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01 - (FUVEST SP/1997)    
A chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em 
Pernambuco em 1710, deveu-se: 

 
a) Ao surgimento de um sentimento nativista 

brasileiro, em oposição aos colonizadores 
portugueses.  

b) Ao orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda, 
menosprezados pelos portugueses.  

c) Ao choque entre comerciantes portugueses do 
Recife e a aristocracia rural de Olinda pelo controle 
da mão-de-obra escrava.  

d) Ao choque entre comerciantes portugueses do 
Recife e a aristocracia rural de Olinda cujas relações 
comerciais eram, respectivamente, de credores e 
devedores.  

e) A uma disputa interna entre grupos de 
comerciantes, que eram chamados 
depreciativamente de mascates.  

 
02 - (FUVEST SP/1997)    

Indique as principais razões da insurreição 
pernambucana contra os holandeses, ocorrida entre 
1645 e 1654.  

 
03 - (UFOP MG/1994)    

Os movimento nativistas ocorridos no Brasil Colonial 
foram movimentos de contestação à dominação da 
metrópole portuguesa. Assinale a alternativa que 
contém tr~es movimentos nativistas ocorridos no final 
do período colonial. 

 
a) Quilombo dos Palmares, Invasão Holandesa e a 

Visitação do Santo ofício. 
b) Grito do Ipiranga, a Balaiada e a Sabinada. 
c) A Revolução Liberal de 1842, a Revolta dos Malês e 

a Proclamação da República. 
d) A inconfidência Mineira, a Conjuração dos Alfaiates 

e a Revolução Pernambucana de 1817. 
e) A Farroupilha, a Cabanagem e o Movimento 

Tenentista. 
 
04 - (UEM PR/1998)    

Durante o período colonial no Brasil, os conflitos 
internos se manifestaram de forma generalizada, 
atingindo todos os setores da sociedade colonial. Além 
disso, as mudanças administrativas introduzidas pela 
coroa portuguesa, visando centralizar e controlar mais 
de perto a colônia americana, provocaram disputas 
entre colonos e funcionários do governo, entre 
bandeirantes e jesuítas, entre senhores de engenho e 
comerciantes. 

 
Sobre esses conflitos, é correto afirmar que: 
01. A "Revolta de Beckman", ocorrida entre 1684-85, 

no Maranhão, foi conseqüência direta dos entraves 
criados pela exploração colonial, que feriam os 
interesses dos proprietários das lavouras 

canavieiras, e teve como objetivo a abolição do 
monopólio de comércio exercido por Portugal. 

02. Os quilombos caracterizavam claramente a luta dos 
escravos pela sua libertação. Geraram uma violenta 
reação dos opressores, que viram nos quilombos 
uma ameaça a toda estrutura colonial. 

04. As rebeliões coloniais, ocorridas a partir do século 
XVIII, adotaram uma nova bandeira: a luta pela 
emancipação. Em Minas Gerais, eclodiram dois 
movimentos representativos dessa nova 
reivindicação - Revolta de Felipe dos Santos (1720) 
e Inconfidência Mineira (1789). Ambos tiveram 
como características fundamentais, além do caráter 
emancipatório, a intensa participação das camadas 
populares. 

08. A "Guerra Guaranítica", ocorrida no sul do Brasil, foi 
fruto da disputa pela redefinição dos limites 
territoriais entre portugueses e espanhóis, através 
do Tratado de Madri (1750). Nesse conflito, 
envolveram-se jesuítas e índios guaranis da Colônia 
do Sacramento e da região dos Sete Povos das 
Missões. 

16. A "Confederação dos Tamoios" (1554-55) 
representou um importante grito de resistência 
contra o colonizador português, chegando a colocar 
em perigo o próprio domínio metropolitano, no Rio 
de Janeiro e na capitania de São Vicente. 

 
05 - (UEPB/2000)     

A Guerra dos Mascates envolveu dois setores da 
sociedade colonial extremamente importantes para a 
época. O primeiro grupo era composto pelos senhores 
de engenho e o segundo composto pelos comerciantes 
exportadores e importadores chamados de mascates.  

 
Que localidades estavam envolvidas neste conflito? 
a) Recife e Salvador 
b) Olinda e Recife 
c) Itamaracá e Recife 
d) Salvador e São Luiz 
e) Olinda e Salvador 

 
06 - (UEPB/2001)  
 Durante o período colonial ocorreram diversos 

movimentos de contestação à ordem estabelecida por 
Portugal. 
Entre estes movimentos um ficou conhecido como 
Revolta de Beckman.  

 
Identifique a questão que está relacionada com este 
movimento. 
a) Movimento que tinha como principal objetivo 

estabelecer uma nova relação entre comerciantes e 
canavieiros da zona da mata de Pernambuco com a 
coroa portuguesa. 

b) Revolta ocorrida em Pernambuco no ano de 1645 e 
que culmina com a expulsão dos holandeses em 
1654, após a Batalha dos Guararapes. 
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c) Movimento liderado por Manuel Beckman no Rio 
Grande do Sul e que solicitava ajuda do governo 
português na luta em defesa das fronteiras do país 
freqüentemente invadido por Paraguaios, 
Uruguaios e, principalmente, Argentinos. 

d) Disputa entre senhores de engenho de Olinda e 
comerciantes portuários de Recife que culminou 
com a invasão de Recife. 

e) Movimento ocorrido em 1654 no Maranhão 
surgido de uma disputa entre fazendeiros da região 
e Jesuítas, onde os primeiros tinham como objetivo 
a escravização dos índios que se encontravam nas 
missões jesuíticas. 

 
07 - (UEPB/2001)  
 A Guerra dos Emboabas foi uma das revoltas ocorrida na 

região das minas.  
 

Quais as características desta revolta? 
a) Movimento Liderado por Felipe dos Santos contra a 

criação das Casas de Fundição que fundiam o ouro 
e já retiravam a quinta parte do ouro destinado à 
coroa portuguesa. 

b) Disputa interna entre os governantes, após a 
criação do sistema de intendência na região das 
minas, onde todos queriam administrar o arraial do 
Tijuco produtor de diamantes. 

c) Rebelião entre mineiros contra o sistema de 
punições levado a cabo pelo governo português 
que chegava, inclusive, a proibir a entrada e saída 
de pessoas em determinadas áreas como forma de 
controlar o tráfico de metais preciosos. 

d) Disputa pelo controle das minas entre os paulistas 
descobridores das minas e os portugueses que para 
cá vieram em busca do ouro recém descoberto. 

e) Luta contra a instalação da conhecida Derrama que 
consistia em uma cobrança extra de imposto caso a 
parte destinada à coroa portuguesa não alcançasse 
o limite previamente estabelecido que era de 100 
Kg de ouro ao ano. 

 
08 - (UFRN/1997)    

A “Guerra dos Mascates” (1710-1715), em 
Pernambuco, trouxe à tona um conflito mais profundo 
entre duas “classes” sociais antagônicas (aristocracia 
rural e “burguesia” mercantil), numa luta histórica pelo 
poder.  

 
Em relação a esse conflito, assinale a alternativa correta: 
a) Os mascates, sediados no burgo portuário-

mercantil de Recife, durante a guerra, 
conquistaram Olinda e sua Câmara de Vereadores, 
que fixava os preços do açúcar. 

b) A oligarquia açucareira, sediada em Olinda, 
respeitou a ordem do rei elevando Recife a vila. A 
partir daí, Recife podia fixar os preços do açúcar 
comercializado em sua praça. 

c) Os senhores-de-engenho implicados na revolta 
conseguiram escapar de quaisquer punições régias 

durante a repressão, porque tinham nas mãos o 
controle político-administrativo. 

d) A ”burguesia” mercantil local conquistou o apoio da 
Coroa portuguesa na sua luta pelo poder político-
administrativo através da vila de Recife, 
favorecendo sua ascensão sócio-política. 

e) No Brasil, a crise açucareira provocada pela 
concorrência antilhana e agravada pela corrida do 
ouro fortaleceu a hegemonia da aristocracia 
açucareira em Pernambuco.  

 
09 - (UFRN/2000)  
  A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de 

Vila Rica, verificadas nas primeiras décadas do século  
XVIII, podem ser caracterizadas como: 

 
a) Movimentos isolados em defesa de idéias 

liberais, nas diversas capitanias, com a intenção 
de se criarem governos republicanos. 

b) Movimentos de defesa das terras brasileiras, que 
resultaram num sentimento nacionalista, visando à 
independência política. 

c) Manifestações de rebeldia localizadas, que 
contestavam aspectos da política econômica de 
dominação do governo português.  

d) Manifestações das camadas populares das regiões 
envolvidas, contra as el ites locais,  negando  a 
autoridade do governo metropolitano. 

 
10 - (UFU MG/1996)  

No período colonial ocorreram várias rebeliões e 
movimentos de libertação, questionando a dominação 
portuguesa sobre o Brasil. A respeito dessas rebeliões, é 
correto afirmar que: 

 
I. A luta a favor da abolição da escravidão era uma 

proposta presente em todas as rebeliões. 
II. Entre as diversas razões dos movimentos 

contestatórios colocava-se o abuso tributário do 
Estado português em relação aos colonos. 

III. As rebeliões do início do século XVIII tinham por 
objetivo a Independência do Brasil de Portugal. 

IV. Até a primeira metade do século XVIII as rebeliões 
se faziam por mudanças, mas não reivindicavam o 
rompimento do estatuto colonial. 

V. Desde o final do século XVIII, os movimentos de 
libertação sofreram a influência do Iluminismo e 
defendiam o fim do pacto colonial. 

 
Assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas: 
a) apenas I e V 
b) apenas I, II e IV 
c) apenas II, IV e V 
d) apenas II e III 
e) apenas I e IV 

 
11 - (UFU MG/2000)    

O conflito de interesses entre Brasil e Portugal 
acumulou-se e agravou-se com o decorrer do tempo, 
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gerando tensões que se tornaram insuportáveis. Isso 
foi provocado pela crise na mineração e pela 
organização da sociedade colonial que se tornou mais 
complexa, resultando de tal processo, a explosão de 
rebeliões que, em determinados momentos, tomaram 
conta de setores da população colonial. 

 
Tendo como referência o texto acima, assinale (V) para 
as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 
1. O Estado português, ao tornar-se conscientemente 

colonialista, despertou no Brasil o espírito nacional 
contra o sistema de exploração e dominação da 
metrópole. 

2. Os movimentos nativistas tiveram caráter 
reformista, formulando um projeto de separação 
política e desprezando o poder centralizador das 
câmaras municipais. 

3. Apesar da relativa mudança social provocada pela 
mineração, como a possibilidade de alforria para os 
escravos negros, estes continuaram submetidos às 
piores condições de vida e de trabalho. 

4. Os movimentos denominados rebeliões nativistas 
procuraram modificar aspectos da dominação 
portuguesa, reformar alguns elementos do pacto 
colonial e proclamar a independência do Brasil. 

5. A Revolta de Beckman, liderada por um senhor de 
engenho, buscava acabar com o monopólio da 
Companhia do Comércio do Maranhão no 
abastecimento de escravos negros para a região, 
embora não questionasse o Sistema Colonial. 

 
12 - (UNIFESP SP/2002)  

"Não resta outra coisa senão cada um defender-se por 
si mesmo; duas coisas são necessárias... a fim de se 

recuperar a mão livre no que diz respeito ao comércio 
e aos índios". (Manuel Beckman, 1684.)  

 
As duas principais reivindicações do líder da Revolta que 
leva seu nome são: 
a) A revogação do monopólio da Companhia de 

Comércio do Estado do Maranhão e a expulsão dos 
jesuítas que se opunham à escravidão indígena. 

b) A saída dos portugueses do Grão Pará e Maranhão 
e a supressão dos aldeamentos indígenas, que 
monopolizavam as chamadas "drogas do sertão". 

c) A repressão ao contrabando estrangeiro, que 
prejudicava os negócios dos atacadistas 
portugueses, e a liberdade para importar escravos 
negros 

d) A expulsão dos holandeses do Nordeste, que 
monopolizavam o comércio do açúcar, e a reedição 
da guerra justa, que proibia a escravidão indígena. 

e) A revogação do monopólio comercial da Metrópole 
sobre o Norte e Nordeste da colônia e a proibição 
para importar escravos negros. 

 
13 - (UNIRIO RJ/1995)  

Durante o século XVII podem ser observadas as 
primeiras reações contra o domínio colonial, entre as 
quais temos: 
a) “Quilombo dos Palmares” que simboliza as diversas 

formas de reações dos escravos à sua condição. 
b) A relativa independência dos núcleos populacionais 

interioranos, surgidos da expansão bandeirante. 
c) A Revolta do Rio de Janeiro, que representou o 

primeiro movimento de caráter emancipacionista 
da história colonial com conteúdo doutrinário 
definido. 

d) A Revolta de Beckman, no Maranhão, que 
expressou uma reação dos comerciantes locais, 
ligados ao tráfico negreiro contra a política 
abolicionista da Coroa. 

e) As Guerras dos Emboabas e dos Mascates, que 
reagiram contra a opressão fiscal da metrópole na 
exploração do ouro. 

 
14 - (UNICAMP SP/1995)  

Comentando a Guerra dos Emboadas (1709), o 
historiador Antônio Sérgio escreveu: 

 
Cedo no Brasil se buscaram as minas. Para isso se 
organizavam expedições (bandeiras) que se internavam 
pelo sertão. Enfim, a descoberta fez-se e a notícia atraiu 
muita gente. Os habitantes de São Paulo consiideravam 
como inimigos todos os que pretendiam, como eles 
enriquecer com o ouro. 

(Adaptado de Antônio Sérgio, Breve Interpretação da 
História de Portugual) 

 
a) Quem eram os emboabas e por que os paulistas 

entraram na guerra contra eles? 
b) Explique as transformações econômicas que a 

mineração provocou no Brasil. 
 
15 - (FGV/2006)     

Antunes voltou ao capão e transmitiu a seus 
companheiros as promessas de Bento. Os paulistas 
saíram dos matos aos poucos, depondo as armas. 
Muitos não passavam de meninos; outros eram 
bastante velhos. Sujos, magros, cambaleavam, 
apoiavam-se em seus companheiros. Estendiam a mão, 
ajoelhados, suplicando por água e comida. Bento fez 
com que os paulistas se reunissem numa clareira para 
receber água e comida.  Os emboabas saíram da 
circunvalação, formando-se em torno dos prisioneiros. 
Bento deu ordem de fogo. Os paulistas que não 
morreram pelos tiros foram sacrificados a golpes de 
espada. 

(Ana Miranda, O retrato do rei) 
 
O texto trata do chamado Capão da Traição, episódio 
que faz parte da Guerra dos Emboabas, que se 
constituiu: 
a) em um conflito opondo paulistas e forasteiros pelo 

controle das áreas de mineração e tensões 
relacionadas com o comércio e a especulação de 
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artigos de consumo como a carne de gado, 
controlada pelos forasteiros. 

b) em uma rebelião envolvendo senhores de minas de 
regiões distantes dos maiores centros – como Vila 
Rica – que não aceitavam a legislação portuguesa 
referente à distribuição das datas e a cobrança do 
dízimo. 

c) no primeiro movimento colonial organizado que 
tinha como principal objetivo separar a região das 
Minas Gerais do domínio do Rio de Janeiro, assim 
como da metrópole portuguesa, e que teve a 
participação de escravos. 

d) no mais importante movimento nativista da 
segunda metade do século XVIII, que envolveu 
índios cativos, escravos africanos e pequenos 
mineradores e faiscadores contra a criação das 
Casas de Fundição. 

e) na primeira rebelião ligada aos princípios do 
liberalismo, pois defendia reformas nas práticas 
coloniais e exigia que qualquer aumento nos 
tributos tivesse a garantia de representação política 
para os colonos. 

 
16 - (UFAM/2005)  

“Uma das causas do conflito foi a perda de autonomia 
dos senhores de engenho de Olinda (...) outra (...) foi a 
crise da economia açucareira nordestina (...)” 
(CÁCERES, Florival. História do Brasil. São Paulo : 
Moderna, 1993,  p.113) 

 
O trecho acima se refere: 
a) Guerra de Canudos. 
b) Guerra dos Mascates. 
c) Revolta de Filipe dos Santos. 
d) Insurreição Pernambucana. 
e) Revolta de Beckman. 

 
17 - (PUC RS/2006)     

INSTRUÇÃO: Responda à questão relacionando o nome 
dos movimentos sociais apresentados na coluna A com 
suas respectivas características, na coluna B. 
Coluna A 
(1) Revolta de Beckman 
(2) Guerra dos Emboabas 
(3) Guerra dos Mascates 
(4) Rebelião de Felipe dos Santos 
Coluna B 
( ) Luta dos comerciantes para elevar Recife à 

categoria de vila, em oposição aos produtores de 
açúcar de Olinda. 

( ) Movimento em oposição às casas de fundição, que 
haviam aumentado a exploração da Coroa sobre os 
mineiros. 

( ) Combate ao monopólio e aos altos preços 
praticados pela Companhia de Comércio do 
Maranhão, e também aos jesuítas, que queriam 
impedir os grandes proprietários de escravizar os 
indígenas. 

( ) Luta entre paulistas e forasteiros pelo domínio da 
região das Minas Gerais, reivindicada por aqueles. 
Levou à separação da região das minas da Capitania 
de São Paulo e à criação da Capitania de Minas 
Gerais. 

 
A numeração correta dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 
a) 1 – 3 – 4 – 2 
b) 1 – 2 – 4 – 3 
c) 2 – 4 – 3 – 1 
d) 3 – 4 – 1 – 2 
e) 4 – 1 – 3 – 2 

 
18 - (UPE/2006)     

A dominação portuguesa, no Brasil, não trouxe os lucros 
esperados, entretanto alguns investimentos 
apresentaram maior rendimento econômico. A Guerra 
dos Mascates em Pernambuco, no Brasil colonial: 

a) representou uma disputa entre Olinda e Recife 
pelo monopólio da exportação do açúcar e do pau-

brasil. 
b) foi uma revolta contra Portugal, em busca de maior 

liberdade política e religiosa. 
c) definiu a supremacia política de Olinda, quebrando 

os avanços comerciais do Recife. 
d) resultou da rivalidade entre Olinda e Recife, 

beneficiando, em alguns aspectos, o Recife. 
e) transformou o Recife em grande centro comercial 

do Nordeste e capital da província de Pernambuco. 
 
19 - (UFAM/2006)     

O auge da economia mineradora no Brasil Colônia 
deslocou milhares de aventureiros para a região das 
Minas Gerais. Explorada inicialmente por colonos 
paulistas, a região passou a ser disputada por colonos 
de outras regiões, incluindo-se ai os vindos de Portugal. 
Dentre os conflitos armados associados ao chamado 
ciclo minerador, destaca–se: 
a) A Guerra dos Emboabas; 
b) O Levante dos Malés; 
c) A Guerra dos Farrapos; 
d) A Revolta de Beckmam; 
e) A Guerra dos Mascates. 

 
20 - (UEPB/2007)    

Entre os finais do século XVII e XVIII, a colônia brasileira 
foi palco de muitos conflitos nos quais, em geral, a 
convivência entre a sociedade colonial e os agentes do 
Estado português era posta em xeque. Com base nesse 
contexto, relacione a segunda coluna de acordo com a 
primeira: 
COLUNA 1 
I. Revolta dos Beckman  
II. Guerra dos Emboabas  
III. Guerra dos Mascates 
IV. Guerra dos Guaranis 
V. Inconfidência Mineira 
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COLUNA 2 
(   ) Conflito entre os donos (mazombos) de engenhos 

de Olinda e os comerciantes de Recife, entre 1710-
1712, onde aqueles defendiam a manutenção da 
lealdade a Portugal e estes a formação de um 
governo independente. 

(   ) Levante, em 1789, de um grupo de intelectuais 
influenciados por idéias liberais e por membros da 
elite que não se conformavam em ter que pagar à 
Metrópole o imposto chamado derrama. 

(   ) Revolta de proprietários de terras e engenhos, em 
1684, contra a Companhia de Comércio do Estado 
do Maranhão, que não fornecia bens de consumo e 
fraudava pesos, medidas e preços de produtos. 

(   ) Conflito, em 1708, entre os bandeirantes paulistas 
que descobriram ouro nas Minas Gerais e os 
chamados forasteiros, liderados pelo auto-
intitulado governador das minas, Manuel Nunes 
Viana, pelo controle de toda a região aurífera. 

(   ) Movimento de resistência, entre 1753 e 1756, que 
consistia na recusa dos indígenas em obedecer à 
ordem de desocupar terras durante o processo de 
demarcação dos limites definidos no Tratado de 
Madri. 

 
A alternativa que indica a seqüência correta é: 
a) III, V, IV, II, I  
b) IV, I, III, II, V  
c) V, III, I, II, IV  
d) III, V, I, II, IV 
e) II, III, I, V, IV 

 
21 - (FATEC SP/2008)    

Naquela época, a sociedade da América Portuguesa já 
era suficientemente complexa para abrigar tensões e 
conflitos variados, nem sempre redutíveis a meras 
oposições. Assim, colonos se engalfinharam com 
colonos, e autoridades da metrópole se opuseram a 
companheiros de administração. O século (XVIII) 
começava tenso, e seus primeiros vinte anos seriam 
marcados por uma sucessão de revoltas e motins, 
constituindo um conjunto em que, pela primeira vez, a 
dominação portuguesa na América do Sul corria sério 
risco. 

(L. de Mello e Souza e M. F. B. Bicalho, 
1689-1720. O império deste mundo.) 

 
O texto faz referência aos movimentos 
a) pela independência do Brasil, tais como a 

Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. 
b) políticos separatistas, como a Farroupilha e o 

Movimento Constitucionalista paulista. 
c) pela instituição da república no Brasil, 

denominados pelos historiadores de Cabanagem e 
Balaiada. 

d) pela abolição da escravidão, tais como a Guerra dos 
Palmares e a Guerra dos Malês. 

e) de insubordinação à autoridade metropolitana, 
como os Motins do Maneta e a Guerra dos 
Mascates. 

 
22 - (UFPEL RS/2008)    

No decorrer do período colonial no Brasil os interesses 
entre metropolitanos e colonos foram se ampliando. 
“O descontentamento se agravou quando, a 1º de abril 
de 1680, a Coroa estabeleceu a liberdade incondicional 
dos indígenas, proibindo taxativamente que fossem 
escravizados. Além disso confiou-os aos jesuítas, que 
passaram a ter a jurisdição espiritual e temporal das 
aldeias indígenas. 
Visando solucionar o problema da mão-de-obra para as 
atividades agrícolas do Maranhão, o governo criou a 
Companhia do Comércio do Estado do Maranhão 
(1682).  
Durante vinte anos, a Companhia teria o monopólio do 
comércio importador e exportador do Estado do 
Maranhão e do Grão-Pará. Cabia-lhe fornecer dez mil 
escravos africanos negros, à razão de quinhentos por 
ano, durante o período da concessão outorgada.” 

AQUINO, Rubim Santos Leão de [et al.]. Sociedade 
Brasileira: 

uma história através dos movimentos sociais. 3ª ed., Rio de 
Janeiro: Record, 2000. 

 
Pelos elementos mercantilistas, geográficos e 
cronológicos, o conflito inferido do texto foi a Revolta 
a) dos Emboabas. 
b) dos Mascates. 
c) de Amador Bueno. 
d) de Filipe dos Santos. 
e) de Beckman. 
f) I.R. 

 
23 - (FEI  SP/2008)    

A única alternativa que aponta corretamente dois 
conflitos ocorridos na região das Minas Gerais é: 
 
a) Inconfidência Mineira e Revolta dos Malês. 
b) Revolta de Filipe dos Santos e Guerra dos 

Emboabas. 
c) Guerra dos Emboabas e Conjuração Baiana. 
d) Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. 
e) Revolta dos Malês e Revolta de Filipe dos Santos. 

 
24 - (UFPE/2009)     

Conquistar as terras brasileiras exigia de Portugal a 
superação de muitas dificuldades. Uma delas está 
vinculada à administração dos conflitos da colônia. A 
Guerra dos Emboabas, ocorrida durante o período da 
mineração, no século XVIII, evidencia essas 
adversidades, pois: 
 
00. resultou numa luta entre nativos de São Paulo e de 

Pernambuco. 
01. registrou a violência, entre portugueses, pela 

disputa acirrada das riquezas. 
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02. estava relacionada com a busca de sucesso na 
mineração, o que afetava o setor administrativo. 

03. aconteceu por falta de interesse de Portugal para se 
impor politicamente na região. 

04. provocou mudanças na divisão da colônia e a busca 
de caminhos alternativos para se achar o ouro. 

 
25 - (UNIOESTE PR/2009)    

A partir do século XVII, o funcionamento do sistema 
colonial mostra suas contradições no plano econômico, 
político e social, levando à eclosão, na colônia brasileira, 
dos primeiros movimentos de contestação ao domínio 
exercido pela metrópole portuguesa. Sobre as revoltas 
coloniais é correto afirmar que 

 
a) as rebeliões nativistas emergentes na colônia 

durante o século XVII foram movimentos com 
caráter de libertação nacional, inspirados pelos 
ideais iluministas. 

b) a Inconfidência Mineira, conhecida também como 
a Revolta de Felipe dos Santos, ocorreu quando o 
governo português proibiu a circulação de ouro em 
pó em Minas Gerais. 

c) a Guerra dos Mascates eclodiu no Maranhão 
motivada pelo descontentamento dos colonos à 
criação, em 1682, da Companhia Geral do Comércio 
do Estado do Maranhão, detentora do monopólio 
do comércio na região. 

d) a Revolta de Beckman (1684), a Guerra dos 
Emboabas (1708-09), a Guerra dos Mascates (1710- 
11) e a Revolta de Felipe dos Santos (1720) foram 
movimentos motivados, sobretudo, pela defesa dos 
interesses dos colonos contra determinadas 
medidas da metrópole e não tinham o intuito da 
emancipação política. 

e) a Conjuração Pernambucana foi uma rebelião 
promovida principalmente contra os privilégios 
obtidos pelos comerciantes portugueses de Recife. 

 
26 - (UPE/2009)    

Olinda e Recife viveram momentos históricos diferentes 
desde os tempos da colonização portuguesa. Chegaram, 
inclusive, a ter conflitos que assinalavam divergências 
de interesse. Um deles, a Guerra dos Mascates, que 

 
a) mostrou a decadência econômica de Olinda que 

sofria com suas dívidas financeiras em crescimento. 
b) afirmou a importância política do Recife, com seu 

rico porto, independente até das ordens vindas de 
Portugal. 

c) consagrou o poderio da aristocracia olindense, com 
amplo domínio da produção do açúcar na colônia. 

d) consolidou o governo de Castro e Caldas, aliado dos 
recifenses e líder político no conflito. 

e) criou condições para recuperação de Olinda, 
dificultando as atividades comerciais do Recife. 

 
27 - (ESPM/2009)    

A coroa criou a Companhia Geral de Comércio do 
Maranhão, que monopolizaria o comércio da região, 
tendo, entre outras obrigações, de fornecer 500 
escravos negros por ano, durante 20 anos, além de 
fornecer aos habitantes gêneros alimentícios 
importados e adquirir tudo o que fosse produzido na 
região para a exportação. 

(Luís César Costa e Leonel Itaussu. História do Brasil) 
Contra a ação da Companhia Geral do Comércio do 

Maranhão ocorreu, no século XVII, a revolta 
nativista conhecida por: 

 
a) Aclamação de Amador Bueno; 
b) Guerra dos Emboabas; 
c) Guerra dos Mascates; 
d) Revolta de Felipe dos Santos; 
e) Revolta de Beckman. 

 
28 - (UFMG/2010)    

O século XVIII foi palco de uma série de movimentos e 
sedições, nos quais, em diferentes graus e a partir de 
diferentes estratégias, os vassalos da América 
Portuguesa procuraram redefinir o formato de suas 
relações com a Coroa Portuguesa. 

 
Considerando-se esse contexto, é CORRETO afirmar que 

 
a) a revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, na 

primeira metade desse século, reforçou os 
mecanismos de controle sobre os vassalos. 

b) a revolta do Vintém e a do Quebra-quilos, na 
segunda metade desse século, ao desafiarem a 
Coroa, colocaram em crise a sede do Vice-Reinado. 

c) a revolta dos Távora procurou estabelecer novos 
limites para a cobrança do Subsídio Literário, 
destinado à educação dos vassalos. 

d) os conflitos entre paulistas e emboabas, nas Minas 
Gerais, levaram à instalação das casas de fundição 
nessa Capitania. 

 
29 - (UFES/2010)    

Entre 1674-1685, foram realizadas 14 (quatorze) 
entradas ao interior da Capitania do Espírito Santo, em 
busca da Serra das Esmeraldas, mas foi o bandeirante 
paulista Antônio Rodrigues Arzão que, em 1693, 
recolheu as primeiras amostras de ouro, no rio Casca, no 
sertão capixaba. A partir de então, ocorreram novas 
descobertas, estimulando um fluxo migratório 
procedente de diversos lugares e ocasionando disputas 
e desavenças, que culminaram com a Guerra dos 
Emboabas. De posse dessas informações, descreva 

 
a) as causas essenciais da Guerra dos Emboabas; 
b) as consequências dessa Guerra para a Capitania do 

Espírito Santo. 
 
30 - (ESPM/2010)    

O senso comum anunciou, durante décadas, a índole 
pacífica do povo brasileiro, alegando que teríamos 
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sofrido poucos momentos de revolta. No entanto, 
somente durante o período colonial foram registrados 
mais de sessenta motins, insurreições, revoltas e 
rebeliões na América Portuguesa. Um desses 
movimentos reivindicatórios foi liderado por Manuel 
Beckman. 
(Fábio Pestana Ramos e Marcus Vinícius de Morais. Eles 
formaram o Brasil) 

 
A chamada Revolta de Beckman: 

 
a) reclamava o fechamento das casas de fundição 

criadas pelos portugueses na região da 
mineração; 

b) escancaravam atritos entre portugueses e 
espanhóis na região de São Paulo; 

c) derivou de conflitos entre bandeirantes e 
forasteiros na região mineradora; 

d) ocorreu em Pernambuco, onde ocorriam conflitos 
entre brasileiros e portugueses; 

e) reclamava da exploração econômica da 
metrópole, praticada pela Cia de Comércio do 
Maranhão e dos clérigos que pregavam contra a 
escravidão dos indígenas. 

 
31 - (FGV/2011)    

Ele virou um herói nacional, antecessor de Tiradentes e 
coisas do tipo. [Ele] foi enforcado realmente, punido 
pela Coroa porque prendeu o governador e o mandou 
de volta para a metrópole. Mas quais eram suas 
reivindicações? Primeiro, reivindicava que a Coroa 
chamasse os jesuítas de volta para Portugal, porque 
eles atrapalhavam o uso dos índios, impedindo sua 
escravização. Segundo, como não se tinha índios para 
trabalhar, tinha-se que comprar escravos africanos. 
Mas só se podia comprar da Companhia de Comércio, 
que colocava o preço nas nuvens. Logo, as grandes 
reivindicações desse herói eram o direito de escravizar 
índios e de comprar africanos a preço baixo. 

(Fernando Novaes. Tendência e debate, n.o 4, abril, maio e 
junho de 2000. 

Apud Luiz Koshiba e Denise Manzi Frayze Pereira. 
História do Brasil 

no contexto da história ocidental, 2003.) 
 

A rebelião analisada ocorreu no contexto 
 

a) do reforço das restrições mercantilistas, 
decorrente das frágeis condições do Império 
português após a Restauração de 1640. 

b) das Reformas Pombalinas, na segunda metade do 
século XVIII, que impuseram ao Brasil uma série 
de mecanismos opressores. 

c) das primeiras descobertas de ouro em Minas 
Gerais, que geraram relações tensas entre os 
paulistas e os emboabas ou forasteiros. 

d) da transição das capitanias hereditárias à 
organização do governo-geral, no século XVI, que 
trouxe grande prejuízo aos senhores de terra. 

e) da exploração dos bandeirantes paulistas em 
terras à oeste de Minas Gerais, como Goiás e 
Mato Grosso, a partir de 1720. 

 
32 - (UESPI/2011)    

Nem sempre os portugueses firmavam seu poder 
político sem a resistência dos colonos. Na revolta 
liderada por Felipe dos Santos, no século XVIII, os 
colonos: 

 
a) lutaram contra a cobrança de impostos e a 

violência utilizada pela Metrópole. 
b) estabeleceram critérios para importar produtos 

vindos da Europa. 
c) acusavam os jesuítas de defenderem a escravidão 

e oprimir os nativos. 
d) divulgaram ideais republicanos contrários às 

práticas mercantilistas. 
e) queriam, apenas, a autonomia de Minas Gerais e 

a liberdade comercial. 
 
33 - (UFPE/2011)    

A exploração portuguesa era intensa, no Brasil colonial, 
e provocava rebeldias e insatisfações constantes. 
Organizavam-se movimentos de resistência e de busca 
de autonomia política. Durante o século XVIII, por 
exemplo, houve: 

 
00. a Revolta dos Alfaiates, com proposta de libertar 

a colônia e procurar formar uma sociedade mais 
justa e igual. 

01. a Guerra dos Emboabas, marcada pela luta contra 
a escravidão dos negros e a disputa por minas de 
ouro. 

02. a Inconfidência Mineira, com objetivos de criar 
uma nação democrática, sem escravos e sem 
pobres. 

03. a Conspiração dos Suassunas, que abalou o 
mercado do açúcar e destruiu a vila do Recife. 

04. a Revolta de Felipe dos Santos, que reclamava da 
cobrança exagerada de impostos na região de 
Minas Gerais. 

 
34 - (UEM PR/2010)    

Leia o texto: 
 

“Não resta outra coisa senão cada um defender-se por 
si mesmo; duas coisas são necessárias: a revogação do 
monopólio e a expulsão dos jesuítas, a fim de se 
recuperar a mão-de-obra livre, no que diz respeito ao 
comércio e aos índios. Depois haverá tempo de mandar 
representantes ao Rei e obter a sanção dele.” (Trecho 
da declaração de Manoel Beckman, um dos líderes da 
Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão nos anos 
oitenta do século XVII. Extraído de COSTA, L.C.A.; 
MELLO, L.I.A. História geral e do Brasil. São Paulo: 
Scipione, 2008, p. 307). Assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). 
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01. O “monopólio” a que se refere o texto havia sido 
concedido pela Coroa Portuguesa à Companhia 
Geral de Comércio do Maranhão. 

02. A expressão “recuperar a mão-de-obra livre”, 
utilizada por Beckman, demonstra que os 
revoltosos estavam comprometidos com a luta 
pela institucionalização do trabalho livre e 
assalariado no Maranhão. 

04. O desejo de “expulsar os jesuítas” decorria da 
oposição que a Companhia de Jesus fazia à 
escravização dos índios no Maranhão. 

08. A Revolta de Beckman demonstra que os 
colonizadores estavam de acordo com as 
diretrizes administrativas da Coroa Portuguesa 
para o Maranhão. 

16. A Companhia Geral de Comércio do Maranhão, 
criada pela Coroa Portuguesa, tinha, entre suas 
atribuições, vender escravos africanos aos 
colonizadores do Maranhão. 

 
35 - (UECE/2011)    

“Para conseguir participação política no início do Século 
XVIII, os comerciantes do Recife precisaram enfrentar 
um conflito civil, posto que, até então, todos os 
mercadores do Brasil Colonial eram excluídos das 
Câmaras Municipais”.  

CABRAL DE SOUZA, George F. Revista de História da 
Biblioteca Nacional. Ano 5, n. 53. p. 56-57.  

 
O fragmento acima faz menção à  

 
a) Revolta de Felipe dos Santos.  
b) Revolta de Beckman.  
c) Guerra dos Mascates.  
d) Guerra dos Emboabas.  

 
36 - (UFG GO/2011)    

As regiões mineratórias do Brasil colonial se 
constituíram em espaços marcados pela experiência do 
conflito e da violência entre os diversos grupos sociais 
que as habitavam. A Guerra dos Emboabas (1707-1709) 
é um dos principais exemplos dessa experiência de 
conflito. Tomando como base esse acontecimento, 
explique: 

 
a) o motivo para a deflagração do conflito. 
b) a ação da Coroa Portuguesa diante dos conflitos 

entre emboabas e paulistas. 
 
37 - (UNICAMP SP/2012)    

Emboaba: nome indígena que significa “o estrangeiro”, 
atribuído aos forasteiros pelos paulistas, primeiros 
povoadores da região das minas. Com a descoberta do 
ouro em fins do século XVII, milhares de pessoas da 
colônia e da metrópole vieram para as minas, causando 
grandes tumultos. Formaram-se duas facções, paulistas 
e emboabas, que disputavam o governo do território, 
tentando impor suas próprias leis. 

(Adaptado de Maria Beatriz Nizza da Silva (coord.), 
Dicionário da História 

da Colonização Portuguesa no Brasil. Lisboa: Verbo, 
1994, p. 285.) 

 
Sobre o período em questão é correto afirmar que: 

 
a) As disputas pelo território emboaba colocaram 

em confronto paulistas e mineiros, que lutaram 
pela posse e exploração das minas. 

b) A região das minas foi politicamente 
convulsionada desde sua formação, em fins do 
século XVII, o que explica a resistência local aos 
inconfidentes mineiros. 

c) A luta dos emboabas ilustra o processo de 
conquista de fronteiras do império português nas 
Américas, enquanto na África os portugueses se 
retiravam definitivamente no século XVIII. 

d) A monarquia portuguesa administrava territórios 
distintos e vários sujeitos sociais, muitos deles em 
disputa entre si, como paulistas e emboabas, 
ambos súditos da Coroa. 

 
38 - (UECE/2012)    

Considere as afirmações a seguir em relação à Guerra 
dos Mascates ocorrida na capitania de Pernambuco, 
entre 1710 e 1711:  

 
I. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os 

comerciantes de Recife e os proprietários de 
terras de Olinda, no contexto em que, a primeira 
florescia e a segunda mostrava claros sinais de 
decadência.  

II. A vitória dos comerciantes de Recife possibilitou a 
emancipação de sua vila e o fim da sujeição 
política, administrativa e jurídica a Olinda.  

III. O discurso dos olindenses derrotados era aquele 
que os afirmava como nobres homens da terra, 
destituídos de suas prerrogativas por estrangeiros 
e seus descendentes aventureiros.  

 
Está correto o que se afirma em  

 
a) III apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I apenas.  
d) I, II e III.  

 
39 - (FGV/2013)    

Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal - conde de 
Assumar - se casou em 1715 com D. Maria José de 
Lencastre. Daí a dois anos partiria para o Brasil como 
governador da capitania de São Paulo e Minas Gerais. 
Nas Minas, não teria sossego, dividido entre o cuidado 
ante virtuais levantes escravos e efetivos levantes de 
poderosos; o mais sério destes o celebrizaria como 
algoz: foi o conde de Assumar que, em 1720, mandou 
executar Felipe dos Santos sem julgamento, sendo a 
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seguir chamado a Lisboa e amargurado um longo 
ostracismo. 

(Laura de Mello e Souza, Norma e conflito: 
aspectos da história de Minas no século XVIII) 

 
A morte de Felipe dos Santos esteve vinculada a 

 
a) uma sublevação em Vila Rica, que envolveu vários 

grupos sociais, descontentes com a decisão de 
levar todo ouro extraído para ser quintado nas 
Casas de Fundição. 

b) um movimento popular que exigia a autonomia 
das Minas Gerais da capitania do Rio de Janeiro e 
o imediato cancelamento das atividades da 
Companhia de Comércio do Brasil. 

c) uma revolta denominada Guerra do Sertão, 
comandada por potentados locais, que não 
aceitavam as imposições colonialistas 
portuguesas, como a proibição do comércio com 
a Bahia. 

d) uma insurreição comandada pela elite colonial, 
inspirada no sebastianismo, que defendia a 
emancipação da região das Minas do restante da 
América portuguesa, com a criação de uma nova 
monarquia. 

e) uma rebelião, que contrapôs os paulistas – 
descobridores das minas e primeiros exploradores 
– e os chamados emboabas ou forasteiros – 
pessoas de outras regiões do Brasil, que vieram 
atrás das riquezas de Minas. 

 
40 - (UEFS BA/2012)    

Os movimentos ocorridos no Brasil colonial, do século 
XVII até a primeira metade do século XVIII, podem ser 
classificados como 

 
a) episódios pan-americanos, visto estarem 

articulados a outros movimentos anticoloniais 
existentes na América colonial. 

b) conflitos de colonos contra a metrópole, em geral 
relacionados à intensa exploração fiscal e à 
aplicação de medidas monopolistas. 

c) lutas de colonos em defesa do território 
conquistado aos indígenas e aos quilombolas, 
ameaçados de perda, por pressão da Igreja. 

d) movimentos anticoloniais, expressando o projeto 
de separação da Colônia da dominação 
metropolitana. 

e) movimentos essencialmente nacionalistas, por 
defenderem a formação de uma nação brasileira 
unificada em torno da um governo local. 

 
41 - (UEG GO/2013)    

Dentre as rebeliões e distúrbios que surgiram durante 
o Brasil Colônia, destaca-se a Guerra dos Mascates 
(1710-1711), envolvendo as cidades de Recife e Olinda. 
A causa desse conflito foi a diferença  

 

a) social entre a nobreza proprietária de terras de 
Olinda e os comerciantes de origem portuguesa 
que habitavam a cidade de Recife.  

b) religiosa entre os católicos de Olinda e os 
protestantes calvinistas que implementaram 
práticas capitalistas na cidade de Recife.  

c) econômica entre a cidade de Olinda, enriquecida 
pela produção de açúcar, e a cidade de Recife, que 
estava em decadência comercial.  

d) étnica entre os habitantes de Olinda, formados 
por brasileiros, e os habitantes de Recife, 
majoritariamente descendentes dos holandeses.  

 
42 - (ESPM/2014)    

À medida que o século chegava ao fim, agravava-se a 
tensão entre os comerciantes portugueses residentes 
em Recife e os produtores luso-brasileiros. Esse atrito 
assumiu a forma de uma contenda municipal entre 
Recife e Olinda, ou seja, entre o credor urbano e o 
devedor rural. 

 
Olinda era a principal cidade de Pernambuco e sediava 
as principais instituições locais. Lá os senhores de 
engenho tinham suas casas. Por outro lado, o porto de 
Recife, a poucos quilômetros de distância era o 
principal local do embarque das exportações de açúcar 
da capitania. 

(Adriana Lopez, Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: 
uma interpretação) 

 
A tensão mencionada no texto contribuiu para 
desencadear qual das rebeliões coloniais citadas 
abaixo:  

 
a) Aclamação de Amador Bueno da Ribeira;  
b) Revolta de Beckman;  
c) Guerra dos Mascates;  
d) Guerra dos Emboabas;  
e) Revolta de Felipe dos Santos. 
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GABARITO:  
 
1) Gab: D 
 
2) Gab:  

A chamada insurreição pernambucana - confronto 
militar entre brasileiros sob orientação de lusos 
metropolitanos contra holandeses sob orientação da 
Companhia das Índias Ocidentais - encerrou as invasões 
holandesas no Brasil. 
Depois de 1640, quando terminava o domínio espanhol 
sobre Portugal, acumulavam-se razões para a 
insurreição.  
A retirada do conde Nassau do Brasil, a mudança de 
postura administrativa, fiscal e religiosa da Companhia 
das Índias, a conseqüente insatisfação dos senhores de 
engenho e o embrionário aparecimento do nativismo na 
região somaram-se à disputa mercantil açucareira, 
contribuindo para a eclosão daquele confronto.  

 
3) Gab: D 
 
4) Gab: 27 
 
5) Gab: B 
 
6) Gab: E 
 
7) Gab: D 
 
8) Gab: D 
 
9) Gab: C 
 
10) Gab: C 
 
11) Gab: VFVFV 
 
12) Gab: A 
 
13) Gab: A 
 
14) Gab: 

a) Os bandeirantes chamavam de "emboabas" todos 
os que não eram paulistas e que se dirigiam para a 
região mineradora. Esses forasteiros vinham do Rio 
de Janeiro, do Nordeste e, principalmente, de 
Portugal. Os bandeirantes tentaram expulsá-los das 
áreas auríferas para manter a exclusividade da 
exploração das jazidas. 

b) A organização da atividade mineradora em MG, GO, 
MT e Sul da Bahia permitiu o desenvolvimento do 
trabalho livre e, por isso mesmo, melhor 
distribuição de renda, o que deu origem a uma 
mercado de dimensões razoavelmente amplas. A 
expansão do mercado interno estimulou o setor de 
serviços urbanos e incrementou o comércio 
interno, provocando a articulação econômica de 

várias regiões até então autônomas.Por todos esses 
motivos é que o pólo econômico da colônia se 
deslocou para a região Sudeste. 

 
15) Gab: A 
 
16) Gab: B 
 
17) Gab: D 
 
18) Gab: D 
 
19) Gab: A 
 
20) Gab: D 
 
21) Gab: E 
 
22) Gab: E 
 
23) Gab: B 
 
24) Gab: FVVFV 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: A 
 
27) Gab: E 
 
28) Gab: A 
 
29) Gab: 

a) Será considerado como resposta uma redação que 
estabeleça as inter-relações entre as seguintes 
causas: 
que as descobertas de ouro foram feitas pelos 
bandeirantes ou desbravadores vicentinos ou 
paulistas; que, em decorrência, os vicentinos ou 
paulistas consideravam que tinham o exclusivo 
direito ou preferência na exploração do ouro;  
que os vicentinos ou paulistas consideravam que a 
região, em que se descobriu o ouro, pertencia à 
Capitania de São Vicente (ou de São Paulo) e teriam, 
assim, competência administrativa para controlar a 
região;  
embora não seja uma exigência, o candidato 
também poderá acrescentar que, desde abril de 
1700, a Câmara Municipal de São Paulo requereu 
que a outorga do território aurífero fosse dada 
exclusivamente pelas autoridades da Capitania; 
em ocasião, a resposta tem de mencionar esta 
causas complementares: que outros garimpeiros 
imigrantes – (portugueses, baianos, 
pernambucanos etc) – afluíram à região para a 
extração do ouro; que estes imigrantes de várias 
procedências, apelidados de emboabas, foram 
considerados invasores; que estes mesmos 
imigrantes, pejorativamente apelidados de 
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emboabas, também se consideravam 
independentes, ao ponto de elegerem Manuel 
Nunes Viana como seu governador. 
Embora não seja uma exigência, o candidato 
também poderá acrescentar à resposta que, as 
primeiras dissensões entre paulistas e emboabas 
datam de 1706; mas foi a partir de 1707 que 
ocorreram os primeiros conflitos; em 
conseqüência, os conflitos entre paulistas e 
emboabas tornaram-se inevitáveis, em 1708; o 
conflito terminou em 1709, com a intervenção do 
Governador do Rio de Janeiro, configurando-se a 
derrota dos paulistas. 

b) Será considerada como resposta: a criação da 
CAPITANIA (Real) DE SÃO PAULO E MINAS DO 
OURO, em (03 de novembro de) 1709, subtraindo 
da Capitania do Espírito Santo a maior parte de seu 
território original. Será também aceita como parte 
da resposta a proibição de abertura de estradas 
ligando a Capitania do Espírito Santo à Capitania 
(Real) de São Paulo e Minas do Ouro. 

 
30) Gab: E 
 
31) Gab: A 
 
32) Gab: A 
 
33) Gab: VFFFV 
 
34) Gab: 21 
 
35) Gab: C 
 
36) Gab: 

a) O motivo para a deflagração do conflito está na 
disputa entre paulistas e emboabas – forasteiros, 
provenientes tanto de Portugal quanto de outras 
Capitanias – pelo controle político e econômico da 
região das Minas. À reivindicação de direitos e 
privilégios especiais, oriundos da conquista da 
região, como o monopólio dos mais importantes 
cargos administrativos, reclamado por Paulistas, 
os emboabas respondiam com sua influência 
oriunda do domínio das atividades mercantis que, 
gradativamente, passaram a financiar a 
exploração do ouro. Esse processo teve como 
consequência o acirramento das tensões e os 
conflitos armados entre os dois grupos rivais. 

b) A violência era uma característica das regiões de 
exploração aurífera. Nesse sentido, a presença 
contínua da violência fazia com que a Coroa 
Portuguesa deixasse que os conflitos, tais como o 
ocorrido entre paulistas e emboabas, fossem 
resolvidos pelos próprios contendores, desde que 
isso não implicasse na interrupção da produção 
aurífera e na queda da arrecadação do quinto. Na 
maioria dos casos, a intermediação, nem sempre 
eficaz, era realizada pelo governador da capitania. 

 
37) Gab: D 
 
38) Gab: D 
 
39) Gab: A 
 
40) Gab: B 
 
41) Gab: A 
 
42) Gab: C 
 
  
 

 


