenvolvimento da técnica, somado com a experiência sórdida da guerra, emudecera os homens. 

BENJAMIN, Walter Benjamin. Pobreza e Experiência, 1918. 

Walter Benjamin descreve as experiências do pós I Guerra Mundial que atingiram os homens, de 
modo que 

a) Seus corpos tornaram-se diminutos e sem vida. 

b) Ficaram em silêncio devido à luta no front de guerra marcado pelo barulho das bombas. 

c) Eles perderam a capacidade de comunicar as tristes experiências vividas na guerra marcada pelo 
avanço da técnica que permitiu a destruição humana. 

d) A fragilidade de seus corpos não permitiu as experiências comunicáveis da guerra. 

e) O desenvolvimento da técnica ajudou-os já que emudeceram na guerra 

Gabarito: C 

Comentário: 

Essa é uma questão de interpretação contextualizada. O contexto é a 1ª. Guerra Mundial o tema 
são os efeitos da guerra. No caso, ele fala de um processo de desumanização, na medida em que os 
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homens perdem sua principal capacidade racional: verbalizar suas interpretações sobre o mundo e 
sobre suas experiências nele. Diante disso, o gabarito é letra C.  

Questão fácil, hein, amores! 

 

68 - O tronco linguístico é um conjunto de línguas que têm a mesma origem: uma língua mais antiga, 
que não é mais falada. Como essa língua de origem existiu há milhares de anos, as semelhanças 
entre as línguas que vieram dela são muito difíceis de serem percebidas. Já uma família linguística é 
um conjunto de línguas que também possuem uma origem comum, mas que apresentam mais 
semelhanças entre si. No Brasil, existem dois troncos: o Macro-Jê, com 9 famílias, e o Tupi, 10 
famílias. Há também 20 famílias que por quase não apresentarem semelhança não podem ser 
agrupadas em troncos linguísticos. 

Troncos e famílias linguísticas. Povos Indígenas no Brasil Mirim. Disponível em: 
https://mirim.org/linguas-indigenas/troncos-familias.Acesso em 19-03-2020. 

A língua de um povo é uma das principais características de sua identidade cultural. Tendo como 
referência o período colonial, a complexidade linguística dos povos indígenas no Brasil revela que: 

a) Os povos originários foram bem acolhidos pelos portugueses que logo aprenderam sua língua 
e seus hábitos para poderem conviver pacificamente. 

b) Índio é a palavra criada pelos portugueses a partir de uma visão homogeneizadora a qual não 
absorvia a complexidade cultural dos povos originários, representada na existência de 
diversas línguas. 

c) No Brasil, a diversificação não impediu os portugueses de deixarem de lado seu 
etnocentrismo para buscar compreender o universo simbólico dos indígenas. 

d) Havia um complexo sistema de disputas entre os povos indígenas que nada tema ver com a 
complexidade linguística. 

e) Diferentemente do que os Portugueses acreditavam, existiram vários povos indígenas com 
culturas diversas umas das outras. 

Gabarito: B 
Comentários: 
Veja essa é uma questão que demanda estabelecer uma relação entre o contexto histórico, o texto 
e a alternativa.  
Sabemos que os europeus tiveram uma postura eurocêntrica na sua aproximação e interação com 
os povos originários. Na prática ocorreu uma generalização no processo de interpretação dada pelos 
portugueses para os povos que se encontravam nas terras coloniais. Daí a palavra índio para 
designar o outro, aquele que não é o europeu branco.  

Sendo assim, podemos imaginar que os europeus não foram capazes de compreender aa 
complexidade da vida dos diversos povos originários expressa na existência de inúmeras línguas.  

Diante disso, podemos afirmar que a alternativa correta é letra B.  

69 – Ao longo dos cerca de trezentos anos em que foram comercializados e nos diversos lugares 
para os quais foram levados eram diferentes as condições que os africanos encontravam. Mas à 
medida que as décadas e séculos passavam, se consolidou uma cultura afro-brasileira. [...] Passado 



 Profe. Alê Lopes 

 

11 
12 

  

1º. Simulado ENEM – História e Sociologia 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

o impacto da mudança da condição social, de livre para escravo, e da mudança de continente, 
deixando para trás uma cultura e tendo de mergulhar em outra, talvez o primeiro passo na 
construção de identidades novas fosse aceitar a designação que os traficantes, administradores e 
senhores lhes davam. 

SOUZA, Marina de Mello. África e Brasil Africano. São Paulo, Ed. Ática, 2005, p. 106. 

 Sobre esse processo de construção de identidades desterritorializadas e despersonificadas a que os 
africanos foram submetidos, durante o comércio escravista, pode-se afirmar que: 

a- A formação da nova identidade africana é um processo que continua aberto. 
b- Semelhanças culturais e religiosas eram usadas para separar os africanos escravizados por 

medo de rebeliões, por isso, esses elementos nunca contribuíram para o processo de 
formação de identidades. 

c- O casamento era a principal forma de gerar novas identidades porque dava origem a pessoas 
nascidas no novo solo, as crioulas. 

d- A formação dos nomes que eram dados aos escravizados eram tirados do porto nos quais 
desembarcava, nas feiras que eram comercializados ou das regiões de onde vinham. 

e- Os quilombos livres foram espaços privilegiados de construção de novas identidades porque 
promoviam a integração entre negros, índios e até mesmo judeus fugidos da inquisição. 

Gabarito: D 

Comentários: 

Essa é uma questão bem interdisciplinar e abrange história, sociologia e antropologia e que 
demanda do aluno uma leitura informada do texto. Este fala sobre a vida social sob a condição de 
escravidão a que foram submetidos os africanos que foram trazidos forçosamente ao Brasil. Nesse 
processo histórico, os africanos e seus descendentes criaram novas identidades sob os 
enquadramentos e limites da sua condição de escravizados.  

O assunto específico nesse processo de formação de identidades era a formação dos “novos nomes” 
no novo território, conforme abordagem do trecho do texto de Marina de Mello Souza. 

Saiba: “A língua é uma das manifestações culturais que fundamentam a identidade de um povo. É 
também um dos elementos essenciais na construção da subjetividade, possibilitando o elo das novas 
gerações com a herança cultural da comunidade a que pertencem” (Língua e identidade: fios que se 
entrelaçam mundo afora.). 

Tendo isso em mente a alternativa que melhor se encaixa, com relação à temática do texto, a 
alternativa é D, pois a formação dos nomes que eram dados aos escravizados eram tirados do porto 
nos quais desembarcava, nas feiras que eram comercializados ou das regiões de onde vinham. 

70- Leia o artigo da revista Careta, de 05 de Outubro de 1918. 
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“A influenza espanhola e os perigos do 
contágio – esta moléstia é uma criação dos 
alemães que a espalham pelo mundo 
inteiro, por intermédio de seus 
submarinos, (...) nossos oficiais, 
marinheiros e médicos de nossa esquadra, 
que partiram há um mês, passam pelos 
hospitais do front, apanhando no meio do 
caminho e sendo vitimados pela traiçoeira 
criação bacteriológica dos alemães, 
porque em nossa opinião a misteriosa 
moléstia foi fabricada na Alemanha, 
carregada de virulência pelos sabichões 
teutônicos, engarrafada e depois 

distribuída pelos submarinos que se encarregam de espalhar as garrafas perto das costas dos países 
aliados, de maneira que, levadas pelas ondas para as praias, as garrafas apanhadas por gente 
inocente espalhem o terrível morbus por todo o universo, desta maneira obrigando os neutros a 
permanecerem neutros.”  

GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no Rio de 
Janeiro. Hist. cienc. saude-Manguinhos vol.12 no.1 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2005 

 O trecho da Revista Careta e a charge nos permite perceber uma das características do cenário 
histórico no qual a pandemia da Gripe Influenza, conhecida como gripe espanhola, desenvolveu-se, 
no Brasil: 

a) O tratamento anedótico e a desinformação da sociedade sobre o problema que a ameaçava. 
b) A falta de humor da autora do texto que não entendeu a ironia. 
c) A teoria da conspiração surgida no contexto da 1ª. Guerra e depois confirmada pelas 

pesquisas científicas. 
d) Um contexto de censura aos meios de comunicação a fim de impedi-los de causar pânico na 

sociedade 
e) A falta de comprometimento da mídia brasileira, sempre trazendo desinformando e 

escondendo a verdade dos fatos. 
Gabarito: A 
Comentários: 
Questão fácil, reflexiva e que demandava o conhecimento do contexto da 1ª. Guerra Mundial.  O 
trecho da revista mostra informações completamente desconectadas da realidade da doença e que, 
inseridas no contexto da Guerra e da formação das alianças. Teses conspiracionistas e que revelam 
mais interesses e preconceitos do que verdade.  Soma-se a isso uma charge com um viés anedótico, 
engraçado que hoje chamaríamos de “meme”. 
A alternativa E nos coloca uma dúvida, mas pode ser excluída pela palavra sempre. Generalizações 
desse tipo não cabem nas questões de história! 
Sendo assim, gabarito da questão é letra A 
 


	2º. Simulado ENEM - História

