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AULÃO ESPECIAL: QUESTÕES

AULÃO ESPECIAL: 130 ANOS DA LEI 
ÁUREA: ABOLIÇÃO?

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
V – O samba

À direita do terreiro, adumbra-se* na escuridão um 
maciço de construções, ao qual às vezes recortam 
no azul do céu os trêmulos vislumbres das labaredas 
fustigadas pelo vento.
(...)
É aí o quartel ou quadrado da fazenda, nome que 
tem um grande pátio cercado de senzalas, às vezes 
com alpendrada corrida em volta, e um ou dois por-
tões que o fecham como praça d’armas.
Em torno da fogueira, já esbarrondada pelo chão, 
que ela cobriu de brasido e cinzas, dançam os pretos 
o samba com um frenesi que toca o delírio. Não se 
descreve, nem se imagina esse desesperado saraco-
teio, no qual todo o corpo estremece, pula, sacode, 
gira, bamboleia, como se quisesse desgrudar-se.
Tudo salta, até os crioulinhos que esperneiam no can-
gote das mães, ou se enrolam nas saias das raparigas. 
Os mais taludos viram cambalhotas e pincham à guisa 
de sapos em roda do terreiro. Um desses corta jaca 
no espinhaço do pai, negro fornido, que não sabendo 
mais como desconjuntar-se, atirou consigo ao chão e 
começou de rabanar como um peixe em seco. (...)

José de Alencar, Til.
(*) “adumbra-se” = delineia-se, esboça-se.  

1. (FUVEST 2013)  Considerada no contexto histórico 
a que se refere Til, a desenvoltura com que os escra-
vos, no excerto, se entregam à dança é representati-
va do fato de que 
a) a escravidão, no Brasil, tal como ocorreu na Améri-
ca do Norte e no Caribe, foi branda.   
b) se permitia a eles, em ocasiões especiais e sob vi-
gilância, que festejassem a seu modo.   
c) teve início nas fazendas de café o sincretismo das 
culturas negra e branca, que viria a caracterizar a cul-
tura brasileira.   
d) o narrador entendia que o samba de terreiro era, 
em realidade, um ritual umbandista disfarçado.   
e) foi a generalização, entre eles, do alcoolismo, que 
tornou antieconômica a exploração da mão de obra 
escrava nos cafezais paulistas.   
  
2. (UNICAMP 2017)  O documento abaixo foi redigido 
pelo governador de Pernambuco, Caetano de Melo e 
Castro, em 18 de agosto de 1694, para comunicar ao 
Rei de Portugal a tomada da Serra da Barriga.
“(...) Não me parece dilatar a Vossa Majestade da 
gloriosa restauração dos Palmares, cuja feliz vitória 
senão avalia por menos que a expulsão dos holande-
ses, e assim foi festejada por todos estes povos com 
seis dias de luminárias. (...) Os negros se achando de 
modo poderosos que esperavam o nosso exército 

metidos na serra (...), fiando-se na aspereza do sítio, 
na multidão dos defensores. (...) Temeu-se muito a 
ruína destas Capitanias quando à vista de tamanho 
exército e repetidos socorros como haviam ido para 
aquela campanha deixassem de ser vencidos aque-
les rebeldes pois imbativelmente se lhes unir-se os 
escravos todos destes moradores (....)”.

Décio Freitas, República de Palmares – pesquisa e comentários 
em documentos históricos do século XVII. Maceió: UFAL, 2004, p. 
129.

Sobre o documento acima e seus significados atuais, 
é correto afirmar que 
a) foi escrito por uma autoridade da Coroa na colônia 
e tem como principal conteúdo a comemoração da 
morte de Zumbi dos Palmares. A data de 20 de no-
vembro, como referência ao líder do quilombo, tem 
uma conotação simbólica para a população negra 
em contraponto à visão oficial do 13 de maio de 1888.   
b) o feito da tomada de Palmares, em 1694, pelos 
exércitos da Coroa, é entendido como menos glorio-
so quando comparado à expulsão dos holandeses 
de Pernambuco, em 1654. Os dois eventos históricos 
não têm o mesmo apelo para a formação da socieda-
de brasileira na atualidade.   
c) o texto de Caetano de Melo e Castro indica que 
Palmares não gerou temor às estruturas coloniais da 
Capitania de Pernambuco. A comemoração oficial do 
Dia da Consciência Negra é uma invenção política do 
período recente.   
d) o Quilombo de Palmares representou uma ameaça 
aos poderes coloniais, já que muitos eram os rebel-
des que se organizavam ou se aliavam ao quilombo. 
A data é celebrada, na atualidade, como símbolo da 
resistência pelos movimentos negros.   
  
3. (FAMERP 2017)  Ao mesmo tempo em que se exal-
tava a libertação dos escravos, temia-se por uma re-
volução fatal ao país, afirmando-se a necessidade de 
uma abolição lenta e gradual. Não havia um maior 
entrosamento entre os rebeldes negros e os abolicio-
nistas, sendo que a própria propaganda abolicionista 
não se dirigia aos escravos, que tendiam a ser conside-
rados bárbaros, incapazes de exercer ações políticas.

Lilia Moritz Schwarcz. Retrato em branco e negro, 1987. Adaptado.

O texto, que se refere ao Brasil da segunda metade 
do século XIX, trata 
a) do apoio inglês à abolição da escravidão, para am-
pliar o mercado consumidor brasileiro de produtos 
industrializados.   
b) da divergência entre os setores cafeicultores do 
Vale do Paraíba e os do Rio de Janeiro quanto ao em-
prego da mão de obra escrava.   
c) do esforço dos setores liberais na defesa do fim da 
escravidão e de todos os preconceitos raciais.   
d) da popularidade do movimento abolicionista, que 
contava com franco apoio das classes médias urba-
nas.   
e) da moderação de parte do movimento abolicionis-
ta, que também manifestava preconceitos raciais.   
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4. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  As convicções religio-
sas dos escravos eram entretanto colocadas a du-
ras provas quando de sua chegada ao Novo Mundo, 
onde eram batizados obrigatoriamente “para a sal-
vação de sua alma” e deviam curvar-se às doutrinas 
religiosas de seus mestres. lemanjá, mãe de numero-
sos outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senho-
ra da Conceição, e Nanã Buruku, a mais idosa das di-
vindades 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 es-
tratégia utilizada pelos negros escravizados para 
a) compreender o papel do sagrado para a cultura 
europeia.   
b) garantir a aceitação pelas comunidades dos con-
vertidos.   
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.   
  
5. (FAC. ALBERT EINSTEIN - MEDICIN 2016)  “Na sua 
condição de propriedade, o escravo é uma coisa, um 
bem objetivo. (...) Daí ter sido usual a prática de mar-
car o escravo com ferro em brasa como se ferra o 
gado. Os negros eram marcados já na África, antes 
do embarque, e o mesmo se fazia no Brasil, até no 
final da escravidão. (...) Seu comportamento e sua 
consciência teriam de transcender a condição de coi-
sa possuída no relacionamento com o senhor e com 
os homens livres em geral. E transcendiam, antes de 
tudo, pelo ato criminoso. O primeiro ato humano do 
escravo é o crime, desde o atentado contra o senhor 
à fuga do cativeiro. Em contrapartida, ao reconhecer 
a responsabilidade penal dos escravos, a sociedade 
escravista os reconhecia como homens: além de in-
cluí-los no direito das coisas, submetia-os à legisla-
ção penal.”

Jacob Gorender. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1992, 
p. 62-63.

O texto indica 
a) a ambiguidade no reconhecimento, pela sociedade 
colonial e imperial brasileira, da condição dos africa-
nos escravizados, que se manifestava sobretudo dian-
te de algumas formas de resistência à exploração.   
b) a precocidade da legislação brasileira contra cri-
mes hediondos e contra o desrespeito, pelos africa-
nos escravizados, às obrigações e deveres de todo 
trabalhador rural.   
c) o reconhecimento, pelos governantes brasileiros 
na colônia e no império, da necessidade de mediar e 
controlar as relações dos proprietários rurais com o 
amplo contingente de africanos escravizados.   
d) o descumprimento, pelos senhores de escravos no 
Brasil colonial e imperial, das leis que regulavam o 
trabalho compulsório e que impediam a aplicação da 
pena de morte aos africanos escravizados.   
  

6. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016)  O Movimento Negro 
Unificado (MNU) distingue-se do Teatro Experimen-
tal do Negro (TEN) por sua crítica ao discurso nacio-
nal hegemônico. Isto é, enquanto o TEN defende a 
plena integração simbólica dos negros na identidade 
nacional “híbrida”, o MNU condena qualquer tipo de 
assimilação, fazendo do combate à ideologia da de-
mocracia racial uma das suas principais bandeiras de 
luta, visto que, aos olhos desse movimento, a igual-
dade formal assegurada pela lei entre negros e bran-
cos e a difusão do mito de que a sociedade brasileira 
não é racista teriam servido para sustentar, ideologi-
camente, a opressão racial.

COSTA, S. Dois Atlânticos: teoria social, antirracismo, cosmopoli-
tisrno. Belo Horizonte: UFMG, 2006 (adaptado).

No texto, são comparadas duas organizações do 
movimento negro brasileiro, criadas em diferentes 
contextos históricos: o TEN, em 1944, e o MNU, em 
1978. Ao assumir uma postura divergente da do TEN, 
o MNU pretendia 
a) pressionar o governo brasileiro a decretar a igual-
dade racial.   
b) denunciar a permanência do racismo nas relações 
sociais.   
c) contestar a necessidade da igualdade entre negros 
e brancos.   
d) defender a assimilação do negro por meios não 
democráticos.   
e) divulgar a ideia da miscigenação como marca da 
nacionalidade.   
  
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 im-
portância histórica da lei de 1888 não pode ser men-
surada 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 nu-
merosa e diversificada. Os escravos, bem menos nu-
merosos que antes, e com os africanos mais acultura-
dos, 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 dé-
cadas da escravidão na Corte. São Paulo: Cia. das Letras, 1990 
(adaptado).
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Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento des-
tacado 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. (CEFET MG 2015)  “O ano de 1850 foi um marco di-
visor de águas, devido à promulgação da lei Eusébio 
de Queiroz. Embora, após a extinção oficial do trá-
fico, tenham sido registrados alguns desembarques 
clandestinos de africanos, estes foram em pequeno 
número e, dez anos após a promulgação da referida 
lei, o Brasil havia definitivamente deixado de ser um 
país importador de escravos.”

DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato. Uma breve história do 
Brasil. São Paulo: Ed. Planeta do Brasil, 2010. p. 183. (Adaptado)

A lei de 1850 representou um marco importante no 
processo de abolição da escravidão no país. Essa me-
dida teve como impacto o(a) 
a) declínio da produção cafeeira.   
b) crescimento do número de alforrias.   
c) distribuição de terras para os libertos.   
d) intensificação do tráfico interprovincial.   
e) adoção de uma política de reprodução de cativos.   
  
9. (ENEM PPL 2015)  

Estimativa do número de escravos africanos desem-
barcados no Brasil entre os anos de 1846 a 1852

Ano Nº de escravos africanos 
desembarcados no Brasil

1846  64.262

1847  75.893

1848  76.338

1849  70.827

1850  37.672

1851  7.058

1852  1.234
Disponível em: www.slavevoyages.org. Acesso em 24 fev. 2012 
(adaptado)

A mudança apresentada na tabela é reflexo da Lei 
Eusébio de Queiróz que, em 1850, 
a) aboliu a escravidão no território brasileiro.   
b) definiu o tráfico de escravos como pirataria.   
c) elevou as taxas para importação de escravos.   
d) libertou os escravos com mais de 60 anos.   
e) garantiu o direito de alforria aos escravos.   
  
10. (FUVEST 2014) Não há trabalho, nem gênero de 
vida no mundo mais parecido à cruz e à paixão de 
Cristo, que o vosso em um destes engenhos [...]. A pai-
xão 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 e martírio[...]. 
De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de 
Cristo, os que pertencem por condição aos pretos, e 
como por herança, são os mais dolorosos. 

P. Antônio Vieira, “Sermão décimo quarto”. In: I. Inácio & T. Luc-
ca (orgs.). Documentos do Brasil colonial. São Paulo: Ática, 1993, 
p.73-75. 

A partir da leitura do texto acima, escrito em 1633, 
pode-se afirmar, corretamente, que, nas terras por-
tuguesas da América,  
a) a Igreja Católica defendia os escravos dos excessos co-
metidos pelos seus senhores e os incitava a se revoltar.    
b) as formas de escravidão nos engenhos eram mais 
brandas do que em outros setores econômicos, pois 
ali vigorava uma ética religiosa inspirada na Bíblia.    
c) a Igreja Católica apoiava, com a maioria de seus 
membros, a escravidão dos africanos, tratando, por-
tanto, de justificá-la com base na Bíblia.    
d) clérigos, como P. Vieira, se mostravam indecisos 
quanto às atitudes que deveriam tomar em relação 
à escravidão negra, pois a própria Igreja se mantinha 
neutra na questão.    
e) havia formas de discriminação religiosa que se so-
brepunham às formas de discriminação racial, sendo 
estas, assim, pouco significativas.    
  
11. (ENEM PPL 2014)  Os escravos, obviamente, dispu-
nham de poucos recursos políticos, mas não desco-
nheciam o que se passava no mundo dos poderosos. 
Aproveitaram-se das divisões entre estes, seleciona-
ram temas que lhes interessavam do ideário liberal e 
anticolonial, traduziram e emprestaram significados 
próprios às reformas operadas no escravismo brasi-
leiro ao longo do século XIX. 

REIS, J. J. Nos achamos em campo a tratar da liberdade: a resistên-
cia negra no Brasil oitocentista. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem in-
completa: a experiência brasileira (1500-2000). São Paulo: Senac, 
1999. 

Ao longo do século XIX, os negros escravizados cons-
truíram variadas formas para resistir à escravidão no 
Brasil. A estratégia de luta citada no texto baseava-se 
no aproveitamento das 
a) estruturas urbanas como ambiente para escapar 
do cativeiro.    
b) dimensões territoriais como elemento para facili-
tar as fugas.
c) limitações econômicas como pressão para o fim do 
escravismo.   
d) contradições políticas como brecha para a con-
quista da liberdade.   
e) ideologias originárias como artifício para resgatar 
as raízes africanas.   
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12. (ENEM 2014)  

 
De volta do Paraguai 

Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter der-
ramado seu sangue em defesa da pátria e libertado 
um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país 
natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrí-
vel de realidade!...

AGOSTINI. “A vida fl uminense”, ano 3, n. 128, 11 jun. 1870. In: LE-
MOS, R. (Org). Uma história do Brasil através da caricatura (1840-
2001). Rio de Janeiro: Letras & Expressões, 2001 (adaptado).

Na charge, identifi ca-se uma contradição no retorno 
de parte dos “Voluntários da Pátria” que lutaram na 
Guerra do Paraguai (1864-1870), evidenciada na 
a) negação da cidadania aos familiares cativos.   
b) concessão de alforrias aos militares escravos.   
c) perseguição dos escravistas aos soldados negros.   
d) punição dos feitores aos recrutados compulsoria-
mente.   
e) suspensão das indenizações aos proprietários pre-
judicados.   
  
13. (ENEM PPL 2014)  Passada a festa da abolição, 
os ex-escravos procuraram distanciar-se do passado 
de escravidão, negando-se a se comportar como an-
tigos cativos. Em diversos engenhos do Nordeste, ne-
garam-se a receber a ração diária e a trabalhar sem 
remuneração. Quando decidiram fi car, isso não signi-
fi cou que concordassem em se submeter às mesmas 
condições de trabalho do regime anterior. 

FRAGA, W; ALBUQUERQUE, W. R. Uma história da cultura afro-
-brasileira. São Paulo: Moderna, 2009 (adaptado).

Segundo o texto, os primeiros anos após a abolição da 
escravidão no Brasil tiveram como característica o(a) 
a) caráter organizativo do movimento negro.   
b) equiparação racial no mercado de trabalho.   
c) busca pelo reconhecimento do exercício da cida-
dania.   
d) estabelecimento do salário mínimo por projeto le-
gislativo.   
e) entusiasmo com a extinção das péssimas condi-
ções de trabalho.   

14. (UNESP 2013)  [...] até a década de 1870, apesar 
das pressões, os escravos continuavam a ser a mão 
de obra fundamental para a lavoura brasileira, sendo 
que nessa época todos os 643 municípios do Império 
[...] ainda continham escravos.

Lilia Moritz Schwarcz. Retrato em branco e negro, 1987.

A redução da importância do trabalho escravo, ocor-
rida após 1870, deveu-se, entre outros fatores, 
a) ao aumento das fugas e rebeliões escravas e ao 
crescimento das correntes migratórias em direção ao 
Brasil.   
b) ao desinteresse dos cafeicultores do Vale do Paraí-
ba em manter escravos e à intensa propaganda abo-
licionista direcionada aos próprios escravos.   
c) à fi rme oposição da Igreja Católica ao escravismo e 
ao temor de que se repetisse, no Brasil, uma revolu-
ção escrava como a que ocorrera em Cuba.   
d) à pressão inglesa e francesa pelo fi m do tráfi co e à 
difi culdade de adaptação do escravo ao trabalho na 
lavoura do café.   
e) à diminuição do preço do escravo no mercado in-
terno e à atuação abolicionista da Guarda Nacional.   
  
15. (ENEM 2013)  A escravidão não há de ser supri-
mida no Brasil por uma guerra servil, muito menos 
por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, 
tampouco, por uma guerra civil, como o foi nos Esta-
dos Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois 
de uma revolução, como aconteceu na França, sendo 
essa revolução obra exclusiva da população livre. É 
no Parlamento e não em fazendas ou quilombos do 
interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se 
há de ganhar, ou perder, a causa da liberdade.

NABUCO, J. O abolicionismo [1883]. Rio de Janeiro: Nova Frontei-
ra; São Paulo: Publifolha 2000 (adaptado).

No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto polí-
tico sobre como deveria ocorrer o fi m da escravidão 
no Brasil, no qual 
a) copiava o modelo haitiano de emancipação negra.   
b) incentivava a conquista de alforrias por meio de 
ações judiciais.   
c) optava pela via legalista de libertação.   
d) priorizava a negociação em torno das indeniza-
ções aos senhores.   
e) antecipava a libertação paternalista dos cativos.   
  
16. (ENEM PPL 2013)  A cessação do tráfi co lançou so-
bre a escravidão uma sentença defi nitiva. Mais cedo 
ou mais tarde estaria extinta, tanto mais quanto os 
índices de natalidade entre os escravos eram extre-
mamente baixos e os de mortalidade, elevados. Era 
necessário melhorar as condições de vida da escra-
varia existente e, ao mesmo tempo, pensar numa ou-
tra solução para o problema da mão de obra.

COSTA, E. V. Da Monarquia à República: momentos decisivos. São 
Paulo: Unesp, 2010.

Em 1850, a Lei Eusébio de Queirós determinou a ex-
tinção do tráfi co transatlântico de cativos e colocou 
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em evidência o problema da falta de mão de obra 
para a lavoura. Para os cafeicultores paulistas, a me-
dida que representou uma solução efetiva desse pro-
blema foi o (a) 
a) valorização dos trabalhadores nacionais livres.   
b) busca por novas fontes fornecedoras de cativos.   
c) desenvolvimento de uma economia urbano-indus-
trial.   
d) incentivo à imigração europeia.   
e) escravização das populações indígenas.   
  
17. (FUVEST 2012) Os indígenas foram também utili-
zados em determinados momentos, e sobretudo na 
fase inicial [da colonização do Brasil]; nem se podia co-
locar problema nenhum de maior ou melhor “aptidão” 
ao trabalho escravo (...). O que talvez tenha importado 
é a rarefação demográfica dos aborígines, e as dificul-
dades de seu apresamento, transporte, etc. Mas na 
“preferência” pelo africano revela-se, mais uma vez, a 
engrenagem do sistema mercantilista de colonização; 
esta se processa num sistema de relações tendentes a 
promover a acumulação primitiva de capitais na metró-
pole; ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das 
colônias com escravos, abria um novo e importante se-
tor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos 
indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os 
ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígi-
nes mantinham-se na colônia, com os colonos empe-
nhados nesse “gênero de vida”; a acumulação gerada 
no comércio de africanos, entretanto, fluía para a me-
trópole; realizavam-na os mercadores metropolitanos, 
engajados no abastecimento dessa “mercadoria”. Esse 
talvez seja o segredo da melhor “adaptação” do negro 
à lavoura ... escravista. Paradoxalmente, é a partir do 
tráfico negreiro que se pode entender a escravidão afri-
cana colonial, e não o contrário.

Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema 
Colonial. São Paulo: Hucitec, 1979, p. 105. Adaptado.

Nesse trecho, o autor afirma que, na América portu-
guesa, 
a) os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção 
do que os de origem africana, e por isso a metrópole 
optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais pro-
dutivos e mais rentáveis.   
b) os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho 
duro dos canaviais do que os indígenas, o que jus-
tificava o empenho de comerciantes metropolitanos 
em gastar mais para a obtenção, na África, daqueles 
trabalhadores.
c) o comércio negreiro só pôde prosperar porque al-
guns mercadores metropolitanos preocupavam-se 
com as condições de vida dos trabalhadores africa-
nos, enquanto que outros os consideravam uma “mer-
cadoria”.   
d) a rentabilidade propiciada pelo emprego da mão 
de obra indígena contribuiu decisivamente para que, 
a partir de certo momento, também escravos africa-
nos fossem empregados na lavoura, o que resultou 
em um lucrativo comércio de pessoas.   

e) o principal motivo da adoção da mão de obra de 
origem africana era o fato de que esta precisava ser 
transportada de outro continente, o que implicava a 
abertura de um rentável comércio para a metrópole, 
que se articulava perfeitamente às estruturas do sis-
tema de colonização.   
  
18. (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 linguís-
tico, estendia-se também a outras áreas culturais, 
inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 
africanos, quando misturados e transportados ao 
Brasil, não demoraram em perceber a existência en-
tre si de elos culturais mais profundos.

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do 
Brasil. Revista USP, n.º 12, dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado).

Com base no texto, ao favorecer o contato de indiví-
duos de diferentes partes da África, a experiência da 
escravidão no Brasil tornou possível a 
a) formação de uma identidade cultural afro-brasilei-
ra.   
b) superação de aspectos culturais africanos por an-
tigas tradições europeias.   
c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos afri-
canos.   
d) manutenção das características culturais específi-
cas de cada etnia.   
e) resistência à incorporação de elementos culturais 
indígenas.   
  
19. (ENEM PPL 2012)  TEXTO I
Já existe, em nosso país, uma consciência nacional 
que vai introduzindo o elemento da dignidade hu-
mana em nossa legislação, e para qual a escravidão 
é uma verdadeira mancha. Essa consciência resulta 
da mistura de duas correntes diversas: o arrependi-
mento dos descendentes de senhores e a afinidade 
de sofrimento dos herdeiros de escravos. 

NABUCO, J. O abolicionismo. Disponível em www.dominiopublico.
gov.br. Acesso em 12 out 2011 (adaptado)

TEXTO II
Joaquim Nabuco era bom de marketing. Como ver-
dadeiro estrategista, soube trabalhar nos bastidores 
para impulsionar a campanha abolicionista, utilizan-
do com maestria a imprensa de sua época. Criou re-
percussão internacional para a causa abolicionista, 
publicando em jornais estrangeiros lidos e respei-
tados pelas elites brasileiras. Com isso, a campanha 
ganhou vulto e a escravidão se tornou um constran-
gimento, uma vergonha nacional, caminhando assim 
para o seu fim. 

COSTA e SILVA, P. “Um abolicionista bom de marketing”. Disponí-
vel em www.revistadehistoria.com.br. Acesso em 27 de jan. 2012 
(adaptado) 

Segundo Joaquim Nabuco, a solução do problema es-
cravista no Brasil ocorreria como resultado da:  
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a) Evolução moral da sociedade.    
b) Vontade política do Imperador.    
c) Atuação isenta da Igreja Católica.    
d) Ineficácia econômica do trabalho escravo.    
e) Implantação nacional do movimento republicano.    
  
20. (UFU 2012) No começo da década de 1830 na 
Corte circulava um jornal intitulado O Homem de 
cor. A epígrafe do jornal era a citação de um artigo 
constitucional: “Todo cidadão pode ser admitido aos 
cargos públicos civis e militares, sem outra diferença 
que não seja a de seus talentos e virtudes”. O redator 
combatia uma afirmação do presidente da província 
de Pernambuco, Manoel Zeferino dos Santos, que 
continha críticas à qualificação dos oficiais da Guarda 
Nacional, e propunha a separação entre os batalhões 
“segundo os quilates da cor”.

LIMA, Ivana Stolze. Cores, marcas e falas: sentidos da mestiçagem 
no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 
51 (adaptado).

Artigo 6º. São Cidadãos Brasileiros:
1) Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam in-
gênuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, 
uma vez que este não resida por serviço de sua Na-
ção.

Constituição Imperial do Brasil de 1824

Vocabulário:
Ingênuos: filhos de ex-escravos
Libertos: ex-escravos

O processo de independência do Brasil e a abdicação 
de Dom Pedro I, em abril de 1831, alimentaram ex-
pectativas de aprofundamento das reformas liberais. 
A epígrafe do jornal O Homem de cor expressa 
a) a crítica à própria Constituição do Brasil, que tratou 
de estabelecer diferenças entre os cidadãos brancos 
e negros na ocupação de cargos.   
b) a construção de uma identidade racial que previa a 
união de escravos, ex-escravos e seus descendentes 
na oposição ao sistema escravista.   
c) a crítica ao monopólio dos portugueses na ocupa-
ção de cargos públicos e militares, que se mantinha 
mesmo depois da independência.   
d) a luta pelo reconhecimento do direito de cidadania 
a todos os não escravos nascidos no Brasil, indepen-
dente de critérios raciais.   
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 
Os africanos não escravizavam africanos, nem se re-
conheciam então como africanos. Eles se viam como 
membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, 
de um reino e de um grupo que falava a mesma lín-
gua, tinha os mesmos costumes e adorava os mes-
mos deuses. (...) Quando um chefe (...) entregava a 
um navio europeu um grupo de cativos, não estava 
vendendo africanos nem negros, mas (...) uma gente 
que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, 

podia ser escravizada. (...) O comércio transatlântico 
(...) fazia parte de um processo de integração econô-
mica do Atlântico, que envolvia a produção e a co-
mercialização, em grande escala, de açúcar, algodão, 
tabaco, café e outros bens tropicais, um processo 
no qual a Europa entrava com o capital, as Américas 
com a terra e a África com o trabalho, isto é, com a 
mão de obra cativa. 

Alberto da Costa e Silva. A África explicada aos meus filhos, 2008. 
Adaptado.

21. (UNESP 2012)  Ao caracterizar a “integração eco-
nômica do Atlântico”, o texto 
a) destaca os diferentes papéis representados por 
africanos, europeus e americanos na constituição de 
um novo espaço de produção e circulação de merca-
dorias.   
b) reconhece que europeus, africanos e americanos 
se beneficiaram igualmente das relações comerciais 
estabelecidas através do Oceano Atlântico.   
c) afirma que a globalização econômica se iniciou 
com a colonização da América e não contou, na sua 
origem, com o predomínio claro de qualquer das par-
tes envolvidas.   
d) sustenta que a escravidão africana nas colônias 
europeias da América não exerceu papel fundamen-
tal na integração do continente americano com a 
economia que se desenvolveu no Oceano Atlântico.   
e) ressalta o fato de a América ter se tornado a princi-
pal fornecedora de matérias-primas para a Europa e 
de que alguns desses produtos eram usados na troca 
por escravos africanos.   
  
22. (UNESP 2012)  Ao caracterizar a escravidão na 
África e a venda de escravos por africanos para euro-
peus nos séculos XVI a XIX, o texto 
a) reconhece que a escravidão era uma instituição 
presente em todo o planeta e que a diferenciação 
entre homens livres e homens escravos era definida 
pelas características raciais dos indivíduos.   
b) critica a interferência europeia nas disputas inter-
nas do continente africano e demonstra a rejeição 
do comércio escravagista pelos líderes dos reinos e 
aldeias então existentes na África.   
c) diferencia a escravidão que havia na África da que 
existia na Europa ou nas colônias americanas, a par-
tir da constatação da heterogeneidade do continente 
africano e dos povos que lá viviam.   
d) afirma que a presença europeia na África e na 
América provocou profundas mudanças nas relações 
entre os povos nativos desses continentes e permitiu 
maior integração e colaboração interna.   
e) considera que os únicos responsáveis pela escravi-
zação de africanos foram os próprios africanos, que 
aproveitaram as disputas tribais para obter ganhos 
financeiros.   
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23. (UNESP 2011)  Entre as formas de resistência ne-
gra à escravidão, durante o período colonial brasilei-
ro, podemos citar 
a) a organização de quilombos, nos quais, sob super-
visão de autoridades brancas, os negros podiam vi-
ver livremente.   
b) as sabotagens realizadas nas plantações de café, 
com a introdução de pragas oriundas da África.   
c) a preservação de crenças e rituais religiosos de 
origem africana, que eram condenados pela Igreja 
Católica.   
d) as revoltas e fugas em massa dos engenhos, se-
guidas de embarques clandestinos em navios que 
rumavam para a África.   
e) a adoção da fé católica pelos negros, que lhes pro-
porcionava imediata alforria concedida pela Igreja.   
  
24. (UNICAMP 2011)  O primeiro recenseamento ge-
ral do Império foi realizado em 1872. Nos recensea-
mentos parciais anteriores, não se perguntava sobre 
a cor da população. O censo de 1872, ao inserir essa 
informação, indica uma mudança, orientada por um 
entendimento do conceito de raça que ancorava a 
cor em um suporte pretensamente mais rígido. Com 
a crise da escravidão e do regime monárquico, que 
levou ao enfraquecimento dos pilares da distinção 
social, a cor e a raça tornavam-se necessárias.

Adaptado de Ivana Stolze Lima, Cores, marcas e falas: sentidos da 
mestiçagem no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Arquivo Nacio-
nal, 2003, p. 109, 121.

A partir do enunciado, podemos concluir que há um 
uso político na maneira de classifi car a população, já 
que 
a) o conceito de raça permitia classifi car a população 
a partir de um critério mais objetivo do que a cor, ga-
rantindo mais exatidão nas informações, o que era 
necessário em um momento de transição para um 
novo regime.   
b) no fi nal do Império, o enfraquecimento dos pilares 
da distinção social era causado pelo fi m da escravi-
dão. Nesse contexto, ao perguntar sobre a raça da 
população, o censo permitiria a elaboração de políti-
cas públicas visando à inclusão social dos ex- escra-
vos.   
c) a introdução do conceito de raça no censo devia-
-se a uma concepção, cada vez mais difundida após 
1870, que propunha a organização e o governo da so-
ciedade a partir de critérios objetivos e científi cos, o 
que levaria a uma maior igualdade social.   
d) no fi nal do Império, a associação entre a cor da 
pele e o conceito de raça criava um novo critério de 
exclusão social, capaz de substituir as formas de dis-
tinção que eram próprias da sociedade escravista e 
monárquica em crise.   
  

25. (FUVEST 2011)  
— Não entra a polícia! Não deixa entrar! Aguenta! Aguenta!
— Não entra! Não entra! repercutiu a multidão em coro.
E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo.
— Aguenta! Aguenta!

Aluísio Azevedo, O cortiço, 1890, parte X.

O fragmento acima mostra a resistência dos mora-
dores de um cortiço à entrada de policiais no local. O 
romance de Aluísio Azevedo 
a) representa as transformações urbanas do Rio de 
Janeiro no período posterior à abolição da escravidão 
e o difícil convívio entre ex-escravos, imigrantes e po-
der público.   
b) defende a monarquia recém-derrubada e demons-
tra a difi culdade da República brasileira de manter a 
tranquilidade e a harmonia social após as lutas pela 
consolidação do novo regime.   
c) denuncia a falta de policiamento na então capital 
brasileira e atribui os problemas sociais existentes ao 
desprezo da elite paulista cafeicultora em relação ao 
Rio de Janeiro.   
d) valoriza as lutas sociais que se travavam nos mor-
ros e na periferia da então capital federal e as consi-
dera um exemplo para os demais setores explorados 
da população brasileira.   
e) apresenta a imigração como a principal origem dos 
males sociais por que o país passava, pois os novos 
empregados assalariados tiraram o trabalho dos es-
cravos e os marginalizaram.   
  
26. (ENEM 2011)  

 
Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do séc. 
XIX pode ser identifi cado a partir da análise do vestu-
ário do casal retratado acima? 
a) O uso de trajes simples indica a rápida incorpora-
ção dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano.   
b) A presença de acessórios como chapéu e sombri-
nha aponta para a manutenção de elementos cultu-
rais de origem africana.   
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c) O uso de sapatos é um importante elemento de 
diferenciação social entre negros libertos ou em me-
lhores condições na ordem escravocrata.   
d) A utilização do paletó e do vestido demonstra a 
tentativa de assimilação de um estilo europeu como 
forma de distinção em relação aos brasileiros.   
e) A adoção de roupas próprias para o trabalho do-
méstico tinha como finalidade demarcar as frontei-
ras da exclusão social naquele contexto.   
  
27. (ENEM 2010)  Negro, filho de escrava e fidalgo 
português, o baiano Luiz Gama fez da lei e das letras 
suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegal-
mente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas 
de jogo. Sabendo ler e escrever, aos 18 anos de idade 
conseguiu provas de que havia nascido livre. Auto-
didata, advogado sem diploma, fez do direito o seu 
ofício e transformou-se, em pouco tempo, em proe-
minente advogado da causa abolicionista.

AZEVEDO, E. O Orfeu de carapinha. In: Revista de Historia. Ano 1, 
n.o 3. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, jan. 2004 (adaptado).

A conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na 
segunda metade do séc. XIX foi resultado de impor-
tantes lutas sociais condicionadas historicamente. A 
biografia de Luiz Gama exemplifica a 
a) impossibilidade de ascensão social do negro forro 
em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfa-
betizado.   
b) extrema dificuldade de projeção dos intelectuais 
negros nesse contexto e a utilização do Direito como 
canal de luta pela liberdade.   
c) rigidez de uma sociedade, assentada na escravidão, 
que inviabilizava os mecanismos de ascensão social.   
d) possibilidade de ascensão social, viabilizada pelo 
apoio das elites dominantes, a um mestiço filho de 
pai português.   
e) troca de favores entre um representante negro e a 
elite agrária escravista que outorgara o direito advo-
catício ao mesmo.   
  
28. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010)  

Ó sublime pergaminho
Libertação geral
A princesa chorou ao receber
A rosa de ouro papal
Uma chuva de flores cobriu o salão
E o negro jornalista
De joelhos beijou a sua mão
Uma voz na varanda do paço ecoou:
“Meu Deus, meu Deus
Está extinta a escravidão”
MELODIA, Z.; RUSSO, N.; MADRUGADA, C. Sublime Pergaminho. 
Disponível em http:// www.letras.terra.com.br. Acesso em: 28 abr. 
2010.

O samba-enredo de 1968 reflete e reforça uma con-
cepção acerca do fim da escravidão ainda viva em 
nossa memória, mas que não encontra respaldo nos 
estudos históricos mais recentes. Nessa concepção 
ultrapassada, a abolição é apresentada como 

a) conquista dos trabalhadores urbanos livres, que 
demandavam a redução da jornada de trabalho.   
b) concessão do governo, que ofereceu benefícios 
aos negros, sem consideração pelas lutas de escra-
vos e abolicionistas.   
c) ruptura na estrutura socioeconômica do país, sen-
do responsável pela otimização da inclusão social 
dos libertos.   
d) fruto de um pacto social, uma vez que agradaria os 
agentes históricos envolvidos na questão: fazendei-
ros, governo e escravos.   
e) forma de inclusão social, uma vez que a abolição 
possibilitaria a concretização de direitos civis e so-
ciais para os negros.   
  
29. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2010) 

O mestre-sala dos mares
Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar reapareceu
Na figura de um bravo marinheiro
A quem a história não esqueceu
Conhecido como o almirante negro
Tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas
Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas
Rubras cascatas jorravam nas costas dos negros pe-
las pontas das chibatas...
BLANC, A.; BOSCO, J. O mestre-sala dos mares. Disponível em: 
www.usinadeletras.com.br. Acesso em: 19 jan. 2009.

Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, 
liderada por João Cândido, e descrita na música, foi 
a) a rebelião de escravos contra os castigos físicos, 
ocorrida na Bahia, em 1848, e repetida no Rio de Ja-
neiro.   
b) a revolta, no porto de Salvador, em 1860, de mari-
nheiros dos navios que faziam o tráfico negreiro.   
c) o protesto, ocorrido no Exército, em 1865, contra 
o castigo de chibatadas em soldados desertores na 
Guerra do Paraguai.   
d) a rebelião dos marinheiros, negros e mulatos, em 
1910, contra os castigos e as condições de trabalho 
na Marinha de Guerra.   
e) o protesto popular contra o aumento do custo de 
vida no Rio de Janeiro, em 1917, dissolvido, a chibata-
das, pela polícia.   
  
30. (ENEM 2010)  O artigo 402 do Código penal Brasi-
leiro de 1890 dizia:
Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilida-
de e destreza corporal, conhecidos pela denomina-
ção de capoeiragem: andar em correrias, com armas 
ou instrumentos capazes de produzir uma lesão cor-
poral, provocando tumulto ou desordens.
Pena: Prisão de dois a seis meses.

SOARES, C. E. L. A Negregada instituição: os capoeiras no Rio de 
Janeiro: 1850-1890. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultu-
ra, 1994 (adaptado).
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O artigo do primeiro Código Penal Republicano natu-
raliza medidas socialmente excludentes. Nesse con-
texto, tal regulamento expressava 
a) a manutenção de parte da legislação do Império 
com vistas ao controle da criminalidade urbana.   
b) a defesa do retorno do cativeiro e escravidão pelos 
primeiros governos do período republicano.   
c) o caráter disciplinador de uma sociedade indus-
trializada, desejosa de um equilíbrio entre progresso 
e civilização.   
d) a criminalização de práticas culturais e a persis-
tência de valores que vinculavam certos grupos ao 
passado de escravidão.   
e) o poder do regime escravista, que mantinha os 
negros como categoria social inferior, discriminada e 
segregada.   
  
31. (ENEM SIMULADO 2009)  O tráfico de escravos 
em direção à Bahia pode ser dividido em quatro pe-
ríodos:
1º – O ciclo da Guiné durante a segunda metade do 
século XVI;
2º – O ciclo de Angola e do Congo no século XVII;
3º – O ciclo da Costa da Mina durante os três primei-
ros quartos do século XVIII;
4º – O ciclo da Baía de Benin entre 1770 e 1850, estan-
do incluído aí o período do tráfico clandestino.
A chegada dos daomeanos (jejes) ocorreu nos dois 
últimos períodos. A dos nagô-iorubás corresponde, 
sobretudo, ao último. A forte predominância dos io-
rubás na Bahia, de seus usos e costumes, seria ex-
plicável pela vinda maciça desse povo no último dos 
ciclos.

VERGER, Pierre. Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo 
do Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII a XIX. Tra-
dução de Tasso Gadzanis. São Paulo: Corrupio, 1987. p. 9. (com 
adaptações).

Os diferentes ciclos do tráfico de escravos da costa 
africana para a Bahia, no Brasil, indicam que 
a) o início da escravidão no Brasil data do século XVI, 
quando foram trazidos para o Nordeste os chamados 
“negros da Guiné”, especialistas na extração de ouro.   
b) a diversidade das origens e dos costumes de cada 
nação africana é impossível de ser identificada, uma 
vez que a escravidão moldou os grupos envolvidos 
em um processo cultural comum.   
c) os ciclos correspondentes a cada período do tráfi-
co de diferentes nações africanas para a Bahia estão 
relacionados aos distintos portos de comercialização 
de escravos.   
d) o tráfico de escravos jejes para a Bahia, durante o 
ciclo da Baía de Benin, ocorreu de forma mais intensa 
a partir do final do século XVII até a segunda metade 
do século XVIII.   
e) a escravidão nessa província se estendeu do sécu-
lo XVI até o início do século XVIII, diferentemente do 
que ocorreu em outras regiões do País.   
  

32. (UNESP 2009) Esse quilombo [Quariterê, em 
1769, próximo a Cuiabá], liderado pela Rainha Tereza, 
vivia não apenas de suas lavouras, mas da produção 
de algodão que servia para vestir os negros e, segun-
do alguns autores, até mesmo para funcionar como 
produto de troca com a região. Possuía ainda duas 
tendas de ferreiro para transformar os ferros utiliza-
dos contra os negros em instrumentos de trabalho.  
Sua destruição foi festejada como ato de heroísmo, 
em Portugal. (...)

Jaime Pinsky, A escravidão no Brasil

A respeito dos quilombos, pode-se dizer que 
a) não representavam ameaça à ordem colonial, na 
medida em que não visavam pôr em questão o poder 
metropolitano.   
b) sua duração efêmera revela a pequena adesão dos 
escravos às tentativas de contestação violenta ao re-
gime escravista.   
c) o combate violento à organização quilombola era 
uma prioridade, por esta representar a negação da 
estrutura social e produtiva escravista.   
d) mantinham relação permanentemente hostil com 
a população vizinha, constantemente ameaçada pe-
los raptos de mulheres brancas.   
e) sua organização interna priorizava os aspectos mi-
litares, o que acabava por inviabilizar a realização de 
outras atividades.   
  
33. (UNESP 2009)  Leia os seguintes trechos do poema 
Vozes d´ África, escrito por Castro Alves em 1868, e 
assinale a alternativa que os interpreta corretamente.

Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes?
(...)
Há dois mil anos te mandei meu grito,
Que embalde desde então corre o infinito...
(...)
Hoje em meu sangue a América se nutre
– Condor que transformara-se em abutre,
Ave da escravidão
(...)
Basta, Senhor! De teu potente braço
Role através dos astros e do espaço
Perdão ṕ ra os crimes meus! ...
Há dois mil anos... eu soluço um grito...
(...) 

a) O poeta procura convencer a Igreja católica e os 
cristãos brasileiros dos malefícios econômicos da es-
cravidão.   
b) Castro Alves defendeu os postulados da filosofia 
positivista e da literatura realista, justificando a es-
cravidão.   
c) O continente americano figura no poema como a 
pátria da liberdade e da felicidade do povo africano.   
d) Abolicionista, Castro Alves leu em praça pública do 
Rio de Janeiro o poema Vozes d´ África para come-
morar a Lei Áurea.   
e) Castro Alves incorpora no poema o mito bíblico da 
danação do povo africano, cumprido através de milê-
nios pela maldição da escravidão.   
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  34. (ENEM 2009) No tempo da independência do 
Brasil, circulavam nas classes populares do Recife 
trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti:

Marinheiros e caiados
Todos devem se acabar,
Porque só pardos e pretos
O país hão de habitar.
AMARAL, F. P. do. Apud CARVALHO, A. Estudos pernambucanos. 
Recife: Cultura Acadêmica, 1907.

O período da independência do Brasil registra confli-
tos raciais, como se depreende 
a) dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que 
circulavam entre a população escrava e entre os mesti-
ços pobres, alimentando seu desejo por mudanças.   
b) da rejeição aos portugueses, brancos, que signifi-
cava a rejeição à opressão da Metrópole, como ocor-
reu na Noite das Garrafadas.   
c) do apoio que escravos e negros forros deram à 
monarquia, com a perspectiva de receber sua prote-
ção contra as injustiças do sistema escravista.   
d) do repúdio que os escravos trabalhadores dos 
portos demonstravam contra os marinheiros, por-
que estes representavam a elite branca opressora.   
e) da expulsão de vários líderes negros independen-
tistas, que defendiam a implantação de uma repúbli-
ca negra, a exemplo do Haiti.   
  
35. (ENEM CANCELADO 2009)  O Cafundó é um bair-
ro rural situado no município de Salto de Pirapora, 
a 150 km de São Paulo. Sua população, predomi-
nantemente negra, divide-se em duas parentelas: a 
dos Almeida Caetano e a dos Pires Pedroso. Cerca 
de oitenta pessoas vivem no bairro. Dessas, apenas 
nove detêm o título de proprietários legais dos 7,75 
alqueires de terra que constituem a extensão do Ca-
fundó, que foram doados a dois escravos, ancestrais 
de seus habitantes atuais, pelo antigo senhor e fa-
zendeiro, pouco antes da Abolição, em 1888. Nessas 
terras, seus moradores plantam milho, feijão e man-
dioca e criam galinhas e porcos. Tudo em pequena 
escala. Sua língua materna é o português, uma varia-
ção regional que, sob muitos aspectos, poderia ser 
identificada como dialeto caipira. Usam um léxico de 
origem banto, quimbundo principalmente, cujo pa-
pel social é, sobretudo, de representá-los como afri-
canos no Brasil. 

Disponível em: <http://www.revista.iphan.gov.br>. Acesso em: 6 
abr. 2009 (adaptado).

O bairro de Cafundó integra o patrimônio cultural do 
Brasil porque 
a) possui terras herdadas de famílias antigas da região.   
b) preservou o modo de falar de origem banto e 
quimbundo.   
c) tem origem no período anterior à abolição da es-
cravatura.   
d) pertence a uma comunidade rural do interior do 
estado de São Paulo.   
e) possui moradores que são africanos do Brasil e 
perderam o laço com sua origem.   

36. (ENEM (LIBRAS) 2017)  Na segunda metade do 
século XIX, a capoeira era uma marca da tradição re-
belde da população trabalhadora urbana na maior 
cidade do Império do Brasil, que reunia escravos e 
livres, brasileiros e imigrantes, jovens e adultos, ne-
gros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos 
porões da sociedade, e na última escala do piso so-
cial estavam os escravos africanos.

SOARES, C. E. L. Capoeira mata um. In: FIGUEIREDO, L. História 
do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.

De acordo com o texto, um fator que contribuiu para 
a construção da tradição mencionada foi a 
a) elitização de ritos católicos.    
b) desorganização da vida rural.    
c) redução da desigualdade racial.    
d) mercantilização da cultura popular.    
e) diversificação dos grupos participantes.    

A MÚSICA POPULAR AFRO-BRASILEIRA NO 
CONTEXTO DO PÓS-ABOLIÇÃO

O meu lugar, Tem seus mitos e seres de luz,
É bem perto de Oswaldo Cruz,
Cascadura, Vaz Lobo, Irajá.
O meu lugar,
É sorriso, é paz e prazer,
O seu nome é doce dizer,
Madureira, ia, Iaiá.
Madureira, ia, Iaiá
Em cada esquina um pagode um bar,
Em Madureira.
Império e Portela também são de lá,
Em Madureira.
E no Mercadão você pode comprar
Por uma pechincha você vai levar,
Um dengo, um sonho pra quem quer sonhar,
Em Madureira.
CRUZ, A. Meu lugar. Disponível em: www.vagalume.uol.com.br. 
Acesso em: 16 abr. 2010 (fragmento).

37. (ENEM) A análise do trecho da canção indica um 
tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Essa in-
teração explícita na canção expressa um processo de
a) autossegregação espacial. 
b) exclusão sociocultural. 
c) homogeneização cultural. 
d) expansão urbana. 
e) pertencimento ao espaço.

38. (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) O hip hop tem sua 
filosofia própria, com valores construídos pela condi-
ção das experiências vividas nas periferias de muitas 
cidades. Colocando-se como um contraponto à misé-
ria, às drogas, ao crime e à violência, o hip hop busca 
interpretar a realidade social. Seu objetivo é justa-
mente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à 
população excluída.

SOUZA, J.; FIALHO, V. M.; ARALDI, J. Hip hop: da rua para a escola.
Porto Alegre: Sulina, 2008.
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As autoras abordam no texto um movimento cultural 
que também tem características reconhecidas 
a) nos traços e formas que representam personagens 
de olhos desproporcionalmente maiores e expressi-
vos, conhecidos como mangá.   
b) nas formas de se vestir e de cortar os cabelos com 
objetivos contestadores à ordem social, próprios do 
movimento punk.   
c) nas frases e dizeres de qualquer espécie, rabiscados 
sobre fachadas de edifícios, que marcam a pichação.   
d) nos movimentos leves e sincronizados com os pés 
que deslocam o dançarino, denominado moonwalk.   
e) nas declamações rápidas e ritmadas de um texto, 
com alturas aproximadas, características do rap.   

39. (ENEM 2014) Por onde houve colonização portu-
guesa, a música popular se desenvolveu basicamen-
te com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaqui-
nho e violão atuarem juntos aqui, em Cabo Verde, em 
Jacarta, na Indonésia, ou em Goa. O caráter nostálgi-
co, sentimental, é outro ponto comum da música das 
colônias portuguesas em todo o mundo. O kronjong, 
a música típica de Jacarta, é uma espécie de lundu 
mais lento, tocado comumente com flauta, cavaqui-
nho e violão. Em Goa não é muito diferente.
De acordo com o texto de Henrique Cazes, grande 
parte da música popular desenvolvida nos países co-
lonizados por Portugal compartilha um instrumen-
tal, destacando-se o cavaquinho e o violão. No Brasil, 
são exemplos de música popular que empregam es-
ses mesmos instrumentos: 
a) Maracatu e ciranda.   
b) Carimbó e baião.   
c) Choro e samba.   
d) Chula e siriri.   
e) Xote e frevo.   

40. (ENEM 2017) Fim de semana no parque
Olha o meu povo nas favelas e vai perceber
Daqui eu vejo uma caranga do ano
Toda equipada e o tiozinho guiando
Com seus filhos ao lado estão indo ao parque
Eufóricos brinquedos eletrônicos
Automaticamente eu imagino
A molecada lá da área como é que tá
Provavelmente correndo pra lá e pra cá
Jogando bola descalços nas ruas de terra
É, brincam do jeito que dá
[...]
Olha só aquele clube, que da hora
Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha
Olha quanta gente
Tem sorveteria, cinema, piscina quente
[...]
Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo
Pra molecada frequentar nenhum incentivo
O investimento no lazer é muito escasso
O centro comunitário é um fracasso
RAClONAlS MCs. Racionais MCs. São Paulo: Zimbabwue, 1994 (frag-
mento).

A letra da canção apresenta uma realidade social 
quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer 
que 
a) retrata a ausência de opções de lazer para a popu-
lação de baixa renda, por falta de espaço adequado.    
b) ressalta a irrelevância das opções de lazer para 
diferentes classes sociais, que o acessam à sua ma-
neira.    
c) expressa o desinteresse das classes sociais menos 
favorecidas economicamente pelas atividades de lazer.   
d) implica condições desiguais de acesso ao lazer, 
pela falta de infraestrutura e investimentos em equi-
pamentos.    
e) aponta para o predomínio do lazer contemplativo, 
nas classes favorecidas economicamente; e do práti-
co, nas menos favorecidas.   

41. (ENEM PPL 2016)  Ô ô, com tanto pau no mato
Embaúba* é coroné
Com tanto pau no mato, ê ê
Com tanto pau no mato
Embaúba é coroné

*Embaúba: árvore comum e inútil por ser podre por dentro, segun-
do o historiador Stanley Stein.
STEIN, S. J. Vassouras: um município brasileiro de café, 1850-1900. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990 (adaptado).

Os versos fazem parte de um jongo, gênero poético-
-musical cantado por escravos e seus descendentes 
no Brasil no século XIX, e procuram expressar a 
a) exploração rural.   
b) bravura senhorial.   
c) resistência cultural.   
d) violência escravista.   
e) ideologia paternalista.   

42. (PUCPR 2016)  Leia os excertos a seguir: 
“[...] 111 presos indefesos, mas presos são quase to-
dos pretos
Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de 
tão pobres 
E pobres são como podres e todos sabem como se 
tratam os pretos [...]” 

“Haiti”, CD Tropicália 2, 1993. Música de Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, letra de Caetano Veloso.

Ali Kamel: “A face mais feia da sociedade brasileira, 
mas que frequentemente se manifesta de maneira 
inconsciente, é o que chamo de ‘classismo’: o precon-
ceito contra os pobres. Estou cada vez mais seguro 
de que o racismo decorre essencialmente do ‘classis-
mo’. O negro que dirige um carro de luxo e é con-
fundido com um motorista, e, por isso, maltratado, é 
mais vítima de ‘classismo’ do que de racismo. [...] Isso 
não torna o ‘classismo’ menos odioso que o racismo.” 

Adaptado de KAMEL, Ali. Não somos racistas: uma reação aos que 
querem nos transformar numa nação bicolor. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2006, p. 101). 
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Alberto Carlos Almeida: “Os resultados reafi rmam 
que há o preconceito racial, favorecendo os brancos 
em detrimento de pardos e pretos. E ele não é sua-
ve (se é que se pode dizer que há preconceito suave) 
como o estatístico, trata-se sim de um preconceito 
normativo. Tem interação com a posição social men-
surada com a ajuda de uma proxy: a profi ssão. Os 
pardos e pretos que alcançam uma posição social 
melhor [...] são vistos com menos preconceito do que 
os que fi cam na base da pirâmide social [...].” 

Adaptado de ALMEIDA, A. Carlos. A cabeça do brasileiro. Rio de Ja-
neiro: Record, 2007, p. 253. 

O trecho da letra composta por Caetano Veloso e os 
dois excertos permitem concluir, em comum, que o 
preconceito no Brasil: 
a) atinge todas as classes sociais independente da etnia.   
b) ainda está latente, tanto sob o ponto de vista eco-
nômico como étnico.   
c) já foi superado em espaços onde a cultura se dissi-
pa, como nas universidades e órgãos públicos.   
d) é fruto da mídia e de grandes grupos econômicos 
que estimulam a cisão entre grupos étnicos, buscan-
do lucro com produtos diferenciados.   
e) está restrito as questões econômicas, visto que o 
acesso aos espaços públicos é livre independente da 
etnia ou credo.   

43. (UFRGS 2018) Leia abaixo a letra da música As ca-
ravanas, de Chico Buarque, lançada em 2017.
É um dia de real grandeza, tudo azul
Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos
E um sol de torrar os miolos
Quando pinta em Copacabana
A caravana do Arará - do Caxangá, da Chatuba
A caravana do Irajá, o comboio da Penha
Não há barreira que retenha esses estranhos
Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho
A caminho do Jardim de Alá - é o bicho, é o buchicho, é 
a charanga
Diz que malocam seus facões e adagas
Em sungas estufadas e calções disformes
Diz que eles têm picas enormes
E seus sacos são granadas
Lá das quebradas da Maré
Com negros torsos nus deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné
Sol, a culpa deve ser do sol
Que bate na moleira, o sol
Que estoura as veias, o suor
Que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar
Tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia
Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana do Arará

Considerando a realidade brasileira contemporânea, 
a composição faz referência 
a) ao aquecimento global.   
b) ao aumento da população islâmica no Rio de Ja-
neiro.   
c) às doenças causadas pela exposição ao sol.   
d) ao caráter pacífi co e cordial do cidadão brasileiro.   
e) às formas de exclusão social e racial no Brasil.   

44. (UFJF-PISM 2 2015) Analise a fi gura e o texto, a 
seguir.

Mistura da melodia expressiva do chorinho com a 
métrica sincopada e pulsante do lundu, o maxixe, ao 
lado das modinhas imperiais (...) tem tudo para se fi r-
mar como a moda musical do momento. (...) A proi-
bição redobra o prazer de remexer a cintura e trocar 
confi dências de umbigo a umbigo.

Fonte: Disponível em: <www.portaledumusicalcp2.mus.br/Aposti-
las/pdf>. Acesso em: 28 ago. 2014.

O texto sobre o Maxixe, dança que se iniciou nos bai-
les populares na então capital federal, Rio de Janei-
ro, tem sua origem em diversas formas de produção 
musical. Sobre as três últimas décadas do século XIX, 
no cenário musical carioca, assinale a alternativa IN-
CORRETA. 
a) O Rio de Janeiro, capital federal, possuía inúmeros 
teatros onde se assistia a óperas europeias, notada-
mente italianas e peças musicais brasileiras.   
b) Carlos Gomes (1836-1896) compôs a ópera O Gua-
rani, baseado no romance de José de Alencar, onde 
buscou fundir a temática nacional com o estilo mu-
sical de Verdi.   
c) No período mencionado, o samba se tornou sím-
bolo da identidade nacional brasileira, ganhando 
prestígio junto aos diversos segmentos cariocas.   
d) Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi compositora 
de diversos gêneros musicais como óperas, choros, 
marchinhas, maxixes, entres outros.   
e) O Teatro de Revista foi o nome dado a peças tea-
trais que, em suas apresentações, entremeavam nar-
rativas de fatos com músicas.   



13

AULÃO ESPECIAL: QUESTÕES

GABARITO
1. B
2. D
3. E
4. C
5. A
6. B
7. E
8. D
9. B
10. C
11. D

12. A
13. C
14. A
15. C
16. D
17. E
18. A
19. A
20. D
21. A
22. C

23. C
24. D
25. A
26. C
27. B
28. B
29. D
30. D
31. C
32. C
33. E

34. A
35. V
36. E
37. E
38. E
39.C
40. D
41. C
42. B
43. E
44. C

ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES


