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HISTÓRIA 2 – Volume 1 
RESOLUÇÕES EXERCITANDO EM CASA 

 
AULA 1 
 
01.  B 

Questão de interpretação da imagem que, de fato, 
não tem precisão geográfica, mas destaca uma 
das atividades desenvolvidas pelos portugueses 
no Brasil colônia, a exploração do pau-brasil, 
através da prática do escambo. Na data da 
publicação do mapa, já havia a exploração 
açucareira; no entanto, o extrativismo da madeira 
continuou apesar da perda de importância.  

 
02.  A 

No texto, percebe-se a falta de compreensão 
quanto à pronúncia dos nativos e à falta de letras 
que, para os portugueses, eram essenciais e vista 
como um grande desvio.  

 
03.  B 

Somente a alternativa [B] está correta. Não 
encontrando riqueza fácil no Brasil, entre 1500-
1530, Portugal deixou o Brasil em segundo plano 
priorizando o comércio das especiarias no Oriente. 
A colonização propriamente dita começou com a 
implantação das Capitanias Hereditárias em 1534, 
com a divisão do Brasil em grandes faixas de 
terras entre o litoral e a linha de Tordesilhas, 
culminado nas grandes propriedades que tanto 
caracteriza o Brasil.  

 
04.  E 

O texto versa sobre aquilo que Portugal encontrou 
de interessante e lucrativo quando do 
descobrimento do Brasil, destacando que o pau-            
-brasil foi o carro-chefe da exploração inicial. 
Nesse sentido, o trecho da letra [E], que versa 
sobre a fertilidade do solo brasileiro, melhor se 
encaixa na ideia do texto.  

 
05.  C 

A questão remete à criação das Capitanias 
Hereditárias no Brasil em 1534. Entre 1500 e 1530, 
no período chamado Pré-colonial, Portugal deixou 
o Brasil em segundo plano e priorizou o comércio 
das especiarias no Oriente por ser mais lucrativo. 
Em 1530, Portugal está diante de um grande 
dilema: colonizar ou perder o Brasil. A 
concorrência entre diversas nações europeias 
gerou a queda no lucro e, assim, a Portugal optou 
em colonizar o Brasil. Como não possuía recursos, 
dividiu o Brasil em lotes de terra que foram 
distribuídos aos donatários.  

 
06.  A 

O período citado é normalmente tratado como 
“pré-colonial”, quando ainda não havia um 
sistema de ocupação efetiva da terra, mas já 
havia exploração, destacando-se o extrativismo 
do pau-brasil, a partir de um sistema de feitorias. 
Nesse período os portugueses se dedicavam 

prioritariamente ao comércio de especiarias do 
Oriente.  

 
07.  E 
   
08.  B 

No final do século XV, antes da chegada do 
homem branco europeu ao continente americano, 
havia de cinco a seis milhões de índios no Brasil, 
com aproximadamente 1150 diferentes línguas e 
dialetos.  

 
09.  D 

A questão remete à criação das Capitanias 
Hereditárias no Brasil, em 1534, durante o reinado 
de João III. Entre 1500-1530 no chamado período 
Pré-colonial, Portugal deixou o Brasil em segundo 
plano priorizando o comércio das especiarias no 
Oriente. Assim, ocorreram inúmeras invasões 
inglesas e francesas preocupando a coroa 
portuguesa. Em 1530, Portugal vive um grande 
dilema: colonizar ou perder o Brasil. Diante da 
queda nos lucros das especiarias no Oriente, 
Portugal optou em colonizar o Brasil. Porém a 
nação portuguesa não possuía recursos para este 
empreendimento, preferindo dividir o Brasil em 
capitanias hereditárias doando para os 
donatários.  

 
10.  C 

A questão remete à implantação das Capitanias 
Hereditárias no Brasil em 1534. Devido à presença 
de estrangeiros no Brasil, principalmente ingleses 
e franceses, Portugal decidiu colonizar o Brasil 
partir de 1530. Colonizar significava ocupar e 
explorar a colônia. O Brasil foi dividido em grandes 
lotes de terras localizados entre o litoral até a 
linha de Tordesilhas. O donatário que administrava 
a capitania tinha a prerrogativa de doar sesmarias 
aos colonos, ou seja, terras que deveriam ser 
ocupadas e exploradas num prazo máximo de 
cinco anos, sob o risco de perdê-las.  

 
AULA 02  
   
01.  E 

Apesar de considerado como um “déspota 
esclarecido”, uma pessoa ilustrada, influenciada 
pelas ideias iluministas, Pombal era líder de um 
governo metropolitano que entendia o Brasil como 
área a ser mais bem explorada e criou mecanismo 
para ampliar a exploração. Vale lembrar que antes 
de adotar tal política para os índios, Pombal 
promoveu a expulsão dos jesuítas, por diversas 
razões; uma delas, o fato de representarem um 
obstáculo ao controle do Estado sobre as 
comunidades indígenas.  

 
02.  D 

Interpretação de texto; que descreve um francês 
em seu país, adotando um costume aprendido 
com o indígena. Dessa forma, percebe-se que a 
ideia de superioridade cultural é bastante relativa.  
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03.  C 
O litoral colonial sempre foi mais populoso e 
desenvolvido que o interior, seja por uma questão 
de solo e clima para a prática agrícola, seja pela 
necessidade de escoar a produção e/ou extração 
colonial para a Europa pelos portos.  

 
04.  E 

Na relação entre colonizadores – em especial os 
com função catequizadora – e os indígenas 
brasileiros a questão linguística constituiu 
significativa barreira. Para ultrapassá-la e 
conseguir concretizar o objetivo da catequização, 
os padres jesuítas promoveram diversas 
adaptações na linguagem indígena, buscando 
torná-la mais fácil gramaticalmente.  

 
05.  A 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
No período colonial e imperial, a preocupação com 
o meio ambiente era secundária no pensamento 
brasileiro. Existiam preocupações com a 
degradação do meio natural do ponto de vista 
estético, com a perda de elementos da fauna e da 
flora, bem como críticas à falta de cuidado com o 
solo, que levou a graves problemas em regiões 
como o Vale do Paraíba (RJ/SP) durante do ciclo 
do café. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
Nos séculos XVIII e XIX, o pensamento político 
brasileiro era majoritariamente positivista. Assim 
sendo, o meio ambiente tinha como principal 
função permitir o progresso da nação. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Quando, no texto, é dito que “o meio natural foi 
elogiado por sua riqueza e potencial econômico” 
fica clara a associação entre a natureza brasileira 
e seu uso para o progresso econômico da Nação.   

 
06.  D 

Somente a alternativa [D] está correta. A questão 
aponta para a escravidão indígena na América 
Portuguesa. Resolução a partir das incorretas. A 
maioria da população indígena não residia em 
núcleos urbanos e no litoral e sim na zona rural e 
no interior. Cada tribo possuía sua cultura e 
identidade e não havia unidade cultural entre os 
nativos da América. As “Bandeiras” paulistas 
aprisionavam índios das missões do Sul e 
vendiam boa parte para o Nordeste como 
escravos. Havia diversos tipos de bandeiras tais 
como a caça ao índio, caça ao ouro, monções e o 
sertanismo de contrato. Na América Portuguesa 
(Brasil) prevaleceu a escravidão do negro 
enquanto na América Espanhola prevaleceu a 
escravidão indígena. Com a colonização e 
catequese os nativos sofreram uma violência 
simbólica através do processo de aculturação.  

07.  C 
O texto ressalta algumas diferenças culturais 
básicas entre indígenas e europeus: o hábito da 
criação de gado, o consumo de peixes, animais 
selvagens, pães e vinhos e a feitura de farinha 
com raízes.  

 
08.  A 

Somente a proposição [A] está correta. A questão 
aponta para a difícil e complexa relação entre os 
padres jesuítas e os ameríndios durante o período 
colonial. Era fundamental ter um controle sobre os 
nativos para facilitar a colonização, daí a 
catequese. No entanto, o texto menciona as 
dificuldades para controlar estes ameríndios 
considerando as diferenças culturais entre as 
tribos e as “inconstâncias dos selvagens”, ou seja, 
de alguma forma os nativos eram sujeitos 
históricos que interferiam na realidade colonial.  

 
09.  A 

Ao afirmar que "o melhor fruto que dela se pode 
tirar me parece que será salvar essa gente", 
Caminha demonstra que o português buscaria, 
através da catequese, "civilizar" o indígena, 
considerado selvagem por não ter "fé, lei nem Rei".  

 
   
10.  B 

A antropofagia era um rito mágico/religioso, que 
se difere do canibalismo, cujo objetivo é 
simplesmente saciar a fome. No primeiro caso, os 
índios acreditavam que ao comerem carne 
humana do inimigo estariam incorporando a 
sabedoria, valentia e conhecimentos que lhes 
eram próprios. Desta forma, não se alimentavam 
da carne de pessoas fracas ou covardes.  

 
AULA 03  
 
01.  E 

O autor deixa claro que permitir aos escravos a 
execução de suas tradições africanas era uma 
forma dos senhores terem maior controle sobre 
seus plantéis, garantindo duas coisas: que seus 
escravos ficassem contentes e que o vissem 
como bons senhores.  

 
02.  B 

Trazido como mão de obra em grande quantidade, 
o africano, mesmo marginalizado, promoveu forte 
influência em diversos hábitos do povo brasileiro, 
principalmente na Região Nordeste, onde sua 
presença foi maior e por mais tempo. As 
influências mais marcantes se encontram na 
religião – e o sincretismo promovido – com 
aspectos da umbanda e candomblé; da música, 
com um conjunto de instrumentos e da culinária, 
com adaptações aos produtos básicos da 
agricultura brasileira.  
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03.  E 
O texto defende claramente a ideia de que entre 
os escravos existiam diferenciações, muitas vezes 
apoiadas nas origens dos mesmos, no tempo de 
estada no Brasil ou na cor da pele.  

 
04.  B 

Os holandeses foram expulsos de Pernambuco ao 
final da Insurreição Pernambucana, em 1654, e 
retiraram seus investimentos. Passaram a investir 
capital e conhecimento técnico nas Antilhas – 
conjunto de ilhas do Caribe em poder de 
franceses, ingleses e dos próprios holandeses –, 
reproduzindo na região a estrutura que havia no 
Brasil, porém, obtendo maior produtividade.  

 
05.  D 

A partir da incorreta: Não existe qualquer ligação 
entre a resistência dos africanos na América 
Portuguesa durante o período da escravidão com 
o surgimento do Iluminismo. Este movimento 
filosófico surgiu na Europa, em especial na 
Inglaterra, no final do século XVII, com Locke que 
criticou o Estado absolutista e defendeu ideias 
liberais e iluministas.  

 
06.  E 

As afirmações retratam a interpretação do mapa 
e a questão exige certo conhecimento atual no 
tocante aos nomes das regiões que forneciam 
escravos para os portugueses durante o período 
colonial do Brasil.  

 
07.  C 

A proposição [C] está correta. Os quilombos 
representavam um espaço de resistência ao 
latifúndio escravista exportador conhecido como 
plantation. Ao longo do período colonial, surgiram 
vários quilombos nas diversas regiões brasileiras 
que, de certa forma, representavam a negação da 
estrutura social e produtiva escravista. As demais 
alternativas estão incorretas. Os quilombos foram 
uma das formas de resistência à ordem colonial. 
Os quilombos não tiveram rápida duração e 
tiveram muito apoio dos escravos e quilombolas 
que concebiam este espaço como o local da 
liberdade. Os quilombos não priorizavam um 
aspecto militar e nem tinham relação de 
hostilidade com a vizinhança.  

 
08.  A 

Somente a alternativa [A] está correta. A questão 
exige conhecimento sobre os diversos reinos 
africanos até o século XVI. Songhai foi o último 
grande Estado mercantil do Sudão Ocidental 
superando qualitativamente os reinos de Gana e 
Mali, com Songhai foi interrompido um processo 
de civilizações negras naquela região. Este 
controlou o comércio em boa parte da África 
Ocidental nos séculos XV e XVI. A sede estava 
localizada na região central do atual Mali, Gao era 
a capital. Estendeu-se para a o Oeste no sentido 
da costa atlântica bem como para o Leste onde 

atualmente estão localizados Níger e a Nigéria. O 
Império de Songhai ganhou relevância no 
comércio de sal e ouro utilizando o Rio Níger.  

 
09.  C 

Dentre as colônias portuguesas na África 
estavam Angola, Moçambique e Cabo Verde.  

 
10. A 
 
AULA 04  
 
01.  A 

O texto nos remete a uma situação muitas vezes 
ignorada, que os africanos provinham de nações 
diferentes, que possuíam hábitos e língua 
diferentes. O senso comum do brasileiro parte de 
uma ideia geral de africano, baseada 
principalmente na cor da pele. Destaca também 
que as condições de cativeiro, que para todos os 
escravos eram iguais, acabou por criar um elo 
entre os escravos, visto que na mesma senzala 
estavam pessoas de regiões diferentes que, aos 
olhos de proprietários e capatazes, eram todos 
iguais, seres inferiores, objetos de trabalho.  

 
02.  C 

A imagem deixa claro que a “casa-grande” 
encontra-se no “centro” da fazenda, assim como 
o “senhor de engenho” era o “centro” daquela 
sociedade, destacando, assim, o caráter 
patriarcalista da mesma. Também do “centro” da 
fazenda, o senhor podia observar e comandar 
todos os outros segmentos do seu engenho, 
mantendo tudo sob o seu comando direto.  

 
03.  C 

Na Europa, os sepultamentos dentro das igrejas 
eram comuns até a época da peste negra. No 
Brasil colonial e imperial os sepultamentos 
existiram até o ano 1820, quando foram proibidos, 
momento que construíram os primeiros 
cemitérios. O sepultamento era restrito aos 
homens livres. Negros (escravos) e os indigentes 
eram enterrados. A difirenciação no tratamento 
dispensado ao mortos, evidencia a forte 
hierarquização existente na sociedade colonial do 
Brasil.  

 
04.  A 

A questão pode ser respondida sem nenhum 
conhecimento sobre Heitor dos Prazeres ou sua 
obra. Basta que o estudante consiga interpretar o 
quadro, identificando nele uma “população 
socialmente marginalizada” – os negros – em 
meio a uma “confraternização” – mostrada a 
partir de danças e instrumentos.  

 
05.  C 

Proibidos pelos seus senhores e pela Igreja 
Católica de praticar suas religiões nativas, os 
africanos escravos buscaram alternativas para 
continuar adorando suas divindades. A principal 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_negra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Col%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1820
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravo
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dessas alternativas foi apelar para o sincretismo 
religioso: adotar um nome católico para uma 
divindade africana e adorá-la, enganando os 
senhores e a Igreja. 

 
06.  E 

Como o texto ressalta, existiam, na Colônia, 
comerciantes de escravos que agiam sem a 
anuência da Coroa Portuguesa. Esses 
comerciantes acabavam por ajudar a formar certa 
autonomia colonial e mercantil frente à Coroa.  

 
07. D 

A formação de quilombos foi uma das formas de 
resistência encontrada pelos escravos no Brasil 
colonial. O Quilombo dos Palmares foi o maior e 
mais duradouro dos quilombos, o que 
representava uma ameaça aos poderes coloniais, 
uma vez que o número de escravos fugitivos que 
lá viviam era alto. Derrotar Palmares não foi fácil, 
já que os negros se aproveitaram da geografia da 
Serra da Barriga para resistir.  

 
Obs.: A data que hoje se comemora como símbolo 
da resistência e valorização negra no Brasil é 20 
de novembro, que remete ao dia do falecimento 
de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. A data 
a qual o texto se refere, da destruição de 
Palmares, é 18 de agosto de 1694 e não é 
comemorada hoje em dia.  

 
08.  C 

Somente a proposição [C] está correta. O texto do 
padre Antonil foi elaborado no início do século 
XVIII enquanto a obra clássica “Raízes do Brasil” 
do grande pensador brasileiro Sérgio Buarque de 
Holanda foi escrita na década de 1930. Ambas 
apontam elementos importantes na formação da 
sociedade brasileira: a exploração da elite 
detentora do poder econômico e político diante da 
grande maioria de pessoas excluídas e 
marginalizadas. O Brasil republicano não rompeu 
com seu passado colonial.  

 
09.  B 

Somente a alternativa [B] está correta. O pacto 
colonial pode ser considerado o esteio da 
colonização, a colônia não possuía autonomia e vida 
própria e sua função era complementar a economia 
metropolitana, importava manufaturados e 
exportava produtos tropicais.  

   
10.  A 

O quilombo representava para o negro escravo a 
possibilidade da vida em comunidade e o escape 
da vida de repressão que ele vivia junto aos seus 
senhores. Por isso, houve a formação de vários 
quilombos durante o período colonial brasileiro.  

 
 
 
 
 

AULA 05 
 
01.  C 

A presença holandesa no Brasil colonial, através 
do governo das Companhias das Índias 
Ocidentais, ajudou por desenvolver a capitania de 
Pernambuco, em especial na produção de açúcar. 
Mas a presença holandesa não modificou o 
panorama social da Colônia, beneficiando, assim, 
as elites.  

 
02.  C 

Após a morte de D. Sebastião, o trono português 
ficou vago, devido ao fato de ele não ter 
descendentes. Um tio-avô seu, já idoso e cardeal 
da Igreja Católica, assumiu o trono, mas faleceu 
dois anos depois, deixando novamente o governo 
português sem líder. Começou, então, uma 
disputa pelo trono português que foi vencida por 
D. Filipe II, rei da Espanha. O período no qual                      
D. Filipe II governa Espanha e Portugal ao mesmo 
tempo é conhecido como “União Ibérica”.  

 
03.  A 

A Holanda era, nos reinados de Carlos I e seu filho 
Filipe II, uma possessão espanhola. Mas, devido à 
forma de governo autoritária de Filipe II, a 
burguesia holandesa promoveu sua luta de 
independência. Em resposta a isso, Filipe II proibiu 
todas as possessões espanholas de fazer 
comércio com a Holanda. Devido à ocorrência da 
União Ibérica, Portugal e Brasil estavam incluídos 
nessa proibição.  

 
04.  D 

Maurício de Nassau governou o chamado “Brasil 
Holandês”, período no qual a Cia das Índias 
Ocidentais (holandesa) invadiu e dominou boa 
parte do Nordeste brasileiro. Esse domínio começa 
em 1630 e termina em 1654.  

 
05.  C 

A questão remete a União Ibérica, 1580-1640, 
através da submissão da coroa portuguesa e 
suas colônias pela coroa espanhola que era 
governada por Filipe II da dinastia de Habsburgo. 
Em 1578 morreu Sebastião, rei de Portugal e o 
cardeal Henrique assumiu o trono. Após a morte 
do rei Henrique, a Espanha conseguiu realizar um 
velho sonho, unir as coroas ibéricas. Esta “união” 
gerou mudanças na Europa e no Brasil. O Tratado 
de Tordesilhas perdeu o sentido, a Holanda 
através da Companhia das Índias Ocidentais 
invadiu o Brasil em 1624 na Bahia (fracassou) e 
Pernambuco em 1630.  

 
06. E 

Somente a proposição [E] está correta. A questão 
remete às invasões europeias no Brasil durante a 
União Ibérica, 1580-1640. O Brasil foi vítima de 
várias invasões de nações europeias ao longo do 
período colonial, sobretudo no contexto da União 
Ibérica. Devido ao boicote econômico realizado 
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pela Espanha contra a Holanda, este país criou a 
Companhia das Índias Ocidentais visando invadir 
o Brasil. Em 1624 ocorreu a fracassada invasão 
holandesa na Bahia, em 1630 a mesma 
companhia invadiu Pernambuco montando um 
império holandês no Nordeste do Brasil. Em 1612 
ocorreu a invasão de franceses no Maranhão 
denominada de França Equinocial. Esta expedição 
foi comandada por Daniel de La Toche, fundando 
o Forte de São Luís, Jerônimo de Albuquerque 
liderou a expulsão dos franceses.  

 
07.  A 

A questão aponta para o Plantation, que consistia 
em um modelo de colonização caracterizado pelo 
latifúndio, pela escravidão, monocultura e a 
economia visava o mercado externo. Este modelo 
de colonização foi implantado no sul dos EUA e na 
América Latina.  

 
08.  C 

A questão aponta para a relevância das invasões 
holandesas no Brasil, em especial Pernambuco, 
1630-1654. Entre 1630 e 1637 ocorreu a luta contra 
os invasores, com destaque para Calabar que 
mudou de lado e ajudou os holandeses a 
dominarem a região. O auge foi entre 1637 e 1644, 
com Nassau administrando a Companhia das 
Índias Ocidentais trazendo artistas e intelectuais, 
modernizando algumas regiões de Pernambuco. 
Entre 1644 e 1654 ocorreu a Insurreição 
Pernambucana, a luta para expulsar os invasores 
com a união de índios, negros e brancos.  

 
09.  B 

Somente a proposição [B] está correta. A questão 
remete às invasões holandesas no Brasil, no 
século XVII. Os holandeses eram parceiros 
comerciais de Portugal no que diz respeito ao 
açúcar. A Holanda se separou da Espanha no final 
do século XVI e, durante a União Ibérica, a 
Espanha boicotou o comércio do açúcar entre 
Holanda e Portugal. Desta forma, os holandeses 
criaram a Companhia das Índias Ocidentais com o 
intuito de invadir o Brasil. Ocorreu a invasão 
fracassada na Bahia em 1624 e, posteriormente, 
em 1630, ocorreu a invasão em Pernambuco.  

  
10. C 

O texto da historiadora Daniela Tonello Levy 
aponta para a relevância da presença holandesa 
em Pernambuco, 1630-1654. João Maurício de 
Nassau trouxe diversos intelectuais para morar no 
Brasil criando um ambiente urbano e intelectual. 
Investiu nos engenhos, modernizou a região e 
permitiu ampla liberdade religiosa o que era raro 
naquela época de guerras religiosas como a 
Guerra dos Trintas anos na Europa.  

 
 
 
 
 

AULA 06 
 
01.  A 

O ciclo do ouro promoveu diversas mudanças na 
vida colonial brasileira, dentre elas a interiorização 
(uma vez que o ouro foi achado no interior do 
território colonial) e a integração entre interior e 
litoral (devido à necessidade de escoamento do 
ouro encontrado).  

 
02.  A 

Somente a alternativa [A] está correta. No final do 
século XVII foi encontrado muito ouro na região 
das Minas Gerais provocando inúmeras 
transformações na sociedade colonial. Gerou um 
crescimento demográfico, surgiu uma camada 
intermediária, desenvolveram-se povoados, 
eclodiu um ambiente propício para as artes e a 
cultura. Boa parte deste ouro foi para Portugal e 
que, por sua vez, possuía dívidas com a Inglaterra 
e pagava em metais preciosos.  

 
03.  E 

A mineração proporcionou diversas mudanças no 
Brasil colonial, dentre as quais a dinamização 
social (com o surgimento do setor terciário), a 
integração entre interior e litoral e o incremento 
cultural, proporcionado pela vinda de muitos 
imigrantes para a Colônia. A maior marca desse 
incremento foi, provavelmente, o desenvolvimento 
do barroco.  

   
04.  C 

A congada é um tipo de representação dramática 
e musical, de influência africana, praticada desde 
o Brasil colonial, na qual é simulada a coroação de 
um rei do Congo, podendo ser feita, também, a 
coroação de uma rainha.  

   
05.  A 

Somente a alternativa [A] está correta. A questão 
aponta para a revolta de Filipe dos Santos ou a 
Primeira Revolta de Vila Rica, em 1720, nas Minas 
Gerais. A colônia pagava o quinto para a 
metrópole conforme rezava o “Foral” que 
estabeleceu os direitos e deveres dos donatários 
no contexto da criação das Capitanias 
Hereditárias. No século XVIII, com a mineração, 
visto que o ouro em pó era fácil de ser sonegado, 
a Coroa criou a Casa de Fundição com a proposta 
de fundir o ouro e retirar o quinto, evitando o 
contrabando. Isto irritou muitas pessoas nas 
Minas Gerais e foi a causa principal da Revolta de 
Filipe dos Santos em 1720. O desfecho foi a morte 
do líder e a manutenção da casa de fundição.  

 
06.  C 

Proibidos pelos seus senhores e pela Igreja 
Católica de praticar suas religiões nativas, os 
africanos escravos buscaram alternativas para 
continuar adorando suas divindades. A principal 
dessas alternativas foi apelar para o sincretismo 
religioso: adotar um nome católico para uma 
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divindade africana e adorá-la, enganando os 
senhores e a Igreja.  

 
07.  D 

A mineração altera vários aspectos da vida 
colonial brasileira, a saber: a relação com a 
Metrópole, a economia, a sociedade e a cultura. 
Em termos econômicos, o início de um mercado 
interno, a integração entre as regiões e o 
surgimento do setor terciário podem ser 
destacados.  

 
08. D 

O ciclo da mineração expandiu a Colônia em 
direção ao interior e aumentou consideravelmente 
o número de habitantes das Minas Gerais, o que 
propiciou um desenvolvimento econômico, social 
e cultural nessa região. A difusão do Barroco é 
característica desse desenvolvimento.  

 
09.  A 

Considerado um dos maiores artistas do “barroco 
mineiro”, nasceu provavelmente em 1730 e faleceu 
com certeza em 1814; portanto, desenvolveu suas 
obras no decorrer do século XVIII, a época da 
mineração no Brasil. Grande parte de suas 
habilidades se desenvolveram nas oficinas de 
mestres carpinteiros de Vila Rica e suas principais 
obras se encontram em Congonhas do Campo 
(MG).  

 
10.  A 

O estilo barroco no Brasil é considerado como um 
“barroco tardio”, pois se desenvolveu apenas no 
século XVIII (ao contrário do movimento na 
Europa do século XVI). Uma de suas 
características é a expressão da religiosidade, 
parte dela demonstrada a partir da escultura ou 
da pintura de santos e de cenas religiosas 
tradicionais que, na Europa, tiveram como um de 
seus objetivos reforçar o catolicismo em oposição 
à reforma religiosa protestante.  

 
AULA 07 
 
01.  A 

A região amazônica foi pouco explorada durante o 
período colonial e a atividade econômica 
predominante foi o extrativismo. A maior 
preocupação portuguesa na época da construção 
das unidades militares foi garantir a posse da 
terra em uma região que pertenceu teoricamente 
aos espanhóis até 1750, mas nunca foi 
efetivamente dominada. Apesar da presença de 
grandes rios, a pesca nunca foi uma atividade 
econômica desenvolvida, assim como não havia 
entre os povos indígenas a ideia de fronteira.  

 
02. C 

O texto ressalta a importância educacional que os 
padres davam no contato com os indígenas. 
Podemos destacar as frases “repetem logo o que 
a gente diz” e “para que aprendam a falar”.  

03.  A 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
No período colonial e imperial, a preocupação com 
o meio ambiente era secundária no pensamento 
brasileiro. Existiam preocupações com a 
degradação do meio natural do ponto de vista 
estético, com a perda de elementos da fauna e da 
flora, bem como críticas à falta de cuidado com o 
solo, que levou a graves problemas em regiões 
como o Vale do Paraíba (RJ/SP) durante do ciclo 
do café. 

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
Nos séculos XVIII e XIX, o pensamento político 
brasileiro era majoritariamente positivista. Assim 
sendo, o meio ambiente tinha como principal 
função permitir o progresso da nação. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Quando, no texto, é dito que “o meio natural foi 
elogiado por sua riqueza e potencial econômico” 
fica clara a associação entre a natureza brasileira 
e seu uso para o progresso econômico da Nação.   

 
04.  A 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
Como mencionado corretamente na alternativa 
[A], o Rio Tietê foi curso desbravador para o 
interior utilizado pelas bandeiras. Estão incorretas 
as alternativas: [B], porque o Tietê não é afluente 
do Rio São Francisco e não tem relação com a 
migração de nordestinos; [C], porque sua poluição 
é caracterizada pela concentração urbano-                           
-industrial no século XX; [D], porque seu sentido é 
litoral-interior e sua foz, no Rio Paraná; [E], porque 
o escoamento do café foi feito por ferrovias e sua 
nascente não chega ao Porto de Santos. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
Somente a proposição [A] está correta. Desde o 
período colonial, sobretudo nos séculos XVII e 
XVIII o Rio Tietê foi muito importante na 
perspectiva econômica. Através deste rio, os 
bandeirantes paulistas foram em busca de metais 
preciosos na região das Minas Gerais. Foi utilizado 
também para capturar nativos. Também foi útil 
nas bandeiras chamadas “Monções” que visavam 
abastecer as áreas mineratórias.  

 
05.  B 

[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Geografia] 
Nos “caminhos de Minas Gerais à Bahia”, as 
unidades geomorfológicas (relevo) que mais se 
destacam são a Depressão Sertaneja e do São 
Francisco (incluindo o vale do Rio São Francisco – 
MG/BA) e os Planaltos e Serras de Leste-Sudeste 
(incluindo a Serra do Espinhaço – MG). Na região 
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planáltica do Espinhaço, localizam-se as cidades 
históricas mineiras que se originaram com o ciclo 
da mineração (ouro) no século XVIII. 

 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
História] 
O Rio São Francisco está associado à expansão 
da pecuária, atividade considerada secundária e 
complementar. As atividades mais importantes do 
período colonial, como a cana-de-açúcar, algodão 
e cacau não dependeram do rio para transporte 
ou irrigação.  

 
06. B 

Apesar de a Constituição de 1988 amparar as 
populações indígenas, garantido, inclusive, seu 
direito à posse das terras que já habitam, o 
Estado brasileiro ainda se mostra incapaz de 
proteger as populações indígenas, em especial 
nas áreas com grande presença de madeireiros.  

 
07.  E 

Somente a alternativa [E] está correta. Diferente 
da sociedade açucareira dos séculos XVI e XVII, a 
sociedade mineradora do século XVIII, no centro 
do Brasil, contribuiu para integrar as regiões 
esboçando um mercado interno, surgiram cidades 
e com elas desenvolveram diversas 
manifestações artísticas e culturais, também foi 
surgindo uma camada intermediária que realizava 
diversas atividades econômicas.   

 
08.  C 

Somente a proposição [C] está correta. A questão 
remete a economia durante o período colonial. 
Estudos das décadas de 1970/1980 apontam para 
a complexidade desta economia que não era 
meramente exógena, ou seja, não visava apenas o 
mercado externo. Esboçavam-se relações de 
troca favorecendo um mercado interno, 
principalmente no século XVIII no contexto da 
mineração que, de alguma forma, gerou uma 
integração econômica na colônia. Não era possível 
colonizar sem desenvolver a colônia e, nessa 
dinâmica, surgiu uma elite local.  

 
09.  A 

A guerra justa, segundo os colonizadores – em 
especial amparados por uma argumentação 
católica – era natural porque representava a 
dominação de uma raça inferior (os indígenas) por 
outra superior (os europeus).  

  
10.  A 

A questão associa o Tratado de Madri de 1750 
com a Guerra Guaranítica. O Tratado de Madri, 
assinado pelos países ibéricos em 1750, anulou o 
Tratado de Tordesilhas, dando ao Brasil 
praticamente o tamanho atual. Foi apoiado no 
princípio do “Utis Possidetis”, no qual Portugal 
devolveu a Colônia do Sacramento (Uruguai) para 
a Espanha e esta devolveu os Sete Povos da 

Missões (Rio Grande do Sul) para Portugal. Os 
padres jesuítas espanhóis dos Sete Povos se 
opuseram à decisão do Tratado. Para defender 
seu território contra os portugueses, os jesuítas 
armaram os índios guaranis. Quando as 
autoridades portuguesas tentaram ocupar a 
região, iniciou-se a Guerra Guaranítica.  

 
AULA 08  
 
01.  C 
 
02.  B 
 
03.  A 
 
04.  A 
 
05.  E 
 
06.  C 
 
07.  A 
 
08. B  
 
09.  D 
 
10.  E 
 
AULA 09  
 
01.  E 

Tanto a Inconfidência Mineira quanto a 
Conjuração Baiana tiveram influência iluminista 
nas suas concepções políticas e sociais.  

 
02.  C 

A Inconfidência Mineira articulava-se para vir à 
tona no dia estipulado para a cobrança da 
derrama, um dos impostos mais pesados sobre a 
exploração do ouro, em Vila Rica. Numa 
conjuntura de exploração colonial e alta cobrança 
de impostos, um grupo de moradores decidiu 
organizar um movimento de contestação colonial, 
que visava, ao fim e ao cabo, proclamar a 
Independência brasileira. Tal movimento não saiu 
do papel: foi delatado por um traidor e sufocado 
pela Coroa portuguesa antes de virar realidade.  

 
03.  D 

O personagem retratado na charge é Tiradentes, 
um dos líderes da Inconfidência ou Conjuração 
Mineira, movimento colonial com vistas ao 
separatismo entre Brasil e Portugal deflagrado 
devido à alta cobrança de impostos do ouro.  

 
04.  E 

As inconfidências coloniais brasileiras – Mineira e 
Baiana – tiveram forte influência do Iluminismo e 
da Revolução Francesa, uma vez que 
contestavam o poder então vigente, exercido por 
Portugal.  
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05.  B 
A Guerra Guaranítica – assim chamada devido a 
etnia dos indígenas nela envolvidos – foi 
caracterizada pelo confronto entre os exércitos de 
Portugal e Espanha e os índios guaranis que 
ocupavam a região dos chamados Sete Povos das 
Missões (atual Rio Grande do Sul).  
Após acordo envolvendo Portugal e Espanha pelo 
domínio das terras ao sul da Colônia portuguesa, 
os indígenas e os missionários deveriam sair das 
Missões Jesuítas rio-grandenses (pertencentes a 
Portugal) e dirigir-se para o território do atual 
Uruguai (pertencente à Espanha). Como se 
recusaram a isso houve confronto armado, 
vencido pelos exércitos de Portugal e Espanha.  

 
06.  C 

A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana 
foram movimentos separatistas que, baseados no 
Iluminismo, buscavam o rompimento da relação 
metrópole-colônia. Dentre os ideais iluministas 
defendidos por esses movimentos estão a defesa 
da igualdade, liberdade e fraternidade e a 
soberania do povo nos regimes políticos.  

 
07.  A 

Um dos principais impeditivos à posse da terra 
por parte dos portugueses no Brasil Colonial era a 
presença indígena, em especial na Região 
Amazônica. Por isso, a melhora na relação entre 
as partes favorecia os portugueses a permanecer 
no território colonial.  

 
08.  D 

A Conjuração Baiana, de caráter majoritariamente 
popular, além dos ideais iluministas de liberdade e 
República, buscava pôr fim à escravidão e às 
desigualdades sociais.  

 
09.  C 

A diferença fundamental entre a Inconfidência 
Mineira e a Conjuração Baiana é que a primeira 
era elitista e a última era popular. Nesse sentido, 
uma das exigências da Conjuração Baiana era a 
abolição da escravatura.  

 
10.  C 

Somente a alternativa [C] está correta. Marques 
de Pombal foi ministro do rei de Portugal José I 
entre 1750-1777. Pombal tentou modernizar o 
Estado Português para torná-lo menos 
dependente da Inglaterra. Seu governo aconteceu 
em um contexto de grave crise econômica de 
Portugal que necessitava dos recursos da colônia 
para a “sobrevivência” da metrópole. Assim, 
Pombal criou uma série de impostos para a 
colônia pagar como a derrama. O Brasil, enquanto 
colônia deveria complementar a economia da 
metrópole, ou seja, comprar manufaturados e 
vender produtos tropicais. A política pombalina 
contribuiu para a crise do sistema colonial como, 
por exemplo, a Inconfidência Mineira de 1789. As 
demais alternativas estão incorretas.  

AULA 10  
 
01. B 

Somente a alternativa [B] está correta. A crônica do 
religioso francês sobre os nativos tupinambás não é 
unanimidade entre os cronistas europeus. No geral, 
o olhar destes sobre os ameríndios eram 
carregados de etnocentrismo no qual os nativos 
aparecem como inferiores, bárbaros, selvagens, 
entre outros adjetivos depreciativos. Ao afirmar que 
os tupinambás eram puros e sem vícios, o padre 
capuchinho Claude d’Abbeville reforça a ideia da 
teoria do “Bom Selvagem” elaborado pelo pensador 
genebrino Jean Jacques Rousseau no século XVIII.  

 
02.  B 

Somente a alternativa [B] está correta. Correção a 
partir das incorretas [I] e [III]. Os bandeirantes 
paulistas visando fugir da miséria, isolamento e da 
pobreza realizaram diversas atividades como 
aprisionar índios e a caça ao ouro. As atividades 
realizadas pelos bandeirantes não possuíam 
nenhuma relação com o modelo de colônia de 
povoamento desenvolvido no Norte das Treze 
colônias. Da mesma forma, os bandeirantes 
paulistas não ensinaram as técnicas da agricultura 
para os nativos.  

 
03. C 

Somente a proposição [C] está correta. A questão 
faz referência à escravidão africana no Brasil e o 
tráfico de escravos. A economia cafeeira ocorreu no 
Brasil somente no século XIX e não no século XVII.  

 
04.  E 

A colonização portuguesa no Brasil nunca se 
caracterizou pelo incentivo intelectual ou 
educacional. Sendo assim, não existia no engenho 
atividade intelectual.  

 
05.  A 

O Brasil colonial assistiu a dois movimentos 
inconfidentes, muito diferentes entre si: a 
Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. 
Enquanto a Mineira era elitista, a Baiana era 
popular e, por isso, a constituição de ambas era 
bastante diferente.   

 
06.  D 

Somente a proposição [D] está correta. Nesta guerra 
bacteriológica parece que os nativos ficaram 
traumatizados com tantas doenças e isso ficou 
materializado na mitologia indígena surgindo 
entidades maléficas como o Curupira. A etimologia 
da palavra “curupira” pode ter tido origem do tupi-
guarani kuru'pir, que significa “corpo coberto de 
pústulas”. Mas, há outra explicação para justificar o 
surgimento do nome é a de que curu seria uma 
contração de curumim, “menino” ou “criança”, e pira 
que significa “corpo” no idioma Tupi, ou seja, 
curupira quer dizer “corpo de menino”. A lenda do 
curupira conta que o pequeno ser mitológico é um 
defensor da vida na floresta, defendendo e 
protegendo a flora e a fauna.   

 


