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01 - (EFEI  SP/1999)    
Referindo-se ao papel desempenhado pelos holandeses 
na indústria açucareira brasileira, no período anterior à 
União Ibérica, Celso Furtado escreveu: “... o negócio do 
açucar era, na realidade, mais deles do que dos 
portugueses.” 
 
Explique essa afirmação.  

 
02 - (FUVEST SP/1998)    

No tocante à economia açucareira do Brasil, ao longo do 
século XIX, podemos afirmar que: 

 
a) Praticamente desapareceu, pois o café se tornou o 

produto quase exclusivo das exportações.  
b) Regrediu consideravelmente devido à concorrência 

norte-americana e à introdução do açúcar de 
beterraba na Europa.  

c) Conheceu um relativo renascimento, graças ao fim 
da exploração em grande escala de metais 
preciosos que drenava todos os recursos.  

d) Ficou estagnada, acompanhando o baixo nível das 
atividades econômicas em declínio, após o fim da 
exploração de metais preciosos em grande escala.  

e) Regrediu consideravelmente devido à concorrência 
antilhana e à introdução de açúcar de beterraba na 
Europa.  

 
03 - (FUVEST SP/1999)    

“Quem chegou a ter título de senhor, parece que em 
todos quer dependência de servos. E isto 
principalmente se vê em alguns senhores que têm 
lavradores em terras do engenho, ou de cana obrigada 
a moer, tratando-os com altivez e arrogância”. 
João Antônio Andreoni (Antonil), cultura e opulência do 
Brasil 
 
Face a esta afirmativa: 
a) Caracterize os lavradores de cana, como um grupo 

distinto dos senhores de engenho. 
b) Discorra sobre as razões do comportamento dos 

senhores de engenho, descrito por Antonil. 
 
04 - (PUC RJ/1994)    

A organização da economia colonial brasileira 
subordinada aos interesses do mercantilismo europeu 
pode ser expressa na(o): 

 
a) Implantação da lavoura de produtos tropicais, 

baseada no trabalho escravo. 
b) Generalização da moeda da "plantation" canavieira 

por todas as regiões da América portuguesa. 
c) Desvalorização da atividade agrícola, já que só a 

exploração de metais preciosos interessava aos 
colonizadores. 

d) Imigração maciça de europeus para atender às 
necessidades da produção em escala comercial. 

e) Desenvolvimento da lavoura de abastecimento, 
visando à auto-suficiência da colônia. 

05 - (PUC SP/2002)      
"O que o canavial sim aprende do mar: 
o avançar em linha rasteira da onda; 
o espraiar-se minucioso, de liquido. 
alagando cova a cova onde se alonga. 
O que o canavial não aprende do mar: 
o desmedido do derramar-se da cana; 
o comedimento do latifúndio do mar, 
que menos lastradamente se derrama. " 
João Cabral de Melo Neto, 
“O mar e o canavial", in A educação pela pedra. 
Antologia poética. Rio de Janeiro, José Olympio Editora, 
t999 

 
João Cabral, recifense, relacionou, no fragmento do 
poema acima, mar e canavial. A associação considera; 
semelhanças e diferenças entre eles e pode ser 
compreendida se considerarmos que: 
a) "o avançar em linha rasteira" do canavial é uma 

menção á expansão da produção açucareira m 
região Nordeste e especialmente no Estado de 
Pernambuco iniciada no período colonial e 
encerrada; no Império. 

b) o mar e as praias de Pernambuco sempre foram, a( 
lado da cana, as únicas fontes de riqueza da região 
Nordeste, desde o período colonial até os dias de 
hoje. 

c) "o desmedido do derramar-se da cana" é uma 
referência critica á organização da produção 
açucareira em latifúndios, unidades produtoras de 
grande porte. 

d) as lavouras de cana sempre estiveram localizadas 
no interior de Pernambuco, distantes do litoral, e a 
relação com o mar é para mostrar a totalidade 
geográfica do Estado. 

e) "alagando cova a cova onde se alonga" é uma 
sugestão de que o plantio da cana, assim como o 
mar, provocou, ao longo de sua história, muitas 
mortes. 

 
06 - (UECE/2000)    

“Tantas foram as formas que a família colonial assumiu, 
que a historiografia recente tem explorado em detalhe 
suas origens e o caráter das uniões, enfatizando-lhe a 
multiplicidade e especificidades em função das 
características regionais da colonização e da 
estratificação social dos indivíduos.”  

(ALGRANTI, Leila M. “Famílias e Vida Doméstica.” In: 
SOUZA, Laura de M. História da Vida Privada no Brasil. 
Vol. 1: cotidiano e vida privada na América Portuguesa. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 87.)  
 

Sobre a organização familiar nas grandes propriedades 
açucareiras durante o período colonial, é correto 
afirmar que: 
a) Os grandes proprietários constituíam núcleos 

familiares estáveis e restritos, onde os agregados 
não existiam nem os escravos podiam aproximar-
se. 
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b) Nas fazendas, em função do desenvolvimento 
tecnológico dos engenhos, reproduzia-se o modelo 
de família nuclear burguesa característico da 
Europa. 

c) Os escravos, pela localização das senzalas nas 
proximidades da casa grande, não constituíam 
relações familiares duradouras e/ou estáveis. 

d) A família extensa, que incluía agregados e até 
escravos, era característica dos ricos proprietários 
das grandes fazendas de cana-de-açúcar. 

 
07 - (UECE/2000)    

Com relação à expulsão dos holandeses, depois de um 
período de dominação sobre as áreas açucareiras (1630-
1654), é correto afirmar que: 
 
a) O levante foi conduzido pelas lideranças religiosas 

portuguesas, que não toleravam a presença do 
protestantismo no Brasil. 

b) A maior pressão fiscal sobre os senhores de 
engenho, por exigência da Companhia das Índias 
Ocidentais, foi uma das principais causas da revolta. 

c) Os senhores de engenho jamais aceitaram a 
administração holandesa, especialmente sob a 
liderança de Maurício de Nassau. 

d) A opressão religiosa sobre os católicos, que tiveram 
o culto proibido, foi a principal motivação para a 
revolta. 

 
08 - (UEL PR/2001)     

“Se determinais Deus meu dar estas mesmas terras aos 
piratas de Holanda, porque não as destes enquanto 
eram agrestes e incultas, senão agora? Tantos serviços 
vos tem feito essa gente pervertida e apóstata, que nos 
mandastes primeiro cá por seus aposentadores, para 
lhe lavrarmos as terras, para edificarmos as cidades e 
depois de cultivadas e enriquecidas lhes entregardes? 
Assim se hão de lograr os hereges, e inimigos da fé, dos 
trabalhos portugueses e dos suores católicos (...).”  

(VIEIRA, A. Obras completas. Porto : Lello & Irmãos, 
1951. v. XIV, p. 315.) 

 
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a 
presença holandesa no Brasil, é correto afirmar: 
a) O domínio holandês no Brasil constituiu o episódio 

central dos conflitos entre Portugal e Países Baixos 
pelo controle do açúcar brasileiro, do tráfico de 
escravos africanos e das especiarias asiáticas. 

b) Senhores de engenho, escravos e índios 
converteram-se ao calvinismo e recusaram-se a 
participar do movimento de expulsão dos 
holandeses da Bahia e de Pernambuco. 

c) A intolerância religiosa holandesa para com os 
católicos, impedindo as tradicionais festas 
religiosas, procissões e missas, determinou a 
expulsão dos calvinistas do Brasil. 

d) Os portugueses renderam-se aos holandeses por 
acreditarem que os batavos fundariam mais 
cidades no Brasil. 

e) Para os portugueses, o domínio holandês no Brasil 
representou uma disputa religiosa sem implicações 
políticas e econômicas para o Brasil e Portugal. 

 
09 - (UEM PR/2002)       

Sobre as invasões holandesas no nordeste brasileiro, na 
primeira metade do século XVII, assinale a(s) 
alternativa(s) correta (s). 

 
01. Uma vez expulsos do nordeste, os holandeses 

organizaram a produção de açúcar nas Antilhas. A 
concorrência do açúcar antilhano contribuiu 
decisivamente para uma crise na economia 
açucareira da América portuguesa. 

02. Os holandeses permaneceram no nordeste do 
Brasil por mais de vinte anos. Por serem 
protestantes, aboliram a escravidão do negro, que 
foi restaurada quando os portugueses retomaram o 
controle sobre a região. 

04. Os holandeses tiveram uma participação 
significativa na economia açucareira no nordeste do 
Brasil. Com a União Ibérica (1580-1640), a Coroa da 
Espanha passou a dificultar a participação dos 
holandeses no comércio do açúcar produzido no 
nordeste. Tal fato contribuiu para que os 
holandeses invadissem o nordeste brasileiro. 

08. A Companhia das Índias Ocidentais (WIC), criada 
pelos holandeses, além de promover a invasão do 
nordeste brasileiro, foi responsável pela 
administração da região invadida. 

16. Em 1637, o Conde Maurício de Nassau foi nomeado 
governador das terras ocupadas pelos holandeses 
no nordeste do Brasil. Além de administradores, 
Nassau trouxe, para o Brasil, artistas e cientistas. 

 
10 - (PUC MG/2002)       

Portugal optou pela implantação da lavoura canavieira 
para ocupação do Brasil colonial (séculos XVI-XVII), 
devido a vários fatores, EXCETO: 

 
a) Disponibilidade de contatos comerciais para a 

colocação do produto no mercado europeu. 
b) Experiência portuguesa da lucrativa produção nas 

Ilhas Atlânticas. 
c) Grande número de mão-de-obra indígena 

concentrada no litoral nordestino. 
d) Abundância de terras na Colônia, propiciando a 

produção em larga escala. 
 
11 - (PUC RS/2001)      

Analise os dados apresentados no quadro abaixo, com o 
objetivo de identificar os fatores condicionantes para a 
situação da economia açucareira. 
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A alternativa que aponta corretamente os fatores 
condicionantes correspondentes aos espaços 1, 2 e 3, 
nessa ordem, é: 
a) 1- Aumento do preço do produto e do consumo 

pelas elites européias 2- Concorrência holandesa e 
diminuição de preços 3- Política de Pombal: 
incentivo ao beneficiamento do açúcar em Portugal 

b) 1- Desenvolvimento do mercado interno brasileiro 
2- Concorrência com a produção dos países do 
Prata 3- Queda na produção das colônias francesas 
na América: levante de escravos 

c) 1- Limitação da produção nas ilhas atlânticas 2- 
Transferência de escravos para a zona cafeeira 3- 
Fundação das companhias de comércio do Grão-
Pará e do Maranhão 

d) 1- Aumento da escravização dos indígenas 2- 
Declínio da mineração espanhola: processo 
deflacionário e queda de preços 3- Derrota do 
Quilombo dos Palmares: fortalecimento do 
escravismo 

e) 1- Declínio da produção nas Antilhas espanholas 2- 
Decretação do “Bill Aberdeen” pela Inglaterra: 
restrição do tráfico de escravos 3- Financiamento 
estatal para a modernização da produção. 

 
12 - (UERJ/1996)      

Brigam Espanha e Holanda 
pelos direitos do mar 
o mar é das gaivotas 
que nele sabem voar 

 
Brigam Espanha e Holanda 
pelos direitos do mar 
Brigam Espanha e Holanda 
porque não sabem que o mar 
é de quem o sabe amar 
 (Milton Nascimento e Leila Diniz. Trecho da canção: 

“Um cafuné na cabeça, malandro, eu quero até de 
macaco”.) 

 
As invasões holandesas ao litoral nordestino 
ocorreram, entre outros fatores, devido ao fato de os 
holandeses se virem impedidos de: 
a) Comprar prósperos engenhos de açúcar do 

sudeste 
b) Participar do refino e distribuição do açúcar 

brasileiro no mercado europeu 
c) Construir engenhos de açúcar no nordeste, com o 

apoio da Metrópole portuguesa 

d) Adquirir terras férteis e escravos, uma vez que a 
Holanda e Espanha tinham desavenças antigas 

 
13 - (UERJ/1995)      

Era uma exigência do projeto metropolitano português 
fazer o Brasil, enquanto colônia, um grande produtor de 
matéria-prima e metais preciosos, fortalecendo o 
estado moderno metropolitano.  

 
Atendendo a este objetivo, a empresa açucareira teve 
como principais características: 
a) Agricultura, mineração e pecuária. 
b) Monocultura, latifúndio, escravidão. 
c) Casa-grande, senzala e lavoura açucareira. 
d) Terra abundante, mão-de-obra livre e clima 

favorável. 
e) Especialização técnica, refino e distribuição do 

produto. 
 
14 - (UFF RJ/1999)      

O domínio holandês no Brasil, sobretudo no governo de 
Maurício de Nassau, foi marcado por grande 
desenvolvimento cultural e artístico.  
Tal processo pode ser relacionado a características 
peculiares da República das Províncias Unidas no século 
XVII.   
Relativamente a este momento histórico é incorreto 
afirmar: 

 
a) A assimilação  da  arte, identificada mais 

fortemente na produção artística de Rembrandt, 
testemunhou o poderio da burguesia holandesa do 
período.  

b) Os holandeses viviam numa república 
descentralizada que encorajava não só a eficiência 
econômica, como também o florescimento das 
artes e ciências. 

c) O calvinismo foi o fator determinante para o 
desenvolvimento do capitalismo holandês. 

d) A cultura holandesa era mais receptiva às 
inovações, assim como aos elementos estrangeiros. 

e) A inexistência de uma corte contribuiu para que a  
burguesia holandesa  não assimilasse, mais 
efetivamente, o consumismo  exacerbado ditado 
pelos padrões culturais europeus. 

 
15 - (UFMA/1999)      

A produção de açúcar foi a grande motivação para o 
início da colonização do Brasil. Na sociedade que se 
desenvolveu em torno dos engenhos, destaca-se: 

  
a) A liberdade religiosa, para atender às reivindicações 
de judeus e protestantes que vieram como imigrantes. 
b) O senhor feudal, que possuía grandes propriedades 

e controlava extenso número de servos. 
c) A pequena propriedade, onde os homens livres 

pobres plantavam gêneros alimentícios para 
abastecer as fazendas. 
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d) O caráter estamental, que impossibilitava a 
ascensão social e o casamento entre pessoas de 
classes sociais diferentes. 

e) A família patriarcal, onde o proprietário tinha 
poderes sobre seus familiares, escravos e 
agregados. 

 
16 - (UFMS/1998)  

Sobre a empresa agrícola implantada pelos portugueses 
no Brasil Colônia, é correto afirmar que: 

 
01. O êxito da economia açucareira foi resultado das 

experiências dos portugueses em plantações de 
cana-de-açúcar nas colônias mediterrâneas. 

02.  A economia açucareira baseou-se no trinômio: 
grande propriedade rural, monocultura e mão-de-
obra escrava. 

04. Os colonos portugueses não utilizaram o elemento 
indígena como mão-de-obra escrava na fase inicial 
da implantação da economia açucareira. 

08. Com a passagem de Portugal para o domínio 
espanhol em 1580, foram realizados novos 
investimentos no sistema produtivo açucareiro na 
região de São Vicente. 

16. Os holandeses foram os parceiros dos portugueses 
na produção açucareira, participando no 
financiamento, no refinamento e na distribuição do 
açúcar no mercado europeu. 

 
17 - (UFMS/1999)  

Leia atentamente o texto abaixo. 
 

“Coube a Portugal encontrar outra fórmula para a 
ocupação econômica de suas colônias americanas que 
não fosse a simples extração de recursos naturais. Fazia-
se imperiosa a organização de exploração agrícola 
rentável que, ao mesmo tempo, interessasse os 
investidores metropolitanos e propiciasse recursos para 
a manutenção e defesa desses domínios. A distância 
entre o Brasil e Portugal só tornava viável a produção de 
mercadorias que, gozando de altos preços no mercado 
europeu, pudessem arcar com os custos do frete 
marítimo.”  
(FERLINI, Vera Lúcia do Amaral. A Civilização do Açúcar 

– Séculos XVI a XVIII. 4ª ed. São Paulo, Brasiliense, 
1987. p 15-16). 

Considerando que o texto citado refere-se à economia 
açucareira no Brasil, é correto afirmar que: 
01. A Metrópole portuguesa implantou em sua Colônia 

uma estrutura econômica com base na produção 
diversificada de gêneros tropicais de grande 
aceitação nos mercados europeus, utilizando mão-
de-obra livre e assalariada, que trabalhava em 
pequenas propriedades. 

02. A empresa açucareira foi implantada como solução 
viabilizadora da manutenção do Brasil como 
Colônia de Portugal. 

04. A menção da existência de investidores 
metropolitanos, significa que a empresa colonial e 

a atividade de produção e exportação de açúcar 
resultaram de parcerias estabelecidas entre os 
interesses econômicos da Coroa lusa e de grupos 
integrantes de uma elite mercantil estabelecida em 
Portugal. 

08. Para obter sucesso na empresa açucareira em suas 
colônias na África e na América, Portugal contou 
com o apoio do governo inglês, que financiou a 
instalação de engenhos no Brasil. 

16. A despeito dos esforços de Portugal de investir no 
plantio e na produção de açúcar no Brasil, o que de 
fato viabilizou a empresa colonial foram os lucros 
avultantes obtidos com o tráfico interno de índios 
brasileiros. 

 
18 - (PUC RS/2002)      

Considere as afirmativas abaixo, sobre o contexto do 
século XVII no Brasil Colonial. 

 
I. A União Ibérica provocou a interrupção do 

comércio de cana-de-açúcar entre o nordeste 
brasileiro e a Holanda. 

II. As invasões holandesas na Bahia e em Pernambuco 
foram provocadas pela necessidade de os 
holandeses recuperarem os capitais investidos na 
lavoura de cana-de-açúcar, mantendo o comércio 
do açúcar. 

III. A expansão territorial do século XVII foi ocasionada, 
inicialmente, pela descoberta de minas de ouro no 
Sul do Brasil. 

IV. O ciclo bandeirante de apresamento ao índio 
contou com o apoio dos jesuítas nas Missões do 
Guairá e do Tape, no Sul do Brasil. 

 
A análise das afirmativas permite concluir que somente 
são corretas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 

 
19 - (UEPB/1999)     

A política fundiária brasileira, orientada para a 
concentração o da propriedade e apoiada no regime de 
sesmarias, teve conseqüências no surgimento e 
caracterização da questão agrária brasileira. Seu efeito 
imediato foi a criação da grande empresa rural para a 
exploração da cana-de-açúcar, da pecuária e do café. 
Esse tipo de empresa exigia, para a sua sobrevivência, a 
mão-de-obra escrava e, depois da Abolição, a mão-de-
obra sub-empregada ou sazonal. Apoiava-se, ainda, na 
propriedade latifundiária, independentemente de sua 
exploração, como fator de status social e, 
principalmente, de poder político. Foi justamente a 
conjugação cooperativa desses dois tipos de 
excedentes, o da mão-de-obra a custo insignificante e o 
da terra não explorada, que deu origem à inflexível 
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estrutura fundiária brasileira e configurou aquilo que 
chamamos de questão agrária. 
RIBEIRO, Nelson de F. Caminhada e esperança da 
reforma agrária. IN: PILETTI, Nelson. História do Brasil, 
São Paulo: Ática, 1992, p·g. 45/46. 

 
Assinale a alternativa complementar ao texto: 
a) As sesmarias eram terras vendidas durante o 

período colonial para o plantio da cana-de-açúcar. 
b) A grande empresa rural surgiu no Brasil como 

resultante da expansão cafeeira. 
c) A apropriação de grandes áreas territoriais, a partir 

do Brasil-Colônia, favoreceu a emergência de uma 
poderosa elite agrária. 

d) A rigidez da estrutura fundiária brasileira originou-
se da carência de terras produtivas e de mão-de-
obra acessível. 

e) A exploração agrícola através da monocultura, da 
média propriedade e do trabalho servil, desde o 
início da colonização, originou a questão agrária no 
Brasil. 

 
20 - (UEPB/2000)    

A colonização do Brasil só começa a se efetivar a partir 
de 1530. A implantação da cultura da cana de açúcar 
obedecia a uma lógica traçada pela metrópole e tinha 
como meta a produção em larga escala. A base da 
produção centrou-se em três elementos básicos. Quais 
sejam: 

 
a) Monocultura, Latifúndio e Trabalho Assalariado 
b) Trabalho Assalariado, Monocultura e Pequenas 

Propriedades 
c) Trabalho Servil, Latifúndio e Policultura 
d) Policultura, Trabalho Escravo e Média Propriedade 
e) Trabalho Escravo, Latifúndio e Monocultura 

 
21 - (UEPB/2001)  

A ocupação holandesa no Brasil trouxe para a área 
ocupada algumas mudanças empreendidas pelo então 
governador de Pernambuco João Maurício de Nassau.  

 
Qual das mudanças abaixo NÃO se encaixa entre as 
medidas tomadas por Nassau? 
a) Recuperação dos engenhos destruídos durante a 

guerra. 
b) Incentivo à redução das áreas destinadas às 

culturas de subsistência. 
c) Reurbanização de Recife com pavimentação e 

construção de pontes e novos edifícios. 
d) Liberdade de culto aos católicos e judeus e 

obrigatoriedade do descanso aos domingos para os 
escravos. 

e) Concessão de empréstimos aos senhores de 
engenho. 

 
22 - (UEPB/2002)  

 Com a produção de açúcar, a colônia finalmente justifica 
o seu papel dentro do que se convencionou chamar de 
antigo sistema colonial.  

 
Analise estas afirmativas acerca da produção 
açucareira: 

 
I. A produção de açúcar exigia poucos investimentos 

e foi este o fator predominante para que Portugal 
não buscasse capitais em outras praças, passando a 
controlar sozinho toda a cadeia produtiva, bem 
como a comercialização do produto em todos os 
continentes. 

II. A produção açucareira encaixava-se perfeitamente 
na política mercantilista implantada durante o 
período colonial, na medida em que transferia 
riqueza da colônia para as metrópoles européias. 

III. O açúcar não foi um produto exclusivo de 
Pernambuco, outras regiões também o produziram 
como é o caso do Rio de Janeiro e da Bahia. Esta 
última, chegou a superar a produção açucareira de 
Pernambuco no final do século XVII. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
b) Apenas as proposições I e III estão corretas. 
c) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
d) Apenas a proposição I está correta. 
e) Todas as proposições estão corretas. 

 
23 - (UFPB/1996)      
 Constituem-se características do período colonial, no 

Nordeste canavieiro, a: 
a) Produção para o mercado externo e minifúndio. 
b) Servidão por contrato, monocultura e latifúndio. 
c) Monocultura, latifúndio e escravidão. 
d) Policultura e mão-de-obra escrava. 
e) Escravidão, monocultura e produção interna. 

 
24 - (UFPB/1998)  
 No século XVII, a crise na empresa açucareira nordestina 

foi motivada pelo(a): 
 

a) crescimento da produção antilhana, concorrência 
inglesa, expulsão dos holandeses. 

b) desenvolvimento da pecuária, concorrência 
antilhana, queda do preço do açúcar nos mercados 
internacionais. 

c) crescimento da produção antilhana, concorrência 
inglesa, fim do monopólio português. 

d) descoberta do ouro nas Gerais, concorrência 
antilhana, desenvolvimento da pecuária. 

e) queda do preço do açúcar nos mercados 
internacionais, concorrência antilhana, fim do 
monopólio português. 

 
25 - (UFPB/1999)  
 No período de 1630 a 1654, a Companhia das Índias 

Ocidentais se apoderou de uma grande parcela do 
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Nordeste brasileiro, período que ficou marcado pela 
figura do conde Maurício de Nassau.  

 
Constitui uma das características do governo de Nassau:  
a) A vinda de vários cientistas e artistas, como Jorge 

Marcgrave, Willem Piso e Franz Post, que 
estudaram e representaram a natureza e a cultura 
do Brasil. 

b) O início de um programa bem sucedido de 
miscigenação com índios e negros no Brasil, razão 
da grande presença de pessoas louras e de olhos 
azuis no Nordeste. 

c) A política religiosa extremamente rígida, com a 
instalação de colégios para o ensino da religião 
protestante às crianças brasileiras e a proibição aos 
cultos realizados pelos judeus. 

d) A busca de ouro e prata, realizada através de várias 
expedições dirigidas ao interior, principal interesse 
da Companhia no Brasil. 

e) A execução de uma série de obras urbanas em 
Olinda, inclusive a construção de novas igrejas e 
conventos, tornando-a uma das cidades mais 
importantes de sua época. 

 
26 - (UFSE/2001)  
 Até o século XVI, apesar do largo fornecimento realizado 

pelo Brasil à Europa, o uso do açúcar na cozinha só era 
difundido entre os 

 
a) Eclesiásticos da Ordem de Cluny e Cister, 
b) Nobres e os burgueses ricos. 
c) Mercadores e banqueiros das Feiras da Região de 

Champagne 
d) Professores das Universidades de Oxford e de Paris. 
e) Descendentes dos integrantes das Cruzadas dos 

séculos XI e XIV. 
 
27 - (UFSE/2001)  

Quanto aos holandeses no Nordeste Brasileiro, é 
correto afirmar que: 

 
I. A indulgência com que trataram os negros escravos, 

foi expressiva, o que contribuiu para modificar as 
relações de produção nas capitanias ocupadas. 

II. Vieram ao Brasil vários cientistas, dentre eles 
médicos, astrônomos e cartógrafos preocupados 
em desvendar a realidade da colônia. 

III. A habilidade política demonstrada por Nassau no 
trato com os colonos foi incorporada prontamente 
pelos sucessores. 

IV. Permitiram além da vinda de judeus que fundaram 
a sinagoga no Recife, a continuidade do culto 
católico de forma discreta. 

V. Incentivaram o barroco, já que foram os 
construtores das mais belas Igrejas de Olinda e 
Recife.  

 
São corretas SOMENTE 
a) I e II 

b) I e III 
c) II e IV 
d) III e IV 
e) IV e V 

 
28 - (UFSC/2000)  

A  lavoura  da cana-de-açúcar tornou-se, no século XVII, 
a base da economia brasileira.  

 
Sobre a lavoura canavieira e suas conseqüên-cias, é 
VERDADEIRO: 
01. O engenho era a unidade de produção. Compre-

endia, além das instalações usadas para produzir 
açúcar, a casa-grande, a capela e a senzala. 

02. A mão-de-obra predominante era a do trabalha-dor 
escravo. Este, reduzido à condição de coisa, era 
tratado e marcado com fogo como animal. Podia 
ser vendido ou castigado. 

04. A sociedade que se organizou, na época de apogeu 
do cultivo da cana-de-açúcar, possuía um caráter 
aristocrático. Embora fosse grande a mobilidade 
social, era muito difícil para um escravo tornar-se 
trabalhador livre e este trans-formar-se em senhor 
de engenho. 

08. A família, que se formou nesta época, era patriar-
cal. A mulher, os filhos e todos os que rodeavam o 
senhor de engenho a ele temiam e obedeciam. 

16. A mineração foi uma atividade dependente da 
lavoura canavieira, uma vez que o ouro produ-zido 
era utilizado para pagar as importações dos 
insumos (ferramentas, mão-de-obra) neces-sários 
ao cultivo da cana. 

32. O crescimento da lavoura de cana-de-açúcar teve, 
entre outras conseqüências, o desenvolvi-mento da 
lavoura de subsistência e da pecuária. 

 
29 - (UnB DF/1991)  

Em relação ao Brasil Colônia, julgue as afirmações 
abaixo: 
00. O monopólio, o latifúndio e a escravidão foram os 

elementos básicos da colonização. 
01. A produção econômica colonial estava firmemente 

direcionada para o mercado interno e para o 
atendimento das necessidades de consumo das 
classes médias. 

02. A presença de capitais holandeses, Ana economia 
açucareira nordestina, foi particularmente decisiva 
para o financiamento do plano da cana e 
inexistente na etapa do refino e de transporte do 
produto para a Europa. 

03. A mineração, no século XVIII, consolidou a região 
nordestina como principal centro econômico e 
político da Colônia. 

04. A adoção do critério de divisão territorial em 
Capitanias Hereditária oficializou, no Brasil, a opção 
pela pequena propriedade rural. 

 
30 - (UnB DF/1991)  
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No período colonial, a sociedade do Brasil caracterizava-
se pelo seguinte: 
00. Sistema de escravidão constituída em sua maioria 

pelos negros africanos. 
01. Sociedade nordestina dividida em dois grupos: 

senhores e escravos, no período compreendido 
entre os séculos XVI e XVII. 

02. Sociedade açucareira nordestina com caráter 
democrático, rural e imutável. 

03. Relações sociais mais aristocráticas na região 
mineira, devido ao sistema de trabalho. 

 
31 - (UFOP MG/1994)  

A economia colonial brasileira constitui-se: 
a) Pela ausência de atividades do tipo extrativo. 
b) Pela grande plantação associada ao trabalho 

escravo. 
c) Pelo predomínio das atividades de subsistência. 
d) Pela exploração e o beneficiamento da prata nas 

capitanias litorâneas. 
e) Pelo predomínio do trabalho livre nas culturas de 

exportação. 
 
32 - (UFPA/2000)    

As duas plantas abaixo demonstram os dois polos da 
sociedade colonial brasileira: a casa-grande e a senzala. 
Observe-as bem e responda às questões propostas: 
 
1. Planta de uma casa-grande com seus vários cômodos. 

 
 

 
1) Cozinha; 2) Depósito; 3) Despensa; 4) Sanitário; 5) 
Sala da jantar; 6) Alcova; 7) Quarto; 8) Sala; 
9) Varanda. 
 
2. Planta de uma casa-grande com seus vários cômodos. 

 
 

a) Quem ocupava os espaços representados nas 
plantas número um e dois durante o período 
colonial? 

b) Explique por que a planta número um demonstra 
um espaço mais amplo, confortável e complexo, 
enquanto a planta número dois sugere o oposto?  

 
33 - (UNICAP PE/2002)  

A relação da colonização do Brasil com o mercantilismo 
europeu se evidencia pelas práticas de exploração 
portuguesa e o seu objetivo fundamentalmente 
comercial. 

 
00. A demora entre o descobrimento do Brasil e a sua 

efetiva ocupação se explica pela permanência do 
comércio de Portugal com o Oriente, base de 
comércio “certo e garantido”. 

01. A grande disponibilidade de terras no Brasil foi 
fundamental para determinar o modelo de 
colonização a ser aqui instalado. 

02. O modelo monocultor, latifundiário e exportador 
garantia ao Estado Metropolitano e à burguesia 
comercial a manutenção do território colonial como 
domínio político. 

03. Apesar de a colonização do Brasil não estar nos 
planos da burguesia portuguesa, a fixação de 
grandes contingentes populacionais nestes trópicos 
mudou essa atitude burguesa. 

04. Sendo o açúcar uma especiaria bem paga e 
apreciada no mercado europeu, seu valor atrairia 
investimentos para a grande empresa agrícola. 

 
34 - (UNIPAR PR/2002)  

Com relação à sociedade que se formou a partir da 
economia açucareira no Brasil no início da colonização, 
podemos afirmar corretamente: 
a) Era uma sociedade segregacionista que procurou 

evitar a miscigenação entre os elementos raciais 
aqui encontrados. 

b) Era uma sociedade sexualmente igualitarista que 
fugia aos padrões europeus então vigentes. 

c) Era uma sociedade altamente estratificada definida 
pela propriedade da terra e pelos privilégios 
hereditários. 

d) Era uma sociedade aberta e dinâmica que 
possibilitava a ascensão dos grupos sociais 
marginalizados. 
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e) Era uma sociedade onde predominava os valores 
femininos, pois quem se responsabilizava pela 
educação das crianças eram as mulheres. 

 
35 - (UNESP SP/1996)  

“O ser senhor de engenho, diz o cronista, é título a que 
muitos aspiram porque traz consigo o ser servido, 
obedecido e respeitado da muitos.’ 

(Antonil – Cultura e opulência do Brasil). 
Considerando o período colonial brasileiro, comente a 
afirmação apresentada. 

 
36 - (UNESP SP/1997)  

“Foi assim possível dispor um segundo ataque ao 
Brasil, desta vez contra uma capitania mal aparelhada 
na sua defesa, mas a principal e a mais rica região 
produtora de açúcar do mundo de então. Existiam aí e 
nas capitanias vizinhas mais de 130 engenhos que, nas 
melhores safras, davam mais de mil toneladas do 
produto.” 

(J. A. Gonçalves de Mello.) 
O texto refere-se à: 
a) Guerra dos Mascates 
b) Invasão francesa 
c) Invasão holandesa 
d) Revolta de Beckman 
e) Invasão inglesa 

 
37 - (UNESP SP/2000)  

“E se a lição foi aprendida 
a vitória não será vã. 
Neste Brasil holandês, 
Tem lugar para o português 
e para o Banco de Amsterdam.” 
(Chico Buarque e Rui Guerra. Calabar, 1973) 

 
Baseando-se nos versos da peça de teatro Calabar, 
responda.) 
a) O que era o “Brasil holandês”? 
b) Por que os autores afirmam que no Brasil havia 

lugar “para o português e para o Banco de 
Amsterdam”? 

 
38 - (UPE/2000)  

O período da dominação holandesa, no Brasil, trouxe 
benefícios evidentes, sobretudo, para a capitania de 
Pernambuco. 
O governo de Nassau representou um marco político 
nas relações entre os nativos e os holandeses, além de 
haver ajudado os senhores de engenho a superarem 
definitivamente a crise de produção do açúcar. 

 
Sobre o que foi dito acima, pode-se afirmar que: 
a) Os holandeses mostraram-se excelentes 

colonizadores, merecendo historicamente elogios, 
pois modernizaram a produção do açúcar e tinham 
planos de se fixarem no Brasil; 

b) Há um exagero nas considerações feitas, pois os 
senhores de engenho não se aproximaram 
politicamente de Nassau; 

c) É correto destacar a atuação dos holandeses diante 
do amplo fracasso que representou o governo 
colonizador português e da capacidade 
administrativa de Nassau; 

d) Portugal e Holanda eram colonizadores com 
interesses claros de explorar, de acordo com suas 
possibilidades, as riquezas aqui existentes; 

e) A análise histórica atual não considera a 
importância de Nassau e desmistifica sua atuação 
como administrador, sendo o texto acima impreciso 
e exagerado. 

 
39 - (UFG GO/1997)    

O Mar e o Canavial 
O que o canavial sim aprende do mar: 
o avançar em linha rasteira da onda; 
o espraiar-se minucioso, de líquido, 
alagando cova a cova onde se alonga. 
O que o canavial não aprende do mar: 
o desmedido do derramar-se da cana; 
o comedimento do latifúndio do mar,  
que menos lastradamente se derrama. 
(João de Cabral de Melo Neto. A educação pela pedra. 
RJ.: Nova Fronteira, 1996,p.15.) 

 
Os versos do poeta evocam imagens bastante familiares 
a um pernambucano: o mar e os canaviais. Junto com 
elas, talvez, a lembrança da atividade açucareira, desde 
os tempos coloniais e do comércio marítimo. 
Sobre esses dois fatores econômicos no decorrer da 
história, é correto afirmar-se que: 
01. Os canaviais, no início do séc. XVII, “derramavam-

se” pelo litoral nordestino, desde a Paraíba até 
Sergipe, constituindo a mais importante atividade 
econômica brasileira; 

02. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, 
surgida no início do séc. XVII, tinha, entre seus 
objetivos, a ocupação de zonas de produção 
açucareira, como o litoral pernambucano; 

04. O “lastro” dos latifúndios da zona açucareira de 
Pernambuco consistia na abundante mão-de-obra 
escrava, que sustentava essa atividade econômica; 

08. A capitania do Grão-Pará constituiu outro grande 
centro açucareiro no Brasil Colonial; 

16. A economia nordestina incorpora, até hoje, a 
exploração da cana-de-açúcar, através de 
complexos agro-industriais valorizados pela 
implantação do Pró-Álcool, no governo Geisel. 

 
40 - (Mackenzie SP/2001)  

Na América, como já vimos, a simples existência de 
feitorias se mostrou insuficiente. Para que esse Novo 
Mundo se tornasse um ‘bom negócio’, isto é, para que a 
exploração das terras recém-descobertas favorecesse a 
acumulação capitalista, era necessário colonizar, 
produzir. 
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Fernando Novais 
 

Portugal inicia a colonização do Brasil, que deveria ser 
um ‘bom negócio’, convertendo-se no pioneiro da 
exploração agrícola da América e, para tanto, optou: 
a.)  Pela produção de fumo e algodão, em regime de 

pequena propriedade e trabalho livre. 
b) Pelo extrativismo do pau-brasil, produto que 

interessava ao Estado e à burguesia, em regime de 
escambo com o indígena. 

c) Pela produção de café em larga escala, com a 
introdução de trabalhadores imigrantes. 

d) Pela produção, visando ao mercado europeu, de 
cana-de-açúcar, em latifúndios, com trabalho 
escravo. 

e) Pela mineração, que, a exemplo da América 
Espanhola, atingia os objetivos da acumulação 
capitalista. 

 
41 - (FUVEST SP/2000)  

No que diz respeito à combinação entre capital, 
tecnologia e organização, a lavoura açucareira 
implantada pelos portugueses no Brasil seguiu um 
modelo empregado anteriormente: 
a) No norte da África e no Caribe. 
b) No Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico. 
c) No sul da Itália e em São Domingos. 
d) Em Chipre e em Cuba. 
e) Na península Ibérica e nas colônias holandesas. 

 
42 - (ACAFE SC/2001)  

“É um sistema agrário-mercantil de colonização 
escravista, conformado como um conjunto integrado de 
relações centralizadas no objetivo de produção 
monocultora para exportação” ( Darcy Ribeiro).  

 
O autor de O Povo Brasileiro, no trecho apresentado, 
está se referindo à: 
a) Mineração   
b) Pecuária   
c) Economia de pequenas propriedades 
d) Economia açucareira  
e) Cotonicultura 

 
43 - (UNESP SP/1997)  

“Foi assim possível dispor um segundo ataque ao 
Brasil, desta vez contra uma capitania mal aparelhada 
na sua defesa, mas a principal e a mais rica região 
produtora de açúcar do mundo de então. Existiam aí e 
nas capitanias vizinhas mais de 130 engenhos que, nas 
melhores safras, davam mais de mil toneladas do 
produto.” (J. A. Gonsalves de Mello.) 

 
O texto refere-se à: 
a) Guerra dos Mascates 
b) Invasão francesa 
c) Invasão holandesa 
d) Revolta de Backman 
e) Invasão inglesa 

 
44 - (UNICAMP SP/2000)  

No Brasil Colonial, além da produção açucareira 
escravista, o historiador Caio Prado Júnior (em 
Formação do Brasil Contemporâneo) enumera outras 
atividades econômicas importantes como, por exemplo, 
a mineração do século XVIII, que era também uma 
atividade voltada para o comércio externo. 

 
a) Caracterize a mineração no século XVIII em termos 

de região geográfica, organização do trabalho e 
desenvolvimento urbano. 

b) Cite e caracterize duas outras atividades 
econômicas do Brasil Colonial que não eram 
voltadas para o comércio externo. 

 
45 - (UNIFOR CE/2001)  

No Brasil, a predominância da economia açucareira na 
vida colonial: 
a) Gerou um amplo mercado interno consumidor, 

abastecido com produtos originários de outras 
regiões brasileiras. 

b) Favoreceu o surgimento de uma ampla camada 
social intermediária entre os grandes proprietários 
de terra e os escravos. 

c) Decorreu da crise da economia portuguesa, 
resultante dos gastos com a Guerra da Restauração. 

d) Gerou uma sociedade cujos valores dominantes 
estavam sedimentados na propriedade da terra e 
de escravo. 

e) Criou um núcleo de integração das atividades 
produtivas de todas as demais regiões brasileiras. 

 
46 - (UNIFOR CE/2001)  

Durante o governo de Nassau, a Companhia das Índias 
Ocidentais concedeu crédito aos senhores de engenho, 
destinado ao reaparelhamento dos engenhos, 
recuperação dos canaviais e compra de escravo.  

 
Essa atitude indica: 
a) O sentido altamente humanista da Companhia das 

Índias Ocidentais, interessada no progresso da 
colônia. 

b) A habilidade política de Nassau impondo à 
Companhia das Índias Ocidentais uma política de 
retomada da produção e comércio do açúcar. 

c) A preocupação da Companhia em explorar de 
forma imediatista os senhores de engenho, sem 
investir na reparação dos danos advindos da guerra 
pela ocupação de Pernambuco. 

d) A ausência de preocupação comercial da 
Companhia das Índias Ocidentais. 

e) A exclusão da Holanda da economia açucareira e a 
mudança de interesses da Companhia das Índias 
Orientais. 

 
47 - (UNIFOR CE/2002)  

"O senhor de engenho, dono de terras e escravaria, era 
o símbolo do poder econômico e político da colônia. 
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Agindo como um verdadeiro patriarca, a quem todos 
deviam respeito e obediência, estendia seu domínio às 
vilas e povoados que se situavam próximo aos limites de 
suas propriedades. Não havia poder público que se 
opusesse à sua ação dominadora na vida colonial." 
(Agnaldo Kupper e Paulo André Chenso. Brasil, História 

Crítica. São Paulo: FTD, 1998, p.48) 
 

Pode-se afirmar que esse poder abrangente do grande 
proprietário, a que o texto se refere, 
a) Garantiu o desenvolvimento de valores sociais 

baseados em princípios de cooperação e 
solidariedade. 

b) Facilitou a miscigenação entre brancos, negros e 
índios o que deu à sociedade brasileira um caráter 
democrático. 

c) Deixou marcas profundas na sociedade brasileira, 
moldando ao longo do período colonial o 
"mandonismo local". 

d) Possibilitou uma maior diversificação das atividades 
próprias dos homens livres e uma maior mobilidade 
social da colônia. 

e) Gerou, ao longo do período colonial, uma 
sociedade centrada na "família nuclear" cujos 
valores estavam sedimentados na moral e nos bons 
costumes. 

 
48 - (FGV/2005)  

A administração de Maurício de Nassau sobre parte do 
Nordeste do Brasil, no século XVII, caracterizou-se 
a) Por uma forte intolerância religiosa, representada, 

principalmente, por meio do confisco das 
propriedades dos judeus e dos católicos. 

b) Pela proteção às pequenas e médias propriedades 
rurais, o que contribuiu para o aumento da 
produção de açúcar e tabaco em Pernambuco. 

c) Por uma ocupação territorial limitada a 
Pernambuco, em função da proteção militar 
efetuada por Portugal nas suas colônias africanas. 

d) Por inúmeras vantagens econômicas aos colonos e 
pela ausência de tolerância religiosa, representada 
pela imposição do calvinismo. 

e) Pela atenção aos proprietários luso-brasileiros, que 
foram beneficiados com créditos para a 
recuperação dos engenhos e a compra de escravos. 

 
49 - (UNESP SP/2005)  

A cana-de-açúcar começou a ser cultivada igualmente 
em São Vicente e em Pernambuco, estendendo-se 
depois à Bahia e ao Maranhão a sua cultura, que onde 
logrou êxito – medíocre como em São Vicente ou 
máximo como em Pernambuco, no Recôncavo e no 
Maranhão – trouxe em conseqüência uma sociedade e 
um gênero de vida de tendências mais ou menos 
aristocráticas e escravocratas. 

(Gilberto Freyre, Casa-Grande e Senzala.) 
 

Tendo por base as afirmações do autor, 

a) Cite um motivo do maior sucesso da exploração da 
cana-de-açúcar em Pernambuco do que em São 
Vicente. 

b) Explique por que o autor definiu “o gênero de 
vida” da sociedade constituída pela cultura da 
cana-de-açúcar como apresentando “tendências 
mais ou menos aristocráticas”. 

 
50 - (UNIFOR CE/2004)  

Observe o mapa. 
 

 
(Atlas histórico escolar, MEC. In: Francisco M P Teixeira. 

Brasil história e sociedade. São Paulo: Ática, 2000. p. 
63) 

 
Considerando o contexto histórico do Brasil colonial, 
particularmente no século XVII, pode-se afirmar que a 
área destacada do mapa ilustra: 
a) As regiões produtoras de algodão e de fumo, onde 

ocorreram as maiores revoltas de escravos na 
colônia. 

b) A área de domínio dos colonizadores espanhóis 
durante o período conhecido por União das Coroas 
Ibéricas. 

c) A área que os holandeses ocupam com o objetivo 
de estimular e controlar a produção açucareira da 
colônia. 

d) A região onde predominou a concentração das 
missões jesuítas, chamadas de Sete Povos das 
Missões. 

e) As áreas que foram prioritariamente escolhidas 
pelos portugueses para a produção algodoeira e a 
pecuária. 

 
51 - (UNIRIO RJ/2005)     

“O rápido desenvolvimento da indústria açucareira, 
malgrado as enormes dificuldades decorrentes do meio 
físico, da 
hostilidade do silvícola e do custo dos transportes, 
indica claramente que o esforço do governo português 
se concentrara nesse setor.” 
(FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São 
Paulo: Cia. Editora Nacional, 1977, p. 41.) 
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A coroa portuguesa viabilizou a ocupação e o 
povoamento de seus territórios coloniais na América, 
entre os séculos XVI 
e XVII, com a implantação da cana-de-açúcar. Os 
engenhos rapidamente se espalharam pela costa 
brasileira, principalmente, a partir de Pernambuco e da 
Bahia, tornando o açúcar a principal riqueza da 
economia colonial nesse período. 
Cite e explique uma característica econômica da 
produção açucareira no Brasil colonial no período 
demarcado acima. 

 
52 - (UEPB/2005)     

Os holandeses que financiavam a montagem de muitos 
engenhos coloniais e lucravam com a distribuição do 
açúcar, durante a União Ibérica viram-se prejudicados 
com o embargo espanhol. 
 
Analise as seguintes proposições sobre a presença 
Holandesa no Brasil: 
I. Em 1625, os Holandeses são expulsos do 

Maranhão. Cinco anos depois retornam e dominam 
o Recife de onde passam a expandir suas atividades. 

II. Maurício de Nassau foi a figura mais importante no 
estabelecimento das boas relações entre grandes 
proprietários da região ocupada e os holandeses. 
Este chega ao Recife em 1637 e permanece até 
1644. 

III. Depois da tomada do Recife, a outra grande vitória 
dos Holandeses na região Nordeste foi a dominação 
da cidade de Salvador, em 1654.  

 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas III está correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) Todas as proposições estão corretas. 

 
53 - (EFEI  SP/2000)   

A empresa açucareira montada no Brasil a partir de 
1530, obedeceu ao pressuposto de estar fundamentada 
na lavoura extensiva ( latifúndio ), na exploração de um 
único produto ( monocultura ) e na mão-de-obra 
escrava. O enorme sucesso do açúcar brasileiro até a 
União Ibérica (1580 – 1640) deveu-se aos seguintes 
fatores: experiência portuguesa com o açúcar nas ilhas 
do Atlântico, grande aceitação do produto na Europa, 
qualidade do solo e condições climáticas e, por último, 
porém de fundamental importância, a participação dos 
holandeses no financiamento e distribuição do produto. 

 
a) Com a União Ibérica e a proibição imposta aos 

comerciantes holandeses pelo governo espanhol de 
se envolverem com o açúcar brasileiro, que 
medidas foram tomadas pelas Companhias das 
Índias Ocidentais (holandesas) com relação à 
continuidade de seu comércio? 

b) Com a crise ou decadência da atividade açucareira, 
que outra atividade foi incentivada pela Coroa 
Portuguesa, em busca de novos lucros ? 

 
54 - (EFOA MG/2001)  

A respeito das invasões holandesas que ocorreram 
durante o século XVII no nordeste brasileiro, é CORRETO 
afirmar que: 
a) Foram iniciativas de grupos de aventureiros 

holandeses, sem qualquer vinculação com as 
disputas internacionais entre os Estados-Nação do 
período. 

b) Com a expulsão definitiva dos invasores holandeses 
em 1654, pela qual lutaram lado a lado índios, 
negros e portugueses, saíram reforçados os 
vínculos entre a Metrópole e a Colônia naquela 
região. 

c) Nas batalhas de resistência à invasão dos 
holandeses em Pernambuco, destacou-se a figura 
heróica de Domingos Fernandes Calabar. 

d) Durante o período da dominação holandesa no 
nordeste brasileiro, a população foi obrigada a 
trocar o catolicismo pelo calvinismo, por ser esta a 
religião do príncipe Maurício de Nassau. 

e) A forma pela qual se deu a expulsão definitiva dos 
holandeses explica o surgimento posterior de vários 
movimentos nativistas, como a Revolta de Beckman 
(1684-85), a Guerra dos Mascates (1710-14) e a 
Revolução Praieira (1848). 

 
55 - (EFOA MG/2002)  

A presença holandesa no Brasil, a partir de 1650, 
apresentou algumas semelhanças e algumas diferenças, 
se comparada com a colonização portuguesa.  

 
Das alternativas abaixo, aquela que NÃO corresponde à 
presença holandesa é:  
a) A política de tolerância aplicada por Nassau 

significou igualdade perante a lei para todos, 
garantia de vida e de posse de terras, isenção do 
serviço militar e liberdade religiosa. 

b) A valorização das atividades artísticas e culturais no 
governo de Maurício de Nassau trouxe para o Brasil 
vários estudiosos e artistas europeus, que 
retrataram e estudaram a vida e a paisagem 
brasileira. 

c) O incentivo à produção açucareira se deu por meio 
de empréstimos da Companhia das Índias 
Ocidentais, o que permitiu a recuperação das 
lavouras, o reaparelhamento dos engenhos e a 
compra de escravos. 

d) A ocupação holandesa se deu em toda a costa 
nordestina, da Bahia ao que é hoje o Rio Grande do 
Norte, sendo rejeitada, todo o tempo, pela 
população luso-brasileira incluindo os senhores de 
engenho. 

e) O embelezamento e saneamento urbano da cidade 
de Recife, chamada de capital da Nova Holanda, se 
fez com construções vultosas como ruas, pontes, os 
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palácios de Torres e Boa Vista, um zoológico e um 
observatório astronômico. 

 
56 - (EFOA MG/2003)  

O período que se estende de 1624 a 1654 é 
caracterizado por tentativas de colonização costeira do 
Brasil e pelo efetivo domínio holandês no nordeste.  

 
Sobre as “Invasões Holandesas”, nesse momento da 
história colonial brasileira, é INCORRETO afirmar que 
elas: 
a) Iniciaram-se pela Bahia, de onde os holandeses 

foram expulsos, mas expandiram-se em direção a 
Recife até atingir o entorno de São Luís, região 
estratégica para o ataque às frotas oriundas das 
minas espanholas que por lá passavam carregadas 
de ouro e prata. 

b) Estavam relacionadas com a União Ibérica e a 
conseqüente guerra pela autonomia das Províncias 
Unidas dos Países Baixos frente ao domínio 
espanhol, que interferiu nas relações políticas e 
comerciais entre portugueses e holandeses. 

c) Contaram com a participação da Companhia das 
Índias Ocidentais, empresa responsável pela 
administração do território holandês conquistado e 
que, em troca de apoio, ofereceu vantagens aos 
senhores de engenhos de Pernambuco. 

d) Entraram em decadência a partir de 1642, devido à 
nova política adotada pela Companhia das Índias 
Ocidentais, que obrigou os senhores de engenho a 
aumentar a produção de açúcar para que 
conseguissem pagar suas dívidas com os 
holandeses. 

e) Propiciaram a substituição da mão-de-obra escrava 
pela livre nas lavouras canavieiras do nordeste, 
durante o governo do conde Maurício de Nassau, 
também conhecido por implementar a urbanização 
e o embelezamento do Recife. 

 
57 - (UFMA/2003)  

“A partir da metade do século XVI, a produção 
portuguesa de açúcar passou a ser uma empresa em 
comum com os flamengos, inicialmente representados 
pelos interesses de Antuérpia e em seguida pelos de 
Amsterdã. Os flamengos recolhiam o produto em 
Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por toda a 
Europa, particularmente o Báltico, a França e a 
Inglaterra. 
A contribuição dos flamengos – particularmente dos 
holandeses – para a grande expansão do mercado do 
açúcar, constitui fator fundamental para o êxito da 
colonização portuguesa na América.” 
(FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São 
Paulo, Nacional, 1998. p.10). 

 
Com base no texto, assinale a opção INCORRETA sobre 
a agroindústria açucareira no período colonial. 
a) Os capitalistas holandeses contribuíram com a 

empresa açucareira, tanto na comercialização do 

produto, quanto no financiamento da produção, e 
até mesmo na importação de mão-de-obra escrava. 

b) A mão-de-obra indígena, a princípio, foi muito 
utilizada, mas a escravidão africana acabou se 
tornando dominante, até mesmo pelos lucros 
obtidos com o tráfico negreiro. 

c) A economia açucareira estava assentada na 
pequena propriedade e utilizava a mão-de-obra 
familiar, para obter produção suficiente ao 
atendimento das necessidades internas da Colônia. 

d) O cultivo da cana-de-açúcar, no período colonial, se 
fez a partir da grande propriedade, uma vez que os 
custos da produção exigiam grandes plantações 
para se obter retornos lucrativos. 

e) A agroindústria açucareira funcionava tendo por 
base o domínio econômico e social do senhor de 
engenho, a exploração do trabalho escravo e de 
uma massa de trabalhadores livres que transitava 
em volta dos mesmos. 

 
58 - (UNESP SP/2004)  

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado 
porque padeceis em um modo muito semelhante o que 
o mesmo Salvador padeceu na sua cruz, e em toda a sua 
paixão. (...) 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 de martírio. 

(Padre Antônio Vieira. Sermão pregado na Baía à 
irmandade dos pretos de um engenho, no ano de 

1633.) 
 

Pode-se concluir dos argumentos do padre Vieira que os 
jesuítas, no Brasil, 
a) Eram favoráveis à abolição da escravidão dos 

negros. 
b) Viviam em conflito aberto com os senhores-de-

engenho. 
c) Consideravam necessário castigarem-se os 

escravos. 
d) Estimulavam a escravidão de povos não-europeus. 
e) Reconheciam os sofrimentos produzidos pela 

escravidão. 
 
59 - (UNICAP PE/2004)  

Quando invadiram o Brasil, os holandeses estavam 
interessados em aumentar suas riquezas e talvez não 
esperassem tantas dificuldades e prejuízos. 
00. A Holanda era a grande potência comercial da 

Europa. 
01. Nassau procurou reativar a produção do açúcar, por 

meio de incentivos financeiros. 
02. A Holanda estava interessada em lucrar, portanto 

era fundamental reorganizar a produção abalada 
pelos conflitos. 

03. A invasão holandesa beneficiou Olinda, 
transformando-a em cidade européia. 



 

 
13 

www.historiaemfoco.com.br 

Economia Açucareira 

13 

04. Os investimentos holandeses centralizaram-se em 
Olinda, que teve um crescimento significativo na 
época. 

 
60 - (UNIMONTES MG/2004)     

As invasões holandesas foram o maior conflito político-
militar da colônia (Brasil) (...) Elas (...) fizeram parte do 
quadro das relações internacionais entre os países 
europeus (...).   

(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 
2000, p. 84).  

 
Com  o  auxílio  do  texto  citado,  assinale  C (CORRETO) 
e  I (INCORRETO) para cada uma das  afirmativas.  
I- A aliança Holanda-Espanha comprometeu a 

produção agroaçucareira, no Brasil colonial.  
II- As incursões holandesas na Bahia e em 

Pernambuco relacionam-se diretamente  com  a  
União Ibérica.  

III- Os holandeses foram expulsos do Brasil quando os 
portugueses já haviam  reconquistado  sua 
autonomia político-administrativa.  

IV- A  expulsão  dos  holandeses  ocorreu  em  virtude  
da  União  Ibérica,  que  permitiu  a  
Portugal,Espanha e Brasil lutarem contra o inimigo 
comum.  

 
Você obteve  
a) I, I, C e I.  

b) I, C, C e I.  
c) C, I, I e C.  
d) C, C, I e C.  

 
61 - (UNIFOR CE/2004)  

O Nordeste Brasileiro ainda sofre as conseqüências do 
processo de exploração da economia açucareira 
realizada no Brasil colonial. Considerando as 
características vigentes na organização social e 
econômica da produção de açúcar naquele contexto 
histórico nessa região, pode-se afirmar que persistem a: 
a) Grande concentração fundiária e a pequena 

diversificação da produção. 
b) Diversificação da produção agrícola e o trabalho 

compulsório nas grandes fazendas. 
c) Produção voltada para mercado local e a pequena 

concentração de terra. 
d) Descentralização na organização da produção e a 

valorização do trabalho especializado. 
e) Liberdade de produção industrial e a centralização 

na organização da produção agrícola. 
 
62 - (UPE/2004)  

A presença holandesa no Brasil colônia causa, até hoje, 
polêmicas entre historiadores. As controvérsias se 
localizam, sobretudo, em relação à atuação de Maurício 
de Nassau, que dirigiu os empreendimentos da 
Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau 
conseguiu destacar-se, mas terminou sendo demitido 
em 1643. 

 
Com relação ao seu governo, é correto afirmar que: 
a) Procurou restabelecer a produção do açúcar, mas 

fracassou devido à falta de recursos. 
b) Teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou 

sua residência, melhorando suas condições. 
c) Apesar do empenho, não conseguiu aumentar os 

domínios territoriais dos holandeses. 
d) Reconstruiu a cidade de Olinda, onde pretendia se 

instalar. 
e) Não conseguiu estabelecer boas relações com os 

grandes proprietários que tramavam, desde o 
início, sua expulsão. 

 
63 - (FUVEST SP/2002)  

“Andava o conde de Nassau tão ocupado em fabricar a 
sua nova cidade, que para estimular os moradores a 
fazerem casas, ele mesmo, com muita curiosidade, lhe 
andava fazendo as medidas, e endireitando as ruas para 
ficar a povoação mais vistosa.” 

Frei Manuel Calado. O valoroso Lucideno e triunfo da 
liberdade,1648. 

 
Com base no texto, responda: 
a) Quem foi o conde de Nassau? 
b) Qual o projeto apresentado no texto? Explique. 

 
64 - (UECE/2005)  

A grande extensão e disponibilidade de terras, 
existentes nas possessões portuguesas, foram 
fundamentais na escolha do modelo de colonização a 
ser adotado. Logo, o modelo de exploração do território 
brasileiro foi baseado em três elementos importantes, 
quais sejam: 
a) Grande propriedade, trabalho assalariado e 

monocultura. 
b) Grande propriedade, monocultura e trabalho 

escravo. 
c) Média propriedade, monocultura e trabalho 

escravo. 
d) Grande propriedade, policultura e trabalho 

escravo. 
 
65 - (UEG GO/2004)  

A colonização assumiu a forma de sistema. Latifúndio, 
monocultura e escravidão garantiam a produção de 
mercadorias destinadas ao comércio metropolitano.  

 
É, portanto, CORRETO afirmar que o quilombo feria de 
morte o sistema colonial, pois  
a) Produzia gêneros alimentícios voltados para o 

mercado interno, desestruturando o 
funcionamento das plantations.  

b) Permitia aos escravos fugidos criar e difundir um 
modo de vida oposto à dominação metropolitana.  

c) Estimulava a pequena propriedade nas regiões 
circunvizinhas que praticavam o comércio com os 
quilombolas.  
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d) Impedia o funcionamento dos engenhos por meio 
do contínuo ataque dos quilombolas que se fixaram 
nas proximidades das áreas produtoras de açúcar.  

e) Desestruturava as expedições de caça ao índio 
(bandeirismo de preação), pois se associaram a 
inúmeras tribos, formando um complexo sistema 
de defesa contra os bandeirantes.  

 
66 - (UESPI/2004)  

“O conde de Nassau, tão amado por uns quanto odiado 
por outros, sabia ter chegado a hora da sua partida. 
Conduzindo sua administração de modo muito pessoal, 
ele estava descontente com o descaso e a cobiça da 
Companhia das Índias Ocidentais, que exigia lucros mas 
relutava em enviar recursos para novos investimentos 
em Pernambuco” (Pedro Puntoni, A guerra dos 
holandeses).  

 
A partir da análise feita acima pelo historiador, podemos 
afirmar que: 
a) Nassau conseguiu boas relações com brasileiros, 

mas fracassou na tentativa de expandir os domínios 
territoriais dos holandeses. 

b) Havia choque de interesses na condução dos 
negócios holandeses, apesar dos êxitos 
conseguidos por Nassau. 

c) Nassau tinha ambições pessoais e articulações com 
senhores de engenho, para ficar definitivamente 
em Pernambuco. 

d) O comércio de açúcar estava em crise; daí o 
desinteresse de Nassau com os negócios no Brasil. 

e) A presença holandesa foi um fracasso total, e 
Nassau tinha planos de deixar o Brasil. 

 
67 - (UFMG/2005)  

Analise este quadro: 
 

 
FONTE: BETHENCOURT, Francisco; CHAUDUHURI, Kirti. 

História da expansão portuguesa. Lisboa: Círculo de 
Leitores, 1998. p. 316. 

 
A partir dessas informações sobre a evolução do 
número de engenhos açucareiros no Brasil, entre 1570 
e 1629, é CORRETO afirmar que: 
a) A expulsão dos holandeses da Bahia provocou a 

retração da produção açucareira nessa Capitania. 

b) A invasão holandesa no Nordeste açucareiro 
destruiu a base produtiva instalada pelos 
portugueses na região. 

c) A substituição do trabalho escravo indígena pelo 
africano não alterou a produção de açúcar na região 
de São Paulo. 

d) A expansão da área açucareira em Pernambuco 
ocorreu, de forma significativa, durante o período 
da União Ibérica. 

 
68 - (UFF RJ/2006)     

A gravura ao lado retrata a técnica utilizada para o 
preparo da farinha de mandioca. A mandioca e o milho 
eram dois dos principais gêneros alimentícios da 
população colonial americana e revelam a presença, 
naquele período, de trocas culturais e técnicas entre 
indígenas, negros africanos e europeus. 

 
www.geocities.com 

Assinale a alternativa que melhor traduz a importância 
desses produtos para essas sociedades coloniais. 

a) A produção das farinhas de milho e mandioca foi 
incorporada à dieta alimentar das sociedades coloniais 

americanas e gerou preocupações para as coroas 
ibéricas, uma vez que, em áreas densamente 

povoadas, havia excesso de produção dos dois 
produtos, prejudicando os ganhos metropolitanos em 

função da queda dos preços finais dos produtos. 
b) O milho e a mandioca são produtos originários da 

América e faziam parte da agricultura indígena pré-
colombiana, sustentando a economia de 
subsistência das populações que habitavam o Novo 
Mundo na época colonial, incluindo-se, com o 
tempo, nos hábitos alimentares dos colonizadores, 
transformando a mandioca no “pão dos trópicos”. 

c) A produção das farinhas de milho e mandioca 
estava incorporada ao esquema geral monopolista 
das mercadorias exportáveis, presentes na pauta 
de negócios dos países ibéricos e, por isso, a 
produção era incentivada pelos senhores de 
engenho com o intuito de aumentar seus lucros. 

d) A importância da mandioca e do milho era de tal 
ordem que Portugal e Espanha elaboraram um 
conjunto de leis específicas para esses produtos, 
tendo como resultado um avanço da produção, 
principalmente, nas áreas costeiras, integrando-se 
à economia açucareira.  

e) A mandioca e o milho são produtos de origem 
africana e foram introduzidos na América pelos 
colonizadores ibéricos, desde o século XVI, como 
forma de diminuir os custos do processo de 
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ocupação e povoamento, pois os dois produtos 
eram de fácil cultivo. 

 
69 - (UFG GO/2006)  

No período da União Ibérica (1580-1640), o domínio 
espanhol sobre Portugal provocou também mudanças 
político-econômicas importantes no império colonial 
português. Explique uma das mudanças ocorridas na 
América portuguesa, resultante da dominação 
espanhola. 

 
70 - (UFMG/2006)     

Em pouco mais de cem anos, a ênfase passa do controle 
dos moradores para o dos escravos fugidos, do olhar 
metropolitano ao colonial, e uma figura central emerge: 
a do capitão-do-mato [...]. O termo capitão-do-mato já 
aparece em diversos documentos coloniais desde 
meados do século XVII  [Contudo o cargo foi 
normatizado apenas no início do século XVIII.] Que terá 
acontecido no período que vai de meados do século XVII 
às primeiras décadas do século XVIII para que essa 
ocupação se estabelecesse tão firmemente na vida 
colonial? 

REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos (Orgs.). 
Liberdade por 

um fio. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p.85. 
 
Considerando-se as informações desse texto, é 
CORRETO afirmar que o crescente fortalecimento do 
cargo de capitão-do-mato, entre meados do século XVII 
e início do século XVIII, se explica como conseqüência 
da: 
a) interiorização da população em direção à área das 

drogas do sertão, o que resulta numa ocupação 
desordenada desses espaços produtivos por 
brancos e negros. 

b) explosão demográfica ocorrida na região das minas 
dos Goiases e de Cuiabá, que implica um 
adensamento populacional propício às desordens e 
violência, sobretudo as praticadas por escravos 
fugidos. 

c) urbanização do Nordeste, derivada da crise 
açucareira, gerada pela expulsão dos holandeses, 
crise que promove, nas vilas e arraiais, a 
concentração de escravos, que, até então, 
trabalhavam nos engenhos. 

d) dificuldade das campanhas para a destruição do 
quilombo de Palmares e a possibilidade do 
surgimento de novos e resistentes núcleos de 
quilombolas tanto no Nordeste quanto em outras 
áreas de interesse metropolitano. 

 
71 - (UFPE/2006)     

Através dos engenhos de produção de açúcar, Portugal 
conseguiu acumular riqueza e ampliar os investimentos 

no Brasil. Contou ainda com financiamento dos 
holandeses. As condições de vida, nos engenhos de 

cana-de-açúcar: 

a) eram de muito luxo e ostentação para aqueles que 
trabalhavam como assalariados. 

b) eram muito precárias nas senzalas, onde habitava a 
maior parcela dos escravos. 

c) dependiam apenas dos senhores, que algumas 
vezes construíam pequenas moradias para seus 
escravos. 

d) não privilegiavam nem mesmo os senhores, devido 
à sua falta de estrutura. 

e) eram de luxo apenas para os representantes oficiais 
da Igreja Católica. 

 
72 - (UPE/2006)     

A exploração das terras brasileiras pela Coroa 
Portuguesa exigia investimentos expressivos. Portugal 
conseguiu aliados para explorar a colônia, com destaque 
inicial para a Holanda, que: 
a) se interessou pelo rico comércio do pau-brasil, nas 

regiões do Norte e Nordeste. 
b) financiou a exploração das minas no Oeste da 

colônia, conseguindo lucros excepcionais. 
c) vendeu muitos navios de guerra para proteger o 

litoral do Brasil, reforçando as tropas portuguesas. 
d) teve papel importante no comércio do açúcar, 

obtendo bons lucros. 
e) estreitou as relações de Portugal com a Espanha, 

favorecendo o comércio de ouro e prata. 
 
73 - (UFPA/2006)     

O texto abaixo é parte de um sambaenredo.  
 
Mas conta a história que em Veneza  
O açúcar foi pra mesa da nobreza  
Virou negócio no Brasil, trazido de além-mar (...)  
E nesta terra, o que se planta dá  
Gira o engenho prá sinhô, Bahia faz girar  
E, em Pernambuco, o escravo vai cantar. 

(Samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense. “Canacaiana, 
cana-roxa, cana-fita, cana-preta, amarela, 

Pernambuco... quero vê desce o suco, na pancada do 
ganzá”. Compositores: Guga, Tuninho Professor, 

Marquinho Lessa). 
 

A alternativa que apresenta um aspecto da história do 
processo de trabalho, recuperado no texto, é: 
a) lavoura canavieira, onde prevalecia a relação 

senhor-escravo; o que está claro no trecho “Gira o 
engenho prá sinhô (...) o escravo vai cantar”. 

b) engenho colonial produtor de aguardente e 
sustentado pelos barões do café, pois a letra da 
música lembra: “O açúcar foi para a mesa da 
nobreza (...) Gira o engenho pra sinhô”. 

c) fábricas de açúcar européias que compravam a 
cana do Brasil para beneficiar em Veneza. Isso é 
visível no trecho: “em Veneza o açúcar foi para a 
mesa da nobreza”. 

d) fazenda produtora de açúcar em Pernambuco e 
Bahia durante o período Imperial, quando, como se 
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enfoca no samba, o açúcar virou um negócio no 
Brasil “trazido de além-mar”. 

e) engenho de açúcar feudal, onde prevalecia a 
monocultura açucareira e a grande propriedade 
sustentada pela riqueza da terra, como se vê no 
trecho: “E nesta terra, o que se planta dá”. 

 
74 - (UNIMONTES MG/2006)     

Leia as afirmativas sobre o “Brasil Holandês” e assinale 
com C as afirmativas CORRETAS e com I as INCORRETAS 
(   ) A economia açucareira atingiu o apogeu no Brasil, 

após a saída dos holandeses do nordeste 
(   ) O Brasil foi ocupado pelos holandeses, em 

consequência das disputas da Espanha com os 
Paises Baixos 

(   ) A presença holandesa no Brasil permitiu a vinda de 
artistas, médicos, astrônomos e naturalistas que 
desenvolveram estudos importantes nos campos 
científico e artístico 

(   ) A cidade de Recife tornouse “capital” do Brasil 
holandês e foi alvo de uma política de saneamento 
e urbanização 

Você Obteve 
a) C, I, C, I 
b) C, I, I, I 
c) I, I, C, C 
d) I, C, C, C 

 
75 - (EFOA MG/2006)     

No livro Cultura e Opulência do Brasil, o jesuíta Antonil 
descreveu o funcionamento da economia e da 
sociedade coloniais em inícios do século XVIII. No livro o 
autor afirmava que, em tal sociedade, o escravo 
representava “as mãos e os pés do senhor de engenho”. 
Afirmava também que ser senhor de engenho era 
posição desejada por todos, pois significava ser “servido 
e respeitado”. A partir destas informações, responda: 
a) Qual o significado econômico do escravo para o 

senhor de engenho? 
b) Por que os senhores de engenho têm tanto poder 

na sociedade colonial? 
 
76 - (FATEC SP/2006)     

O engenho foi um marco dentro do Brasil colonial. 
Podemos dizer que ele era o símbolo 
a) do poderio dos senhores de terras e erguia-se como 

modelo de organização da Colônia.  
b) da resistência negra, pois lá os negros se 

organizavam e realizavam seus constantes levantes 
contra os brancos. 

c) da luta contra a monarquia, uma vez que os 
senhores de terras desejavam o livre comércio, 
proibido pelos imperadores. 

d) do movimento republicano, já que os senhores há 
muito tempo buscavam liberdades, como o fim da 
escravidão e da monarquia. 

e) do capitalismo colonial, uma vez que valorizava a 
mão-de-obra assalariada, captada da corrente 
imigratória do século XIX. 

 
77 - (UDESC SC/2006)     

“Glória da economia colonial e base de formação da 
sociedade brasileira, a cultura da cana-de-açúcar, 
sustentada no trabalho escravo, remete a uma longa 
história de opressão e violência.”  

(MOURA, Ana Maria da Silva. Doce, amargo açúcar. Revista 
Nossa História, ano, 3, n. 29, mar. 2006, p. 64.)  

 
A partir do enunciado, assinale a alternativa incorreta.  
a) A agromanufatura da cana-de-açúcar resultou na 

produção da cachaça, produto tão importante 
quanto o açúcar, fazendo disseminarem-se os 
alambiques ao longo do período colonial, passando 
a cachaça a ter uso corrente na alimentação 
colonial. 

b) O açúcar, produto tão comum e indispensável ao 
mundo de hoje, foi fundamental para a economia 
da América portuguesa, a partir do século XVI,  
quando começou a se transformar em um bem de 
consumo e mercadoria. 

c) O trabalho escravo deu suporte à mão-de-obra 
açucareira, de forma que a exploração e opressão 
têm uma história que remonta ao início da 
colonização, o que não significa que não houve 
resistência dos escravos para com seus senhores 

d) Os engenhos de açúcar se espalharam pelo Brasil, 
mas foi principalmente no Norte do país que sua 
concentração gerou riquezas e enriqueceu o 
senhorio. 

e) O chicote, a rudeza e a brutalidade dos senhores de 
engenho foram esquecidos durante séculos de 
história, evidenciando uma sociedade de 
contradições, violência e exclusão. 

 
78 - (UEM PR/2006)     

Quando os historiadores fazem menção ao Brasil 
holandês, eles se referem ao período em que a Holanda, 
uma das principais potências européias, ocupou e 
colonizou o Nordeste brasileiro no século XVII. Sobre 
esse assunto, assinale a alternativa incorreta. 
a) Maurício de Nassau, governador holandês da região 

ocupada, incentivou financeiramente a 
modernização da produção açucareira nordestina e 
realizou grandes obras urbanísticas e de 
saneamento em Recife. 

b) A política colonial holandesa se distinguiu da 
política colonial portuguesa em vários aspectos, 
permitindo, por exemplo, a liberdade religiosa e a 
coexistência entre católicos, judeus e protestantes 
calvinistas. 

c) A ocupação holandesa no Brasil se insere no quadro 
de disputa entre as potências mercantilistas 
européias por territórios e por mercados coloniais. 

d) A memória histórica da época da colonização 
holandesa no Brasil ficou registrada na arquitetura 
de muitas cidades nordestinas e nos quadros 
pintados por artistas holandeses que retrataram as 
paisagens da região. 
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e) A ocupação holandesa do Nordeste brasileiro 
terminou em 1700, com a retirada pacífica do 
exército holandês, após a intermediação 
diplomática do rei Luis XVI da França. 

 
79 - (UEPG PR/2006)     

A cana-de-açúcar teve grande importância no período 
colonial brasileiro. Sobre a economia açucareira, 
assinale o que for correto. 
01. O cultivo da cana-de-açúcar era realizado em 

pequenas e médias propriedades rurais. 
02. Foi na capitania de Pernambuco e vizinhanças que 

o cultivo da cana-de-açúcar se expandiu e adquiriu 
importância no período colonial. 

04. A cana-de-açúcar era originária da América Central. 
08. O sucesso da produção de cana-de-açúcar no Brasil 

deveu-se às condições oferecidas pelo clima 
tropical, quente e chuvoso, e pelo solo, conhecido 
como "massapé". 

16. Os engenhos utilizavam energia a vapor para mover 
as moendas e beneficiar o produto. 

 
80 - (UFPI/2006)     

Sobre o período colonial brasileiro, séculos XVI a XVIII, 
podemos afirmar: 
a) A economia estava subordinada ao pacto colonial 

com a Metrópole, limitando-se à exploração do 
açúcar e do algodão em grandes lavouras com o uso 
intensivo do trabalho escravo indígena. 

b) Teve como principal atividade econômica a 
exploração das especiarias e drogas do sertão, 
provenientes da rica região amazônica. 

c) Contou com a presença de padres Jesuítas e 
Franciscanos, os quais realizavam, exclusivamente, 
serviços religiosos, como a celebração de missas, 
batismo e extrema unção aos grupos de colonos 
brancos. 

d) A pecuária foi uma atividade econômica que tinha 
por objetivo atingir consumidores externos porque, 
dessa maneira, abasteceria o mercado europeu de 
carne e aumentaria os lucros da metrópole. 

e) Teve na lavoura canavieira, caracterizada pela 
grande propriedade monocultora e voltada para 
atender o mercado externo, uma das principais 
atividades econômicas do período. 

 
81 - (UFAC/2006)     

Em relação ao Sistema Colonial implantado, por 
Portugal, no Brasil, a única afirmação correta é: 
a) Havia uma grande preocupação em produzir com 

boa qualidade e racionalidade, utilizando o trabalho 
livre. 

b) Estimulava-se o emprego do trabalho livre e a 
formação de pequenas propriedades familiares. 

c) A grande propriedade agrícola colonial era 
monocultora e empregava mão-de-obra 
assalariada. 

d) A produção era agro-exportadora, fundada na 
grande propriedade e na mão-de-obra escrava. 

e) Buscava desenvolver o mercado interno 
estimulando o artesanato e a manufatura. 

 
82 - (UFAL/2006)     

Considere o texto escrito por um holandês, em 1623. 
Estando a Companhia das Índias Ocidentais em perfeito 
estado, ela não pode projetar coisa melhor e mais 
necessária do que tirar ao Rei de Espanha a terra do 

Brasil, apoderandose  dela. As razões para isso são 
muitas ... 
Desta terra do Brasil podem, anualmente ser trazidas 
para cá e aqui vendidas ou distribuídas sessenta mil 
caixas de açúcar. 
(...) As mesmas sessenta mil caixas de açúcar custam no 
Brasil aproximadamente as trinta e cinco mil toneladas 
de ouro, que a Companhia das Índias Ocidentais poderá 
pagar, em sua maior parte, com mercadorias, lucrando, 
com isto, ao menos trinta por cento e podendo, ainda, 
vender bem suas mercadorias com trinta por cento de 
vantagem sobre os preços que Portugal costuma cobrar. 

(Jan Andries Moerbeeck, escrito em 1623. In: Elsa 
Gonçalves 

Avancini. Doce inferno. São Paulo: Atual, 1991 p. 37) 
 

Analise as afirmações a seguir procurando identificar as 
que podem ser comprovadas no texto. 

 
I. Comerciantes holandeses ocuparam regiões 

produtoras de açúcar no Brasil colonial em 
decorrência de rivalidades políticas entre Holanda e 
Espanha. 

II. A Companhia das Índias Ocidentais tiveram 
enormes prejuízos com o comércio de açúcar na 
Europa em razão da guerra entre Espanha e 
Holanda. 

III. A guerra entre Portugal e Espanha por causa do 
comércio do açúcar brasileiro afetou os interesses 
dos holandeses em razão da redução de 30% no 
preço do açúcar. 

IV. O quadro político-econômico do Brasil colonial 
sofreu modificações durante o período da União 
das Coroas ibéricas, quando a colônia esteve 
subordinada ao domínio espanhol. 

 
São válidas SOMENTE 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 

 
83 - (UFAL/2006)     

Considere os dados do texto e do gráfico. 
Os engenhos multiplicaram-se rapidamente ao longo 
das costas do Nordeste. Cifras aproximadas dão-nos 60 
engenhos em 1553; 120 em 1600; 528 em 1700 e, em 
torno de 1800, cerca de 800 engenhos, distribuídos 
como segue: 
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(Heitor Ferreira Lima. In: Ladislau Dowbor. A formação do 

capitalismo 
dependente no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982 p 49) 

 
Número de escravos desembarcados no Brasil 

 
(Estatísticas históricas. IBGE, 1986. In: Francisco Carlos T. da 

Silva. 
Conquista e colonização da América portuguesa. In: 

Linhares, Maria 
Yedda (org.). História geral do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 
1990. p. 21) 

 
Com base no conhecimento histórico, é possível afirmar 
que 
a) os escravos desembarcados no Brasil, no período 

entre 1531 e 1780, foram trabalhar na região 
Sudeste, haja vista o desenvolvimento econômico 
dessa região. 

b) os dados do gráfico revelam uma grande crise na 
produção algodoeira do Nordeste brasileiro por 
causa da diminuição da queda do preço do açúcar 
no mercado externo. 

c) não existe relação entre a queda do número de 
engenhos e o desembarque de escravos porque os 
fazendeiros preferiram adotar o trabalho 
assalariado nas usinas de açúcar. 

d) os dados do texto e do gráfico comprovam a relação 
que havia entre o crescimento de engenhos e a 
necessidade de braços para a lavoura açucareira. 

e) os dados do texto, por destacar aspectos 
econômicos, não podem ser comprovados com 
dados sociais apresentados no gráfico de escravos 
desembarcados. 

 
84 - (UFPR/2006)     

“O ser senhor de engenho é título a que muitos aspiram, 
porque traz consigo o ser servido, obedecido e 
respeitado por muitos”. Essa frase de João Antônio 
Andreoni (conhecido como Antonil), escrita no seu livro 
Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, 
refere-se aos: 
a) proprietários das terras que formavam a 

aristocracia agrária, de grande poder econômico e 
político. 

b) ricos comerciantes que lidavam com os negócios de 
exportação e importação. 

c) lavradores assalariados que plantavam a cana-de-
açúcar. 

d) trabalhadores livres dos engenhos: artesãos, 
barqueiros, capatazes. 

e) grandes proprietários das fábricas de manufaturas 
têxteis. 

 
85 - (UFTM MG/2007)     

Os holandeses invadiram parte do Nordeste brasileiro 
no século XVII e, sob Maurício de Nassau (1637-1644), 
ocorreu o auge desse domínio. A administração de 
Nassau foi caracterizada 
a) pela concessão de créditos aos senhores de 

engenho e por incentivos à produção cultural, com 
a vinda de artistas e cientistas. 

b) por uma política de tolerância religiosa e pela 
tomada das terras dos colonos portugueses, a fim 
de assegurar aos holandeses a produção 
açucareira. 

c) pela regularização do fornecimento de escravos 
africanos e pela proibição à participação política 
dos senhores de engenho. 

d) pelo aumento dos impostos cobrados aos colonos 
portugueses e pela modernização dos engenhos de 
açúcar mediante investimentos. 

e) pela utilização intensiva de mão-de-obra escrava 
indígena e pela política de arrocho colonial, com o 
reforço do monopólio. 

 
86 - (FURG RS/2007)    

“A casa-grande venceu no Brasil a Igreja, nos impulsos 
que esta a princípio manifestou para ser a dona da terra.  
Vencido o jesuíta, o senhor de engenho ficou 
dominando a colônia quase sozinho. O verdadeiro dono 
do Brasil. Mais do que os vice-reis e os bispos.”  

(Gilberto Freyre – Casa Grande e Senzala. Rio de 
Janeiro: Editora José Olympio.) 

 
No texto acima, são citadas características da: 
a) sociedade mineira. 
b) sociedade cafeeira. 
c) sociedade urbana. 
d) sociedade açucareira. 
e) sociedade algodoeira. 

 
87 - (UEL PR/2007)    

Os principais produtos econômicos exportados pelo 
Brasil colônia do século XVIII foram: 
a) Ouro, açúcar e madeira. 
b) Açúcar, diamantes e erva-mate. 
c) Madeira, ouro e gado. 
d) Açúcar, madeira e erva-mate. 
e) Diamantes, ouro e gado. 

 
88 - (UFMS/2007)    
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Assinale a(s) proposição(ões) que apresenta(m) 
característica(s) relativa(s) ao período colonial 
brasileiro. 
01. A exploração do ouro, no século XVIII, fez com que 

se iniciasse um novo “ciclo econômico” no Brasil, 
acabando definitivamente com a importância da 
produção açucareira na economia colonial. 

02. A criação de gado, ao longo do rio São Francisco, 
constituiu-se em importante setor da economia 
colonial, ocupando, especialmente a partir da 
decadência da mineração, o primeiro lugar na pauta 
de produtos para o abastecimento do comércio 
metropolitano. 

04. Latifúndio monocultor, produção agrícola voltada 
para o mercado externo e exploração do trabalho 
compulsório formaram o trinômio básico do 
sistema colonial implantado pela monarquia 
portuguesa no Brasil. 

08. A produção açucareira teve grande relevância para 
a economia colonial, mantendo um papel de 
destaque mesmo após o surgimento da 
concorrência antilhana na metade do século XVII. 

16. Uma das características do sistema colonial, 
implantado por Portugal no Brasil, consistia no fato 
de a metrópole reservar para si o direito exclusivo 
de vender produtos manufaturados à colônia. Para 
tanto, proibiu-se a existência, no Brasil, de unidades 
produtoras de manufaturas, o que, porém, não 
impediu a instalação e o desenvolvimento, ainda no 
período colonial, de um forte e competitivo setor 
fabril, sobretudo no Rio de Janeiro 

 
89 - (UFPE/2007)    

No Brasil, a economia colonial sustentou-se com a 
predominância da mão-de-obra escrava e a exportação 
de produtos para a Europa, conforme os princípios 
mercantilistas da época. Nesse contexto, a presença dos 
escravos:  
00. influenciou na construção de hábitos culturais que 

perduram até hoje na sociedade brasileira.  
01. foi economicamente importante, não tendo, 

contudo, provocado repercussões significativas 
para a formação da religiosidade popular.  

02. contribuiu para a consolidação de preconceitos 
sociais e de discriminações políticas.  

03. trouxe a possibilidade de trocas culturais 
significativas para a constituição da sociedade 
brasileira.  

04. criou hierarquias sociais com repercussões nas 
relações de poder. 

 
90 - (UFRN/2007)    

No século XVII, os holandeses conquistaram o nordeste 
da América Portuguesa (Brasil) e imprimiram 
características próprias a essas áreas coloniais. O 
apogeu do governo holandês deu-se à época da 
administração do príncipe João Maurício de Nassau 
(1637-1644). 

Considerando-se o governo de Nassau e comparando-o 
com a colonização portuguesa, pode-se afirmar que 
a) a colonização holandesa aprovava a libertação dos 

negros, índios e mestiços; ao passo que a 
colonização portuguesa defendia a escravidão dos 
negros africanos e dos ameríndios. 

b) a colonização holandesa permitia a convivência 
entre protestantes, católicos e judeus; enquanto 
que a colonização portuguesa proibia a prática de 
qualquer outra religião que não fosse o catolicismo. 

c) os holandeses doavam terras de suas colônias para 
que os homens-bons construíssem os seus 
engenhos de açúcar; enquanto que a Coroa 
Portuguesa vendia terras aos senhores de 
engenhos. 

d) os holandeses desenvolviam a produção açucareira 
utilizando o engenho movido a vapor; ao passo que 
a Coroa Portuguesa expandia sua produção 
utilizando-se do engenho a tração animal. 

 
91 - (UFRR/2007)    

A exploração agrícola no litoral brasileiro teve início com 
a criação das capitanias hereditárias, cujo cultivo 
principal foi a cana-de-açúcar. Por volta de 1570, já 
existiam 60 engenhos no Brasil; até o final do século XVI, 
o número dobrou passando para 120; e, no século XVIII, 
quando existiam cerca de 230 engenhos ao longo da 
costa brasileira, o Brasil se tornou o maior produtor 
mundial de açúcar. A respeito dessa produção no Brasil 
colonial, marque o item CORRETO: 
a) praticada por grandes, médios e pequenos 

lavradores, permitiu a formação de uma sólida 
classe média rural. 

b) possibilitou o povoamento e ocupação de todo o 
território nacional, além de enriquecer grande 
parte da população. 

c) proporcionou ao Nordeste uma economia que 
tinha por base o latifúndio escravocrata e 
monocultor que atendia aos interesses do sistema 
colonial português. 

d) garantiu desde o início o enriquecimento da região 
Sudeste do Brasil e foi a base econômica de sua 
hegemonia na República. 

e) ao ocupar poucas pessoas em suas atividades, ela 
inibiu a importação de escravos, liberando capitais 
para atividades mais lucrativas. 

 
92 - (UNIOESTE PR/2007)    

No período colonial (séculos XVI a XVIII), o engenho 
açucareiro integrou a paisagem do Nordeste brasileiro. 
Sobre a produção açucareira no Brasil no período, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os colonos portugueses, no século XVI, detiveram o 

monopólio da produção de açúcar, o que permitiu 
ao senhor de engenho adquirir grande prestígio 
graças à sua riqueza e poder. 

b) No Brasil, foram usadas técnicas de produção já 
experimentadas pelos portugueses nas ilhas do 
Atlântico. 
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c) Durante a União Ibérica (158-1640), os portugueses 
se apropriaram das técnicas de produção do açúcar 
e desbancaram o monopólio holandês. 

d) Desenvolveu-se no Nordeste uma economia 
baseada no latifúndio monocultor e escravocrata 
que atendia aos interesses do antigo sistema 
colonial português. 

e) Algumas das funções no engenho eram exercidas 
por trabalhadores livres, mas a maior parte das 
tarefas era executada pelos escravos. 

 
93 - (UNIMONTES MG/2007)    

Cite 2 (dois) fatores que explicam o êxito dos 
“brasileiros” e portugueses na expulsão dos holandeses 
do Brasil, em 1654. 

 
94 - (ESPM/2007)    

Numa economia como a brasileira – particularmente em 
sua primeira fase – é preciso distinguir dois setores bem 
diferentes da produção. O primeiro é dos grandes 
produtos de exportação, o outro é das atividades 
acessórias cujo fim é manter em funcionamento aquela 
economia de exportação. São sobretudo as que se 
destinam a fornecer os meios de subsistência à 
população empregada nesta última. 

(Caio Prado Jr. História Econômica do Brasil) 
 

Assinale a alternativa que traga, respectivamente, um 
produto de exportação e uma atividade acessória ou de 
subsistência praticadas no Brasil colonial: 
a) Açúcar e borracha. 
b) Açúcar e mandioca. 
c) Açúcar e soja. 
d) Café e borracha. 
e) Café e soja. 

 
95 - (FFFCMPA RS/2007)    

“A safra começara. Era um período de intensa atividade, 
de idas e vindas: escravos partiam para os canaviais, 
carros de boi rangendo sob o peso da cana cortada 

dirigiamse para a moenda, barcos chegavam ao posto 
carregados de cana ou lenha dos engenhos ribeirinhos 
ou do litoral da baía, caldeiras ferviam sobre o fogo 

aceso dia e noite, escravos revezavamse em turnos na 
moenda e na casa de purgar, lavradores de cana 
apareciam para contratar o beneficiamento de sua 
produção. E, acompanhando tudo isso o constante ruído 
da moenda a extrair da cana o líquido que custava tanto 
suor e sofrimento e que se cristalizaria não só na doçura 
do açúcar, mas também em riqueza e poder”. 

(Stuart Schwartz. Segredos internos: engenhos e escravos 
na sociedade colonial. São Paulo:  

Companhia das letras, 1988, p.96). 
 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a 
economia e a sociedade colonial brasileira, assinale a 
alternativa correta. 
a) O açúcar produzido na colônia era comercializado 

livremente pelos senhores de engenho, fato que 

lhes garantia maior poder de barganha junto aos 
mercados internacionais. 

b) A utilização em larga escala do trabalho escravo na 
produção do açúcar possibilitou aos senhores de 
engenho o acúmulo de imensas fortunas, poder 
político e prestígio social. 

c) A produção e fabrico do açúcar era uma atividade 
simples e não exigia qualquer tipo de mão-de-obra 
especializada. 

d) Devido a sua pouca aptidão para o trabalho, a mão-
de-obra indígena não foi utilizada nos engenhos de 
açúcar. 

e) A cana de açúcar era produzida por pequenos 
proprietários e a maior parte de sua produção era 
destinada ao mercado interno. 

 
96 - (PUC MG/2007)    

O padre jesuíta Antonil (João Antônio Andreoni), autor 
do livro Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e 
Minas, publicado em Lisboa (1710), afirma com 
severidade os problemas colocados pelo deslocamento 
do eixo produtivo colonial do nordeste para o sudeste. 
Em sua crítica, menciona os danos causados pela 
descoberta do ouro nas Minas Gerais e os 
desdobramentos políticos desse processo. 
Sobre esse deslocamento da área de produção 
açucareira para a mineração, assinale a afirmativa 
CORRETA. 
a) A economia do açúcar, mesmo após a descoberta 

do ouro, continuou a ser a principal receita 
brasileira no final do século XVIII, já que garantia a 
economia exportadora. 

b) A mineração, pelo seu valor agregado, possibilitou 
o financiamento de parte da produção do açúcar 
nordestino, encalhado pela concorrência comercial 
do açúcar das Antilhas. 

c) Diamantes, ouro e pedras, através do sucesso da 
economia mineradora, se tornaram os principais 
produtos das exportações brasileiras durante os 
séculos XVII e XVIII. 

d) A população escrava da região das minas era 
procedente do estoque de escravos do nordeste, 
visto que a diminuição da produção açucareira 
elevou o preço do cativo. 

 
97 - (UEPG PR/2008)    

"No que exatamente consistiam os engenhos? Em algo 
mais que as gigantescas rodas, movidas a água ou a 
tração animal, com que são representadas nas gravuras 
dos viajantes. [...] Quem plantava, colhia, botava a cana 
para moer, acondicionava e transportava o açúcar até o 
mar? O escravo: primeiramente o indígena e depois o 
africano."  

(Texto extraído da obra O livro de ouro da História do 
Brasil, de Venâncio Priore)  

 
A respeito do assunto tratado neste texto, assinale o 
que for correto.  
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01. A empresa do açúcar não envolvia apenas senhores 
e escravos; abrigava também um grupo 
diversificado de trabalhadores especializados e 
agregados, que orbitavam em suas franjas, 
prestando serviços ao senhor de terras: mestres de 
açúcar, purgadores, caixeiros, calafates, 
caldeireiros, carpinteiros, pedreiros e barqueiros, 
entre outros.  

02. A escravidão de negros em associação com 
engenhos de açúcar já era comum desde o século 
XV, no sul de Portugal, e posteriormente, nas ilhas 
do norte da África. Ela intensificou-se ao longo dos 
séculos XVI e XVII, com o tráfico para o Brasil.  

04. A mortalidade indígena ligada ao trabalho forçado 
e a fuga de tribos inteiras para o interior acabaram 
por inviabilizar o trabalho cativo dos índios.  

08. Os escravos se distinguiam em "boçais", recém-
chegados da África, e "ladinos", africanos já 
aculturados que entendiam o português. Além 
desses dois grupos de estrangeiros, havia o dos 
"crioulos", nascidos no Brasil.  

 
98 - (UFJF MG/2007)    

Leia atentamente o trecho abaixo e, com base nele e em 
seus conhecimentos, responda ao que se pede.  

 
“Se pensarmos na história do Brasil (...) veremos que 
nenhum produto, ou atividade desaparece. Às vezes 
nem mesmo decai, (...). Na verdade, o que aconteceu 
[no caso do açúcar] deve ser explicado por fatores que 
dizem respeito às condições do mercado consumidor 
mundial, ao nível técnico da produção, à 
competitividade do produto...”  

(LINHARES, M. Y. L. História da agricultura brasileira.)  
a) Cite e analise dois fatores que levaram à chamada 

“crise do açúcar”, em meados do século XVII.  
I. 
II. 
b) É correto dizer que existiu um “ciclo do açúcar” no 

Brasil ? Justifique sua resposta.  
 
99 - (UFMS/2007)    

Leia com atenção o texto abaixo. 
Do ponto de vista de sua organização, a expedição 
bandeirante era comandada por um chefe, também 
chamado cabo-de-tropa, que encerrava em suas mão 
poderes absolutos sobre os subordinados. Além do 
chefe, as bandeiras mais numerosas possuíam os cargos 
de alferes-mor, de ronda-mor, de repartidor 
(responsável pela partilha dos índios apresados), de 
escrivão do arraial e de capelão. O preenchimento 
desses cargos era definido pela participação do 
sertanista na expedição, pela quantidade de homens 
sob seu comando, ou pelo volume de seu aviamento. De 
todo modo, o principal elemento definidor de poder no 
Planalto de Piratininga era o número de índios flecheiros 
que um homem conseguia colocar sob seu serviço. A 
posse desses índios poderia significar tanto o sucesso 
das expedições pelo sertão, quanto o fato de seu 

proprietário ser um bandeirante experiente, homem de 
prestígio e poder. Vale ressaltar que a bandeira de caça 
ao índio imprimiu características próprias à sociedade 
do Planalto de Piratininga, entre as quais pode ser 
salientada uma divisão do trabalho peculiar, a partir da 
qual o relacionamento entre senhor e escravo ocorria 
de forma direta, sem a necessidade de feitores, com 
senhores trabalhando com seus agregados e escravos, 
uma vez que o trabalho era a bandeira. Paralelamente, 
nessa sociedade a mulher branca desempenhava função 
importante no processo produtivo, haja vista que eram 
as responsáveis pela administração da casa enquanto os 
homens estavam em marcha. 

(Adaptado de VOLPATO, Luiza Rios Ricci - Entradas e 
Bandeiras.  

São Paulo: Global, 1986, p. 43, 62 e 63). 
 

Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o 
assunto, assinale a(s) proposição(ões) correta(s). 
01. Um dos aspectos importantes do movimento 

bandeirista reside no fato de que, em busca de 
índios, os paulistas expulsaram as missões jesuíticas 
das regiões correspondentes aos territórios dos 
atuais Estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contribuindo 
para o despovoamento de áreas que, 
posteriormente, Portugal reclamaria como suas. 

02. "Entradas" e "bandeiras" eram sinônimos para 
exatamente o mesmo fenômeno social, que se 
constituiu numa saída para que as camadas mais 
pobres da vila de São Vicente se enriquecessem 
através da prospecção de metais preciosos e do 
trabalho indígena. 

04. As “bandeiras” eram expedições militares 
oficialmente promovidas e financiadas pela Coroa 
portuguesa, visando o cumprimento dos objetivos 
políticos metropolitanos de expandir o território, 
de povoar as áreas interioranas da colônia e de 
apresentar o cristianismo como base da igualdade 
racial entre índios e brancos. 

08. As "bandeiras" eram movimentos expedicionários 
de penetração pelo sertão, que podiam ser de 
"preação" (caça ao índio), "prospecção" (busca de 
ouro e pedras preciosas) e de "contrato" 
(destruição de quilombos e tribos indígenas hostis). 

16. No tocante à sua forma de organização, as 
“bandeiras” evidenciavam aspectos importantes da 
sociedade patriarcal colonial, bem como sua 
mestiçagem e a variedade de posturas sociais nessa 
fase da colonização do Brasil. 

 
100 - (UFPEL RS/2007)    

“(...) da amizade dos índios depende em parte o sossego 
e a conservação da colônia do Brasil e que se tendo isto 
em vista deve-se-lhe permitir conservar a sua natural 
liberdade, mesmo aos que no tempo do rei de Espanha 
caíram ou por qualquer meio foram constrangidos à 
escravidão, como eu próprio fiz libertando alguns. 
Devem-se dar ordens, também, para que não sejam 
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ultrajados pelos seus ‘capitães’, ou alugados a dinheiro 
ou obrigados contra sua vontade a trabalhar nos 
engenhos; ao contrário deve-se permitir a cada um viver 
do modo que entender e trabalhar onde quiser, como 
os da nossa nação (...).” 

 
Fragmento do relatório de Maurício de Nassau aos 
diretores da Companhia das Índias Ocidentais, em 1644. 
O documento demonstra que, durante 
a) a Insurreição Pernambucana, a Companhia das 

Índias Ocidentais era contrária a qualquer trabalho 
escravo na produção açucareira. 

b) a União Ibérica, os holandeses proibiram o tráfico 
de escravos para o Brasil e promoveram a liberdade 
aos indígenas. 

c) o período Colonial, a escravização indígena foi 
inexistente, devido aos interesses estratégicos e 
comerciais dos europeus. 

d) as ocupações francesas, no nordeste do Brasil, 
ocorreram transformações nas relações dos 
europeus com as populações nativas, no que se 
refere ao trabalho cativo. 

e) a ocupação holandesa, no nordeste brasileiro, foi 
combatida a escravização indígena promovida 
pelos ibéricos. 

f) I.R. 
 
101 - (ESCS DF/2008)    

“Homens de fortuna feita em açúcar e negros devem ter 
sido todos aqueles ‘moradores ricos de fazenda de raiz’ 
de que nos fala Gabriel Soares: os mais de cem 
moradores da Bahia do século XVI que tinham cada ano 
de mil cruzados até cinco mil de renda (...). Vida 
opulenta e até espaventosa, a daqueles colonos 
portugueses que, dispondo de capitais para se 
estabeleceram com engenhos, conseguiram prosperar 
no Brasil, logo nos primeiros tempos à custa do açúcar e 
do negro” 

(Freyre, Gilberto. Casa Grande e Senzala). 
 

Sobre a vida social na América Portuguesa, é possível 
afirmar que: 
I. A sociedade colonial se organizava a partir da 

divisão entre homens livres e escravos destituídos 
de direitos. 

II. As hierarquias sociais eram determinadas por 
critérios como a origem familiar, a ocupação e a 
religião. 

III. À Igreja Católica cabia o papel de zelar pela “boa 
conduta” dos súditos do Rei, daí a política de 
estímulo ao casamento e o combate ao 
concubinato. 

IV. Ao criar as escolas de ler e escrever, os seminários 
e os colégios, a Igreja Católica teve um papel central 
na formação intelectual e cultural das elites 
coloniais. 

 
As afirmativas corretas são: 
a) I, II e III, apenas; 

b) I, II e IV, apenas; 
c) I, III e IV, apenas; 
d) II, III e IV, apenas; 
e) I, II ,III e IV. 

 
102 - (PUC RJ/2008)    

“Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia 
em cada semana para plantarem para si, mandando 
algumas vezes com eles o feitor para que não se 
descuidem. 
E isto serve para que não padeçam fome, nem cerquem 
cada dia a casa de seu senhor pedindo-lhes a ração de 
farinha. Porém não lhes dar farinha nem dia para a 
plantarem, e querer que sirvam de sol a sol no partido, 
de dia e de noite com pouco descanso no engenho, 
como se admitirá no Tribunal de Deus sem castigo?” 
Antonil. Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e 

minas. 1711. 
 

A partir da citação acima e de seus conhecimentos sobre 
a sociedade colonial da América Portuguesa, examine as 
afirmativas abaixo. 
I. Na sociedade colonial, o prestígio social residia em 

ser senhor de terras e de homens, e a possibilidade 
de riqueza vinha da atividade comercial. 

II. Os senhores de engenho permitiam que alguns de 
seus escravos possuíssem uma lavoura de 
subsistência, inclusive com direito à venda de 
excedentes. 

III. Apesar da violência que marcava o cotidiano dos 
engenhos, os escravos conseguiram, em certa 
medida, criar e recriar laços culturais próprios, 
vários deles herdados de suas raízes africanas. 

IV. Diante do risco de punições pelos senhores – surras, 
aprisionamento com correntes de ferro, aumento 
do trabalho, etc. – as tentativas de fugas escravas 
diminuíram ao longo do período colonial. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
103 - (UECE/2008)    

Assinale a alternativa em que todos os espaços (hoje, 
estados) sofreram ofensivas holandesas, no Brasil 
Colonial. 
a) Maranhão, Ceará e Pernambuco. 
b) Ceará, Pernambuco e Amazonas. 
c) Ceará, Mato Grosso e Goiás. 
d) Piauí, Pernambuco e Mato Grosso. 

 
104 - (UEL PR/2008)    

Leia atentamente o texto do século XVIII: 
“É reparo singular dos que contemplam as cousas 
naturais ver que as que são de maior proveito ao gênero 
humano não se reduzem à perfeição sem passarem 
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primeiro por notáveis apertos [...] o vemos na fábrica de 
açúcar, o qual, desde o primeiro instante de se plantar, 
até chegar às mesas e passar entre os dentes a sepultar-
se no estômago dos que o comem, leva uma vida cheia 
de tais e tantos martírios que os que inventaram os 
tiranos lhes não ganham vantagem. [...] E, ainda assim, 
sempre doce e vencedor de amarguras, vai dar gosto ao 
paladar dos seus inimigos nos banquetes, saúde nas 
mezinhas aos enfermos e grandes lucros aos senhores 
de engenho e aos lavradores que o perseguiram e aos 
mercadores que o compraram e o levaram degredado 
nos portos e muito maiores emolumentos à Fazenda 
Real nas alfândegas.” 
(ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo: 

Itatiaia/ 
EDUSP, 1982. p. 143-5.) 

 
Considere as afirmativas a seguir: 
I. O texto descreve o empreendimento colonial nas 

Américas, destacando os maus tratos pelos quais 
passam os trabalhadores no cultivo do açúcar, 
emespecial no Brasil e nas Antilhas. 

II. É possível caracterizar a produção açucareira como 
um dos primeiros empreendimentos fabris no 
Brasil, dada a complexidade do processo que vai do 
plantio da cana até o produto final. 

III. A prosa colonial, na pena de Antonil, pode ser 
caracterizada como barroca na medida em que se 
interessa pelos lucros do empreendimento 
econômico, no caso do comércio do açúcar. 

IV. O fetichismo da mercadoria ocupa o primeiro plano 
do discurso, revelando a mentalidade mercantil do 
autor que se interessa pela produção e 
comercialização do açúcar. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 

 
105 - (UFPE/2008)    

A expansão marítima colonial européia provocou 
disputas econômicas e políticas entre nações daquele 
continente. Dentre essas disputas, destaca-se a luta 
entre Portugal e Holanda, que: 
00. resultou na ocupação, sem dificuldades, pelos 

holandeses, de territórios de várias regiões do 
Brasil, durante todo o século XVII. 

01. apesar de tudo, não provocou ruptura nas relações 
diplomáticas entre essas duas nações.  

02. fez os holandeses limitarem suas ações militares às 
capitanias de Pernambuco e da Bahia. 

03. resultou em êxito na primeira ocupação militar dos 
holandeses na Bahia, onde conseguiram grandes 
lucros. 

04. provocou prejuízos aos portugueses, com os 
ataques dos holandeses ao Brasil, devido à disputa 
pelo mercado do açúcar. 

 
106 - (UFSC/2008)    

O costume de ver todo dia esta gente na sua degradação 
me habituava com a sua desgraça. Nunca,  menino,  tive 
pena deles.  Achava  muito natural que  vivessem  
dormindo em chiqueiros, comendo um nada, 
trabalhando como burros de carga. A minha 
compreensão da vida fazia-me ver nisto uma obra de 
Deus.  Eles nasceram assim porque Deus quisera, e 
porque Deus quisera nós éramos brancos e 
mandávamos neles. Mandávamos também nos bois, 
nos burros, nos matos. 
REGO, José Lins do. Menino de engenho. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 2005. p. 116. 
 

Com base no texto acima, é CORRETO afirmar que: 
01. a condição de subalternidade foi considerada algo 

“natural” no Brasil, em certas ocasiões. O uso de 
escravos africanos como mão-de-obra, do século 
XVI até meados do XIX, é um exemplo. 

02. a sociedade brasileira era essencialmente agrícola 
no início do século XX. Predominavam as grandes 
fazendas onde os trabalhadores recebiam  
pequenos  salários  e viviam em contínua 
dependência de seus patrões, conhecidos como 
coronéis. 

04. o coronelismo ou clientelismo era uma prática 
política que visava a obter clientes fiéis aos 
estabelecimentos comerciais gerenciados pelos 
coronéis nas capitais brasileiras. 

08. a política brasileira no início do século XX, período 
conhecido como Primeira República ou República 
do Café-com-Leite, rompeu com o coronelismo 
existente no século anterior. 

16. os engenhos de cana-de-açúcar foram importantes 
para o desenvolvimento econômico do norte 
brasileiro, empregando  principalmente  a  mão-de-
obra  assalariada de imigrantes europeus que para 
lá se dirigiram em meados do século XVIII. 

32. a grande propriedade açucareira foi um dos 
elementos que favoreceram a concentração de 
poder e riqueza nas mãos do senhor de engenho. 

 
107 - (UFSCAR SP/2008)    

A gravura ilustra diferentes fases da produção do açúcar 
no Brasil colonial. 
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(Autoria não identificada. Açúcar do Brasil, 1700-1710.) 

 
a) Identifique essas fases. 
b) Escreva sobre o papel exercido pela produção 

açucareira na organização econômica e social da 
Colônia. 

 
108 - (UFSCAR SP/2008)    

A forte e atual presença de usos e costumes dos iorubás 
na Bahia deve-se 
a) à sua chegada no último ciclo do tráfico dos 

escravos na região, no fim do século XVI e início do 
XVII. 

b) à vitória dos portugueses sobre os holandeses no 
Golfo da Guiné, de onde vieram para o Brasil 
numerosos escravos embarcados no forte São Jorge 
da Mina. 

c) ao controle pelos portugueses da costa do Congo, 
onde obtinham um grande número de escravos, 
trocados por barras de ferro. 

d) à presença numerosa desse povo em Angola, onde 
era realizado o comércio entre a África e a Bahia, 
envolvendo escravos e o tabaco. 

e) à resistência cultural desses descendentes de 
escravos oriundos de classe social elevada e de 
sacerdotes firmemente ligados aos preceitos 
religiosos africanos. 

 
109 - (UNIMONTES MG/2008)    

Assinale a alternativa que apresenta elementos que 
favoreceram, respectivamente, a ocupação holandesa 
em 1630, em Pernambuco, e sua expulsão em 1654. 
a) Os interesses econômicos holandeses em explorar 

a região mineradora e as ameaças que tal projeto 
representou para os interesses espanhóis. 

b) A necessidade de recuperar os capitais aqui 
investidos, ameaçados pela União Ibérica, e o 
endividamento da elite local junto à Cia. das Índias. 

c) O fracasso dos investimentos na produção 
açucareira antilhana e o envolvimento holandês, 
por motivos religiosos, na Guerra dos Sete Anos. 

d) O interesse em consolidar o monopólio do tráfico 
negreiro para o Atlântico Sul e as pressões inglesas 
após o Bill Aberdeen. 

 
110 - (USS RJ/2007)    

Durante o período colonial brasileiro, duas atividades 
econômicas foram particularmente significativas: a 
açucareira e a mineradora. Estabelecendo uma 
comparação entre estas duas atividades, pode-se 
afirmar que: 
I. as duas implicaram intensa ocupação do solo e 

predominaram em regiões litorâneas; 
II. enquanto a atividade açucareira possibilitou a 

acumulação de capital exclusivamente brasileiro, 
todo o lucro da mineração era alocado para cofres 
portugueses; 

III. enquanto na atividade açucareira predominavam o 
latifúndio e a ruralização, a mineração possibilitou 
a urbanização e a formação de um mercado 
interno; 

IV. uma estrutura social rigidamente hierarquizada 
caracterizou a região açucareira, enquanto, na área 
mineradora, o aparecimento de novos grupos 
sociais permitiu uma incipiente mobilidade social. 

 
Estão corretas, apenas, as afirmativas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) III e IV 

 
111 - (UFRN/2008)    

Entre 1630 e 1654, parte do atual Nordeste brasileiro foi 
dominada pelos holandeses. Explique a razão que levou 
os holandeses a conquistarem os domínios portugueses 
na América nesse período. 

 
112 - (FGV/2008)    

Durante a ocupação holandesa no Nordeste, os 
escabinos portugueses do Recife enviaram carta (de 
14/09/1642) aos Estados Gerais da Holanda, em que 
afirmavam: 
“(...) não sabemos encarecer a Vossas Serenidades com 
palavras o muito que sentiremos com sua partida e 
deixada à parte a nossa conveniência, afirmamos a 
Vossas Serenidades pela experiência e notícia que 
temos desta terra do Brasil, da natureza e inclinações 
dos moradores, das necessidades e circunstâncias do 
governo que aqui se requer, e da disposição(...) 
entendimento e afabilidade e mais partes do dito 
Senhor no governar, que se ele se ausenta deste Estado, 
muito em breve se há de tornar a aniquilar tudo o que 
com sua presença floresceu e se alcançou.” 
A carta revela: 
a) a hostilidade surda dos portugueses aos 

holandeses. 
b) o apoio sutil dos portugueses aos holandeses. 
c) a fragilidade do domínio holandês no Nordeste. 
d) a antipatia da população em geral ao governo 

holandês. 
e) a popularidade da administração de Maurício de 

Nassau. 
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113 - (UECE/2008)    
“Em 1590, a colônia brasileira já contava com 150 
engenhos espalhados pelas capitanias de Pernambuco, 
Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. As duas primeiras, 
no entanto, correspondiam a 80% do total”. 

Fonte: LOPEZ, Adriana. Açúcar: esse doce objeto  
de desejo. Revista História Viva: Temas Brasileiros.  

São Paulo: Duetto Editorial, 2007, pp.20-23. 
 

Dentre os incentivos fiscais e privilégios oferecidos pela 
Coroa aos produtores de cana, podemos, corretamente, 
citar: 
a) Isenção de impostos para engenhos recém–

construídos e benefícios tributários sobre o açúcar. 
b) Isenção de impostos vitalícios, ou seja, enquanto o 

proprietário fosse vivo não pagaria nenhum tipo de 
imposto. 

c) Redução de pagamento de taxas na importação de 
mão de obra africana apenas para as capitanias do 
Nordeste, em virtude de sua alta produtividade. 

d) Mão de obra para os engenhos recém–construídos 
e situados em Manaus e Belém, providenciada, 
gratuitamente, pela Coroa Portuguesa. 

 
114 - (UEMG/2008)    

Leia, a seguir, dois trechos selecionados sobre o período 
colonial brasileiro: 
Trecho 1 
“Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, 
queima-se e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que pode 
servir de embaraço, e logo abre-se em regos, altos 
palmo e meio e largos dois, com seu camalhão no meio, 
para que nascendo, a cana não se abafe; e nestes regos 
ou se plantam os olhos em pé, ou se deitam as canas em 
pedaços, três ou quatro palmos compridos; e se for cana 
pequena, deita-se também inteira, uma junto à outra, 
ponta com pé: cobre-se com a terra moderadamente.” 

(ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil. 
 Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia. Editora da  

Universidade de São Paulo, 1982, p.12) 
 

Trecho 2 
“Os escravos são os pés e as mãos do senhor e esta 
figura redutora lhes tira a integridade de atores. São 
construções verbais passivas e impessoais para 
descrever o plantio da cana: a terra roça-se (quem a 
roça?), queima-se (quem o faz?), alimpa-se (quem?). (...) 
Dirá a gramática tradicional que em todos estes casos o 
sujeito é a terra ou a cana; e aqui a razão formal do 
gramático coincide com o economista da era mercantil.” 

(BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo:  
Cia das Letras, 1992, p. 165-6) 

 
Os trechos selecionados apresentam um paradoxo 
entre capital e trabalho que é constitutivo das relações 
econômicas capitalistas do tipo mercantilistas. 
Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE a 
contradição percebida no século XVII por Alfredo Bosi 
em sua crítica ao trecho de Antonil. 

a) A cana-de-açúcar ganha estatuto de sujeito, 
enquanto que o escravo é mercantilizado, 
transformando-se em objeto-engrenagem do 
processo produtivo. 

b) O escravo é considerado sujeito ativo e, portanto, 
determinante na economia, enquanto a cana-de-
açucar ganha tratamento técnico e especializado, 
com base na cultura da época. 

c) Os economistas da era mercantil contabilizavam os 
escravos como um plantel associado à produção, 
racionalizados juntamente com a cana-de-açúcar 
em sua relação de custos. 

d) O desenvolvimento de superávits na balança 
comercial dependia essencialmente do lucro obtido 
na negociação do açúcar nos mercados europeus, 
descontando-se os custos com a mão-de-obra 
africana. 

 
115 - (UFMG/2008)    

século XVII: 
“Pouco tempo depois do desembarque [na Bahia], fui 
recomendado pelo Capitão a um homem muito 
honrado, semelhante ao mesmo capitão, que tinha o 
que vulgarmente se chama um Engenho, isto é, uma 
plantação e uma manufatura de açúcar. Vivi alguns 
tempos em sua casa e por este meio me instrui no modo 
de plantar e fazer o açúcar. Ora, vendo que 
comodamente viviam estes cultivadores e com rapidez 
se enriqueciam, resolvi-me a estabelecer-me e a ser 
cultivador como os outros, se fosse possível obter 
licença; bem entendido que procuraria o meio de me 
fazer vir à mão o dinheiro, que tinha deixado em 
Londres [...] [Importei da Inglaterra] panos, sedas, meias 
e outras coisas extraordinariamente estimadas e 
procuradas neste país [e...] achei o segredo de as vender 
por alto preço, de sorte que posso dizer que, depois de 
sua venda, ajuntei mais de quatro vezes o valor da 
minha carregação [...] o ano seguinte tive toda a sorte 
de vantagens na minha plantação; colhi na minha 
própria terra cinqüenta rolos de tabaco [que] estavam 
bem acondicionados e prontos para quando a frota 
voltasse para Lisboa.” 

DEFOE, Daniel. Vida, e aventuras admiráveis de Robinson  
Crusoé, que contem a sua tornada à sua Ilha, as suas 

 novas viagens, e as suas reflexões. Lisboa:  
Impressão de Aucobia, 1815.  

v. 1, p. 68-69 e 74. (Adaptado) 
 

A partir dessa leitura e considerando outros 
conhecimentos sobre o assunto, 
1. IDENTIFIQUE duas atividades econômicas de 

caráter distinto desenvolvidas por Robinson Crusoé 
na Bahia. 
Atividade econômica 1 
Atividade econômica 2 
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2. RELACIONE as atividades indicadas no item 1 desta 
questão à política colonizadora das potências 
européias para a América na Época Moderna. 

 
116 - (UFMS/2008)    

Esse produto tão caro ao mundo contemporâneo, o 
açúcar, foi fundamental para o desenvolvimento da 
América portuguesa, a partir do século XVI. É nesse 
período que ele começa a se transformar, de especiaria 
cara e rara, num bem de consumo cada vez mais 
presente e requisitado no mundo. Esse processo foi tão 
importante que o engenho, como unidade produtiva do 
açúcar, é considerado o grande modelo da análise da 
colonização do Brasil. Dos engenhos saíam os açúcares 
mascavos e semirefinados, [...] e as aguardentes de cana 
– a nossa famosa cachaça. A produção e a 
comercialização desses produtos foram vitais tanto para 
consolidar o império mercantil português no Atlântico, 
quanto para a expansão colonial e a formação de grupos 
de poder e prestígio na colônia Mais ainda, sua unidade 
produtiva – latifundiária, exportadora e escravista – 
formou a base da economia e da sociedade colonial 
brasileira [...] cujos ecos ainda ressoam na sociedade 
brasileira contemporânea. 

(MOURA, Ana Maria da Silva- “Doce, amargo açúcar. 
Revista Nossa História, 

ano 3, nº 29, março de 2006, pp. 64 e 68). 
 

A cana-de-açúcar tornou-se um dos produtos de maior 
destaque no agronegócio nacional. O Brasil é o maior 
produtor mundial e o mais importante produtor de 
açúcar e álcool. Em dez anos, as exportações de açúcar 
aumentaram duas vezes e meia, atingindo 4 bilhões de 
dólares em 2005. A produção brasileira de cana-de-
açúcar na safra 2006/2007 é estimada em 469,8 bilhões 
de toneladas, alta de 8,9% em relação à safra anterior. 
Os principais estados produtores são São Paulo, Paraná, 
Minas Gerais e Alagoas. A produção de açúcar deve 
crescer 10% em relação à última safra. No caso do 
álcool, cuja produção aumentou 16% em dez anos, o 
momento mundial é propício. Com a aceleração da 
busca por combustíveis que substituam o petróleo, o 
uso do álcool cresce especialmente impulsionado pelo 
desenvolvimento de motores multicombustíveis. Hoje o 
país tem cerca de 300 usinas sucroalcooleiras e outras 
90 estão em fase de projeto ou construção. 

(Almanaque Abril Atualidades Vestibular, nº 5, 1º semestre 
de 2007, p. 101). 

 
Com base nas informações contidas nos textos acima e 
nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Do mesmo modo que, a partir do século XVI, a 

expansão da área agrícola atingiu a Mata Atlântica, 
tida como um obstáculo ao plantio da cana-de-
açúcar, o crescimento do agronegócio de açúcar e 
álcool de cana tem, nos últimos anos, buscado 
novas áreas de plantio ao longo do Cerrado e da 
região Amazônica, transformando-se numa das 

principais causas de desmatamento e queimadas 
do que restam das matas virgens brasileiras. 

b) Se a lavoura canavieira deu o tom da colonização e 
das relações entre os colonos e as populações 
nativas, alterando profundamente suas 
organizações de trabalho, formas de ocupação de 
espaço e possibilidades de sobrevivência, a atual 
expansão do agronegócio sucroalcooleiro, baseada 
na grande propriedade monocultora altamente 
mecanizada, tem pressionado o êxodo rural, causa 
do inchaço das periferias das grandes cidades, de 
tensões e conflitos rurais e urbanos. 

c) Em relação ao que se verificou durante todo o 
período colonial, um dos fatores mais importantes 
da atual expansão da área de plantio da cana-de-
açúcar no Brasil reside na completa mudança da 
estrutura social e econômica do campo brasileiro, 
caracterizada pelo aumento quantitativo e 
qualitativo da pequena propriedade rural e pela 
intensa utilização de mão-de-obra altamente 
qualificada e bem remunerada. 

d) Entre os problemas a serem enfrentados pelo Brasil 
no atual processo de expansão das áreas plantadas 
com cana-de-açúcar, está o da expansão da 
monocultura, desvantajosa sob vários aspectos, 
entre eles o econômico, uma vez que a queda do 
preço do produto pode ameaçar toda a cadeia 
produtiva regional, além de colocar em risco, a 
exemplo do que ocorreu em Pernambuco e na 
Bahia durante os séculos XVII e XVIII, a própria 
produção de alimentos. 

e) Embora gere riquezas ao país, a atual fase de 
expansão do agronegócio de açúcar e álcool 
mantém problemas ainda não resolvidos no campo 
brasileiro, como a concentração de renda e de 
terras nas mãos de poucos, além de precárias 
condições de trabalho caracterizadas por 
exaustivas jornadas mal remuneradas e pela 
presença de trabalho escravo. 

 
117 - (IBMEC SP/2008)    

“A atividade colonizadora dos povos europeus na época 
moderna, inaugurada com a ocupação e utilização das 
ilhas atlânticas, e logo desenvolvida em larga escala com 
o povoamento e valorização econômica da América, 
distingue-se da empresa de exploração comercial, a qual 
desde o século XV os portugueses já vinham realizando, 
nos numerosos entrepostos do litoral atlântico-africano 
e no mundo indiano.” 

(NOVAIS, Fernando A. Brasil em Perspectiva) 
 

A formação de toda a estrutura do Brasil colonial esteve 
condicionada aos interesses ligados à expansão 
comercial e colonial européia na época moderna. A 
respeito do funcionamento do Antigo Sistema Colonial 
e do posicionamento do Brasil nesse contexto, é correto 
afirmar que 
a) o sistema de colonização empreendido pelos 

Estados europeus retardou o processo de 
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fortalecimento político-econômico das potências, 
por ter desviado recursos internos para 
desenvolver a exploração ultramarina. 

b) os interesses da alta nobreza e da burguesia 
portuguesa não entraram em choque no quadro da 
expansão ultramarina, pois ambas defendiam o 
projeto de alargar os domínios da fé cristã nos 
novos territórios. 

c) no Brasil, como nos entrepostos africanos e 
asiáticos sob o domínio lusitano, a atividade 
econômica dos europeus abrangia, além da 
circulação de mercadorias, também o âmbito da 
produção. 

d) o funcionamento do antigo sistema colonial, parte 
integrante da expansão mercantil da Europa, era 
regulado pelos interesses da alta nobreza, 
fortalecida, no caso do Brasil, com a aquisição das 
melhores capitanias hereditárias. 

e) o monopólio do comércio das colônias pela 
metrópole era vital para o sistema colonial, e a 
preservação desse privilégio foi seguida de medidas 
para resguardar as áreas coloniais da cobiça por 
parte das demais nações européias. 

 
118 - (UESPI/2008)    

Ocupar as terras era fundamental para garantia dos 
domínios portugueses depois do descobrimento do 
Brasil. Por exemplo, a expedição de Martim Afonso de 
Souza: 
a) fundou a rica capitania de Pernambuco. 
b) introduziu a lavoura da cana-de-açúcar. 
c) facilitou a ocupação da região amazônica. 
d) distribuiu sesmarias onde hoje se encontra o Piauí. 
e) lançou o cultivo do algodão na região sudeste. 

 
119 - (UFU MG/2007)    

Após a leitura do trecho a seguir, faça o que se pede. 
A denominação .invasões. holandesas projeta, com 
anacronismo extremo, um sentimento nacional para o 
passado e inventa uma soberania brasileira herdeira de 
uma soberania portuguesa. Na prática mostra o que 
viemos a nos tornar, jamais o que éramos no século XVII. 

KARNAL, Leandro. O testamento de Adão. In: 
História Viva . Grandes Temas (Mar português). 

Edição especial temática, n. 14, 2006. p. 85. 
 

a) O que foram as chamadas .invasões. holandesas no 
contexto da América portuguesa do século XVII? 

b) Explique, “com suas palavras”, por que a 
denominação “invasões” holandesas é anacrônica. 

c) Se “invasões” é um termo que parece inadequado 
para fazer referência ao acontecimento histórico 
mencionado no texto, quais alternativas menos 
anacrônicas poderiam ser utilizadas para se referir 
ao mesmo episódio? (cite pelo menos duas) 

 
120 - (FEI  SP/2008)    

Podem ser apontados como motivos que levaram ao 
fracasso da ocupação holandesa no nordeste brasileiro 
no século XVII, exceto: 
 
a) o declínio dos preços do açúcar no mercado 

internacional. 
b) a substituição de Nassau no comando da colônia 

nordestina. 
c) a elevação dos juros dos empréstimos, o que levou 

muitos senhores de engenho à falência. 
d) a existência de um movimento de resistência à 

ocupação holandesa que ganhou força com a saída 
de Nassau. 

e) o boicote ao produto vindo da colônia holandesa 
por parte de Portugal e Espanha, grandes 
consumidores de açúcar. 

 
121 - (UFV MG/2008)    

Leia o texto abaixo: 
 
Brasil e Holanda: histórias em comum 
O governo do Brasil e o da Holanda assinaram em abril 
um “memorando de entendimento” que busca 
intensificar a cooperação educacional e técnico 
profissional entre os dois países. O objetivo é ressaltar e 
recuperar o patrimônio cultural comum das duas 
nações. Exemplos desse patrimônio estão localizados no 
estado de Pernambuco, invadido pelos holandeses no 
século XVII. 

(Revista História Viva. Ano V, n. 56, maio 2008, p. 14.) 
 

Com relação à presença holandesa no Brasil (1630-
1654), é INCORRETO afirmar: 
a) As proibições impostas aos holandeses pela União 

Ibérica foram um dos fatores responsáveis pela 
invasão destes ao Nordeste do Brasil. 

b) O principal governante do Brasil holandês foi o 
Conde Maurício de Nassau, que incentivou o 
restabelecimento da economia açucareira e a 
reforma urbanística da região. 

c) A expulsão dos holandeses foi conseguida após 
violentos conflitos ocorridos no episódio conhecido 
como Capão da Traição ou Guerra dos Cabanos. 

d) Com a expulsão dos holandeses, a economia 
açucareira passou a enfrentar a concorrência do 
açúcar antilhano, causando uma crise na economia 
colonial. 

 
122 - (UFMT/2009)     

Sobre a questão agrária e a cana-de-açúcar no Brasil, 
assinale a afirmativa correta. 

 
a) A Zona da Mata do Nordeste é uma faixa territorial 

historicamente marcada pelo domínio da 
monocultura canavieira, muitas vezes utilizando o 
emprego de mão-de-obra assalariada de baixa 
remuneração. 

b) A demanda crescente nos mercados interno e 
externo por combustíveis renováveis, 
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especialmente o álcool, atrai novos investimentos 
para o setor no Brasil, embora esse fato não 
signifique uma tendência concentradora do setor 
canavieiro. 

c) A possibilidade de aumento da área plantada de 
cana-de-açúcar devida ao crescimento da demanda 
por biocombustíveis foi neutralizada por pressões 
internacionais. 

d) Após sua expulsão de Pernambuco, os holandeses 
pilharam a produção açucareira nas Antilhas, 
marcando o início do apogeu da produção 
nordestina de açúcar. 

e) A criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, devido 
ao crescimento da indústria alcooleira, marcou o 
fim do controle pelo Estado da produção e 
distribuição do produto. 

 
123 - (UFRJ/2009)     

A tabela a seguir mostra algumas das conseqüências 
econômicas e sociais da introdução do plantio da cana-
de-açúcar em substituição ao de tabaco em Barbados 
(Caribe) no século XVII. 

 
* medida agrária adotada por alguns países 

(Adaptado de KLEIN, Herbert S. A escravidão africana 
(América Latina e Caribe).  

São Paulo: Brasiliense, 1987, pp. 64 e sgts) 
 
a) Relacionando as variáveis presentes na tabela, 

explique como o exemplo de Barbados ilustra as 
transformações fundiárias e sociais próprias da 
maior inserção das regiões escravistas americanas 
no mercado internacional na época colonial. 

b) Cite duas capitanias açucareiras da América 
Portuguesa que apresentavam características 
fundiárias e sociais semelhantes às de Barbados em 
fins do século XVII. 

 
124 - (UNICID SP/2009)     

Exportações do Brasil Colonial (em milhões de libras 
esterlinas) 

 

   

6,01,11800

8,11,21750

3,06,11700

1,06,31650

   OURO   AÇÚCAR    ANO    

 

(Isto É Brasil: 500 anos) 
 

A respeito das exportações brasileiras realizadas 
durante o período abordado pela tabela, é possível 
inferir que 

 

a) a cana-de-açúcar foi o principal produto de 
exportação da economia brasileira, ao longo do 
período colonial, mesmo durante a fase de apogeu 
da mineração. 

b) durante o século XVII, a cana-de-açúcar foi o 
principal produto de exportação da economia 
brasileira, contudo perdeu essa condição para o 
ouro durante o século XVIII. 

c) tanto a mineração quanto a cana-de-açúcar 
entraram em declínio, ao longo de todo o século 
XVIII, devido à atitude portuguesa de não realizar 
investimentos no Brasil. 

d) o ouro foi o principal produto de exportação da 
economia brasileira, ao longo de todo o período 
colonial, contudo seu apogeu ocorreu durante o 
século XVIII. 

e) a mineração do ouro foi a principal atividade 
econômica, durante todo o século XVII, sendo 
suplantada pela cana–de-açúcar na segunda 
metade do século XVIII. 

 
125 - (ESCS DF/2009)    

Leia o texto: 
 

“O Brasil constitui uma realidade profundamente 
específica: trata-se de uma economia criada 
praticamente em função do capitalismo em expansão. 
Ao contrário de certos países asiáticos ou africanos, nos 
quais a Europa utilizou para os seus fins as estruturas 
socioeconômicas existentes, o Brasil no seu conjunto é 
criado como complemento econômico.” 

(DOWBOR, Ladislau. A Formação do capitalismo  
dependente no Brasil. Lisboa, Prelo. 1977, pp. 57-59) 

 
O texto acima reafirma a idéia da formação do 
capitalismo periférico no Brasil em função da longa 
duração do processo de colonização do país 
(1500/1822). O modelo econômico imposto por 
Portugal ao Brasil durante o período colonial teve a 
seguinte característica: 

 
a) foi baseado no modelo agro-exportador com 

médias e pequenas propriedades; 
b) determinou o sistema escravista de produção, 

utilizando em larga escala a população indígena 
brasileira; 

c) atingiu o seu apogeu econômico com a montagem 
do modelo agro-exportador açucareiro e escravista 
entre os séculos XVI e XVII; 

d) permitiu o desenvolvimento interno do Brasil já que 
foi implementado um pacto colonial flexível; 

e) foi marcado pela exclusividade do capital português 
sobre a atividade açucareira no Brasil. 

 
126 - (UFC CE/2009)    

Ao contrário da América espanhola, a América 
portuguesa não apresentou, no princípio, abundância 
de metais preciosos. Na falta de riqueza mineral, foi o 
açúcar que, em termos econômicos, tornou viável os 
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primeiros passos da colonização. Sobre o contexto da 
produção de açúcar nos engenhos coloniais 
portugueses, no século XVI, assinale a alternativa 
correta. 

 
a) A existência de um solo ideal para o cultivo da cana-

de-açúcar fez com que as capitanias situadas nas 
atuais regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil 
experimentassem um maior desenvolvimento. 

b) A organização da produção açucareira no Brasil 
estava voltada para o atendimento da crescente e 
rentável demanda do mercado europeu, não 
atendida pelos engenhos da colônia portuguesa dos 
Açores. 

c) A autoridade do senhor de engenho se restringia 
aos limites de sua propriedade, estando fora dela 
submetida às leis e normas da Coroa portuguesa, 
defendidas na colônia por um forte aparato militar 
e judiciário. 

d) Os senhores de engenho, em comparação com os 
barões do café, tratavam seus escravos com menos 
violência, pois estes eram tidos como mercadorias 
de alto valor e de difícil reposição. 

e) O alto valor do açúcar no mercado internacional 
promoveu um grande acúmulo de riqueza na 
colônia, que logo superou, em volume, a economia 
da metrópole. 

 
127 - (UNESP SP/2009)    

Esta Capitania [do Rio de Janeiro] tem um rio muito 
largo e fermoso; divide-se dentro em muitas partes, e 
quantas terras estão ao longo dele se podem aproveitar, 
assim para roças de mantimentos como para cana-de-
açúcar e algodão (...) E por tempo hão de se fazer nelas 
grandes fazendas: e os que lá forem viver com esta 
esperança não se acharão enganados. 

(Pêro de Magalhães Gândavo. História da Província de 
Santa  

Cruz ou Tratado da Terra do Brasil, 1576.) 
 

O texto refere-se 
 

a) ao projeto da administração portuguesa de 
transferir a capital da Colônia de Salvador para o Rio 
de Janeiro. 

b) à incompetência da elite econômica e política da 
metrópole portuguesa, que desconhece as 
possibilidades de crescimento econômico da 
Colônia. 

c) ao perigo de fragmentação política da Colônia do 
Brasil, caso o território permaneça despovoado na 
sua faixa litorânea. 

d) à necessidade de ocupação econômica da Colônia, 
tendo em vista a ameaça representada pela 
Inglaterra e pela Espanha. 

e) ao vínculo entre o povoamento de regiões da 
Colônia do Brasil e as atividades econômicas de 
subsistência e de exportação. 

 

128 - (UNIOESTE PR/2009)    
A colônia brasileira, segundo PRADO JR., foi marcada 
pela organização das grandes propriedades açucareiras. 
“O seu elemento central é o 'engenho', isto é, a fábrica 
onde se reúnem as instalações para a manipulação da 
cana e o preparo do açúcar. O nome engenho estendeu-
se depois da fábrica para o conjunto da propriedade 
com suas terras e culturas: 'engenho' e 'propriedade' 
canavieira se tornaram sinônimos.”  

(PRADO JR., Caio. História Econômica. São Paulo: 
Brasiliense, 1976, p.37). 

 
Sobre essa organização, assinale a afirmação 
INCORRETA. 

 
a) O engenho é um estabelecimento complexo, 

compreendendo numerosas construções e 
aparelhos mecânicos como: a moenda, a caldeira, a 
casa de purgar, a casa-grande e a senzala. 

b) Entre o século XVI até meados do século XVII, a 
colônia brasileira foi a maior produtora mundial de 
açúcar; somente a partir de então começaram a 
aparecer os concorrentes da América Central e 
Antilhas. 

c) Nos engenhos estabelecidos na Bahia, os 
trabalhadores livres eram abundantes, exercendo 
várias funções nas atividades de produção. 

d) Antonil, em seu livro Cultura e opulência do Brasil, 
escrito em princípio do séc. XVII, fez uma minuciosa 
descrição dos engenhos de açúcar na Bahia, pondo 
em evidência que a autoridade dos senhores de 
engenho se impunha às comunidades vizinhas e a 
outros proprietários menores. 

e) Os lavradores livres, proprietários das terras que 
ocupavam, embora estivessem socialmente abaixo 
dos senhores de engenho, não eram pequenos 
produtores da categoria de camponeses, pois eram 
possuidores de escravos. 

 
129 - (UFTM MG/2009)    

Leia o trecho: 
 

Ao contrário da colonização portuguesa, que foi antes 
de tudo litorânea e tropical, a castelhana parece fugir 
deliberadamente da marinha preferindo as terras do 
interior e os planaltos. 

(Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil) 
 

a) Explique a afirmação do historiador, identificando 
as atividades econômicas que portugueses e 
espanhóis desenvolveram, no século XVI, para a 
colonização de suas terras. 

b) Caracterize a mão-de-obra empregada nessas 
atividades. 

 
130 - (UEPG PR/2009)    

Os escravos africanos, vítimas de um vultuoso comércio 
intercontinental, tornaram-se responsáveis por quase 
todo o trabalho braçal realizado na colônia. Sobre o 
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trabalho escravo no Brasil Colônia, assinale o que for 
correto.  

 
01. Na sua imensa maioria, os escravos viveram, 

trabalharam e morreram nas áreas rurais.  
02. Dada a mestiçagem, a cor da pele era também fator 

de diferenciação: mulatos e crioulos eram 
preferidos nas tarefas domésticas, artesanais e de 
supervisão, cabendo aos negros as tarefas mais 
pesadas.  

04. A escravidão era muito presente nas áreas de 
pecuária. Nas regiões de pastoreio havia menor 
densidade de escravos, maior pobreza e rusticidade 
e uma hierarquia social mais frouxa.  

08. Na zona rural, muitos cativos recebiam parcelas de 
terra para cultivo próprio, com a licença de venda 
dos excedentes que produzissem; tal comércio, 
ainda que pequeno, permitiu a alguns acumular um 
pecúlio para a compra de sua liberdade.  

16. Desde o século XV, no sul de Portugal e mais tarde 
nas ilhas africanas do Atlântico, a escravidão de 
negros associada com engenhos de açúcar já tinha 
uma certa tradição. No Brasil, o tráfego de negros 
teve início no século XVI e intensificou-se no século 
XVII.  

 
131 - (UFBA/2009)    

Com base nos conhecimentos sobre o Período Colonial, 
indique, para cada situação em destaque, um fator que 
comprove a importância da economia colonial brasileira 
para as relações econômicas entre Portugal/Holanda e 
Portugal/Inglaterra entre os séculos XVII e XVIII. 

 
• Portugal/Holanda 
• Portugal/Inglaterra 

 
132 - (UFSCAR SP/2009)    

Cobravam o pedágio da ponte de madeira que ligava 
Recife a Santo Antônio, o que, sem contar os outros 
tributos, deu a ganhar àqueles, que tinham levado o 
empreendimento com o fim de utilidade pública, cem 
vezes mais que o seu custo. Os arrendatários que haviam 
combinado a construção fizeram-se pagar em Recife, na 
Cidade Maurícia, exigindo impostos tão excessivos pelo 
direito de passagem da ponte para os homens, cavalos, 
carros e mercadorias, que um homem a cavalo e seu 
escravo chegavam a pagar trinta soldos. 

(Roulox Baro e Pierre Moreau, século XVII. Adaptado.) 
 

É correto afirmar que o texto 
 

a) apresenta o crescimento das cidades ligadas à 
produção do açúcar, que foi incentivado pela 
administração portuguesa colonial no Brasil. 

b) fala que melhoramentos urbanos construídos pelos 
holandeses no Nordeste não tinham como 
finalidade o bem público. 

c) sugere que, apesar dos impostos, a população 
colonial considerava os investimentos urbanos 

portugueses nas cidades uma importante 
benfeitoria pública. 

d) ressalta o fato de que os investimentos urbanos 
coloniais eram pequenos diante da riqueza 
econômica rural. 

e) valoriza a presença dos europeus no processo de 
implantação da civilização urbana nas terras 
coloniais brasileiras. 

 
133 - (UFSCAR SP/2009)    

Analise os dados da tabela e responda. 
 

 
(John Monteiro, Negros da terra. 1994.) 

 
a) Qual a explicação histórica para a diferença entre o 

número de indígenas e de escravos de origem 
africana nessas propriedades agrícolas? 

b) O que estabelecia a regulamentação portuguesa 
colonial no Brasil referente à escravidão indígena? 

 
134 - (UPE/2009)    

As sociedades mudam suas práticas sociais e conservam 
outras através da sua convivência no decorrer do tempo 
histórico. Na época da colonização portuguesa, havia, 
no Brasil, uma sociedade marcada pela escravidão e a 
injustiça social. Nos engenhos produtores de açúcar, 
 
a) predominava o trabalho escravo e o poder dos 

proprietários, sem a interferência da religião, 
ausente do núcleo de dominação. 

b) havia mais liberdade social do que nos centros 
urbanos, devido à presença de núcleos de trabalho 
livre em quantidade expressiva. 

c) permaneciam relações de poder patriarcais na vida 
social, sendo a riqueza produzida importante para 
Portugal e sua colonização. 

d) mantinham-se práticas sociais hierarquizadas para 
os escravos, havendo liberdade para as mulheres. 

e) existia uma participação dos valores do catolicismo 
numa luta cotidiana contra a escravidão dominante 
nas relações sociais. 

 
135 - (UNCISAL AL/2008)    

A história do engenho de açúcar nas Alagoas quase se 
confunde com a própria história do hoje Estado, antiga 
Capitania e Província. [...] Os seus dias de esplendor são 
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os dias áureos da terra – vilas, comarca, capitania, 
província ou Estado. [...] 
Por isso mesmo, não parece acreditável que possa 
existir uma história de Alagoas sem a do açúcar. 

(Manuel Diégues Júnior. O Bangüê nas Alagoas: Traços da 
influência do sistema econômico do engenho de açúcar na 

vida e na cultura regional) 
 

O texto mostra a importância de uma atividade 
econômica na evolução histórica de Alagoas. As relações 
sociais e econômicas geradas por essa atividade, no 
período colonial, deixaram marcas profundas na 
estrutura social da atual Alagoas. 
Naquele contexto histórico, 

 
a) a produção de açúcar era realizada de modo a 

atender as necessidades do mercado interno e 
exportar o excedente de produção. 

b) o processo de produção estava organizado 
principalmente para atender às necessidades dos 
mercados comerciais europeus. 

c) a autoridade do senhor se restringia aos limites de 
sua propriedade, devendo subordinar-se 
completamente ao poder local. 

d) a mobilidade social era intensa, pois, como o açúcar 
era muito lucrativo, havia a possibilidade de 
socialização das riquezas. 

e) a vida dos escravos não era tão dura como em 
outras fazendas e eles podiam até mesmo acumular 
riqueza com seu trabalho. 

 
136 - (UFMS/2008)    

Com o quadro ilustrado a seguir, pintado em 1879, o 
artista brasileiro Vitor Meirelles produziu uma leitura 
sobre um dos mais sangrentos conflitos de que se tem 
notícia na história do Brasil colonial, ocorrido no período 
conhecido como Restauração Pernambucana. Sobre o 
quadro e o episódio ao qual a pintura se refere, assinale 
a(s) proposição(ões) correta(s). 

 

 
 

01. O quadro em questão, intitulado Batalha de 
Guararapes, retrata o enfrentamento entre as 
milícias luso-brasileiras e as forças da Companhia 
das Índias Ocidentais. Ocorrido em 1648, o episódio 
é considerado um marco do processo de expulsão 
dos holandeses do Nordeste brasileiro. 

02. O quadro em questão, intitulado Batalha do Avahy, 
retrata um dos combates travados entre o exército 

brasileiro, comandado por Caxias, e as forças 
paraguaias, comandadas pelo general Bernardino 
Caballeros, na fase de vitórias brasileiras na Guerra 
do Paraguai, conhecida como Dezembrada. 

04. Intitulado Batalha de Guararapes, o quadro se 
inclui no gênero artístico das pinturas históricas 
que, no Segundo Reinado, foram ferramentas 
fundamentais para a construção de uma 
visualidade da nacionalidade, incorporando uma 
revisão do seu passado colonial, com suas lutas e 
seus heróis. 

08. Intitulado A Conquista do Amazonas, o quadro 
retrata o combate que levou à expulsão dos 
franceses do Grão-Pará, em 1616. Portadora de 
enorme carga simbólica, pois ali as três raças que 
compõem a nacionalidade teriam derramado seu 
sangue para a expulsão do invasor; a partir de 1994, 
o dia 19 de abril, data em que foi travado o 
combate, passou a ser considerado como o Dia do 
Exército Brasileiro. 

16. O quadro em questão, intitulado A Morte de Estácio 
de Sá, retrata o confronto final, ocorrido em 1567, 
entre as tropas de Estácio de Sá e as forças 
francesas, lideradas por Nicolau Durand de 
Villegaignon, que resultou na definitiva expulsão 
dos franceses do território brasileiro. 

 
137 - (CEFET PR/2009)    

A sociedade colonial brasileira era baseada na 
agricultura voltada para o comércio externo, na grande 
propriedade e no trabalho escravo, formando um 
conjunto social predominantemente patriarcal. Nos 
primeiros séculos da colonização, em quase toda a 
América portuguesa, a vida econômica e social se 
desenvolveu em torno da grande propriedade rural. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) A diferenciação medieval clássica entre clero, 

nobreza e campesinato servil, existente na Europa 
feudal, foi transferida para o Brasil, por intermédio 
dos fidalgos portugueses, para a sociedade da 
agromanufatura açucareira. 

b) A “casa-grande”, sede das grandes fazendas e do 
engenho, foi o maior símbolo do poderio absoluto 
dos senhores de terras. 

c) Os povoados e as vilas tiveram papel secundário, 
limitado a funções administrativas e religiosas. 
Somente a partir da expansão das atividades de 
mineração foi que a sociedade urbana se 
desenvolveu na colônia. 

d) A sociedade colonial apresentou outra 
característica, importante desde o início, mas que 
se intensificou com o tempo: a miscigenação. 

e) Com o desenvolvimento da mineração de ouro e 
diamante, a partir do século XVIII, a população se 
expandiu nas regiões das minas em Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso e avançou pelo interior, nas 
regiões da pecuária. 
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138 - (ESPM/2009)    
Quanto à produção de açúcar no Brasil colonial, é 
correto afirmar que 
 
a) como não exigia muitos braços, desencorajou a 

importação de escravos, liberando capitais para 
atividades mais lucrativas. 

b) consolidou no nordeste uma economia baseada no 
latifúndio monocultor e escravocrata, que atendia 
aos interesses do sistema colonial português. 

c) contribuiu para a formação de uma sociedade mais 
democrática e menos elitizada, havendo maior 
possibilidade de ascensão social. 

d) possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o 
território nacional, pois permitiu a formação de 
estradas que interligam todo o Brasil. 

e) originou a formação de uma empresa agrícola 
latifundiária, monocultora escravista e com a 
produção voltada para o mercado interno. 

 
139 - (Mackenzie SP/2009)    

Na historiografia brasileira, encontramos um debate 
que procura responder à seguinte questão: tendo em 
vista sua estrutura geral, poderíamos classificar o Brasil-
colônia como um exemplo tardio de Feudalismo? 
Analisando a estrutura colonial brasileira, podemos 
refutar a hipótese de Brasil feudal, considerando que 

 
a) a produção colonial, embora agrícola, visava ao 

abastecimento do mercado externo, obedecendo à 
lógica do Capitalismo Comercial. 

b) o controle político das Capitanias Hereditárias 
esteve, exclusivamente, nas mãos dos donatários, 
oriundos da alta nobreza portuguesa. 

c) o progresso da colônia assentava-se sobre a 
servidão coletiva imposta a índios e africanos. 

d) a economia colonial desenvolveu um comércio 
interno insignificante, sobretudo durante o ciclo da 
mineração. 

e) a sociedade colonial era, juridicamente, classificada 
como estamental, tendo em vista a impossibilidade 
legal de libertação de escravos. 

 
140 - (UEG GO/2009)    

Os processos de colonização da América foram 
definidos pela necessidade de incorporação de novas 
áreas produtivas surgidas com expansão marítima 
européia. A mão-de-obra básica para esse tipo de 
exploração variou de acordo com os interesses das 
metrópoles e das condições econômicas em que essas 
regiões foram encontradas. 

 
Acerca da exploração colonial na América, observa-se o 
seguinte: 

 
a) para a historiografia tida como oficial, no Norte 

prevaleceram exclusivamente as colônias de 
povoamento, ao passo que, na parte Central e no 
Sul do continente, predominou o modelo de 

exploração baseado na mão-de-obra do escravo 
africano. 

b) as relações dos colonizadores com os nativos foram 
definidas por trocas simbólicas que alternaram 
momentos de harmonia e de enfrentamentos; nas 
colônias do Norte, predominou o conflito, 
enquanto no Brasil, a integração dos indígenas. 

c) a Mita e a Encomienda constituíam um sistema 
eficiente de exploração da mão-de-obra dos nativos 
das colônias espanholas na América, baseando-se 
em experiências similares dos espanhóis em suas 
colônias no Oriente. 

d) o tráfico do escravo africano foi fundamental para 
que a monocultura canavieira fosse efetivada, pois 
possibilitou que a metrópole obtivesse lucros tanto 
no comércio escravista como na produção em larga 
escala do açúcar. 

 
141 - (UEPB/2009)    

“E dizer que um mulato pernóstico mudou o curso da 
História. E dizer que cansei de escrever àquele mulato, 
só me faltou lamber o saco daquele mulato. Ofereci-lhe 
anistia, vencimentos atrasados, honras, mundos e 
fundos, chamei-o de patriota, chamei-o de general ... 
Mas Deus não permitirá que eu morra sem antes 
encarar Calabar! E fazê-lo engolir a última resposta que 
me mandou!” 

Calabar – O elogio da traição (Chico Buarque e Ruy 
Guerra). 

 
Sobre os conflitos travados entre holandeses e luso-
brasileiros no Nordeste do século XVII, assinale a única 
alternativa INCORRETA. 

 
a) A base do conflito entre Portugal e Holanda foi a 

luta pelas riquezas de além-mar e o fato de que a 
Holanda não respeitava o Tratado de Tordesilhas e 
a autoridade das decisões do Papa e do Rei Felipe 
IV da Espanha. 

b) Na 3ª década do século XVII, luso-brasilianos 
tinham como irremediável a dominação holandesa. 
Foi aí que o Conde João Maurício de Nassau instalou 
em Recife uma administração inspirada no 
reformismo protestante e em conceitos 
renascentistas. 

c) Após lutar ao lado de luso-brasileiros, Calabar 
passou-se para o lado dos holandeses e os conduziu 
ao norte, para a conquista de Filipéia (atual João 
Pessoa) e do Forte de Santa Catarina, e ao sul, até o 
Cabo de Santo Agostinho. 

d) Holandeses e luso-brasileiros tinham um pacto. 
Enquanto estes produziam o açúcar no interior do 
Nordeste, aqueles o embarcavam em navios para 
levá-lo para a Europa. Por isso, muitos historiadores 
consideram que não houve um verdadeiro conflito 
nesse período. 

e) As contribuições de Calabar para as conquistas dos 
holandeses são importantes, mas é preciso não 
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esquecer que eles contavam, também, com a 
aliança feita com os índios tapuias e potiguares. 

 
142 - (PUC RS/2009)    

No século XVI, a economia do Brasil colonial era voltada 
à monocultura de exportação da cana-de-açúcar. Outras 
atividades econômicas complementares contribuíram 
também para a manutenção deste modelo, tais como 

 
a) pecuária, fumo, mandioca e algodão. 
b) drogas do sertão, hortaliças e gado.  
c) avicultura, café e algodão. 
d) café, indústria de pequeno porte e fumo. 
e) mandioca, suinocultura e artesanato. 

 
143 - (UEPG PR/2009)    

Assinale as alternativas que apresentam características 
da sociedade colonial brasileira.  

 
01. No nordeste açucareiro, os senhores de engenho 

ocupavam o topo da pirâmide social.  
02. Os trabalhadores livres e assalariados compunham 

a base da sociedade.  
04. Predominava o patriarcalismo, e as mulheres 

tinham a função de cuidar do lar e dos filhos.  
08. O clero católico pouco interferia nos 

comportamentos sociais.  
16. Os grupos indígenas tiveram papel determinante na 

formação do modelo social, a começar pela 
imposição do idioma tupi-guarani, língua oficial da 
colônia. 

 
144 - (UFMS/2009)    

Leia com atenção o fragmento de texto abaixo, extraído 
do romance Menino do Engenho, publicado por José 
Lins do Rego em 1932. 

 
“O Santa Fé ficava encravado no engenho do meu avô. 
As terras do Santa Rosa andavam léguas e léguas de 
norte a sul. O velho Paulino tinha este gosto: o de perder 
a vista nos seus domínios. Gostava de descansar os 
olhos em horizontes que fossem seus. Tudo o que tinha 
era para comprar terras e mais terras. Herdara o Santa 
Rosa pequeno, e fizera dele um reino, rompendo os seus 
limites para compra de propriedades anexas. 
Acompanhava o Paraíba com as várzeas extensas e 
entrava caatinga a dentro. Ia encontrar as divisas de 
Pernambuco nos tabuleiros de Pedra de Fogo. Tinha 
mais de três léguas, de estrema a estrema. [...]. Tinha 
para mais de quatro mil almas debaixo de sua proteção. 
Senhor feudal ele foi, mas os seus párias não traziam a 
servidão como um ultraje. O Santa Fé, porém, resistira a 
essa fome de latifúndio. [...] O Santa Rosa crescera a seu 
lado, fora ganhar outras posses contornando as suas 
encostas. Ele não aumentara um palmo nem um palmo 
diminuíra. Os seus marcos de pedra estavam ali nos 
mesmos lugares de que falavam os papéis. Não se 
sentiam, porém, rivais o Santa Fé e o Santa Rosa. Era 
como se fossem dois irmãos muito amigos, que tivessem 

recebido de Deus uma proteção de mais ou uma 
proteção de menos. Coitado do Santa Fé! Já o conheci 
de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, 
que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério 
abandonado. [...] Ao lado da prosperidade e da riqueza 
do meu avô, eu vira ruir, até no prestígio de sua 
autoridade, aquele simpático velhinho que era o 
Coronel Lula de Holanda, com o seu Santa Fé caindo aos 
pedaços. Todo barbado, como aqueles velhos dos 
álbuns de retratos antigos, sempre que saía de casa era 
de cabriolé e de casimira preta. A sua vida parecia um 
mistério. Não plantava um pé de cana e não pedia um 
tostão emprestado a ninguém. 

 
Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o 
assunto, assinale a(s) afirmativa(s) correta(s). 

 
01. Na região citada por José Lins do Rego desenvolveu-

se, desde o período colonial brasileiro, um processo 
de concentração de terras, originado da venda de 
sesmarias pela Coroa portuguesa, situação 
amenizada com a Lei de Terras de 1850, que 
permitiu o acesso às terras devolutas aos 
imigrantes europeus e ex-escravos. 

02. No século XVII, parte considerável da região citada 
por José Lins do Rego foi temporariamente 
dominada pelos franceses, que, através da 
Companhia das Índias Orientais, passaram a 
controlar diretamente as fontes produtoras de 
açúcar e o comércio de especiarias extraídas da 
Amazônia. 

04. Haja vista a natureza e a dinâmica do sistema 
colonial brasileiro, na região citada por José Lins do 
Rego, produziu-se uma estrutura econômica 
latifundiária agroexportadora, e uma estrutura 
social permeada por relações senhoriais de caráter 
marcadamente hierárquico, aristocrático e 
patriarcal. 

08. Na região e no período em que está ambientado o 
romance de José Lins do Rego, os proprietários de 
engenho ainda compõem a camada privilegiada da 
sociedade, agregando em torno de si extensa 
clientela. 

16. Devido à expansão do agronegócio de açúcar e 
álcool, na última década, a região citada por José 
Lins do Rego tem passado por uma completa 
transformação em sua estrutura social, 
determinada pelo aumento da pequena 
propriedade rural e pela utilização intensiva de 
mão-de-obra, dado fundamental para a redução da 
concentração de renda e dos conflitos sociais no 
campo. 

 
145 - (UFS/2009)    

Inserida nos quadros da política mercantilista, a 
empresa agrícola instalada no Brasil só seria 
economicamente viável se fosse suficientemente grande 
para produzir em larga escala para os crescentes 
mercados internacionais. A produção em larga escala, 
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por sua vez, exigia o emprego de uma grande 
quantidade de mão-de-obra. Em síntese, para que 
houvesse o rápido retorno de capital aplicado na 
instalação, a empresa tinha de ser de grande porte. 

(Francisco de Assis Silva. História do Brasil. São Paulo: 
Moderna,1992. p.50) 

 
O texto contém informações que explicam o fato de, no 
Brasil, 

 
00. a grande propriedade monocultora escravista ter 

sido a célula fundamental da exploração agrária 
colonial. 

01. o interesse da burguesia mercantil em criar 
empresas agrícolas nas regiões tradicionalmente 
mais pobres da colônia. 

02. a exploração agrária ter criado condições para a 
formação de um mercado interno que promoveu a 
riqueza da colônia. 

03. a perspectiva de enriquecimento rápido, gerado 
pela agroindústria, ter contribuído para a 
interiorização da colonização. 

04. o abastecimento das áreas da agroindústria ter 
impedido outras atividades econômicas em várias 
regiões da colônia. 

 
146 - (UNIMONTES MG/2009)    

A renda produzida pelo açúcar compreendia o lucro do 
produtor (entre 30% e 50%, conforme a conjuntura 
econômica) e o do exportador, ou seja, do comerciante 
português (entre 20% e 30%), além do lucro do 
distribuidor nas diversas praças européias (cerca de 
30%). Ocorria, assim, uma drenagem de 50% a 70% da 
renda para o exterior (...) Tal drenagem, somada à 
inflação, criava na economia açucareira uma situação de 
permanente instabilidade, agravada, é claro, em época 
de queda nos preços internacionais. 
(PRIORE, Mary del. Ritos da vida privada. In: História da 

vida privada no Brasil.  
São Paulo: Cia. das Letras, 1997, v.I, p. 284- 5. Citado 

por COSTA, L.C. A.; MELLO, L.I.A.  
História do Brasil. São Paulo: Scipione, 1999, p. 57-58.) 

 
O texto acima 

 
a) demonstra a incapacidade da economia colonial de 

se sustentar frente às crises no comércio 
internacional. 

b) refere-se a uma economia deficitária, razão pela 
qual não resistiu à concorrência da produção 
antilhana no século XVII. 

c) indica uma condição de subordinação colonial dos 
senhores de engenho na América Portuguesa. 

d) descreve uma prática econômica irracional, uma 
vez que a concentração de recursos nas mãos dos 
distribuidores inviabilizava a modernização da 
produção. 

 
147 - (UEM PR/2009)    

Leia o texto a seguir: 
 

“Os portugueses serão submissos se forem tratados 
com cortesia e benevolência; sei por experiência que o 
português é uma gente que faz mais caso da cortesia e 
do bom tratamento que de bens.” (Trecho do 
“testamento político” de Mauricio de Nassau escrito às 
vésperas de deixar Pernambuco. Citado por TEIXEIRA, 
Francisco M.P. Brasil história e sociedade. São Paulo: 
Editora Ática, 2000, p.63.) 

 
O texto citado acima se relaciona com as invasões 
holandesas no nordeste brasileiro na primeira metade 
do século XVII. A esse respeito, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. O texto confirma que os portugueses que moravam 

no nordeste do Brasil resistiram bravamente aos 
invasores holandeses. 

02. Mauricio de Nassau foi o governador nomeado pelo 
Rei de Portugal para governar o “Brasil holandês”. 

04. Além da região onde hoje se localiza Fortaleza, no 
Ceará, a Companhia das Índias Ocidentais, criada na 
Holanda, dominou, por mais de duas décadas, uma 
extensa faixa litorânea que se estendia, 
aproximadamente, dos atuais estados de Alagoas 
até o Rio Grande do Norte. 

08. As Invasões Holandesas relacionam-se aos conflitos 
europeus que culminaram na União Ibérica, entre 
Espanha e Portugal, de 1580 a 1640. 

16. Entre os fatores motivadores das invasões, pode ser 
citada a necessidade de os holandeses garantirem 
sua participação no comércio do açúcar produzido 
no Brasil. 

 
148 - (UFSM RS/2009)    

Analise a figura e assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas 
afirmativas a seguir. 
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CARNEIRO, G. ABC do capitalismo: economia de marcado 

para principiantes. 
São Paulo: CARTGRAF, 1986. p. 101.(adaptado) 

 
(    ) A hegemonia de portugal no século XVI resultou do 

aprimoramento da tecnologia náutica e das 
técnicas de navegação, bem como do êxito da 
empresa colonial baseada na produção açucareira 
em terras americanas. 

(    ) O domínio das técnicas de refino do açucar e o 
controle de importantes mercados europeus para a 
distribuição desse produto permitam aos 
holandeses uma associação lucrativa com os 
lusitados em terras americanas. 

(    ) A constante presão holandesa para denamizar e 
mordenizar a produção açicareira, substituindo, no 
trabalho, os escravos por trabalhadores 
assalariados, acelerou a decadência da colônia e 
facilitou a invasão espanhola no nordeste 
brasileiro. 

(    ) O desenvolvimento da produção industrial no 
século XVIII, caracterizado pela revolução das 
máquinas, pelo domínio dos processos de 
fabricação e das forças motrizes, permitiu á 
Inglaterra assumir a hegemonia econômica da 
Europa e do mundo. 

 

A seqüência correta é 
 

a) V - V - F - V. 
b) V - F - F - V. 
c) F - F - V - F. 
d) F - F - V - V. 
e) V- V - V - F. 

 
149 - (PUC RJ/2010)    

Sobre as comunidades negras de africanos e 
afrodescendentes no Brasil, durante o período colonial, 
estão corretas as afirmações abaixo, À EXCEÇÃO de 
uma. Indique-a. 

 
a) Na América Portuguesa, os africanos e seus 

descendentes não conseguiam construir laços de 
parentesco, uma vez que, na situação de cativeiro, 
podiam ser vendidos para outro senhor. 

b) Na sociedade colonial, havia diferenciação social no 
interior da própria comunidade negra, uma vez que 
os africanos e afrodescendentes poderiam ser 
escravos, forros ou livres. 

c) Os africanos que chegavam à América Portuguesa 
buscavam, na situação de cativeiro, se aproximar 
daqueles que tinham vindo da mesma região de 
origem da África, praticantes de tradições 
semelhantes. 

d) Na América Portuguesa, as irmandades 
constituíram um espaço onde os africanos e seus 
descendentes puderam recriar uma identidade e 
instituir formas de solidariedade, principalmente 
em face da morte e da doença. 

e) As relações entre africanos e crioulos eram 
conflituosas, pois os últimos, por terem nascido no 
Brasil, recebiam dos seus senhores um tratamento 
diferenciado daquele dispensado aos africanos. 

 
150 - (UEM PR/2010)    

A produção de açúcar na região Nordeste do Brasil, a 
partir da lavoura canavieira, tornou-se, no século XVII, o 
principal produto da economia da América portuguesa. 
A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. Em razão dos lucros possibilitados pelo tráfico de 

africanos, o índio não foi escravizado naquela 
região. Assim sendo, as populações indígenas que 
habitavam a região litorânea e a região do agreste 
nordestino foram preservadas. 

02. Em razão de a produção de açúcar ser mais 
lucrativa, a antiga atividade de extração de pau-
brasil foi abandonada. Tal fato contribuiu para a 
preservação da Mata Atlântica no litoral do 
Nordeste. 

04. Além de poder econômico e prestígio social, o 
senhor de engenho detinha poder político e militar, 
mesmo não ocupando cargos públicos. 

08. A sociedade que se formou na região Nordeste 
tinha características agrárias, estava organizada em 
torno do complexo formado pela casa-grande, 
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capela, senzala, engenho (local onde se produzia o 
açúcar) e o canavial. 

16. Os engenhos podiam ser desde “trapiches”, isto é, 
pequenas unidades movidas a força motriz animal, 
até engenhos “reais”, grandes unidades produtivas, 
movidos por energia hidráulica, com a utilização de 
uma roda d’água e grande número de 
trabalhadores. 

 
151 - (UEPB/2010)    

Sobre o trabalho no engenho, na América Portuguesa do 
Século XVI, é correto afirmar: 

 
a) Não eram encontrados trabalhadores livres nos 

engenhos. 
b) A escravização de índios não era admitida quando 

nativos eram aprisionados durante a guerra justa. 
c) A princípio, a solução mais viável e barata aos olhos 

dos portugueses foi utilizar a mão-de-obra indígena 
para a produção açucareira. 

d) Os escravos africanos que eram trazidos para o 
trabalho com a cana pertenciam ao mesmo grupo 
étnico para melhor dinamizar a produção. 

e) Os escravos que serviam a Casa Grande eram 
apenas os indígenas porque os africanos 
trabalhavam exclusivamente no campo. 

 
152 - (UEPB/2010)    

Para o historiador Luis Felipe Alencastro, Maurício de 
Nassau defendia que sem o tráfico negreiro e os portos 
angolanos, o Brasil holandês seria “inútil e sem frutos 
para a Companhia das Índias”. Assinale a ÚNICA 
alternativa INCORRETA. 

 
a) O Brasil teve forte presença em Angola e no Golfo 

da Guiné explorando a escravização do povo 
africano, que só começou a declinar a partir de 
1850 com a proibição do tráfico negreiro. 

b) Sabedores da importância de ter escravos, os 
holandeses capturaram entrepostos comercias de 
ouro e escravos dos portugueses no litoral africano, 
após tomarem Bahia, Olinda e Recife, entre 1624 e 
1630. 

c) Para Portugal era vital usar a mão-de-obra escrava, 
tanto que tentou um acordo com a Holanda, para 
que ambos acessassem o comércio angolano, e, 
fracassando, enviou uma frota para tomar Angola 
das mãos dos holandeses. 

d) Mesmo com Nassau defendendo o tráfico de 
escravos, o governo holandês não o utilizou, 
convencido de que os investimentos nas colônias só 
dariam retorno se a mão-de-obra assalariada fosse 
usada. 

e) Era forte a influência brasileira sobre Angola. No 
século XIX existia lá um “partido” que defendia os 
interesses dos escravistas do Império brasileiro. No 
Brasil, havia o “partido angolano”, que defendia a 
anexação de Angola ao Brasil. 

 

153 - (UFC CE/2010)    
Por aproximadamente três séculos, as relações de 
produção escravistas predominaram no Brasil, em 
especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre 
este sistema escravista, é correto afirmar que: 

 
a) impediu as negociações entre escravos e senhores, 

daí o grande número de fugas. 
b) favoreceu ao longo dos anos a acumulação de 

capital em razão do tráfico negreiro. 
c) possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo 

desaparecer as culturas africanas. 
d) foi combatido por inúmeras revoltas escravas, 

como a dos Malês e a do Contestado. 
e) foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão-de-obra 

africana até o momento de sua extinção em 1822.  
 
154 - (UFPE/2010)    

As exportações de açúcar foram importantes para que 
Portugal continuasse sua colonização no Brasil. A 
Holanda tinha também interesse no mercado do açúcar, 
mas os interesses dos holandeses provocaram: 

 
00. a sua interferência nos governos coloniais de 

Portugal, monopolizando as exportações das 
colônias durante todo o século XVII. 

01. invasões feitas à Bahia e a Pernambuco, com 
sucesso militar e econômico para a Holanda e 
prejuízos imensos para Portugal. 

02. a formação de uma aliança política entre Portugal e 
a Holanda, no âmbito do comércio internacional, 
durante todo o século XVII. 

03. o aumento das disputas, pois as invasões 
holandesas foram um projeto que não obteve os 
lucros esperados pela Companhia da Índias. 

04. o fim dos lucros portugueses com o açúcar, devido 
às ameaças militares holandesas e à interferência 
dos ingleses. 

 
155 - (UFRJ/2010)    

“Por mais de um século o Brasil foi o principal 
exportador mundial de açúcar. De 1600 a 1650 o açúcar 
respondia por 90% a 95% dos ganhos brasileiros com 
exportações. Mesmo no período em torno de 1700, 
quando o setor açucareiro declinou, ele continuava a 
representar 15% dos ganhos do Brasil com 
exportações.” 

(SKIDMORE, Thomas E. Uma história do Brasil. São 
Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 36) 

 
Explique um fator, externo à América portuguesa, 
responsável pelo declínio relativo do setor açucareiro 
brasileiro na segunda metade do século XVII. 

 
156 - (UFV MG/2010)    

De 1580 a 1640, Portugal viveu sob o domínio da Coroa 
hispânica, conhecido como União Ibérica. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela que pode ser 
considerada uma consequência desse período: 
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a) A presença francesa no Maranhão. 
b) O fim do pacto colonial e a chegada de produtos 

ingleses. 
c) A invasão dos holandeses ao território brasileiro. 
d) A superação das disputas pelo controle do Rio da 

Prata. 
 
157 - (UNIFOR CE/2010)    

O traço marcante da colonização de todo o continente 
americano e, por extensão, o Brasil, com exceção 
apenas de partes da América do Norte, foi servir para o 
enriquecimento das metrópoles (as nações europeias).  

 
Isto acarretaria algumas marcas à economia e à 
sociedade brasileira que permanecem até hoje. Qual 
alternativa aponta uma dessas marcas? 

 
a) Povoamento mais intenso no interior do país, 

região onde se localizam as zonas agrícolas 
b) Utilização dos melhores solos para a produção de 

gêneros destinados à exportação, e não de 
alimentos para a população 

c) Formação de uma sociedade constituída 
principalmente por uma minoria com baixas 
rendas, que serve como força de trabalho barata 

d) A independência econômica em relação aos centros 
mundiais do capitalismo 

e) Formação de uma sociedade constituída 
essencialmente por uma burguesia comerciante, 
que mantém ligações econômicas com os países 
ricos. 

 
158 - (FATEC SP/2011)    

“A produção açucareira, limitada até o século XV, pôde 
deslanchar com a conquista do novo mundo.” 

(CAMPOS, Flávio de & MIRANDA, Renan Garcia. A escrita da 
história.  

São Paulo: Editora Escala Educacional, 2005.p.206.) 
 

A explicação para a afirmação acima está 
 

a) no sistema de plantation que foi implantado na 
América, caracterizando-se pela produção em 
larga escala, pelo latifúndio, pela monocultura e 
pela mão de obra assalariada. 

b) na implantação das capitanias hereditárias na 
América portuguesa, o que facilitou o cultivo da 
cana por todo o território colonial. 

c) na agricultura de subsistência, que foi largamente 
utilizada nas colônias americanas e que 
impulsionou o plantio da cana. 

d) nas mudas de cana-de-açúcar encontradas em 
solo americano, que eram mudas de melhor 
qualidade do que aquelas encontradas no 
Oriente. 

e) no clima quente e úmido da região tropical, na 
fertilidade do solo e, principalmente, na 
disponibilidade de imensas extensões de terra. 

 
159 - (FUVEST SP/2011)    

É assim extremamente simples a estrutura social da 
colônia no primeiro século e meio de colonização. 
Reduz-se em suma a duas classes: de um lado os 
proprietários rurais, a classe abastada dos senhores de 
engenho e fazenda; doutro, a massa da população 
espúria dos trabalhadores do campo, escravos e 
semilivres. Da simplicidade da infraestrutura 
econômica – a terra, única força produtiva, absorvida 
pela grande exploração agrícola – deriva a da estrutura 
social: a reduzida classe de proprietários e a grande 
massa, explorada e oprimida. Há naturalmente no seio 
desta massa gradações, que assinalamos. Mas, elas não 
são contudo bastante profundas para se 
caracterizarem em situações radicalmente distintas. 

Caio Prado Jr., Evolução política do Brasil. 
20ª ed. São Paulo: Brasiliense, p.28-29, 1993 [1942]. 

 
Neste trecho, o autor observa que, na sociedade 
colonial, 

 
a) só havia duas classes conhecidas, e que nada é 

sabido sobre indivíduos que porventura fizessem 
parte de outras. 

b) havia muitas classes diferentes, mas só duas 
estavam diretamente ligadas a critérios 
econômicos. 

c) todos os membros das classes existentes queriam 
se transformar em proprietários rurais, exceto os 
pequenos trabalhadores livres, semilivres ou 
escravos. 

d) diversas classes radicalmente distintas umas das 
outras compunham um cenário complexo, 
marcado por conflitos sociais. 

e) a população se organizava em duas classes, cujas 
gradações internas não alteravam a simplicidade 
da estrutura social. 

 
160 - (UERJ/2011)    

Pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil 
consistem em seis coisas, com as quais seus 
povoadores se fazem ricos, que são estas: a primeira, a 
lavoura do açúcar; a segunda, a mercancia; a terceira, 
o pau a que chamam do Brasil; a quarta, os algodões e 
madeiras; a quinta, a lavoura de mantimentos; a sexta 
e última, a criação de gados. De todas estas coisas o 
principal nervo e substância da riqueza da terra é a 
lavoura dos açúcares. 

AMBRÓSIO FERNANDES BRANDÃO, 1618 
Adaptado de PRIORE, M. del; VENÂNCIO, R. P. O livro 
de ouro da história do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2001. 
 

Considera-se hoje que o Brasil colonial teve um 
desenvolvimento bastante diferente da interpretação 
de Caio Prado Júnior. É que mudou a ótica de 
observação: os historiadores passaram a analisar o 
funcionamento da colônia. Não que a intenção da 
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política metropolitana fosse diferente do que propõe o 
autor. Mas a realidade se revelava muito mais 
complexa. No lugar da imagem de colonos engessados 
pela metrópole, vem à tona um grande dinamismo do 
comércio colonial. 

SHEILA DE CASTRO FARIA 
Adaptado de www.revistadehistoria.com.br 

 
O texto do século XVII enumera interesses da 
metrópole portuguesa em relação à colonização do 
Brasil; já o segundo texto, uma análise mais 
contemporânea, descreve uma sociedade mais 
complexa que ia além dos planos dos exploradores 
europeus. 
Indique dois objetivos da Coroa Portuguesa com a 
implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. 
Em seguida, identifique duas características da 
economia colonial que comprovam o seu dinamismo 
interno. 

 
161 - (UFAL/2011)    

Com relação ao mercado internacional do açúcar, no 
século XVII, a Invasão Holandesa ou “Guerra do 
Açúcar”, representou para os holandeses: 

 
a) o interesse de instituir no Nordeste associações 

financeiras e de crédito. 
b) a necessidade de aumentar os investimentos nos 

engenhos de açúcar. 
c) a luta para expandir a religião calvinista no Brasil. 
d) a decisão de exercer o controle sobre os centros 

produtores. 
e) a necessidade de manter-se na liderança da 

produção do açúcar. 
 
162 - (UFPE/2011)    

No Brasil, o açúcar foi a grande riqueza dos tempos 
coloniais, ajudando os portugueses na exploração e no 
enfrentamento das suas dificuldades econômicas. Nos 
famosos engenhos de açúcar: 

 
00. predominava o trabalho escravo, mas havia 

atividades desempenhadas por homens livres, 
embora rígidas hierarquias estivessem presentes. 

01. foram feitas muitas tentativas de romper com a 
centralização administrativa, pela divisão dos 
latifúndios e criação de centros artesanais. 

02. alimentavam-se preconceitos que dificultavam a 
adoção de uma vida livre e garantiam a autoridade 
dos senhores de engenho. 

03. aconteciam, com assiduidade, grandes revoltas de 
escravos, que prejudicavam os lucros e 
perturbavam a vida social das elites econômicas. 

04. mantinha-se um poder baseado na riqueza 
concentrada, no que esteve presente a atuação da 
Igreja Católica e de seus representantes. 

 
163 - (UFTM MG/2011)    

Observe a tabela. 

 

 
(Francisco Bethencourt; Kirti Chaudhuri. História da 

expansão portuguesa, 1998.) 
 

A tabela expressa 
 

a) o processo de expansão dos engenhos, no 
decorrer do século XVII, na porção nordeste do 
Império Português na América. 

b) a fertilidade do continente americano, que 
contribuiu para a ocupação equilibrada de áreas 
litorâneas e do seu interior. 

c) o declínio da produção açucareira, que enfrentou 
a concorrência da produção aurífera, mais barata 
e lucrativa. 

d) o crescimento da produção no Rio de Janeiro, que 
incentivou a transferência da capital de Salvador 
para o centro-sul. 

e) o abandono das faixas próximas ao litoral e a 
interiorização em direção ao sertão, para garantir 
a expansão das culturas. 

 
164 - (PUC RS/2011)    

Em dois momentos houve invasão holandesa ao Brasil. 
Em conflito com a Espanha, o governo holandês, 
decidido a retomar o comércio da cana de açúcar no 
nordeste brasileiro, cria a Companhia Holandesa das 
Índias Ocidentais ou Companhia Neerlandesa das 
Índias Ocidentais (WIC). A primeira invasão do 
território brasileiro ocorreu nos anos de 1624 e 1625, 
__________, na Capitania __________, então sede do 
Governo Geral. A segunda invasão deu-se no ano de 
1630, desta vez _________, na Capitania _________. 

 
a) em Salvador ; da Bahia; em Olinda e Recife ; de 

Pernambuco 
b) em Olinda e Recife ; de Pernambuco ; em Salvador 

; da Bahia 
c) em Maceió ; das Alagoas ; em São Luiz ; do 

Maranhão 
d) na Bahia de Todos os Santos ; da Bahia ; em João 

Pessoa ; da Paraíba 
e) no Rio de Janeiro ; do Rio de Janeiro ; na Baía da 

Guanabara ; do Rio de Janeiro 
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165 - (UEFS BA/2011)    

O futuro conde de Cairu informa que um proprietário 
que possuísse cinquenta escravos podia cultivar 100 
tarefas de cana com a renda de 5:700$000 (cinquenta 
contos e setecentos mil reis), mas as despesas com os 
escravos e as utilidades só eram equilibradas quando 
ele possuía meeiros. Por isso, os lavradores de cana 
procuravam ter o maior número de lavradores 
“agregados”, forma de exploração que se desenvolveu 
até os dias atuais. A meação aumentava “infinitamente 
o rendimento anual” de uma propriedade açucareira. 
(TAVARES, 2001, p. 199). 

 
De acordo com o texto, além do trabalho do escravo, os 
ganhos dos senhores de terras e engenhos ampliavam-
se com o produto do trabalho de 

 
a) agregados pobres, parentes deserdados da família 

do senhor. 
b) homens livres que não encontravam mercado de 

trabalho nas cidades. 
c) camponeses livres vindos de Portugal em busca de 

trabalho na colônia. 
d) homens livres possuidores apenas de terras e 

escravos, mas não possuidores de engenhos. 
e) trabalhadores livres sazonais que se revezavam 

entre as lavouras de cana e de café. 
 
166 - (UFSC/2011)    

A produção e a comercialização do açúcar foi uma das 
principais bases econômicas da colonização portuguesa 
no Brasil.  

 
Sobre este tema, é CORRETO afirmar que: 

 
01. o  interesse  dos  portugueses  em  produzir  açúcar  

no  Brasil  estava  relacionado  aos conhecimentos 
que estes acumularam por várias décadas com o 
cultivo da cana e a fabricação de açúcar nas ilhas 
atlânticas sob  seu domínio. 

02. as tentativas  de  ocupação  francesa e depois 
holandesa, no Brasil, ocorreram, em primeiro 
lugar, em função das descobertas de minas de 
ouro no interior e, em segundo, devido à 
produção de açúcar no litoral. 

04. a organização social das áreas canavieiras do 
Brasil gerou uma sociedade escravista em torno 
do complexo “casa grande e senzala”. Dessa 
forma, ao contrário da Europa, o Brasil não 
conheceu uma sociedade aristocrática. 

08. a  política  mercantilista  propunha  a  
independência e a emancipação das colônias, o 
que causou profunda crise no sistema colonial 
português. 

16. a grande quantidade de açúcar produzido no 
Brasil  no período colonial tornava este produto 
pouco competitivo no mercado internacional, 

razão pela qual foi substituído pelo café como 
principal produto de exportação. 

32. para  desenvolver  a  economia  açucareira, 
Portugal  precisou  recorrer  a  banqueiros  e 
mercadores holandeses, os quais financiavam a 
instalação de engenhos, a aquisição de escravos, 
o transporte e a distribuição do produto na 
Europa. 

 
167 - (UNICAMP SP/2011)    

Uma análise das lutas suscitadas pela ocupação 
holandesa no Brasil pode ajudar a desconstruir ideias 
feitas. Uma tese tradicional diz respeito ao reforço da 
identidade brasileira durante as lutas com os 
holandeses: a luta pela expulsão dos holandeses seria 
obra muito mais dos brasileiros e negros do que dos 
portugueses. Já a tese que critica essa associação entre 
a experiência da dominação holandesa e a gênese de 
um sentimento nativista insiste nas divisões – no 
âmbito da economia açucareira – entre senhores de 
engenho excluídos ou favorecidos pela ocupação 
holandesa. (Adaptado de Diogo Ramada Curto, Cultura 
imperial e projetos coloniais (séculos XV a XVIII). 
Campinas: Editora da Unicamp, 2009, p. 278.) 

 
a) Identifique no texto duas interpretações 

divergentes a respeito da luta contra a dominação 
holandesa no Brasil. 

b) Mencione dois fatores que levaram à invasão de 
Pernambuco pelos holandeses no século XVII. 

 
168 - (FATEC SP/2011)    

Segundo o historiador Fernando Novais, o pacto 
colonial “define o sistema colonial porque é através 
dele que as colônias preenchem sua função histórica, 
isto é, respondem aos estímulos que lhes deram 
origem, que formam a sua razão de ser, enfim, que lhes 
dão sentido”. 

(NOVAIS, Fernando A. O Brasil nos quadros do Antigo 
Sistema Colonial.  

In: MOTA, Carlos Guilherme (org.). Brasil em 
perspectiva.  

São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1973, p. 47-63.) 
 

Considerando as ideias expostas, é correto afirmar que 
a exploração açucareira, no nordeste do Brasil Colonial, 

 
a) pode ser considerada uma exceção, visto que a 

montagem do sistema açucareiro atendeu muito 
mais às condições existentes na colônia do que 
aos interesses comerciais da metrópole. 

b) contrariava os objetivos gerais do colonialismo 
mercantilista, uma vez que grande parte dos 
lucros obtidos com a comercialização do açúcar 
era apropriada pelos senhores de engenho, em 
detrimento da burguesia mercantil 
metropolitana. 

c) seguiu a lógica particular do colonialismo 
português de obter lucros elevados mediante a 
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redução nos custos da produção, razão pela qual 
o açúcar foi o produto escolhido, visto que essa 
atividade exigia investimentos iniciais bastante 
modestos. 

d) atendeu plenamente à lógica mercantilista dos 
empreendimentos coloniais, promovendo uma 
atividade apoiada no tripé − latifúndio, 
monocultura e escravidão africana − altamente 
lucrativa e que contribuía para a acumulação de 
capitais na metrópole. 

e) foi coerente com os quadros gerais do sistema 
colonial no que diz respeito ao produto, muito 
valorizado nos mercados internacionais, mas não 
no tocante ao uso de mão de obra africana, visto 
que a mão de obra indígena era mais abundante e 
barata. 

 
169 - (PUC SP/2011)    

“Os escravos são as mãos e os pés do senhor de 
engenho, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, 
conservar e aumentar a fazenda, nem ter engenho 
corrente. E ao modo com que se há com eles depende 
de tê-los bons ou maus para o serviço.” 

Antonil. Cultura e opulência do Brasil (1711). São 
Paulo: Editora Nacional, 1967, p. 159 

 
O texto, do início do século XVIII, trata da mão de obra 
escravista nos engenhos de açúcar.O autor 

 
a) inquieta-se com a falta de trabalhadores 

assalariados e com o predomínio do trabalho 
compulsório na lavoura açucareira. 

b) caracteriza o escravo como instrumento de 
produção que precisa ser controlado 
rigorosamente para que não se rebele. 

c) interessa-se pela possibilidade de expansão das 
plantações de cana e pelo decorrente aumento da 
remessa do açúcar para Portugal. 

d) revela sua disposição de defender o fim da 
escravidão no Brasil e importar mão de obra 
estrangeira para ter trabalhadores mais 
qualificados. 

e) preocupa-se em destacar a importância do 
trabalho escravo na produção do açúcar e os 
cuidados que se deve ter no seu trato. 

 
170 - (UECE/2011)    

A ocupação e colonização do Brasil estão, sem dúvida, 
ligadas à economia açucareira desenvolvida 
inicialmente no período colonial. Sobre esse lucrativo 
produto, pode-se afirmar corretamente que  

 
a) nos séculos XIII e XIV, o açúcar era apreciado por 

suas qualidades medicinais e culinárias e, por ser 
uma especiaria de elevado valor, era arrolada nos 
testamentos e inventários de bens reais.  

b) o açúcar foi um importante produto cultivado 
pelos africanos. Porém, entre 60% e 100% dos que 
sobreviveram às viagens nos navios negreiros 

terminaram sendo alocados em alguma fazenda 
de criação de gado.  

c) foi rápido e efêmero o sucesso da produção 
açucareira no Brasil, pois as terras não eram 
férteis nem apropriadas ao cultivo da cana, 
tampouco foram empenhados esforços no 
sentido de encontrar mão de obra adequada.  

d) a produção açucareira marcou profundamente a 
história econômica do Brasil. Mesmo após a crise 
do século XX, a agromanufatura do açúcar 
continuou a desempenhar um importante papel 
na economia colonial e imperial.  

 
171 - (PUC RS/2011)    

Considere as realizações atribuídas ao Governo de 
Maurício de Nassau, instaurado entre os anos de 1637 
a 1644, devido às invasões holandesas no Brasil. 

 
1. Vinda de artistas e intelectuais da Europa. 
2. Estabelecimento do monopólio do mercado 

exportador. 
3. Garantia de liberdade religiosa. 
4. Urbanização de Recife. 
5. Conquista de Alagoas e Bahia.  

 
Todas as afirmativas corretas estão reunidas em 

 
a) 1 e 3. 
b) 2 e 4. 
c) 1, 3 e 5. 
d) 2, 4 e 5. 
e) 2, 3, 4 e 5. 

 
172 - (UEL PR/2011)    

Leia o texto a seguir. 
 

Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal 
Ai esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um império colonial 

(Adaptado: GUERRA, R. ; HOLLANDA, C. B. Calabar - o 
elogio da traição.  

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985.) 
 

Este refrão musical da peça teatral Calabar caracteriza 
a política colonial à qual o Brasil esteve submetido 
enquanto foi colônia de Portugal. 

 
Com base nos conhecimentos sobre a política colonial 
portuguesa no Brasil, considere as afirmativas a seguir. 

 
I. Estimulou a industrialização tendo em vista 

contribuir para que a metrópole concorresse com 
suas rivais industrializadas. 

II. Foi rigorosa no cumprimento da exclusividade do 
comércio da metrópole com a colônia. 

III. Articulou a produção para a metrópole e o 
desenvolvimento de um mercado interno voltado 
para a subsistência do sistema. 
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IV. Atribuiu autonomia à economia colonial em 
relação ao mercado externo. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 

 
173 - (UEL PR/2011)    

No Brasil, as atividades econômicas iniciaram-se sob o 
signo da grande propriedade e da grande lavoura. A 
primeira forma de divisão das terras além-mar deu-se 
em forma de capitanias, que se constituíram em 
grandes extensões de terras entregues a senhores, 
dotados de poderes absolutos sobre as pessoas e as 
coisas ali encontradas. As unidades de produção foram 
organizadas em latifúndios para a produção regular e 
em grande escala do mais lucrativo produto que era a 
cana-de-açúcar. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
considere as afirmativas a seguir. 

 
I. A passagem da produção de cana-de-açúcar para 

a de café favoreceu os donos de pequenas 
propriedades e também os escravos libertos, pois, 
com o aumento da demanda deste novo produto, 
o governo brasileiro intensificou a contratação de 
imigrantes europeus. 

II. Para a organização do processo de produção no 
Brasil colonial, deu-se preferência à mão de obra 
escrava e não à livre, porque esta última, com a 
abundância de terra, poderia encontrar um meio 
para a sua sobrevivência. 

III. Com a emancipação dos escravos, os 
latifundiários brasileiros ficaram em situação 
bastante complicada, uma vez que os libertos 
conquistaram seu próprio espaço para sustentar-
se, diminuindo a oferta de mão de obra para 
trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. 

IV. Como mão de obra, necessária em grande 
quantidade para trabalhar nas propriedades, os 
latifundiários utilizaram o trabalho compulsório 
africano. Esses trabalhadores, trazidos para o 
Brasil nos denominados “navios negreiros”, eram 
aqui comercializados como mercadorias. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 

 
174 - (UEL PR/2011)    

Leia o texto a seguir. 
 

No Brasil, costumam dizer que para o escravo são 
necessários três PPP, a saber, pau, pão e pano. [...] O 
certo é que, se o senhor se houver com os escravos 
como pai, dando-lhes o necessário para o sustento e 
vestido, e algum descanso no trabalho, se poderá 
também depois haver como senhor, e não estranharão, 
sendo convencidos das culpas que cometerem, de 
receberem com misericórdia o justo e merecido castigo 
[...]. Ver que os senhores têm cuidado de dar alguma 
coisa de sobejos da mesa aos seus filhos pequenos é 
causa de que os escravos os sirvam de boa vontade e se 
alegrem de lhes multiplicar servos e servas. 

(ANDREONI, J. A. Cultura e opulência do Brasil por 
suas drogas e minas. In: RIBEIRO, D.;  

NETO, C. de A. M. A fundação do Brasil. 2. ed. 
Petrópolis:  

Vozes, 1992. p. 348-349.) 
 

De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre 
o tema, é correto afirmar: 

 
a) A obra de Andreoni tinha como público-alvo os 

escravos africanos, visando convencê-los de que 
contribuir para a colonização do Brasil traria bons 
resultados para todos, melhor tratamento para 
eles e lucros para os senhores plantadores de 
açúcar. 

b) Andreoni, inspirado no humanismo iluminista, 
considerava a escravização dos africanos injusta e, 
não vendo a possibilidade de aboli-la de imediato, 
recomendava aos senhores um melhor 
tratamento para seus servos de modo a aprimorar 
a civilização brasileira. 

c) Percebendo que o excesso de castigos infligidos 
pelos senhores aos escravos reduzia o plantel 
nacional de mão de obra, Andreoni recomendava 
um melhor tratamento visando à reprodução de 
trabalhadores em cativeiro, uma vez que o tráfico 
africano fora abolido devido às pressões inglesas. 

d) Nesta obra de orientação para os senhores 
escravistas, Andreoni intencionava instruí-los no 
que considerava o melhor modo de obter bons 
resultados do trabalho escravo, inclusive sua 
reprodução em cativeiro, visando amplificar os 
lucros mercantis. 

e) Devido à grande rebelião escrava ocorrida no fim 
do século XVI em São Domingos, Andreoni 
recomendava um melhor tratamento aos 
escravos, visando manter o Brasil longe das 
tentativas revolucionárias que objetivavam a 
implantação da República e a abolição do trabalho 
escravo. 

 
175 - (UNIFICADO RJ/2011)    

“Estando a Companhia das Indias Ocidentais em 
perfeito estado, ela não pode projetar coisa melhor e 
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mais necessária do que tirar ao Rei da Espanha a terra 
do Brasil, apoderando-se dela. (...) 
Porque este país é dominado e habitado por duas 
nações ou povos, isto é, brasileiros e portugueses, que, 
no momento, são totalmente inexperientes em 
assuntos militares e, além disto, não têm a prática nem 
a coragem de defendê-la contra o poderio da 
Companhia das Índias Ocidentais, podendo ser 
facilmente vencidos (...) 
Desta terra do Brasil podem anualmente ser trazidas 
para cá e vendidas ou distribuídas sessenta mil caixas 
de açúcar. Estimando-se as mesmas, atualmente, em 
uma terça parte de açúcar branco, uma terça parte de 
açúcar mascavado e uma terça parte de açúcar panela, 
e avaliando-se cada caixa em quinhentas libras de peso, 
poder-se-ia comprar no Brasil, sendo estes os preços 
comuns nesse país, o açúcar branco por oito vinténs, o 
mascavado por quatro e o panela por dois vinténs a 
libra, e, revender, respectivamente, por dezoito, doze e 
oito vinténs a libra; (...)” 

Motivos por que a Companhia das Indias Ocidentais 
deve tentar tirar ao Rei da Espanha a  

terra do Brasil – 1624. In: INÁCIO, Inês da Conceição e 
LUCA, Tânia Regina.  

Documentos do Brasil Colonial. São Paulo: Ática, 
1993, pp. 92 e 94. 

 
O documento acima está relacionado 

 
a) ao processo de colonização espanhola na América 

e à disputa entre os países ibéricos pelas áreas 
açucareiras. 

b) às rebeliões nativistas, que, sob o pretexto de que 
a União Ibérica teria enfraquecido tanto Portugal 
como a Espanha, tentavam a emancipação da 
Colônia brasileira. 

c) às investidas inglesas nas costas brasileiras, como 
protesto pela divisão do mundo entre Portugal e 
Espanha, conforme estabelecido pelas bulas 
papais e pelo Tratado de Tordesilhas. 

d) às invasões francesas ao Brasil, com o objetivo de 
depor o tradicional inimigo espanhol, que passou 
a administrar o país após a União Ibérica. 

e) às invasões holandesas no Brasil, com o objetivo 
de recuperar o comércio interrompido com a 
União Ibérica. 

 
176 - (FATEC SP/2012)    

"Os escravos são as mãos e os pés do senhor de 
engenho, porque sem eles no Brasil não é possível 
fazer, conservar e aumentar fazenda." 

(ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1982, p. 89.) 

 
No trecho citado, parte de uma obra publicada em 
1711, o jesuíta Antonil 

 

a) torna evidente que o trabalho escravo constituiu 
a base da exploração econômica em setores 
essenciais da economia colonial. 

b) fornece argumentos para o combate movido pela 
Igreja contra a escravização de indígenas e 
africanos nos domínios coloniais portugueses. 

c) explica por que a escravidão foi importante no 
empreendimento açucareiro, mas teve papel 
secundário e marginal na exploração mineradora. 

d) justifica a brandura da escravidão no Brasil e 
sugere uma explicação para a “democracia racial” 
predominante na sociedade colonial brasileira. 

e) condena as tentativas de introduzir trabalhadores 
livres, trazidos da Europa, para substituir a mão-
de-obra escrava nas lavouras de café. 

 
177 - (FGV/2012)    

Analise o gráfico abaixo: 
 

 
Adaptado de ALENCASTRO, L.F. O trato dos viventes. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.43 
 

O tráfico negreiro foi um dos mais importantes 
elementos do domínio colonial entre os séculos XVI e 
XVIII. A mão de obra escrava proveniente da África foi 
empregada nas principais atividades desenvolvidas nas 
colônias americanas, por iniciativa dos Estados 
europeus. Considerando os dados fornecidos pelo 
gráfico, é possível afirmar sobre a economia colonial 
nesse período: 

 
a) A utilização de escravos africanos na América 

espanhola cresceu em escala progressiva e 
acompanhou o aumento da extração de prata e 
ouro até o final do século XVIII. 

b) A introdução de escravos africanos nas Antilhas 
Francesas está associada à produção canavieira 
desenvolvida por holandeses após a sua expulsão 
de Pernambuco na metade do século XVII. 

c) Os governantes ingleses impediram o tráfico de 
escravos em suas colônias e estimularam, em 
contrapartida, o desenvolvimento do 
povoamento europeu nos territórios americanos 
sob o seu controle. 

d) A utilização de escravos africanos no Brasil 
ocorreu, apenas, com a descoberta de ouro e 
pedras preciosas na região das Minas Gerais, no 
século XVIII. 
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e) O número de escravos africanos trazido ao Brasil 
foi sempre superior ao volume de escravos 
destinados às demais áreas coloniais referidas no 
gráfico. 

 
178 - (FMABC SP/2012)    

“Nenhuma outra forma de exploração agrária no Brasil 
colonial resume tão bem as características básicas da 
grande lavoura como o engenho de açúcar.” 

Alice Canabrava, in Sérgio Buarque de Holanda (org.) 
História 

geral da civilização brasileira. Rio de Janeiro: Difel, 
1963, tomo I, 

vol. 2, p. 198-206. 
 

Entre as características básicas da grande lavoura, 
mencionadas no texto, podemos citar 

 
a) pouco emprego de mão de obra e extrativismo. 
b) esforço exportador e minifúndio. 
c) trabalho assalariado e alta tecnologia. 
d) latifúndio e produção voltada ao mercado interno. 
e) monocultura e trabalho escravo. 

 
179 - (UEPG PR/2012)    

Em um de seus textos mais conhecidos, Pero de 
Magalhães Gândavo, cronista português que viveu no 
Brasil no século XVI, registrou que, se alguém possuísse 
meia dúzia de escravos na colônia, logo poderia 
"honradamente" sustentar a si e a sua família. A 
respeito da exploração do trabalho escravo no Brasil 
colonial, assinale o que for correto. 

 
01. No período colonial, a escravidão negra limitou-se 

ao gênero masculino, não existindo registro sobre 
o aprisionamento e o trabalho compulsório 
feminino. 

02. Os engenhos do Nordeste dependeram, 
fundamentalmente, do trabalho escravo negro no 
plantio e corte da cana-de-açúcar e também nas 
diferentes etapas da produção do açúcar. 

04. Atividades como a criação de gado, a mineração e 
o tropeirismo não contaram com trabalho 
escravo. Em tais práticas, o habitual foi o trabalho 
livre e assalariado. 

08. Além do negro africano, o indígena, nativo da 
terra, também foi utilizado como escravo durante 
o período colonial . 

 
180 - (UFTM MG/2012)    

Em 1570, a Província de Santa Cruz contava com 60 
engenhos. Destes, 41 situavam-se nas capitanias de 
Pernambuco e da Bahia. Quinze anos depois, o número 
de engenhos nestas duas regiões mais do que triplicou, 
atingindo a marca dos 131. No final do século, em 1590, 
a colônia contava com 150 engenhos espalhados pelas 
capitanias de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de 
Janeiro e São Vicente. As duas primeiras capitanias, 
entretanto, continuavam a concentrar o maior número 

de unidades produtivas, que correspondia a 80% do 
total (...). Em 1584, cerca de 40 navios eram utilizados 
para transportar o açúcar de Recife para Lisboa. No 
início do século XVII, em 1614, mais de 130 navios eram 
utilizados no transporte do açúcar de Pernambuco para 
a metrópole. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. 
História do Brasil, uma interpretação, 2008.) 

 
Infere-se do texto que 

 
a) a produção açucareira distribuiu-se de forma 

equilibrada por toda a colônia. 
b) os lucros propiciados pelo açúcar inibiram o 

desenvolvimento da pecuária em larga escala. 
c) a prosperidade das regiões dependia da 

capacidade administrativa dos donatários. 
d) a cana forneceu a base material para o 

estabelecimento dos portugueses nos trópicos. 
e) o crescimento da produção foi lento e constante 

ao longo dos séculos XVI e XVII. 
 
181 - (UFRN/2012)    

O gráfico abaixo mostra a destacada posição da 
agroindústria açucareira na economia do Brasil 
Colonial.  

 

 
 

Na análise histórica, esses dados se tornam 
significativos quando relacionados a outras dimensões 
da sociedade na mesma época. Neste sentido, é correto 
afirmar que, além de fornecer um importante produto 
para o comércio mundial, a agroindústria do açúcar  

 
a) favoreceu a diversificação da economia colonial, 

uma vez que os lucros da produção açucareira 
foram investidos na implantação de manufaturas 
na colônia.  

b) ocasionou a ampliação do território da colônia 
portuguesa para além dos limites estabelecidos 
pelo Tratado de Tordesilhas, à medida que se 
expandia o cultivo da cana-de-açúcar.  
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c) incorporou efetivamente ao domínio português as 
regiões banhadas pelo rio São Francisco, onde se 
instalaram engenhos, que utilizavam a água do rio 
em obras de irrigação.  

d) vinculou a exploração das terras americanas à 
África, fornecedora de mão de obra, e serviu de 
alternativa à economia portuguesa, a partir da 
crise no comércio com o Oriente. 

 
182 - (ESPM/2013)    

Leia os versos de Gregório de Matos abaixo e responda: 
 

O açúcar já se acabou? Baixou.  
E o dinheiro se extinguiu? Subiu.  
Logo já convalesceu? Morreu.  
À Bahia aconteceu o que  
a um doente acontece,  
cai na cama, o mal lhe cresce,  
baixou, subiu e morreu. 

 
A decadência econômica que afetava a Bahia e o 
Nordeste brasileiro no final do século XVII decorria:  

 
a) da invasão francesa e da devastação da lavoura 

canavieira;  
b) da região se encontrar então sob a ocupação 

holandesa;  
c) da concorrência que o açúcar produzido pelos 

holandeses, nas Antilhas, fazia ao açúcar 
produzido no Brasil;  

d) do deslanchar naquele tempo da cafeicultura;  
e) do fato de a Espanha, que dominava a região na 

época, ter seu interesse voltado para a extração 
da prata em regiões como México e Peru. 

 
183 - (FGV/2013)    

Sobre a conquista holandesa do Nordeste brasileiro, no 
período colonial, é correto afirmar: 

 
a) Os conflitos entre portugueses e holandeses 

devem ser compreendidos no contexto da União 
Ibérica (1580-1640) e da separação das Províncias 
Unidas do Império Habsburgo. 

b) A ocupação das áreas de plantio de cana obrigou 
os holandeses a intensificarem a escravização dos 
indígenas, uma vez que não possuíam bases no 
continente africano. 

c) Estabelecidos em Pernambuco, os holandeses 
empreenderam uma forte perseguição aos judeus 
e católicos ali residentes e fortaleceram a difusão 
do protestantismo no Brasil colonial. 

d) A administração de Maurício de Nassau foi 
caracterizada pelo pragmatismo e pela 
desmontagem do grande centro de artistas e 
letrados organizado pelas autoridades 
portuguesas em Olinda. 

e) Os holandeses implementaram uma nova e 
eficiente estrutura produtiva baseada em 
pequenas e médias propriedades familiares, que 

se diferenciava das antigas plantations 
escravistas. 

 
184 - (IFSP/2013)    

Com o cultivo da cana de açúcar, no seu período 
colonial, o Brasil passou a receber grande contingente 
de escravos africanos. A implantação desse trabalho 
escravo deveu-se 

 
a) ao desconhecimento das técnicas agrícolas 

necessárias à produção da cana pelos indígenas; à 
maior força física apresentada pelos negros 
africanos, o que era vital para o funcionamento 
dos engenhos. 

b) à rebeldia do indígena à escravidão, aliada ao 
grande conhecimento que ele tinha das matas, o 
que facilitava as fugas; à passividade do negro ao 
trabalho forçado que, não conhecendo o território 
brasileiro, se amedrontava com o sertão. 

c) à facilidade de transporte nos navios tumbeiros, 
pois é pequena a distância entre a África e o Brasil, 
além do baixo interesse dos portugueses pelos 
serviços manuais, considerado pelos europeus 
como desonroso. 

d) à enorme extensão de terra a ser trabalhada, à 
necessidade de produzir em larga escala um 
produto de grande aceitação internacional, além 
da alta lucratividade do tráfico negreiro. 

e) à impossibilidade de uso da mão-de-obra 
indígena, pois os nativos portavam inúmeras 
doenças que os colonizadores não conheciam e, 
portanto, contra os quais não possuíam defesas 
naturais. Utilizar a mão-deobra nativa significava 
adoecer e, talvez, logo morrer. 

 
185 - (Mackenzie SP/2013)    

Com a união das coroas de Portugal e Espanha, ocorreu 
o início do período chamado de União Ibérica (1580-
1640). A Holanda, que enfrentou diversas lutas contra 
a Espanha, exerceu influência direta na colônia 
portuguesa na América, pois 

 
a) passou a pilhar e saquear as feitorias na costa 

africana dominada pelos espanhóis, interessada 
no comércio de escravos e de marfim, invadindo, 
também, as cidades de Santos e Salvador, no 
Brasil. 

b) o embargo espanhol representou prejuízos para 
os interesses holandeses no Brasil, uma vez que 
participavam do comércio de produtos tropicais 
nacionais, principalmente do pau-brasil. 

c) sofria, na época, perseguições religiosas na 
Europa e retaliações dos católicos residentes em 
seu país, por isso, seu desejo foi montar uma 
colônia protestante no Brasil. 

d) ocupou o nordeste brasileiro para evitar a criação 
de bases e feitorias espanholas, visando quebrar o 
monopólio da rota da prata advinda das demais 
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colônias e também minar o prestígio internacional 
ibérico. 

e) apoderou-se do nordeste brasileiro e retomou o 
controle da lucrativa operação de transporte, 
refino e distribuição comercial do açúcar 
brasileiro, perdido a partir da União Ibérica. 

 
186 - (UECE/2013)    

A expressão plantation, no âmbito do Brasil Colonial, 
remete a  

 
a) pequenas lavouras de subsistência, desenvolvidas 

no sul do Brasil, baseadas no trabalho indígena.  
b) grandes lavouras de gêneros tropicais, 

fundamentadas no latifúndio, na monocultura e 
na mão de obra escrava.  

c) tentativas de plantio e exploração da seringueira 
na região amazônica brasileira pelos caboclos 
daquela região.  

d) grandes lavouras plantadas pelos indígenas em 
grandes vales da região Centro-Oeste do Brasil.  

 
187 - (UEFS BA/2012)    

Os holandeses [...] não eram, nem de longe, os hereges 
e os bichos-papões dos quais tanto se ouvia falar mal. 
Muito pelo contrário. Eram uma gente perseverante e 
trabalhadora, que construía sua pátria domando rios, 
drenando lagos, escavando canais, erguendo paisagens 
imensas e tomando terras ao Mar do Norte. Um povo 
destemido, que lutava contra os espanhóis pela 
independência [...] e, ainda assim, entre uma batalha e 
outra, havia construído a nação mais próspera do 
mundo cristão. 

 
Sei pouco sobre essas gentes — comentou em tom de 
mal disfarçado despeito Dom Álvaro de Abranches, um 
capitão da infantaria. — Deve de ser um país bem 
grande, imagino eu. 

 
— Muito pelo contrário, companheiro — garantiu Dom 
Diogo, naquele sorriso vaidoso dos viajados 

 
— É até bem pequeno. Um pouquinho menor do que 
Portugal. E lá ninguém passa fome; quase toda a gente 
sabe ler e escrever... É o povo mais rico e feliz que 
conheço. (RORIZ, 2006, p.130-131). 

 
O texto, de ficção, traça um perfil otimista dos 
holandeses no século XVII, cuja prosperidade na 
história relaciona-se com 

 
a) a exploração colonial na costa oeste da América do 

Norte, o que lhes dava acesso à navegação no 
oceano Pacífico. 

b) o combate às heresias, através das quais os judeus 
e os protestantes buscavam resistir às leis que 
predominavam nos Países Baixos. 

c) uma economia mercantil baseada na navegação 
comercial e na parceria entre o Estado e as 
Companhias de Comércio. 

d) a proteção econômica que passaram a receber de 
Portugal, após as guerras de independência que 
travaram contra a Espanha. 

e) o apoio recebido pela Igreja Católica no combate 
ao luteranismo e ao calvinismo, que se 
espalhavam pelo país, provocando lutas internas e 
desequilibrando a economia local. 

 
188 - (UEL PR/2013)    

Leia o texto a seguir, escrito pelo Padre Antonil em 
1711. 

 
Os escravos são as mãos e os pés do senhor de 

engenho, porque sem eles no Brasil não é possível 
fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter 
engenho corrente. E do modo como se há com eles, 
depende tê-los bons ou maus para o serviço. Por isso, é 
necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-
las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. E porque 
comumente são de nações diversas, e uns mais boçais 
que outros e de forças muito diferentes, se há de fazer 
a repartição com reparo e escolha, e não às cegas. 

No Brasil, costumam dizer que para o escravo são 
necessários PPP, a saber, pau, pão e pano. E, posto que 
comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau, 
contudo, prouvera a Deus que tão abundante fosse o 
comer e o vestir como muitas vezes é o castigo, dado 
por qualquer causa pouco provada, ou levantada; e 
com instrumentos de muito rigor, ainda quando os 
crimes são certos, de que se não usa nem com os brutos 
animais... 

(Adaptado de: ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil 
por suas  

drogas e minas. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia/Edusp, 
1982. p.89. Coleção  

Reconquista do Brasil. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/ 

download/texto/bv000026.pdf>. Acesso em: 1 ago. 
2012.) 

 
a) Considerando o Período Colonial brasileiro, 

explique a afirmativa “Os escravos são as mãos e 
os pés do senhor de engenho”. 

b) Qual a posição assumida pelo Padre Antonil frente 
ao tratamento dispensado aos escravos? 

 
189 - (UFTM MG/2012)    

Leia os dois excertos relativos aos quilombos, uma das 
formas de resistência à escravidão. 

 
Folga nego, 
branco não vem cá. 
Se vier, 
o diabo há de levar 

(Folclore alagoano) 
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[Creia Vossa Alteza] não está menos perigoso este 
estado [de Pernambuco], com o atrevimento destes 
negros, do que esteve com os holandeses, porque os 
moradores, nas suas mesmas casas e engenhos, têm os 
inimigos que os podem conquistar. 

(Carta de 1671, enviada ao Rei de Portugal pelo governador 
Fernão Coutinho  

apud Antonio Mendes Júnior et al. Brasil História, 
1976.) 

 
Da leitura dos excertos conclui-se que 

 
a) o segundo texto contradiz as afirmações do 

primeiro. 
b) o governador preocupa-se mais com a ameaça 

holandesa. 
c) o negro sentia-se ameaçado, mesmo nos 

quilombos. 
d) o registro do folclore justifica os temores do 

governador. 
e) os textos confirmam o caráter esporádico da fuga 

dos escravos. 
 
190 - (UNIRG TO/2012)    

Nos primeiros anos do século XVIII, a produção 
açucareira vivia ainda uma de suas fases de 
renascimento, mas, para muitos, a mineração aparecia 
como atividade econômica de maior futuro. Antonil, no 
entanto, achava que a riqueza do ouro era algo 
dependente da sorte e afirmava que as verdadeiras 
"minas" do Brasil eram os engenhos e as plantações de 
fumo. 
CAMPOS, Raimundo. Grandezas do Brasil no tempo de 

Antonil. São Paulo: Atual, 1996. 
 

Empreendimento que fez a riqueza das elites agrárias 
brasileiras, os engenhos de açúcar do Brasil colonial se 
caracterizavam  

 
a) pelo trabalho assalariado, mentalidade 

empresarial e extração do ouro.  
b) pelo trabalho escravo, pluricultura e criação de 

gado.  
c) pela autoridade do senhor de engenho, 

escravidão e desprestígio do trabalho livre.  
d) pelo trabalho livre, monocultura e mentalidade 

empresarial.  
 
191 - (FMJ SP/2012)    

A partir de 1530, a produção açucareira espalhou-se 
pelo litoral da América portuguesa, principalmente nas 
capitanias de Pernambuco e Bahia. Sobre essa 
produção, assinale a alternativa correta. 

 
a) A concessão de sesmarias a todos os colonos que 

as requeressem era incondicional, a Metrópole 
visava primordialmente incentivar a migração e 
garantir o povoamento do território, oferecendo 
o acesso legal à terra de forma irrestrita. 

b) Antes da lavoura canavieira, a exploração do 
território limitara-se às atividades extrativas e à 
comercialização de produtos naturais da terra, 
portanto, a produção açucareira transformou a 
empresa colonial em sistema produtivo. 

c) Apesar da concorrência existente no mercado 
europeu, os baixos investimentos necessários 
para a montagem da empresa açucareira foram 
determinantes a fim de que a Metrópole elegesse 
essa atividade para iniciar a colonização. 

d) O tráfico de escravos africanos foi concomitante à 
fase inaugural da empresa açucareira porque 
questões culturais impediram a apropriação do 
trabalho compulsórioda escassa população 
nativa. 

e) Devido à produção em grande escala e aos altos 
lucros obtidos, a sociedade açucareira colonial 
apresentou intensa mobilidade, promovendo 
significativa ascensão de brancos livres e pobres à 
condição de senhores de engenho. 

 
192 - (UECE/2012)    

“Em dezembro de 1623, partiu da Holanda uma 
poderosa esquadra de 26 navios e 3.300 homens cujo 
objetivo era a conquista da Bahia, sede do governo 
geral e uma das mais importantes regiões açucareiras 
do litoral brasileiro.”  

VAINFAS, Ronaldo. Um Jesuíta a serviço do Brasil   
Holandês processado pela inquisição. São Paulo:   

Companhia das Letras, 2008. p. 33-37. 
 

Em relação ao resultado da empreitada acima citada, é 
INCORRETO afirmar-se que  

 
a) a ocupação foi um sucesso e os cinco anos em que 

os holandeses dominaram Salvador foram 
fundamentais no exercício da estratégia para o 
sucesso da invasão em Pernambuco.  

b) Felipe IV da Espanha enviou esquadra ainda mais 
poderosa tanto em navios quanto em soldados, 
forçando a retirada dos holandeses.  

c) quando a esquadra de Felipe IV chegou a Salvador, 
a frota holandesa estava desfalcada, pois a 
maioria dos navios explorava outras regiões da 
capitania ou havia regressado à Holanda.  

d) a população de Salvador se levantou contra o 
conquistador holandês e a Holanda foi obrigada a 
esperar dias melhores para a conquista do Brasil 
açucareiro, mudando o alvo da segunda invasão, 
para Pernambuco.  

 
193 - (UECE/2012)    

Atente para o que se diz acerca da Inconfidência 
Mineira (1789). 

 
I. Uma parte dos conspiradores de Vila Rica 

desejava a constituição de um regime republicano 
no Brasil. 
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II. Os inconfidentes tinham por objetivo a 
diminuição da dependência de artigos 
importados, em prol do desenvolvimento de 
produtos manufaturados. 

III. Os inconfidentes defendiam a expansão da 
lavoura e da pecuária, atividades que seriam 
importantes para um maior desenvolvimento da 
zona aurífera. 

 
Está correto o que se afirma em 

 
a) I e III apenas. 
b) I, II e III. 
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas. 

 
194 - (UECE/2012)    

“O ser senhor de engenho é título a que muitos 
aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido 
e respeitado de muitos. E se for, qual deve ser, homem 
de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o 
ser senhor de engenho quanto se estimam os títulos 
entre os fidalgos do Reino.” 

DEL PRIORI, Mary. Revisão do Paraíso:  
os brasileiros  e o estado em 500 anos de História.  

Rio de Janeiro: Campus, 2000. p. 17-27. 
 

Observe as seguintes afirmações acerca desse 
personagem da história brasileira: 

 
I. Misto de honraria riqueza e prestígio, a imagem 

do senhor de engenho correspondia exatamente 
à pomposa definição realizada no excerto acima. 
A abundância no modo de vida era a norma geral. 

II. O senhor de engenho figurava no ápice da 
hierarquia social e controlava, em muitos casos, 
grande extensão de terras e grande número de 
escravos, bem como era a representação da 
erudição naquela sociedade. 

III. Via de regra, vivia o senhor de engenho e seus 
agregados uma vida difícil: alimentavam-se muito 
mal, as enchentes e as secas dificultavam o 
suprimento de víveres frescos; a sífilis marcava-
lhes o corpo; eram ainda constantemente 
ameaçados pelos nativos. 

 
Está correto o que se afirma apenas em 

 
a) I. 
b) III. 
c) I e II. 
d) II. 

 
195 - (UEM PR/2012)    

Na década de setenta do século XVI, o Rei de Portugal, 
D. Sebastião, desapareceu lutando contra os 
muçulmanos na Batalha de Alcácer-Quibir, no norte da 
África. Assinale a(s) alternativa(s) que se relacionam 
corretamente a esse fato. 

 
01. Com a morte de D. Sebastião, os portugueses 

abandonaram a política de expansão em direção 
ao sul da África e iniciaram a efetiva colonização 
do Brasil. 

02. Com o domínio dos reis da Espanha sobre 
Portugal, que se seguiu ao desaparecimento de D. 
Sebastião, difundiu-se a crença no retorno desse 
rei, que salvaria os portugueses das dificuldades 
que os assolavam. 

04. A crença no retorno de D. Sebastião marcou o 
imaginário popular português e atravessou o 
Atlântico, espalhando-se entre moradores do 
Brasil. 

08. O sebastianismo ressurgiu em alguns momentos 
da história luso-brasileira, como, por exemplo, no 
movimento de Canudos. 

16. Após a morte de D. Sebastião, embora houvesse 
incertezas políticas, o bom governo dos reis da 
Espanha e o ouro extraído das minas do Brasil 
garantiram, por 70 anos, um grande 
desenvolvimento econômico a Portugal. 

 
196 - (ACAFE SC/2013)    

“A cultura da cana somente se prestava, 
economicamente, a grandes plantações. Já para 
desbravar convenientemente o terreno tornava-se 
necessário o esforço reunido de muitos trabalhadores; 
não era empresa para pequenos proprietários isolados. 
Isto feito, a plantação, a colheita e o transporte do 
produto até os engenhos onde se preparava o açúcar, 
só se tornava rendoso quando realizado em grandes 
volumes”. 

(In: PRADO JÚNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 40ª 
edição.  

São Paulo: Editora Brasiliense, 1993. Pg. 33). 
Conforme o texto e seus conhecimentos sobre o 
período colonial da história do Brasil é correto afirmar, 
exceto: 

  
a) A grande propriedade, a monocultura e a 

utilização de mão de obra escrava caracterizaram 
a lavoura canavieira. 

b) O açúcar produzido nos engenhos visava o 
mercado externo, não contribuindo, portanto, 
para a criação de um mercado interno forte no 
período colonial. 

c) Conforme o texto evidencia-se que a pequena 
propriedade caracterizou a empresa açucareira. 

d) O elemento central da produção açucareira foi o 
engenho. Neste espaço também se encontravam 
a casa grande, morada do senhor de engenho e a 
senzala, habitação dos escravos. 

 
197 - (Fac. Santa Marcelina SP/2013)    

Examine a foto que mostra arquitetura com 
características da cultura holandesa em Recife, 
Pernambuco, em 2004. 
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(Projeto Araribá: História, 2007.) 

 
Tal legado na arquitetura de Recife pode ser explicado 

 
a) pelo acordo firmado entre Portugal e Holanda, no 

século XVI, que concedia às companhias mercantis 
holandesas o monopólio do comércio do açúcar 
produzido no Nordeste brasileiro desde o início da 
colonização. 

b) pelo intercâmbio técnico e comercial, 
estabelecido no século XVII, entre colonos 
holandeses das Antilhas e senhores de engenho 
do Nordeste brasileiro, a fim de aumentar a 
produtividade da economia açucareira. 

c) pela atuação de judeus holandeses, descendentes 
de portugueses, que fugiram das perseguições 
religiosas e estabeleceram- se no Nordeste 
brasileiro, onde começaram a financiar a 
instalação dos engenhos. 

d) pela invasão e domínio holandês do Nordeste 
brasileiro, em meados do século XVII, em 
represália à proibição imposta pela Espanha de os 
holandeses participarem dos negócios com o 
açúcar, durante a União Ibérica. 

e) pela influência dos padrões da Antiguidade 
clássica, retomados no Renascimento Cultural, 
que se difundiram nos países da Europa e, 
posteriormente, nas novas áreas coloniais, como 
o Nordeste brasileiro e as Antilhas. 

 
198 - (IFSC/2013)    

Mesmo sendo o Brasil descoberto em 1500, Portugal só 
tomou posse destas terras e iniciou sua colonização em 
1530. Sobre o processo de colonização de Portugal no 
Brasil, é CORRETO afirmar: 

 
a) A estrutura econômica dominante no Brasil 

colonial foi o sistema de plantation, baseado em 
uma monocultura, latifúndio, trabalho escravo, 
produção em larga escala voltada para o mercado 
externo. 

b) A primeira tentativa de colonizar o Brasil foi com 
as capitanias hereditárias, doadas para os 
donatários. Todos aproveitaram suas terras para 
uma larga produção de açúcar nos primeiros anos 
da colonização. 

c) O primeiro recurso que Portugal explorou em 
larga escala no Brasil foi o pau-brasil. Esta 
exploração custou muito para as florestas nativas, 
pois era necessária a derrubada de florestas para 

as plantações de pau-brasil, durante os cem 
primeiros anos de colonização. 

d) Instituído em 1548, o Governo-Geral foi uma 
tentativa fracassada do governo de Portugal de 
unificar as capitanias, pois os donatários não 
aceitaram este governo. O Governo-Geral durou 
apenas cinco anos antes de voltar o poder aos 
donatários. 

e) Entre as capitanias hereditárias, podemos 
destacar a de Pernambuco, pela excelente 
administração de Maurício de Nassau, donatário 
que estimulou o progresso da região, auxiliando 
pequenos artesãos para que não dependessem 
dos produtos de Portugal. 

 
199 - (Mackenzie SP/2013)    

 
 

A imagem acima, do artista francês Jean-Baptiste 
Debret, presente em seu livro, Viagem pitoresca e 
Histórica ao Brasil, retrata uma cena referente aos 
costumes presentes no Brasil colonial. A respeito da 
sociedade que se organizou em função da economia 
agroexportadora, implantada no século XVI, em nosso 
país é correto afirmar que 

 
a) a colonização do Brasil, durante o século XVI, 

sustentou-se, exclusivamente, na escravidão do 
aborígine, em que o escravo africano estava 
presente apenas para realizar as tarefas 
domésticas, como documenta a imagem acima. 

b) seguindo os moldes europeus, transpuseram-se 
para a colônia brasileira os princípios do 
feudalismo, em que a relação servil impunha para 
os trabalhadores africanos uma série de 
obrigações perante seus senhores, presentes na 
imagem. 

c) a predominância na utilização do trabalho 
escravo, em detrimento da escravidão dos 
indígenas é justificada, principalmente, na 
dificuldade de adaptar-se o índio ao trabalho, já 
que nas sociedades tribais é incumbência 
feminina o trabalho na lavoura. 

d) a mão de obra africana representou a base das 
atividades econômicas do Brasil colonial, pois, 
além de trabalhar nos engenhos e nas minas, os 
africanos também foram utilizados em outros 
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setores como, no transporte, comércio e serviço 
doméstico. 

e) o senhor de engenho monopolizava a riqueza e, 
com ela, o prestígio e o poder de comando em 
suas terras. Na vida doméstica, contudo, o 
convívio entre senhores e escravos era permeado 
por relações mais informais, como demonstra a 
imagem de Debret. 

 
200 - (PUCCamp SP/2013)    

A contribuição dos flamengos particularmente dos 
holandeses para a grande expansão do mercado do 
açúcar, na segunda metade do século XVI, constitui um 
fator fundamental do êxito da colonização do Brasil. 
Especializados no comércio intraeuropeu, grande parte 
do qual financiavam, os holandeses eram nessa época 
o único povo que dispunha de suficiente organização 
comercial para criar um mercado de grandes dimensões 
para um produto praticamente novo, como era o 
açúcar. 

(Celso Furtado. Formação econômica do Brasil.  
São Paulo: Cia Editora Nacional, 1977. p. 10 e 11) 

 
O texto permite afirmar que para o autor, 

 
a) as condições favoráveis à produção açucareira na 

colônia portuguesa foram responsáveis pela 
criação de amplo mercado para o comércio dos 
holandeses na Europa. 

b) os recursos do engenho voltados à produção de 
cana-de-açúcar dependiam do preço do açúcar 
conseguido pelos portugueses e holandeses no 
mercado internacional. 

c) o domínio holandês no Brasil constituiu um 
episódio central para o sucesso da produção de 
cana-de-açúcar e a comercialização da produção 
do açúcar na Europa. 

d) os holandeses transformaram a economia 
açucareira numa atividade agrícola 
medianamente lucrativa, nas colônias americanas 
dominadas pela Coroa portuguesa. 

e) a associação entre a Coroa portuguesa e os 
comerciantes holandeses foi fundamental para o 
desenvolvimento e a consolidação da indústria 
açucareira no Brasil. 

 
201 - (UEFS BA/2013)    

Voltando ao pau-brasil, direi que tem folhas 
semelhantes às do buxo, embora de um verde mais 
claro, e não dá frutos. Quanto ao modo de carregar os 
navios com essa mercadoria, direi que, tanto por causa 
da dureza, e consequente dificuldade em derrubá-la, 
como por não existirem cavalos, asnos nem outros 
animais de tiro para transportá-la, é ela arrastada por 
meio de muitos homens; e se os estrangeiros que por 
aí viajam não fossem ajudados pelos selvagens não 
poderiam nem sequer em um ano carregar um navio de 
tamanho médio. (LÉRY. In: BRAIK; MOTA, 2010, p. 75). 

LÉRY, J. In: BRAICK, P.; MOTA, M. História das cavernas  
ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, v. 2, 2010. 

 
A descrição do viajante francês Jean de Léry refere-se a 
uma das primeiras atividades econômicas do Brasil 
colonial, cujas características se opunham 
 
a) ao caráter competitivo e liberal do comércio 

colonial, dirigido pela Coroa portuguesa e por uma 
rede de funcionários e de instituições 
controladoras. 

b) às atividades da pecuária, responsáveis pelo 
povoamento denso e contínuo do litoral da 
colônia. 

c) à economia agroexportadora, baseada no 
latifúndio e no trabalho escravo, que predominou, 
em grande parte, no litoral da colônia. 

d) à economia gerada pela intensa produção da 
manufatura urbana, controlada por judeus e 
cristãos novos. 

e) às atividades de mineração da prata, relacionadas 
ao desmatamento e à desertificação da área que 
integra o planalto central brasileiro. 

 
202 - (UFAL/2013)    

A tarefa de defender a posse da terra contra a ameaça 
estrangeira era uma preocupação crescente em 
Portugal. Para realizá-la era preciso promover a 
colonização com algum tipo de atividade econômica 
capaz de viabilizá-la. A solução encontrada por Portugal 
foi implantar a empresa açucareira em certos trechos 
do litoral brasileiro. Essa escolha de Portugal era 
porque 

 
a) era de Portugal que viriam as pessoas para 

trabalharem no desenvolvimento da produção. 
b) a implantação da atividade açucareira no Brasil 

exigia apenas a associação da experiência técnica 
portuguesa na produção do açúcar com a 
presença de capitais que financiassem a 
comercialização do produto, destacando-se, 
nesse campo, os ingleses. 

c) a atividade agrícola no litoral brasileiro fora 
praticada desde muito antes das capitanias 
hereditárias. 

d) o desenvolvimento da indústria canavieira era 
voltado para as necessidades da colônia. 

e) era uma das mais valiosas no início do século XV, 
garantindo alta lucratividade aos mercadores. 

 
203 - (ESCS DF/2014)    

A Época Moderna correspondeu à expansão do mundo 
ocidental. As transformações verificadas na Baixa Idade 
Média europeia prepararam o terreno para as grandes 
viagens ultramarinas, as quais, entre outros 
importantes resultados, desvelaram o Novo Mundo. A 
chegada de Cristóvão Colombo, a assinatura do Tratado 
de Tordesilhas e a passagem de Pedro Álvares Cabral 
pelo local que viria a ser o litoral baiano, na última 
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década do século XV, assinalaram o começo de uma 
nova etapa na história americana. Relativamente ao 
processo de colonização da América, assinale a opção 
correta. 

 
a) Devido ao clima de intolerância trazido pelas 

reformas protestante e católica do século XVI, 
Portugal e Espanha usaram a força para impedir a 
atuação de religiosos em suas colônias 
americanas. 

b) A agroindústria açucareira foi a opção adotada por 
Portugal para colonizar suas terras na América, já 
que, diferentemente do ocorrido na área 
espanhola, os metais preciosos demoraram a ser 
descobertos. 

c) A utilização, em larga escala, de escravos africanos 
nas colônias espanholas e portuguesa inviabilizou 
a existência de trabalho assalariado e a exploração 
de mão de obra indígena em terras americanas. 

d) Na América do Norte, o conjunto formado pelas 
treze colônias inglesas adotou um modelo de 
colonização que se distanciava radicalmente da 
experiência protagonizada pelas colônias ibéricas. 

 
204 - (ESCS DF/2014)    

Embora tivesse uma dinâmica própria, com diversas 
atividades subsidiárias, a economia colonial brasileira 
foi marcada pelas circunstâncias que envolviam a 
Europa na Idade Moderna, essencialmente 
identificadas com as práticas mercantilistas. A esse 
respeito, é correto afirmar que 

 
a) a expansão das lavouras de cana-de-açúcar levou 

à interiorização do processo de ocupação da 
colônia, ultrapassando em muito os limites 
fixados pelo Tratado de Tordesilhas. 

b) a liberdade de comércio foi a tônica da economia 
colonial, coerentemente com as práticas 
mercantis que singularizaram Portugal na Europa 
Moderna. 

c) a divisão da colônia em capitanias hereditárias 
explicitou o caráter descentralizador, na 
economia e na administração, que Portugal 
manteve ao longo da colonização do Brasil. 

d) a agroindústria açucareira nordestina atraiu, com 
demanda assegurada no mercado consumidor 
europeu, os capitais holandeses, cujos 
representantes chegaram a se fixar na região. 

 
205 - (Fameca SP/2014)    

Na escolha do Brasil como alvo do ataque empresado 
pela WIC pesou uma variedade de motivos. A América 
portuguesa constituiria o elo frágil do sistema imperial 
castelhano, em vista da sua condição de possessão 
lusitana, o que conferia à sua defesa uma posição 
subalterna na escala de prioridades militares do 
governo de Madri. Contava-se também com a obtenção 
de lucros fabulosos a serem proporcionados [...]. 

(Evaldo Cabral de Mello. O Brasil holandês, 2010.) 

 
Esse ataque da companhia holandesa WIC pode ser 
interpretado como 

 
a) uma demonstração da importância da América 

portuguesa, graças ao pau-brasil e ao café, 
mercadorias valiosas ao comércio holandês. 

b) uma expressão da disputa, entre as potências 
europeias, pelas minas de ouro, prata e diamantes 
da América portuguesa. 

c) um resultado da fragilidade da defesa na América 
portuguesa, devido ao maior interesse no 
comércio de produtos orientais. 

d) uma consequência direta do domínio britânico 
sobre Portugal e suas possessões coloniais, que os 
tornou inimigos da Holanda. 

e) um esforço holandês para manter e ampliar os 
lucros no comércio internacional de açúcar, no 
período de união das coroas ibéricas. 

 
206 - (FGV/2014)    

Dos engenhos, uns se chamam reais, outros inferiores, 
vulgarmente engenhocas. Os reais ganharam este 
apelido por terem todas as partes de que se compõem 
e todas as oficinas, perfeitas, cheias de grande número 
de escravos, com muitos canaviais próprios e outros 
obrigados à moenda; e principalmente por terem a 
realeza de moerem com água, à diferença de outros, 
que moem com cavalos e bois e são menos providos e 
aparelhados; ou, pelo menos, com menor perfeição e 
largueza, das oficinas necessárias e com pouco número 
de escravos, para fazerem, como dizem, o engenho 
moente e corrente. 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil.  
Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp. 1982, p. 69. 

 
O texto oferece uma descrição dos engenhos no Brasil 
no início do século XVIII. A esse respeito é correto 
afirmar: 

 
a) O engenho de açúcar foi a principal unidade 

econômica do sertão nordestino durante o 
período colonial, permitindo a ocupação dos 
territórios situados entre o rio São Francisco e o 
rio Parnaíba. 

b) A produção de açúcar no nordeste brasileiro 
colonial, em larga escala, foi possível graças à 
implantação do sistema de fábrica e ao uso do 
vapor como força motriz nas moendas. 

c) Os engenhos da Bahia utilizavam, sobretudo, mão 
de obra escrava africana, enquanto que nos 
engenhos pernambucanos predominava o 
trabalho indígena. 

d) Os grandes engenhos desenvolviam todas as 
etapas de produção do açúcar, do plantio, 
passando pela moagem, a purga, a secagem e até 
a embalagem. 

e) A produção de açúcar no sistema de “plantation” 
ficou restrita aos domínios lusitanos das Américas, 
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durante a época colonial, o que garantiu bons 
lucros aos produtores locais e aos comerciantes 
reinóis. 

 
207 - (FGV/2014)    

Feitas as contas, a historiografia tradicional do 
bandeirantismo errou na proposição secundária (as 
bandeiras caçavam índios para vendê-los no Norte), 
mas acertou na principal (as bandeiras foram 
originadas pela quebra do tráfico atlântico): os anos 
1625-50 configuram, incontestavelmente, um período 
de “fome de cativos”. 

(Luiz Felipe de Alencastro, O trato do viventes. p. 198-9) 
 

Esse “período de ‘fome de cativos’” relacionou-se 
 

a) aos conflitos entre os holandeses e os 
portugueses no controle sobre o tráfico negreiro 
africano. 

b) às inúmeras guerras internas na África, que 
diminuíram drasticamente a oferta de homens 
para o tráfico intercontinental. 

c) à ascensão da marinha de guerra inglesa que, 
interessada na exploração da África, conteve a 
retirada de homens do continente. 

d) à ação militar e diplomática da França, que obteve 
o monopólio virtual do tráfico de escravos para a 
América. 

e) a importantes restrições de escravização dos 
africanos impostas pela Igreja Católica. 

 
208 - (FMJ SP/2014)    

Um conjunto de fatores particularmente favoráveis 
tornou possível o êxito dessa primeira grande empresa 
colonial agrícola europeia da Idade Moderna. 

(Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 1980. 
Adaptado.) 

 
Entre os fatores, referidos por Celso Furtado, que 
viabilizaram a construção de um complexo produtor de 
açúcar no Brasil, destaca-se a 

 
a) preponderância do trabalho livre nos engenhos de 

açúcar, associada à isenção tributária oferecida 
pela Coroa portuguesa. 

b) técnica francesa de produção açucareira, que 
prescindia de equipamentos caros e sofisticados. 

c) contribuição dos flamengos, que recolhiam o 
açúcar em Lisboa e faziam a sua distribuição por 
toda a Europa. 

d) descoberta de grandes jazidas de metais preciosos 
no Brasil, gerando riqueza capaz de custear a 
colonização. 

e) ajuda financeira de empresários ingleses, 
importante para a garantia das atividades na sua 
fase inicial. 

 
209 - (UECE/2014)    

“Em 1590, a colônia brasileira já contava com 150 
engenhos espalhados pelas capitanias de Pernambuco, 
Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. As duas 
primeiras, no entanto, correspondiam a 80% do total.” 

LOPEZ, Adriana. Açúcar: esse doce objeto de 
desejo. Revista História Viva: Temas Brasileiros. 

São Paulo: Duetto Editorial, 2007. p. 20-23. 
 

Dentre os incentivos fiscais e privilégios oferecidos pela 
Coroa aos produtores de cana, encontrava(m)-se 

 
a) a isenção de impostos para engenhos recém-

construídos e os benefícios tributários sobre o 
açúcar. 

b) a isenção vitalícia de impostos, ou seja, enquanto 
o proprietário de engenho fosse vivo, não pagaria 
nenhum tipo de imposto. 

c) a redução de pagamento de taxas na importação 
de mão de obra africana apenas para as capitanias 
do Nordeste, em virtude de sua alta 
produtividade. 

d) a gratuidade da mão de obra para os engenhos 
recém-construídos em toda a Colônia. 

 
210 - (UEPA/2014)    

A assim chamada "Diáspora Africana", em direção a 
vários pontos do continente americano, ocorreu a 
partir do século XV, com o estabelecimento de 
entrepostos comerciais europeus, inicialmente ao 
longo da costa ocidental africana. As trocas comerciais 
ocorriam, nestes entrepostos, entre europeus, chefes 
tribais e representantes de reinos do interior do 
continente. Entre os “produtos” comercializados, como 
ouro, tecidos, armas de fogo, dentre outros, estavam 
homens e mulheres escravizados em guerras tribais ou 
em conquistas militares de reinos africanos. A 
motivação econômica europeia pelo comércio de seres 
humanos reduzidos à escravidão, se baseava 
principalmente no(a): 

 
a) dinamização econômica das colônias americanas, 

condição básica para o desenvolvimento 
industrial das metrópoles. 

b) abastecimento de mão-de-obra aos proprietários 
de grandes propriedades rurais monocultoras nas 
colônias americanas. 

c) necessidade de produzir a acumulação primitiva 
de capital que alimentasse a engrenagem 
econômica mercantilista. 

d) crença da supremacia racial europeia frente aos 
povos de outros continentes, que poderiam ser 
reduzidos à mera condição de mão-de-obra.  

e) inserção da população escravizada, trazida para o 
Novo Mundo, no mercado consumidor colonial, 
abastecido pelos manufaturados metropolitanos. 

 
211 - (UFPE/2014)    
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Sob a coordenação da Companhia das Índias Ocidentais 
(WIC), a capitania de Pernambuco foi invadida (1630) e 
ocupada pelos holandeses até 1654:  

 
00. numa permanência que não propiciou à 

Companhia atingir seus objetivos de controle da 
produção do açúcar do Nordeste brasileiro e do 
seu transporte para a Europa.  

01. estabelecendo-se, durante o governo de Maurício 
de Nassau (1637 – 1644), uma política econômica 
de cobrança abusiva das dívidas dos senhores de 
engenho, em cumprimento às ordens da 
companhia.  

02. mas o governo de Nassau (1637 – 1644) constituiu 
um intervalo de relativa paz e certa tolerância 
para com a prática da religião judaica.  

03. ano em que, depois de acirrados confrontos 
bélicos, ocorreu a vitória dos luso-brasileiros, num 
movimento reconhecido como Insurreição 
Pernambucana.  

04. quando os holandeses foram expulsos da 
capitania, embora, só no ano de 1661, tenha 
Portugal assinado o Tratado de Paz com os Países 
Baixos, na cidade de Haia. 

 
212 - (UFPR/2014)    

Considere as seguintes afirmativas sobre a sociedade e 
a economia açucareiras entre os séculos XVI e XVII do 
período colonial brasileiro:  

 
1. O período de produção açucareiro pode ser 

compreendido em seus aspectos econômicos 
como a primeira iniciativa de colonização do 
Brasil, em que o açúcar era o principal produto no 
comércio com a metrópole.  

2. Entre 1630 e 1654, os espanhóis controlaram as 
fontes brasileiras de produção de açúcar em 
Pernambuco com o apoio dos indígenas e dos 
escravos, que podiam viver sob uma 
administração política mais tolerante aos seus 
costumes religiosos.  

3. O declínio da economia açucareira ocorreu após a 
expulsão dos holandeses, que investiram na 
produção de açúcar nas Antilhas.  

4. O sistema açucareiro caracterizou-se por uma 
agricultura em grandes propriedades, 
comandadas pelo senhor de engenho, que 
possuía plenos poderes políticos sobre a estrutura 
que os engenhos mobilizavam no campo e nas 
vilas.  

 
Assinale a alternativa correta.  

 
a) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

213 - (UNESP SP/2014)    
O comércio foi de fato o nervo da colonização do Antigo 
Regime, isto é, para incrementar as atividades 
mercantis processava- se a ocupação, povoamento e 
valorização das novas áreas. E aqui ressalta de novo o 
sentido da colonização da época Moderna; indo em 
curso na Europa a expansão da economia de mercado, 
com a mercantilização crescente dos vários setores 
produtivos antes à margem da circulação de 
mercadorias – a produção colonial era uma produção 
mercantil, ligada às grandes linhas do tráfico 
internacional. 

(Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo  
Sistema Colonial (1777-1808), 1981. Adaptado.) 

 
O mecanismo principal da colonização foi o comércio 
entre colônia e metrópole, fato que se manifesta 

 
a) na ampliação do movimento de integração 

econômica europeia por meio do amplo acesso de 
outras potências aos mercados coloniais. 

b) na ausência de preocupações capitalistas por 
parte dos colonos, que preferiam manter o 
modelo feudal e a hegemonia dos senhores de 
terras. 

c) nas críticas das autoridades metropolitanas à 
persistência do escravismo, que impedia a 
ampliação do mercado consumidor na colônia. 

d) no desinteresse metropolitano de ocupar as novas 
terras conquistadas, limitando-se à exploração 
imediatista das riquezas encontradas. 

e) no condicionamento político, demográfico e 
econômico dos espaços coloniais, que deveriam 
gerar lucros para as economias metropolitanas. 

 
214 - (Univag MT/2014)    

A sociedade colonial no Brasil foi construída a partir da 
exploração do trabalho escravo. Além da escravidão, 
foram características definidoras do período colonial, 
no Nordeste canavieiro, a 

 
a) policultura e pequenas propriedades agrícolas. 
b) monocultura e latifúndio. 
c) monocultura e produção para o mercado interno. 
d) policultura e produção para o mercado externo. 
e) produção para o mercado externo e médias 

propriedades agrícolas. 
 
215 - (ENEM/2011)    

O açúcar e suas técnicas de produção foram levados 
à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade 
Média, mas foi principalmente a partir das Cruzadas 
(séculos XI e XIII) que a sua procura foi aumentando. 
Nessa época passou a ser importado do Oriente Médio 
e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas 
continuou a ser um produto de luxo, extremamente 
caro, chegando a figurar nos dotes de princesas 
casadoiras. 
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CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil 
(1681-1716). São Paulo: Atual, 1996. 

 
Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o 
açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar 
início à colonização brasileira, em virtude de 

 
a) o lucro obtido com o seu comércio ser muito 

vantajoso. 
b) os árabes serem aliados históricos dos 

portugueses. 
c) a mão de obra necessária para o cultivo ser 

insuficiente. 
d) as feitorias africanas facilitarem a comercialização 

desse produto. 
e) os nativos da América dominarem uma técnica de 

cultivo semelhante. 
 
216 - (Fac. Direito de Franca SP/2015)    

“Nenhuma outra forma de exploração agrária no Brasil 
colonial resume tão bem as características básicas da 
grande lavoura como o engenho de açúcar.” 

Alice Canabrava, in Sérgio Buarque de Holanda (org.) 
História geral da  

civilização brasileira. Rio de Janeiro: Difel, 1963, tomo 
I, vol. 2, p. 198-206. 

 
A frase pode ser considerada correta, entre outros 
motivos, porque na produção açucareira 

 
a) prevalecia o regime de trabalho escravo e a 

grande propriedade monocultora. 
b) havia emprego reduzido de mão de obra e 

prevalecia a agricultura de subsistência. 
c) prevalecia a atenção ao mercado consumidor 

interno e à distribuição das mercadorias nas 
grandes cidades. 

d) havia disposição modernizadora do aparato 
produtivo e prevalecia a mão de obra assalariada. 

e) prevalecia a pequena propriedade familiar e a 
diversificação de culturas. 

 
217 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2015)    

A segunda metade do século XVII em Portugal 
parecia promissora. Afinal, em 1640 tinha-se dado a 
Restauração (o fim da União Ibérica, com a autonomia 
de Portugal perante a Coroa espanhola). Oito anos 
depois, Angola seria recuperada aos holandeses e, em 
1654, o mesmo aconteceria com o Nordeste brasileiro. 
O Atlântico sul português, e com ele Lisboa, podia agora 
respirar mais livremente. Logo, entretanto, viriam os 
pesadelos. 

(João Fragoso, Manolo Florentino e Sheila Faria, 
A economia colonial brasileira) 

 
Um desses “pesadelos” foi 

 

a) a invasão francesa ao Rio de Janeiro, centro 
político- -administrativo da colônia, a fim de 
formar um império no Novo Mundo. 

b) a queda do preço do açúcar, resultado da 
concorrência das Antilhas, após a expulsão dos 
holandeses do Nordeste brasileiro. 

c) o esgotamento das minas de ouro, devido à 
exploração desenfreada pelos ingleses, que 
detinham as técnicas de extração do metal. 

d) o monopólio espanhol sobre o tráfico negreiro, 
após a conquista das áreas fornecedoras até 
então sob domínio dos holandeses. 

e) o aumento da dívida externa, a fim de custear a 
guerra de Restauração e a instalação do sistema 
de capitanias na colônia. 

 
218 - (FATEC SP/2015)    

De acordo com o historiador Stuart B. Schwarcz, 
durante o período da colonização, havia um ditado 
popular que dizia: “Sem açúcar, não há Brasil; sem a 
escravidão, não há açúcar; sem Angola, não há 
escravos”. 

(http://tinyurl.com/njyvll6 Acesso em: 30.06.2014.) 
 

Esse ditado traz elementos que permitem concluir que 
a organização colonial 

 
a) dependia da produção de açúcar para exportação, 

produzido com trabalho de escravos. 
b) era baseada na policultura de subsistência, para 

alimentar a grande população escrava. 
c) utilizava-se do trabalho escravo, para garantir a 

produção de gêneros industrializados. 
d) desenvolvia a economia do Brasil e de Angola, pois 

ambos dividiam os lucros do açúcar. 
e) era baseada no trabalho assalariado, porém 

utilizava escravos nas atividades domésticas. 
 
219 - (FUVEST SP/2015)    

Se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos os 
reinos e províncias da Europa, o tabaco o tem feito 
muito afamado em todas as quatro partes do mundo, 
em as quais hoje tanto se deseja e com tantas 
diligências e por qualquer via se procura. Há pouco mais 
de cem anos que esta folha se começou a plantar e 
beneficiar na Bahia [...] e, desta sorte, uma folha antes 
desprezada e quase desconhecida tem dado e dá 
atualmente grandes cabedais aos moradores do Brasil 
e incríveis emolumentos aos Erários dos príncipes.   

André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas 
drogas e minas. São Paulo: EDUSP, 2007. Adaptado.  

 
O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, 
revela que  

 
a) o ciclo econômico do tabaco, que foi anterior ao 

do ouro, sucedeu o da cana�de�açúcar.  
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b) todo o rendimento do tabaco, a exemplo do que 
ocorria com outros produtos, era direcionado à 
metrópole.  

c) não se pode exagerar quanto à lucratividade 
propiciada pela cana�de�açúcar, já que a do 
tabaco, desde seu início, era maior.  

d) os europeus, naquele ano, já conheciam 
plenamente o potencial econômico de suas 
colônias americanas.  

e) a economia colonial foi marcada pela 
simultaneidade de produtos, cuja lucratividade se 
relacionava com sua inserção em mercados 
internacionais.  

 
220 - (IFSC/2015)    

O maior período classificado na história do Brasil é o 
colonial, também conhecido como América 
Portuguesa, oficialmente entre 1500 e 1822. Sobre a 
economia desse período, é CORRETO afirmar que: 

 
a) A escravidão indígena foi utilizada apenas na 

extração de minérios, pois já tinham 
conhecimento dos locais onde existiam ouro e 
diamantes, assim como o melhor processo de 
extração. 

b) A extração de pau-brasil foi a primeira economia 
em território brasileiro, de extrema importância 
para a colonização portuguesa durando todo o 
período colonial através da plantação e extração. 

c) Divisões de classe eram destacadas diretamente 
pela economia do período, existindo apenas 
escravos e senhores, que eram donos de 
engenho ou de minas. 

d) A cana de açúcar foi uma das principais 
economias desse período. As construções de 
engenhos foram muito importantes para o 
desenvolvimento do Brasil. 

e) Os escravos africanos foram utilizados apenas 
nos engenhos de cana de açúcar. Percebe-se isso 
com o fim da escravidão, quando essa economia 
foi se enfraquecendo em 1888. 

 
221 - (IFSC/2015)    

Seiscentas peças barganhei 
- Que pechincha – no Senegal 
A carne é rija, os músculos de aço, 
Boa liga do melhor metal. 
Em troca dei só aguardente, 
Contas, latão – um peso morto! 
Eu ganho oitocentos por cento 
Se a metade chegar ao porto. 

Fonte: Heinrich Heine, apud Alfredo Bosi. Dialética da 
colonização:  

São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Com o verso “Boa liga do melhor metal” o autor 

está elogiando a qualidade dos metais preciosos 

encontrados no Senegal, colônia que Portugal 
estava explorando. 

b) Os versos do poeta referem-se a uma atividade do 
tempo do Brasil colônia relacionada à origem da 
mão de obra utilizada na produção de açúcar nos 
engenhos ali instalados. 

c) Do trecho do poema se conclui que o tráfico 
negreiro era uma atividade que não 
recompensava economicamente aos traficantes 
pois só a metade da carga chegava em condições 
ao porto de destino. 

d) O poema não se refere à colonização portuguesa 
no Brasil porque a mão de obra escravizada foi só 
do índio, portanto, não havia transporte de longa 
distância em navios. 

e) O Estado português e a Igreja católica foram 
radicalmente contra a escravização dos africanos 
combatendo o tráfico de pessoas em qualquer 
parte do mundo. 

 
222 - (IFSC/2015)    

O Brasil colonial não nasceu do açúcar, mas do pau-
brasil. Foi a famosa madeira, da qual se extrai um 
corante, que primeiro deu motivos aos portugueses 
para se estabelecer e explorar a terra a que tinham 
chegado em 1500. Porém, foi a introdução da cana de 
açúcar e a dos engenhos, com sua tecnologia para a 
produção de açúcar, as verdadeiras responsáveis por 
transformar a colônia três décadas depois desse 
primeiro contato. O açúcar foi a madrasta da 
colonização, que por quase dois séculos regeu a história 
econômica, social e política do Brasil. E, em algumas 
regiões, continua a dominar. 

Fonte: SCHWARTZ, Stuart B. Doce Lucro.  
Revista de História. n. 94, jul. 2013.  

Disponível em 
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/doc

e-lucro.  
Acesso: 13 ago. 2014. 

 
Durante grande parte do período colonial brasileiro, o 
açúcar foi o principal produto de exportação da colônia. 
Sobre a produção de açúcar no Brasil, leia e analise as 
seguintes afirmações: 

 
I. A cana de açúcar era plantada em latifúndios, 

estrutura fundiária ainda presente no Brasil. 
II. A principal região produtora de açúcar no Brasil é 

a Sul. 
III. A produção de açúcar foi uma das responsáveis 

pela desigualdade social no Brasil colonial, pois 
utilizava mão de obra escrava. 

IV. Da cana de açúcar, além do açúcar, pode-se 
produzir combustível e aguardente. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 
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c) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras. 
e) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
223 - (UNIOESTE PR/2014)    

Leia o fragmento do poema abaixo: 
 

O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
[...] 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e 
tampouco o fez o Oliveira, 
dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 
 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
[...] 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã 
em Ipanema. 

GULLAR, Ferreira. O açúcar. In: _____.  
Dentro da Noite Veloz. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1975. 
 

A presença de canaviais no Brasil é tema de 
importantes debates sobre as relações comerciais e as 
condições de trabalho que, historicamente, 
vincularam-se a essa prática e à sua expansão pelo 
meio rural brasileiro. Diante disso, é INCORRETO 
afirmar que 

 
a) a produção sucroalcooleira ganhou incentivo 

estatal nas últimas décadas e ocupou 
extensivamente a paisagem rural no País. A 
indicação, fortemente positivada, do etanol como 
biocombustível procura amenizar aspectos 
questionáveis que envolvem seu processo 
produtivo. 

b) a produção açucareira no "Brasil Colonial" sugeria 
um universo rentável e um mercado internacional 
em expansão, utilizando como principal mão de 
obra o trabalho escravo. A alta exploração do 
trabalho nessa atividade promovia tensões que 
envolviam o controle dos escravos. 

c) a movimentação de trabalhadores em direção às 
regiões do País com maior empregabilidade em 

canaviais e usinas, na atualidade, aponta a força 
desse setor na economia e, também, as 
desigualdades e pressões sociais que motivam a 
decisão por esse trabalho. 

d) a produção nos engenhos no "Brasil Colonial" 
enfrentou certas instabilidades, relacionadas à 
fragilidade de acordos financeiros e comerciais, 
bem como à concorrência com os holandeses. 

e) o debate recente sobre a atuação da agroindústria 
canavieira, no que diz respeito ao 
estabelecimento de colheita mecanizada e 
fiscalização das condições de trabalho, indica que 
houve superação dos problemas ambientais e da 
negligência relacionada aos direitos trabalhistas 
no setor. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 224 
  
  

Os sertões 
 

A Serra do Mar tem um notável perfil em nossa 
história. A prumo sobre o Atlântico desdobra-se como a 
cortina de baluarte desmedido. De encontro às suas 
escarpas embatia, fragílima, a ânsia guerreira dos 
Cavendish e dos Fenton. No alto, volvendo o olhar em 
cheio para os chapadões, o forasteiro sentia-se em 
segurança. Estava sobre ameias intransponíveis que o 
punham do mesmo passo a cavaleiro do invasor e da 
metrópole. Transposta a montanha – arqueada como a 
precinta de pedra de um continente – era um isolador 
étnico e um isolador histórico. Anulava o apego 
irreprimível ao litoral, que se exercia ao norte; reduzia-
o a estreita faixa de mangues e restingas, ante a qual se 
amorteciam todas as cobiças, e alteava, sobranceira às 
frotas, intangível no recesso das matas, a atração 
misteriosa das minas... 

Ainda mais – o seu relevo especial torna-a um 
condensador de primeira ordem, no precipitar a 
evaporação oceânica.  

Os rios que se derivam pelas suas vertentes nascem 
de algum modo no mar. Rolam as águas num sentido 
oposto à costa. Entranham-se no interior, correndo em 
cheio para os sertões. Dão ao forasteiro a sugestão 
irresistível das entradas. 

A terra atrai o homem; chama-o para o seio 
fecundo; encanta-o pelo aspecto formosíssimo; 
arrebata-o, afinal, irresistivelmente, na correnteza dos 
rios. 

Daí o traçado eloqüentíssimo do Tietê, diretriz 
preponderante nesse domínio do solo. Enquanto no S. 
Francisco, no Parnaíba, no Amazonas, e em todos os 
cursos d’água da borda oriental, o acesso para o interior 
seguia ao arrepio das correntes, ou embatia nas 
cachoeiras que tombam dos socalcos dos planaltos, ele 
levava os sertanistas, sem uma remada, para o rio 
Grande e daí ao Paraná e ao Paranaíba. Era a penetração 
em Minas, em Goiás, em Santa Catarina, no Rio Grande 
do Sul, no Mato Grosso, no Brasil inteiro. Segundo estas 
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linhas de menor resistência, que definem os 
lineamentos mais claros da expansão colonial, não se 
opunham, como ao norte, renteando o passo às 
bandeiras, a esterilidade da terra, a barreira intangível 
dos descampados brutos. 

Assim é fácil mostrar como esta distinção de ordem 
física esclarece as anomalias e contrastes entre os 
sucessos nos dous pontos do país, sobretudo no período 
agudo da crise colonial, no século XVII. 

Enquanto o domínio holandês, centralizando-se em 
Pernambuco, reagia por toda a costa oriental, da Bahia 
ao Maranhão, e se travavam recontros memoráveis em 
que, solidárias, enterreiravam o inimigo comum as 
nossas três raças formadoras, o sulista, absolutamente 
alheio àquela agitação, revelava, na rebeldia aos 
decretos da metrópole, completo divórcio com aqueles 
lutadores. Era quase um inimigo tão perigoso quanto o 
batavo. Um povo estranho de mestiços levantadiços, 
expandindo outras tendências, norteado por outros 
destinos, pisando, resoluto, em demanda de outros 
rumos, bulas e alvarás entibiadores. Volvia-se em luta 
aberta com a corte portuguesa, numa reação tenaz 
contra os jesuítas. Estes, olvidando o holandês e 
dirigindo-se, com Ruiz de Montoya a Madri e Díaz Taño 
a Roma, apontavam-no como inimigo mais sério. 

De feito, enquanto em Pernambuco as tropas de 
van Schkoppe preparavam o governo de Nassau, em São 
Paulo se arquitetava o drama sombrio de Guaíra. E 
quando a restauração em Portugal veio alentar em toda 
a linha a repulsa ao invasor, congregando de novo os 
combatentes exaustos, os sulistas frisaram ainda mais 
esta separação de destinos, aproveitando-se do mesmo 
fato para estadearem a autonomia franca, no reinado 
de um minuto de Amador Bueno. 

Não temos contraste maior na nossa história. Está 
nele a sua feição verdadeiramente nacional. Fora disto 
mal a vislumbramos nas cortes espetaculosas dos 
governadores, na Bahia, onde imperava a Companhia de 
Jesus com o privilégio da conquista das almas, 
eufemismo casuístico disfarçando o monopólio do 
braço indígena. 

(EUCLIDES DA CUNHA. Os sertões. 
Edição crítica de Walnice Nogueira Galvão. 

2 ed. São Paulo: Editora Ática, 2001, p. 81-82.) 
 
224 - (UNESP SP/2008)    

Sobre o “domínio holandês” citado por Euclides da 
Cunha, explique os interesses econômicos em jogo e 
identifique os grupos sociais envolvidos nos “choques 
memoráveis” travados no período dessa ocupação. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 225 
  
   

O medievalista Marc Bloch, em seu livro A Sociedade 
Feudal, assim descreveu a investidura: 

 
 Eis dois homens frente a frente: um que quer servir; 
o outro que aceita, ou deseja ser chefe. O primeiro une 

as mãos e, assim juntas, coloca-as nas mãos do 
segundo: claro símbolo de submissão, cujo sentido, por 
vezes, era acentuado pela genuflexão. Ao mesmo 
tempo, a personagem que oferece as mãos pronuncia 
algumas palavras, muito breves, pelas quais se 
reconhece o homem de quem está na sua frente. 
 Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca: 
símbolo de acordo e amizade. Eram estes (...) os gestos 
que serviam para estabelecer um dos vínculos mais 
fortes que a época feudal conheceu. 

 
225 - (PUCCamp SP/2009)    

A relação de poder entre chefe e subordinado, 
existente no sistema feudal, não deixou de se 
representar no Brasil, como ocorria entre os grandes 
proprietários e os que viviam trabalhando sob suas 
ordens. Tal fenômeno é retratado, por exemplo, 

 
a) nos textos da dramaturgia de Nelson Rodrigues e 

Plínio Marcos. 
b) no romance Menino de engenho, de José Lins do 

Rego. 
c) na ficção de Cyro dos Anjos, sobretudo em O 

amanuense Belmiro. 
d) nos poemas centrais do livro Libertinagem, de 

Manuel Bandeira. 
e) nas crônicas de Rubem Braga e Paulo Mendes 

Campos. 
 
TEXTO: 3 - Comum às questões: 226, 227 
  
   

Durante cinco anos, em livros como Menino de 
engenho, Bangüê e Doidinho, o romancista nos trazia 
mais um caso da família do coronel José Paulino, mais 
uma vicissitude do engenho do Santa Rosa, mais um 
aspecto da existência nas lavouras de cana do 
Nordeste, e da indústria do açúcar. Com Usina esgotou 
o assunto. Sem se repetir, não poderia continuar a 
estudar o tema. Que daria José Lins do Rego sem o 
açúcar, sem as recordações de infância? O romance 
Pureza foi a resposta do romancista, que permitiu 
aquilatar com segurança sua capacidade de criar 
livremente, sem o ponto de partida das evocações de 
gente e coisas familiares. 

 
(Adaptado de Lúcia Miguel Pereira, prefácio a Pureza, 

 de José Lins do Rego. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1956) 

 
226 - (PUCCamp SP/2010)    

Considere as afirmações a respeito da produção 
açucareira no Brasil. 

 
I. A produção açucareira nas colônias portuguesas 

enriqueceu sobretudo a Holanda, que 
comercializava o produto, ainda que o Brasil 
tivesse conseguido ostentar, por mais de três 
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séculos, o título de maior produtor mundial de 
açúcar. 

II. A queda na demanda do açúcar no mercado 
europeu, na segunda metade do século XVII, e a 
concorrência com a produção de açúcar no 
Caribe, levaram a uma queda dos preços e o 
consequente declínio da economia colonial luso-
brasileira. 

III. No fim do século XVIII e no início do século XIX 
houve um reaquecimento da produção açucareira 
no Nordeste, bem como sua expansão para o 
Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

IV. A chamada indústria do açúcar, que alternou 
momentos de crescimento e decadência, foi 
substituída pela indústria do café, no século XX, 
resultando no fim da presença significativa desse 
produto no cenário nacional, que já havia passado 
por um momento de crise durante o período da 
mineração. 

 
Estão corretas SOMENTE 

 
a) I e III. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) I, III e IV. 
e) II e IV. 

 
227 - (PUCCamp SP/2010)    

Depreende-se desse trecho crítico que José Lins do 
Rego 

 
I. envolveu-se por algum tempo em uma produção 

ficcional de base memorialística, voltada para 
importante ciclo econômico nordestino. 

II. reiterou, no romance Pureza, a virtude de 
produzir obras ficcionais com base em 
experiências recolhidas de sua infância em 
engenhos de açúcar. 

III. tranquilizou, com o romance Pureza, quem já 
demonstrava preocupação com obsessões 
temáticas que vinham marcando sua obra. 

 
Em relação ao enunciado está correto o que se afirma 
em 

 
a) I, II e III. 
b) I e II, somente. 
c) II e III, somente. 
d) I e III, somente. 
e) III, somente. 

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 228 
  
   

A nova rota oceânica para as especiarias orientais, por 
todo o restante do século XVI e também em parte do 
século XVII, foi menos utilizada que o prolongamento 

do velho comércio de especiarias por outros meios; por 
isso, até então, ela não havia ainda substituído a rota 
terrestre, nem os árabes e italianos que dela 
dependiam. Mas essa rota naval, bem como as outras 
no Atlântico e por toda parte, formavam a base daquilo 
que viria a ser determinante nos vários séculos 
seguintes: a supremacia naval, tanto do ponto de vista 
militar quanto comercial. (FRANK, 1977, p. 69-70). 

 
228 - (UEFS BA/2010)    

Entre as nações que, entre os séculos XVI e XVII, se 
destacaram pelas atividades navais, do ponto de vista 
militar e/ou comercial, pode-se citar: 

 
a) Portugal, pioneiro no processo de 

industrialização, em função da manutenção da 
ordem feudal e da consolidação das estruturas 
capitalistas. 

b) Espanha, que controlou as rotas do tráfico 
negreiro, possibilitando o acúmulo de capitais e 
sua aplicação na maquinofatura. 

c) Holanda, que, no contexto da União Ibérica, 
dominou as regiões africanas fornecedores de 
mão de obra escrava e a zona açucareira da 
América portuguesa. 

d) França, principal rival das cidades italianas no 
controle das rotas comerciais terrestres da Europa 
central e das rotas que atravessavam o mar 
Mediterrâneo. 

e) Inglaterra, potência que entrou em conflito 
armado com o mundo árabe, pelo controle dos 
estreitos de Bósforo e de Dardanelos, provocando 
o retardamento do processo de unificação política 
inglesa. 
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GABARITO:  
 
1) Gab:  

O estabelecimento da indústria açucareira no Brasil só 
foi possível aos portugueses a partir da disponibilização 
de capitais e de uma estrutura de distribuição do 
produto no mercado europeu pelos holandeses.  

 
2) Gab: E  
 
3) Gab:  

O envolvimento dos holandeses com o açúcar produzido 
no nordeste brasileiro, no período colonial (segunda 
metade d século XVI e primeira do XVII), não poderia ter 
sido maior. Eles financiaram a produção, controlaram o 
transporte, o refino e a distribuição do açúcar na 
Europa. Por essa razão, quando durante a União Ibérica 
(1580 – 1640), a Coroa espanhola suspendeu, em 1621, 
a trégua que permitia aos flamengos realizar livremente 
seus negócios no Brasil, criou-se na Holanda, ou melhor 
na República das Províncias Unidas, a Companhia das 
Índias ocidentais, visando salvaguardar aqueles 
interesses. Foi esta Companhia que patrocinou as duas 
tentativas de ocupação holandesa no nordeste. A 
primeira, na Bahia, entre 1624 e 1625, e a segunda, em 
Pernambuco, entre 1630 e 1648. Finalmente, 
derrotados, os holandeses transferiram seus 
conhecimentos técnicos e seu capital para a produção 
de açúcar nas ilhas caribenhas. 

 
4) Gab:A 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: D 
 
7) Gab: B 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab: 29 
 
10) Gab: C 
 
11) Gab: A 
 
12) Gab: B 
 
13) Gab: B 
 
14) Gab: C 
 
15) Gab: E 
 
16) Gab: 18 
 
17) Gab: 06 

 
18) Gab: A 
 
19) Gab: C 
 
20) Gab: E 
 
21) Gab: B 
 
22) Gab: A 
 
23) Gab: C 
 
24) Gab: E 
 
25) Gab: A 
 
26) Gab: B 
 
27) Gab: C 
 
28) Gab: 43 
 
29) Gab: VFFFF 
 
30) Gab: VVFF 
 
31) Gab: B 
 
32) Gab:  

a) O candidato deverá identificar, ao máximo, os 
ocupantes dos dois espaços: Planta nº 1 - senhores 
de engenho, seus familiares e escravos domésticos; 
Planta nº 2 - os escravos e os feitores. 
Obs: Quem responder apenas os senhores de 
engenho e escravos obtém 0,5 pt. 

 
b) Para a segunda parte da questão, o candidato 

deverá ressaltar que na hierarquia colonial, os 
senhores eram os donos das terras (ricos 
proprietários, latifundiários ou escravistas) assim 
sua moradia era maior, bem mais dividida e 
complexa. Diferentemente, a moradia dos 
escravos, a senzala, era composta de cubículos, 
refletindo as relações de dominação e/ou controle 
sobre os escravos. 

 
33) Gab: VVFFV 
 
34) Gab: C 
 
35) Gab:  

O senhor de engenho encontrava-se no ápice da 
hierarquia social da colônia. Detinha a propriedade de 
terras e de escravos e tinha sob seu controle todos 
aqueles que dependiam da economia do engenho. 
Significava dispor não só de poder econômico como 
também de poder político no contexto da sociedade 
local. 
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36) Gab: C 
 
37) Gab:  

a) Corresponde aos domínios holandeses em grande 
parte do Nordeste brasileiro, por exemplo: 
Pernambuco. 

b) Porque os autores revelam o caráter de uma 
relativa simbiose econômica e social que o “Brasil 
holandês” representou na história colonial. 
Podemos citar como exemplo o período 
nassoviano, marcado pelas realizações 
administrativas e econômcias, aliado a uma 
“convivência salutar” entre as várias partes. 

 
38) Gab: B 
 
39) Gab: 01-V; 02-V; 04-V; 08-F; 16-V. 
 
40) Gab: D 
 
41) Gab: B 
 
42) Gab: D 
 
43) Gab: C 
 
44) Gab:  

a) A mineração no século XVIII localizava-se em parte 
das regiões Sudeste (Minas Gerais) e Centro-Oeste 
(Goiás e Mato Grosso). Predominava a exploração 
do ouro em pó, encontrado no leito dos rios e por 
isso chamado de “ouro de aluvião”. Essa 
característica permitia com que se exigisse um 
menor investimento inicial. Dessa forma, foi 
possível organizar a atividade não só em grandes, 
mas também em médias e pequenas unidades de 
produção, o que, quando comparado à economia 
açucareira nordestina, possibilitou uma maior 
distribuição de renda, mesmo utilizando o trabalho 
escravo. O caráter itinerante e especializado da 
economia mineradora estimulou também a criação 
de centros urbanos que comercializavam produtos 
para atender às demandas da economia 
mineradora. 

b) Das atividades econômicas que não eram voltadas 
para o comércio externo, destacam-se, entre 
outras, a agricultura de subsistência, a pecuária, o 
apresamento de indígenas e o comércio interno 
colonial. 
Devido ao fato de que a economia colonial era 
predominantemente especializada (cana-de-açúcar 
e mineração, por exemplo) e voltada para o 
mercado externo, pouco sobrava nas grandes 
unidades de produção para atender às 
necessidades de abastecimento local. Por essa 
razão, nas imediações desses complexos 
econômicos maiores desenvolveram-se as roças de 
subsistência, geralmente realizadas em 

empreendimentos familiares, compostas por 
agregados e, de alguma forma, subordinados aos 
grandes senhores. 
A pecuária também foi muito ativa no nordeste e 
no sul. Essa atividade era responsável pelo 
abastecimento de carne, couro e animais de tração 
para as grandes unidades de produção 
exportadoras. Devido ao seu caráter itinerante – 
havia a constante busca de patos naturais – a 
pecuária foi responsável pela ocupação de vastas 
áreas do interior da Colônia; utilizou também mão-
de-obra indígena e uma maior quantidade de 
homens livres. Foi a atividade que contribuiu para  
organização de uma incipiente economia de 
mercado interno na Colônia, articulando o interior 
aos centros exportadores. 
Outra atividade econômica no Brasil Colonial que 
não era voltada para o comércio externo foi o 
apresamento de indígenas com a finalidade de 
serem vendidos como escravos. Essa atividade se 
intensificou particularmente no século XVII, no 
intervalo que corresponde à ocupação holandesa 
do Nordeste e de regiões da costa africana que 
forneciam escravos para a Colônia. Nas regiões não 
ocupadas por holandeses ocorre uma demanda por 
mão-de-obra escrava e a alternativa foi buscar 
indígenas para serem escravizados. Notabilizaram-
se nessa atividade os bandeirantes paulistas, que 
efetuaram ataques às missões jesuítas 
(especialmente no Sul), nos quais destruíam essas 
comunidades e tomavam os indígenas 
cristianizados como escravos. 
O comércio interno colonial foi particularmente 
ativo, sobretudo no século XVIII, época de expansão 
da economia mineradora. Era uma atividade 
caracteristicamente itinerante e estava voltada 
principalmente para o abastecimento de núcleos e 
regiões que tinham atividades econômicas 
altamente especializadas, como é o caso da 
mineração, ou aquelas que ficavam fora dos 
grandes circuitos de exportação. 

 
45) Gab: D 
 
46) Gab: B 
 
47) Gab: C 
 
48) Gab: E 
 
49) Gab:  

a) Os autores que tratam desta questão chamam a 
atenção para os condicionamentos naturais que 
favoreceram o litoral nordestino, quando 
comparado ao litoral vicentino. O litoral vicentino 
era estreito e alagadiço. O litoral nordestino era 
extenso e beneficiado pelo solo de massapé, 
próprio para a cultura da cana-de-açúcar. Deve-se 
destacar também o fato de que a capitania de São 
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Vicente era muito mais distante da Metrópole do 
que a de Pernambuco, tornando os fretes 
marítimos caros. Assim, em pouco tempo, a 
produção açucareira nordestina superou com 
vantagem a produção vicentina. 

b) Tratava-se de uma atividade de produção em larga 
escala voltada para o mercado externo. Os 
investimentos iniciais eram altos e exigiam grande 
concentração de capital. A forma de organização 
da atividade econômica em grandes unidades de 
produção impunha limites à distribuição da renda, 
dando origem a uma elite proprietária de muitos 
escravos e de grandes extensões de terra, daí o 
caráter "aristocrático" na sociedade gerada pela 
economia açucareira. 

 
50) Gab: C 
 
51) Gab:  

Monocultura de exportação inserida no pacto colonial 
conforme as políticas e práticas mercantilistas 
(plantation); monocultura voltada para o atendimento 
do mercado externo em regime de privilégios e 
monopólios; modelo agro exportador; pacto colonial; 
cultura explorada em que incluíam florestas 
fornecedoras de madeira, moendas, casa-grande, 
senzalas, etc.; uso de mão-de-obra escrava como base 
do sistema econômico da produção açucareira 
destacadamente de origem africana (tráfico negreiro); 
controle holandês das etapas de refinação e 
comercialização do açúcar. 

 
52) Gab: C 
 
53) Gab:  

a) Invadiram as áreas produtoras de açúcar, no Brasil: 
Bahia e Pernambuco e, expulsos, em 1654, 
passaram a produzir açúcar nas Antilhas. 

b) O movimento bandeirante, em busca de metais e 
pedras preciosos no interior do território 
brasileiro. 

 
54) Gab: E 
 
55) Gab: D 
 
56) Gab: E 
 
57) Gab: C 
 
58) Gab: E 
 
59) Gab: VVVFF 
 
60) Gab: B 
 
61) Gab: A 
 
62) Gab: B 

 
63) Gab:  

a) Governador do Brasil Holandês, nomeado pela Cia. 
das Índias Ocidentais. 

b) Modernização e urbanização do povoado do Recife, 
então capital do Brasil Holandês, rebatizado como 
“Mauricéia” ou “Cidade Maurícia” (de Maurício de 
Nassau). 

 
64) Gab: B 
 
65) Gab: B 
 
66) Gab: B 
 
67) Gab: D 
 
68) Gab: B 
 
69) Gab: 
– A expansão das fronteiras e o rompimento das linhas 

definidas pelo Tratado de Tordesilhas; 
– A união das coroas ibéricas foi fundamental para as 

invasões holandesas no Nordeste brasileiro em busca do 
domínio das regiões produtoras de açúcar em função 
das guerras entre holandeses e espanhóis; 

– Incentivo às expedições em busca de ouro. 
 
70) Gab: D 
 
71) Gab:  B 
 
72) Gab: D 
 
73) Gab: A 
 
74) Gab: D 
 
75) Gab: 

a) O escravo se constitui como mercadoria, um bem 
adquirido por um alto preço pelo senhor de 
engenho. 

b) Seu poder tanto é econômico quanto político, 
devido a posse da grande propriedade rural, que 
normalmente utiliza grande número de escravos. 

 
76) Gab: A 
 
77) Gab: D 
 
78) Gab: E 
 
79) Gab: 10 
 
80) Gab: E 
 
81) Gab: D 
 
82) Gab: B 
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83) Gab: D 
 
84) Gab: A 
 
85) Gab: A 
 
86) Gab: D 
 
87) Gab: A 
 
88) Gab: 12 
 
89) Gab: VFVVV 
 
90) Gab: B 
 
91) Gab: C 
 
92) Gab: C 
 
93) Gab:  

O apoio das forças espanholas, e anterior demissão de 
Nassau. 

 
94) Gab: B 
 
95) Gab: B 
 
96) Gab: A 
 
97) Gab: 15 
 
98) Gab:  

a)  
I. a expulsão dos holandeses do nordeste e a 

conseqüente perda do monopólio açucareira 
nas Antilhas e seu maior nível técnico; o 
reaquecimento da produção e consumo de 
açúcar de beterraba na Europa;  

II. o endividamento dos senhores de engenho; a 
lenta resposta da Coroa portuguesa para 
oferecer novos investimentos, dentre outras.  

b) O candidato com base no trecho de Maria Yêda 
Linhares deveria responder a questão de existência 
ou não de um ciclo açucareiro e justificá-la. Por ser 
essa uma questão de ordem metodológica a banca 
optou por considerar que:  
-Não teria havido um ciclo açucareiro, pela 
manutenção de sua produção e importância por 
séculos na pauta das exportações e no atendimento 
ao mercado interno. O aluno deveria considerar 
também a impropriedade de utilização do conceito 
de “ciclo” tendo em vista a dinâmica colonial que 
não se resumia apenas a um produto exportador. 
No entanto, a banca optou por considerar também 
aquelas respostas que afirmavam a presença de um 
ciclo desde que justificassem suas respostas e 
demonstrassem o domínio de conceitos, tais como 

o de Pacto Colonial e antigo Sistema Colonial, bem 
como a predominância do latifúndio e da 
monocultura e exportadora na colônia brasileira.  

 
99) Gab: 25 
 
100) Gab: E 
 
101) Gab: E 
 
102) Gab: C 
 
103) Gab: A 
 
104) Gab: C 
 
105) Gab: FFFFV 
 
106) Gab: 35 
 
107) Gab:  

a) Destacam-se pelo menos três fases. Em primeiro 
plano aparece o carro de boi, correspondendo à 
chegada da matéria-prima, a cana-de–açúcar, no 
engenho. Nos galpões do terceiro plano 
encontram-se as moendas (que podiam ser 
movidas a tração humana, com animais ou com 
rodas d’água), que extraíam o caldo da cana. Por 
fim, no galpão no segundo plano à direita 
encontram-se os tachos da casa de purgar, onde o 
caldo da cana, depois de passar por processos de 
fervura, era transformado em açúcar bruto, que 
posteriormente seriam embalados e exportados. 
Num último passo, ocorria o refino e a 
comercialização propriamente dita. 

b) A economia açucareira era organizada em grandes 
unidades de produção altamente especializadas e 
utilizava a mão-de-obra escrava. As características 
dessa atividade deram origem a um processo de 
concentração de rendas, controladas pelos grandes 
proprietários, forjando uma sociabilidade 
característica a que os especialistas chamavam de 
“sociedade patriarcal” – na qual a figura do grande 
proprietário concentrava o poder econômico e 
político em uma ordem hierarquizada e tradicional. 
Por sua vez, o caráter especializado dessa atividade 
propiciou o crescimento de um setor de 
subsistência encarregado de abastecer as 
necessidades dos engenhos. Nesse contexto, a 
pecuária teve um papel muito importante não só 
para a economia açucareira mas também como 
fator de ocupação do interior nordestino. 

 
108) Gab: E 
 
109) Gab: B 
 
110) Gab: E 
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111) Gab:  
Razão: 
Restrições do governo espanhol, durante a União 
Ibérica, às atividades dos holandeses ligadas à produção 
açucareira do Brasil. A Coroa espanhola proibiu à 
burguesia holandesa realizar operações comerciais com 
territórios coloniais da Espanha (incluindo-se, aí, o 
Brasil, que estava sob a tutela espanhola). 
Elementos explicativos 
Os investimentos holandeses na indústria açucareira no 
Brasil. Os holandeses ou flamengos estavam presentes 
em Portugal, financiando e praticando o comércio. 
Participaram, como armadores e financistas, da 
exploração da costa africana e atuaram na fundação dos 
primeiros engenhos de açúcar na capitania de S. 
Vicente. Montaram o sistema produtor de açúcar no 
Brasil, financiando grande parte das instalações dos 
engenhos, refinavam o açúcar, para depois transportá-
lo e distribuí-lo por toda a Europa. Quando Portugal foi 
dominado pelo Espanha (Filipe II), foi proibido aos 
holandeses o comércio com qualquer parte do império 
espanhol. Os investimentos que os holandeses haviam 
feito no Brasil e seus negócios com o açúcar seriam 
afetados. Excluídos do rico filão açucareiro, os 
holandeses resolveram ocupar as fontes produtoras de 
açúcar no Nordeste do Brasil. 
Os holandeses possuíam uma poderosa marinha 
mercante e de guerra. Durante a guerra da 
independência da Holanda, que pertencia ao império 
espanhol, o país equipou-se com uma poderosa 
marinha, tendo, para isso, recebido ajuda dos franceses 
e ingleses, também interessados na independência 
daquela região. A luta pela independência estendeu-se 
de 1609 a 1648. 
Formação das companhias de comércio. Nos primeiros 
anos do século XVII, os holandeses haviam reunido 
capitais e formado a Companhia das Índias Orientais. 
Essa Companhia tinha o monopólio da ocupação, do 
comércio e da navegação nas ricas possessões 
espanholas produtoras de especiarias no Oriente. O 
sucesso da Companhia incentivou a Holanda a criar a 
Companhia das Índias Ocidentais (1621), à qual seria 
dado, por 24 anos, o monopólio da conquista, do 
comércio e da navegação de terras da América e de 
partes da África. Foi essa Companhia que planejou e 
executou a ocupação das terras do Nordeste brasileiro. 

 
112) Gab: E 
 
113) Gab: A 
 
114) Gab: B 
 
115) Gab:  

1. Produção de açúcar 
Produção de tabaco 

2. Trata-se de produtos raros e valorizados no 
mercado europeu, daí seu cultivo em áreas coloniais em 
larga escala, com a utilização do trabalho escravo. 

 
116) Gab: C 
 
117) Gab: E 
 
118) Gab: B 
 
119) Gab:  

a) Foi o estabelecimento de parceria de negócios 
entre os Senhores de Engenho do nordeste 
açucareiro e os banqueiros holandeses que se 
estabeleceram naquela região do Brasil. 

b) Porque o Brasil ainda não era um país 
independente, nem ao menos tinha 
reconhecimento internacional como Estado 
Nacional. 

c) Entradas holandesas, Imigrações holandesas, 
Chegada dos holandeses. 

 
120) Gab: E 
 
121) Gab: C 
 
122) Gab: A 
 
123) Gab:  

a) O exemplo de Barbados mostra que a maior 
inserção das regiões escravistas no mercado 
internacional na época colonial se dava mediante a 
incorporação extensiva de terras e de trabalho 
escravo, o que significava concentração da 
propriedade de terras e de cativos em mãos de 
poucos proprietários. 

b) O candidato deverá citar Bahia e Pernambuco que 
configuravam espaços sócio-econômicos que 
afirmavam a natureza extensiva da economia 
escravista da América portuguesa do século 17, 
visto crescerem mediante a incorporação de 
trabalho escravo e de terras a baixos preços, 
constituindo latifúndios escravistas voltados para a 
produção de bens para o mercado. 

 
124) Gab: A 
 
125) Gab: C 
 
126) Gab: B 
 
127) Gab: E 
 
128) Gab: C 
 
129) Gab:  

a) Enquanto os portugueses deram ênfase a áreas 
litorâneas e tropicais, nas quais privilegiaram a 
cultura da ca–de–açúcar, favorecida pelo clima e 
solo, os castelhanos (espanhóis) preferiam terras 
do interior e planaltos, porque foram 
nelasencontrados ouro e prata, em abundância. 
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b) Em ambas atividades – agricultura e mineração – 
houve emprego da escravidão como mão–de–obra. 
Contudo, a agricultura portuguesa privilegiou a 
escravidão negreira, uma vez que o tráfico negreiro 
lhes conferia grande lucratividade. Já os espanhóis, 
antes a prática da mineração, privilegiaram a 
escravidão de povos nativos da América, lançando 
mão de tendências de trabalho inerentes a suas 
prórpias culturas – mita e encomienda. 

 
130) Gab: 31 
 
131) Gab:  

Portugal/Holanda 
• Parceria na produção e no mercado do açúcar 

colonial até 1580. 
• Disputa pelas áreas produtoras de açúcar no 

nordeste da Colônia. 
• Ocupação holandesa no Brasil em 1624 / 1625 e de 

1630 a 1654. 
Portugal/Inglaterra 
• Dependência comercial de Portugal frente à 

Inglaterra desde o século XVII. 
• Descoberta do ouro no Brasil aprofundando sua 

dependência, pois Portugal comprava mercadorias 
da Inglaterra pagando com o ouro do Brasil. 

• Assinatura, em 1703, do tratado de Methuen — 
vinhos e azeites x tecidos e manufaturados. 

• Publicação do Alvará de 1795 em Portugal 
proibindo indústrias no Brasil. 

 
132) Gab: B 
 
133) Gab:  

a) O número de escravos indígenas em São Paulo era 
maior por conta do bandeirismo de apresamento 
praticado pelos paulistas. E o número menor de 
escravos negros se explica pelo fato de que, na 
época, o tráfico africano se direcionava para o 
Nordeste (por causa da produção açucareira) e para 
Minas Gerais (desde o início do século XVIII). 

b) Até ser extinta por Pombal, em 1759, a escravização 
de índios, no Brasil, era permitida nos casos de 
“guerra justa” (realizadas em represália a ataques 
desfechados pelos indígenas). 

 
134) Gab: C 
 
135) Gab: B 
 
136) Gab: 05 
 
137) Gab: A 
 
138) Gab: B 
 
139) Gab: A 
 
140) Gab: D 

 
141) Gab: D 
 
142) Gab: A 
 
143) Gab: 05 
 
144) Gab: 12 
 
145) Gab: VFFFF 
 
146) Gab: C 
 
147) Gab: 28 
 
148) Gab: A 
 
149) Gab: A 
 
150) Gab: 28 
 
151) Gab: C 
 
152) Gab: D 
 
153) Gab: B 
 
154) Gab: FFFVF 
 
155) Gab:  

O candidato deverá explicar que o declínio relativo do 
setor açucareiro da América portuguesa, a partir da 
segunda metade do século XVII, deveu-se à 
concorrência da produção de açúcar implementada em 
diversas colônias européias na região caribenha 
(Martinica, Guadalupe, Jamaica, Barbados, dentre 
outras). 

 
156) Gab: C 
 
157) Gab: B 
 
158) Gab: E 
 
159) Gab: E 
 
160) Gab:  

Dois dos objetivos: 

 fixar população portuguesa à terra 

 garantir o controle político do território por 
Portugal 

 produzir mercadoria de alto valor comercial no 
mercado europeu 

 garantir rendas à Coroa Portuguesa por meio da 
produção de gêneros de valor comercial 

 garantir o monopólio do Atlântico Sul e, 
consequentemente, da rota marítima para o Oriente 

 afirmar a preponderância portuguesa no cenário 
das grandes nações europeias do século XVI 
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Duas das características: 

 existência de atividades econômicas utilizando mão 
de obra livre 

 desenvolvimento de relações comerciais internas e 
com outras regiões, apesar das proibições 
características do monopólio metropolitano 

 existência de uma quantidade de capital circulante 
na colônia, empregado não só no tráfico negreiro como 
também na criação do gado e na lavoura de 
subsistência, voltadas principalmente para o mercado 
interno 

 
161) Gab: D 
 
162) Gab: VFVFV 
 
163) Gab: A 
 
164) Gab: A 
 
165) Gab: D 
 
166) Gab: 33 
 
167) Gab:  

a) O texto apresenta duas interpretações distintas 
sobre as relações entre a dominação holandesa e 
a formação de uma identidade brasileira. A 
interpretação tradicional reforça a tese de que a 
luta para expulsão dos holandeses teria motivado 
a formação de tal identidade. Outra interpretação 
critica a primeira, apontando as diferenças de 
interesses entre senhores de engenho favorecidos 
e não favorecidos pela ocupação dos holandeses. 

b) Podemos mencionar como fatores que motivaram 
as invasões holandesas: a formação da Cia das 
Índias Ocidentais, em 1621, interessada no 
comércio de açúcar e de escravos; e o embargo 
espanhol à participação holandesa na economia 
açucareira brasileira. 

 
168) Gab: D 
 
169) Gab: E 
 
170) Gab: A 
 
171) Gab: A 
 
172) Gab: B 
 
173) Gab: B 
 
174) Gab: D 
 
175) Gab: E 
 
176) Gab: A 
 

177) Gab: B 
 
178) Gab: E  
 
179) Gab: 10 
 
180) Gab: D 
 
181) Gab: D 
 
182) Gab: C 
 
183) Gab: A 
 
184) Gab: D 
 
185) Gab: E 
 
186) Gab: B 
 
187) Gab: C 
 
188) Gab: 

Conteúdo: Mundo na modernidade. A escravidão e 
demais formas de trabalho compulsório no Brasil e na 
América. 

 
a) O candidato deve relacionar a noção de que os 

escravos são as mãos e os pés dos senhores de 
engenho com os trabalhos na propriedade rural, 
do plantio ao fabrico do açúcar. Isto é, constituem 
as bases fundamentais da economia colonial. 

b) Em relação ao tratamento dispensado aos 
escravos, Antonil observa que, embora seja 
recomendado que se empreguem os PPP, muitas 
vezes os castigos são mais abundantes que a 
vestimenta e a alimentação, ou seja, Antonil 
indica o desequilíbrio no tratamento dado aos 
escravos. Em outras palavras, recomenda aos 
senhores que castiguem os escravos na “medida 
correta”, sem exageros. 

 
189) Gab: D 
 
190) Gab: C 
 
191) Gab: B 
 
192) Gab: A  
 
193) Gab: B 
 
194) Gab: B  
 
195) Gab: 14 
 
196) Gab: C 
 
197) Gab: D 
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198) Gab: A 
 
199) Gab: D 
 
200) Gab: E 
 
201) Gab: C 
 
202) Gab: E 
 
203) Gab: B 
 
204) Gab: D 
 
205) Gab: E 
 
206) Gab: D 
 
207) Gab: A 
 
208) Gab: C 
 
209) Gab: A 
 
210) Gab: B 
 
211) Gab: FFVVV 
 
212) Gab: B 
 
213) Gab: E 
 
214) Gab: B 
 
215) Gab: A 
 
216) Gab: A 
 
217) Gab: B 
 
218) Gab: A 
 
219) Gab: E 
 
220) Gab: D 
 
221) Gab: B 
 
222) Gab: D 
 
223) Gab: E 
 
224) Gab:  

Portugal e os Países Baixos, antes do domínio espanhol 
(1580-1640), mantinham um intenso intercâmbio 
comercial. Os navios holandeses traziam, do norte da 
Europa para os portos portugueses, trigo, madeira, 
metais, manufaturas diversas e produtos de sua própria 

indústria, e levavam, dos portos portugueses, sal de 
Setúbal, vinhos, especiarias, drogas do Oriente e da 
África e açúcar e madeiras do Brasil. Na medida em que 
se desenvolve a economia açucareira no Brasil, de 
maneira geral, as tarefas de produção do açúcar estão 
ligadas a capitais portugueses, enquanto o transporte, o 
refino e a distribuição do açúcar no mercado europeu 
eram realizados pelos holandeses, chegando a haver 
registros de financiamento de engenhos por seus 
capitais. Nessa época, os Países Baixos faziam parte dos 
domínios dos Habsburgos espanhóis, e disputas 
econômicas e religiosas levaram à guerra de 
independência dos Países Baixos contra a Espanha 
(1568-1648). Por outro lado, em pleno período da 
guerra entre a Espanha e os Países Baixos, em 1580, 
Portugal passa ao domínio espanhol. O governo 
espanhol passa a estabelecer embargos aos navios 
holandeses que atracavam nos portos portugueses. Em 
1621, foi fundada em Amsterdã (Holanda) a Companhia 
das Índias Ocidentais, que irá organizar os ataques 
holandeses ao Brasil. A primeira ação de envergadura da 
Companhia foi o ataque à Bahia em 1624. Os holandeses 
ocuparam Salvador durante um ano até serem expulsos 
em 1625. Em 1630 teve início um segundo ataque, desta 
vez contra a capitania de Pernambuco, onde os 
holandeses permaneceram por vinte e quatro anos, 
sendo expulsos em 1654. Na luta contra os holandeses, 
destacaram-se os senhores de engenho que, 
endividados com a Companhia das Índias Ocidentais, 
iniciaram a Insurreição Pernambucana, que resultou na 
expulsão dos holandeses de Pernambuco. Portanto, em 
relação ao contexto interno, a luta estava tanto 
associada a um sentimento nativista, que exigia a 
expulsão do invasor holandês, quanto à situação de 
endividamento dos proprietários de engenhos com os 
holandeses. A insurreição teve início em um engenho de 
propriedade de João Fernandes Vieira, que era o 
segundo grande devedor da Companhia (o primeiro era 
seu sogro). Alguns autores falam de uma união das 
etnias que formam o povo brasileiro na luta contra os 
holandeses, fazendo referência à participação dos 
negros como Henrique Dias e de índios como Filipe e 
Clara Camarão. 
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226) Gab: C 
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228) Gab: C 
 
  
 

 


