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01 - (FATEC SP/2001)    
Com relação à mineração, atividade econômica ocorrida 
no período colonial, é correto afirmar que: 

 
a) A produção manufatureira concentrou-se 

principalmente na produção de instrumentos 
destinados às atividades mineradoras. 

b) Foi responsável, em grande parte, pelo 
desenvolvimento de uma civilização rica nas Minas 
Gerais, graças à grande circulação de ouro com 
muito pouca fiscalização. 

c) Contribuiu para a criação de um órgão 
administrativo responsável pela aceleração do 
processo de interiorização e alargamento 
territorial. 

d) Eliminou o sentimento nativista, uma vez que o 
conflito de interesses entre o Brasil e a Metrópole 
era fruto de uma situação econômica ruim da classe 
dominante. 

e) Incentivou o sentimento nativista, ao introduzir no 
Brasil modificações econômicas, sociais e 
administrativas bastante profundas. 

 
02 - (FUVEST SP/1997)    

Podemos afirmar sobre o período da mineração no 
Brasil que: 

 
a) Atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil 

aventureiros de toda espécie, que inviabilizaram a 
mineração.  

b) A exploração das minas de ouro só trouxe 
benefícios para Portugal.  

c) A mineração deu origem a uma classe média urbana 
que teve papel decisivo na independência do Brasil.  

d) O ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que 
financiou sua exploração.  

e) A mineração contribuiu para interligar as várias 
regiões do Brasil, e foi fator de diferenciação da 
sociedade.  

 
03 - (GAMA FILHO RJ/1995)    

As regiões mineradoras apresentaram, no período 
colonial, características que a diferenciam de outras 
regiões colônia como: 

 
a) Concentração de terras (datas) em mãos de poucos 

comerciantes portugueses. 
b) Regime fiscal flexível e pequena intervenção do 

Estado nas atividades econômicas. 
c) Intensa vida social e áreas urbanas como centros 

das atividades econômicas. 
d) Predominância de trabalhadores livres na 

exploração do ouro. 
e) Rígido controle da Coroa sobre os fluxos 

migratórios e limitação de acesso a essas regiões. 
 
04 - (PUC RJ/1996)    

Carta de sesmaria concedida em 9 de julho de 1747 ao 
padre Marcos de Carvalho: 

 
“Comarca de Vila de São João Del Rei distante da estrada 
real da dita vila mais de quarenta léguas, que ele 
suplicante tinha quarenta e tantos escravos de serviços, 
com os quais andava minerando e pagava os reais 
quintos e lhes eram necessárias bastante terras para 
plantarem mantimentos para sustentar seus escravos e 
criações assim de gados como das mais que lhe eram 
precisas.” 

 
Considere as seguintes afirmações: 
I - O domínio português no Brasil se expressava, entre 
outros, no monopólio de concessão de terras e na 
cobrança de tributos que, no caso da extração mineral, 
chegava a 20% - o quinto. 
II - Assim como em Pernambuco ou na Bahia, regiões de 
agricultura mercantil, a terra, nas regiões minerais, era 
concedida com primazia aos proprietários de escravos. 
III - A agricultura na região das Minas no século XVIII, 
diferentemente do que ocorria na grande lavoura 
litorânea, destinava-se principalmente à subsistência ou 
ao mercado interno daquela região. 
IV - Na primeira metade do século XVIII, as atividades 
agrícolas ganharam relevância na região mineira, 
disputando as melhores terras com a atividade 
mineradora. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) 
correta(s): 
a) somente I.    
b) somente I e II.   
c) somente III e IV. 
d) somente I, II e III.  
e) todas as afirmativas estão corretas. 

 
05 - (PUC SP/1996)   

 “Assim confabulam, os profetas, numa reunião 
fantástica, batida pelos ares de Minas. Onde mais 
poderíamos conceber reunião igual, senão em terra 
mineira, que é o paradoxo mesmo, tão mística que 
transforma em alfaias e púlpitos e genuflexórios a febre 
grosseira do diamante, do ouro e das pedras de cor? ” 

Andrade, C.. Drummond de, “Colóquia das Estátuas”. 
In: Mello, S., Barroco Mineiro, S. Paulo, Brasiliense, 

1985. 
 

A origem desse traço contraditório que o poeta afirma 
caracterizar a sociedade mineira remete a um contexto 
no qual houve. 
a) A reafirmação bilateral do Tratado de Tordesilhas 

entre Portugal e Espanha e o crescimento da 
miscigenação racial no ambiente colonial. 

b) O relaxamento na política de distribuição de terra 
na colônia e a vigência de uma concepção 
racionalista de planejamento das cidades. 

c) A diversificação das atividades produtivas na 
colônia e a construção de um conjunto artístico e 
arquitetônico que singularizou a principal região de 
mineração. 
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d) O deslocamento do eixo produtivo do nordeste 
para as regiões centrais da colônia e o 
desenvolvimento de uma estética que procurava 
reproduzir as construções românticas européias. 

e) A expansão do território colonial brasileiro e a 
introdução, em Minas, da arte conhecida como 
gótica, especialmente na decoração dos interiores 
das igrejas. 

 
06 - (UEM PR/2000)   

Em 1695, no interior de Minas Gerais, ocorreram as 
primeiras descobertas significativas de ouro no Brasil. A 
atividade mineradora teve, ao longo do século XVIII, 
efeitos que não se restringiram ao Brasil e a Portugal.  

 
A respeito da mineração no século XVIII, assinale o que 
for correto. 
01. A mineração conduziu à recuperação econômica da 

Colônia e acabou com a fome endêmica, pois 
possibilitou os recursos necessários para a 
importação dos alimentos que não eram 
produzidos no Brasil. 

02. Diferentemente do que ocorria até então em outras 
regiões do Brasil, a vida social na região mineira 
concentrou-se nas cidades, centros de residência, 
de negócios e de festas comemorativas. A vida 
urbana, por sua vez, possibilitou o surgimento de 
notáveis manifestações artístico-culturais. 

04. Com a descoberta de ouro, gente dos mais 
diferentes locais e de diferentes condições sociais 
afluiu para a região das minas. 

08. Estudos historiográficos elaborados sobretudo nos 
últimos vinte anos mostram que a riqueza 
produzida pela atividade mineradora era privilégio 
de poucos. A ampla maioria da população mineira 
livre foi constituída de gente pobre, pequenos 
funcionários e comerciantes com poucos recursos 
econômicos. 

16. A guerra dos emboabas (1610-1623) foi resultado 
do conflito entre os paulistas, que pretendiam o 
monopólio da exploração aurífera, e os índios que 
habitavam a região mineira. 

32. De forma distinta do que ocorreu no Brasil, a 
exploração de metais preciosos realizada pelos 
espanhóis no México e no Peru utilizou, 
predominantemente, a mão-de-obra dos índios 
que, embora fossem submetidos a extensas 
jornadas e péssimas condições de vida, não foram 
escravizados. 

 
07 - (UEM PR/2001)      

Nos primeiros sessenta anos do século XVIII, o Brasil 
produziu, aproximadamente, a mesma quantidade de 
ouro que o restante da América no período de 1493 a 
1850. Assim sendo, pode–se falar na existência de um 
ciclo do ouro no Brasil.  
 
A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

01. A descoberta de ouro atraiu um grande número de 
homens para as regiões mineradoras. Esses 
homens, oriundos de outras regiões da colônia, e 
mesmo de Portugal, aventuravam–se na região em 
busca de fortuna. 

02. A chamada "Guerra dos Emboabas" (1708–1709) 
foi resultado direto da ocupação da região das 
minas gerais. Nessa guerra, os paulistas uniram–se 
aos migrantes de outras regiões da colônia para 
lutar contra os "emboabas", tribo indígena que 
habitava a região e que resistiu ao avanço do 
branco europeu sobre o seu território. 

04. A região mineradora produziu, paralelamente, 
riqueza e miséria. Sobretudo nas primeiras décadas 
da mineração, ocorreram graves crises. Assim 
sendo, a fome e a subnutrição crônica foram 
comuns. 

08. A descoberta de ouro obrigou a Coroa portuguesa a 
criar uma estrutura para fiscalizar o pagamento dos 
tributos nas regiões onde era praticada a 
mineração. A eficiência da burocracia portuguesa 
fez que o contrabando e os descaminhos fossem 
insignificantes durante todo o século XVIII. 

16. A região das minas gerais conheceu, durante a 
mineração, uma crescente urbanização e o 
surgimento de novos grupos sociais, com funções 
bem distintas daquelas desempenhadas até então 
pelos senhores e pelos escravos. 

 
08 - (UFTM MG/2002)      

A exploração de ouro no Brasil, no século XVIII, 
provocou importantes transformações, entre as quais 
se destacam: 

 
a) A articulação de um comércio interno, a 

transferência da capital para o Rio de Janeiro e a 
maior importância da vida urbana. 

b) O surgimento das classes médias urbanas, a 
ocupação do interior da colônia e o predomínio do 
trabalho livre assalariado. 

c) A chance de maior mobilidade social, a abolição da 
escravatura nas minas e a diversificação das 
camadas intermediárias. 

d) O aumento do número de alforrias, o patriarcalismo 
nas relações sociais e o desenvolvimento de uma 
arte genuinamente nacional. 

e) A bipolarização da sociedade, a melhor distribuição 
do poder político e o reforço da exploração 
metropolitana sobre a colônia. 

 
09 - (FURG RS/2002)      

No seu conjunto e vista no plano mundial, a colonização 
dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa 
comercial, mais complexa que a antiga feitoria, mas 
sempre com o mesmo caráter que esta, destinada a 
explorar os recursos naturais de um território virgem, 
em proveito do comércio europeu.  
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Em relação à exploração do ouro no Brasil colonial, é 
correto afirmar-se: 
a) O investimento necessário, em comparação com a 

economia canavieira, era maior. 
b) A legislação e administração colonial das regiões 

auríferas tornaram-se gradativamente mais 
amenas. 

c) A derrama realizada por Portugal na região aurífera 
foi uma cobrança opcional para os mineradores. 

d) A mineração contribuiu para o povoamento e 
crescimento demográfico do litoral norte do Brasil. 

e) O eixo econômico, político e social deslocou-se do 
Nordeste para o Centro-Leste. 

 
10 - (PUC RS/2001)      

O ciclo da mineração trouxe conseqüências que 
ocasionaram transformações na sociedade brasileira, no 
século XVIII.  

 
Dentre essas conseqüências, NÃO é correto considerar: 
a) O apogeu do barroco brasileiro com a construção 

de capelas e igrejas na região das Minas Gerais. 
b) A expansão da conquista portuguesa ao Sul e sua 

integração na economia colonial. 
c) A transferência da capital da colônia de Salvador 

para o Rio de Janeiro. 
d) A interiorização da colonização portuguesa com a 

criação de novas capitanias. 
e) O fim do sistema de monopólio comercial e a 

liberação da produção de manufaturas na colônia. 
 
11 - (UFJF MG/2000)         

“A mineração se estabeleceu sob o signo da pobreza e 
da conturbação social, marcando-a sobretudo o enorme 
afluxo de gente que acudiu ao apelo do ouro (…)” 
(Laura de Mello e Souza. Os desclassificados do ouro) 

 
Com relação à sociedade mineradora no Brasil, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
a) Foi marcada pela diversidade, percebida não só 

pela presença de cativos, como também de vasta 
população livre, envolvida em atividades 
comerciais, artesanais e de prestação de serviços; 

b) No seu auge, caracterizou-se por amplas 
possibilidades de mobilidade social, observada pela 
presença de grande população negra liberta e sua 
ascensão a cargos políticos e burocráticos da Coroa 
Portuguesa; 

c) A rápida concentração de pessoas na região 
mineradora gerou problemas de abastecimento 
que, aos poucos, foram solucionados através da 
formação de uma dinâmica economia mercantil de 
alimentos ; 

d) Foi marcada por intensas rebeldias, não só de 
escravos, mas também da população livre, em 
oposição aos rigores da fiscalização e da alta 
tributação imposta pela Metrópole. 

 
12 - (UFMG/1995)       

Todas as alternativas contêm afirmações corretas sobre 
a tributação do ouro nas Minas no período colonial. 
EXCETO 
a) A derrama era a cobrança dos impostos atrasados 

quando não eram preenchidas as cotas anuais. 
b) A tributação do ouro se verificou inicialmente sob a 

forma de cobrança por bateias. 
c) O imposto da Capitação recaía sobre todo escravo 

empregado nos trabalhos auríferos. 
d) O ouro passou a ser quintado somente a partir da 

instalação das Casas de Fundição. 
e) O quinto correspondia a uma porcentagem sobre a 

produção paga pelos mineradores. 
 
13 - (FATEC SP/2005)     

 “Cada ano, vêm nas frotas quantidade de portugueses 
e de estrangeiros, para passarem às minas. Das cidades, 
vilas, recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, 
pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se 
servem.  A mistura é de toda a condição de pessoas:  
homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, 
nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de 
diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil 
convento nem casa.” 

(André João Antonil, Cultura e opulência no Brasil por 
suas drogas e minas.) 

 
Nesse retrato descrito pelo jesuíta Antonil, no início do 
século XVIII, o Brasil colônia vivia o momento: 
a) do avanço do café na região do Vale do Ribeira e em 

Minas Gerais. Portugal, no início do século XVIII, 
percebeu a importância do café como a grande 
riqueza da colônia, passou então a enviar mais 
escravos para essa região e a controlá-la com maior 
rigor. 

b) da decadência do cultivo da cana-de-açúcar no 
nordeste. Em substituição a esse ciclo, a metrópole 
passou a investir no algodão; para tanto, estimulou 
a migração de colonos para a região do Amazonas e 
do Pará. Os bandeirantes tiveram importante papel 
nesse período por escravizar indígenas, a mão-de-
obra usada nesse cultivo. 

c) da descoberta de ouro e pedras preciosas no 
interior da Colônia. A Metrópole, desde o início do 
século XVIII, buscou regularizar a distribuição das 
áreas a serem exploradas; como forma de impedir 
o contrabando e recolher os impostos, criou um 
aparelho administrativo e fiscal, deslocando 
soldados para a região das minas. 

d) da chegada dos bandeirantes à região das minas 
gerais. Os bandeirantes descobriram o tão desejado 
ouro, e a Metrópole se viu obrigada a impedir a 
corrida do ouro; para tanto, criou leis impedindo o 
trânsito indiscriminado de pessoas na região, 
deixando os bandeirantes como os guardiões das 
minas. 

e) do esgotamento do ouro na região das minas.  Sua 
difícil extração levou pessoas de diferentes 
condições sociais para as minas, em busca de 
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trabalho, e seu esgotamento dividiu a região em 
dois grupos – de um lado, os paulistas, e, de outro, 
os forasteiros, culminando no conflito chamado de 
Guerra dos Emboabas.  

 
14 - (UFMG/1999)       

Observe o gráfico.  
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FONTE: IstoÉ Brasil 500 Anos. São Paulo: Editora Três. 1998, p. 18  
 

Todas as alternativas apresentam afirmações corretas 
sobre os dados do gráfico, EXCETO  
a) No início do século XVII, o açúcar era produto 

exclusivo da exportação colonial.  
b) No século XVIII, observou-se uma tendência à 

diversificação da economia colonial.  
c) A partir da segunda metade dos Setecentos, houve 

uma tendência ao equílibrio na pauta de 
exportações.  

d) No século XVIII, a exportação de minerais superou 
a das culturas agrícolas.   

 
15 - (UFMG/2001)  

Leia estes trechos de documentos relacionados ao Brasil 
Colonial, atentando para os processos históricos a que 
se referem: 

 
I. ... a grande constância de outros, desprezando as 
inclemências do tempo, desatendendo ao trabalho das 
marchas, vencendo os descômodos da vida, e perdendo 
o temor aos assaltos, continuavam a cortar bosques, a 
abrir caminhos, a penetrar sertões, a combater com o 
gentio bárbaro, fazendo a muitos e algumas mulheres 
prisioneiros... 
II. ... quem vir na escuridão da noite aquelas fornalhas 
tremendas, perpetuamente ardentes; as labaredas que 
estão saindo a borbotões de cada uma pelas duas bocas, 
ou ventas, por onde respiram o incêndio; os etíopes, ou 
cíclopes, banhados em suor tão negros como robustos 
que subministram a grossa e dura matéria ao fogo […] 
não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e 
Vesúvios, que é uma semelhança de inferno. 
III. Ali ignora-se o uso da verruma, o método de 
conhecer o interior e as diversas camadas de terras: as 
ciências naturais, a mineralogia, a química, o 
conhecimento da mecânica, das leis do movimento e da 
gravidade dos corpos, tudo estão ali muito na sua 
infância; das máquinas hidráulicas apenas se conhece 
ainda muito imperfeita, a que, pela sua figura e 
construção, chamam rosário... 
IV. ...o conde enriqueceu e ornou com edifícios vilas e 
cidades. Construiu pontes e palácios para utilidade e 

beleza. Erigiu, em parte por sua munificência, um 
templo para a piedade e para o serviço divino. Teve 
consigo e favoreceu, na paz e na guerra, os mais 
eminentes artistas […] para que eles mostrassem, 
vencidos, […] os lugares, as terras e as cidades que ele 
próprio vencesse. 

 
Os trechos I, II, III e IV fazem referência, 
respectivamente, 
a) à ação dos quilombolas, aos motins coloniais, às 

atividades agrícolas indígenas e à construção da 
cidade de Salvador. 

b) à pecuária, ao batuque dos negros, à arte naval 
portuguesa e à transferência da Corte portuguesa 
para o Rio de Janeiro. 

c) ao bandeirantismo, aos engenhos de açúcar, ás 
técnicas de mineração e à presença holandesa no 
nordeste açucareiro. 

d) ao tráfico negreiro, aos rituais indígenas, às 
moendas de açúcar e à urbanização das vilas das 
Minas Gerais. 

 
16 - (UEL PR/2001)  

O Ciclo do ouro no Brasil Colonial desenvolveu-se 
principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

 
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Foi o grande responsável pela fixação da fronteira 

do Brasil atual, graças às constantes expedições dos 
bandeirantes. 

b) Possibilitou o enfraquecimento do Absolutismo real 
em Portugal, pois distribuiu a riqueza mineral para 
considerável população pobre do Reino e da 
Colônia. 

c) Deslocou o eixo econômico do Nordeste, ligado ao 
açúcar, para o Centro do país, onde se desenvolvera 
a mineração. 

d) Ensejou a mudança da capital colonial de Salvador 
para o Rio de Janeiro, para maior controle da 
mineração e oposição aos castelhanos no Rio 
Grande do Sul. 

e) Durante sua decadência, ocorreu o movimento da 
Inconfidência Mineira, inspirada também pelo 
Iluminismo que aqui chegava. 

 
17 - (UEPB/1999)  

A exploração dos minérios, a partir do século XVIII, 
proporcionou à região das Minas Gerais novas 
condições econômicas, sociais e políticas, cujos 
desdobramentos marcaram sua história, EXCETUANDO-
SE: 

 
a) O aumento populacional na região e 

desenvolvimento da vida urbana. 
b) A disputa pela posse das minas entre bandeirantes 

nascidos na colônia e portugueses apelidados de 
"emboabas", que culminou com a criação da 
Intendência das Minas por parte da coroa 
portuguesa. 
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c) A revolta liderada por Felipe dos Santos contra as 
Casas de Fundição que quintavam o ouro, além de 
fundi-lo em barras, dificultando o seu comércio. 

d) A criação de uma sociedade agrária, pautada no 
latifúndio, na monocultura e com pouco 
desenvolvimento cultural. 

e) A grande fiscalização por parte da coroa visando, de 
todas as formas, controlar a saída dos metais 
preciosos da região. 

 
18 - (UEPB/2001)  

 São muitas as características que diferenciam a 
sociedade mineira que se formou a partir da 

exploração do ouro, da sociedade açucareira do 
Nordeste.  

 
Qual das mudanças abaixo pode ser relacionada com 
esta nova sociedade? 
a) Centralização do poder por parte do governo 

português e surgimento de muitas revoltas contra 
este controle, aparecimento de núcleos urbanos, 
maior mobilidade social e surgimento de um 
incipiente intercâmbio comercial inter-regional. 

b) Surgimento de uma sociedade democrática 
baseada no trabalho assalariado com uma 
crescente urbanização e visando à produção para o 
mercado interno. 

c) Aparecimento de núcleos urbanos, maior 
mobilidade social, descentralização administrativa 
por parte da coroa portuguesa e fortalecimento do 
poder dos mineradores e colonos. 

d) Aumento do intercâmbio comercial entre as 
diversas regiões com a formação do mercado 
interno, democratização das relações entre colônia 
e metrópole e maior mobilidade econômica, 
política e social. 

e) Surgimento de uma sociedade agrária baseada na 
policultura e na exploração do trabalho escravo 
visando abastecer os mercados europeus, bem 
como a metrópole portuguesa e suas colônias na 
Ásia e na África. 

 
19 - (UFRN/1999)     

Ao comentar a arte brasileira, Benedito L. de Toledo faz 
a seguinte descrição: 

 
E se olharmos para o teto, veremos o próprio céu 
retratado em pintura ilusionística no forro, que foi 
rompido para mostrar o Paraíso com a Virgem, os anjos 
e os santos.  
A talha usará colunas torcidas recobertas de vinhas e 
povoada de querubins, aves, frutos, cada elemento 
procurando vibrar e tomar todo o espaço possível. As 
colunas torsas serão as grandes eleitas porque sua 
estrutura helicoidal é o próprio movimento sem fim.  
À noite, os interiores das igrejas revelam novas 
surpresas. A iluminação à vela produz uma luz vacilante 
que faz vibrar o ouro da talha, dramatiza as pessoas e as 
imagens. Sente-se que se está num espaço consagrado 

pelo perfume do incenso vindo do altar-mor, onde é 
mais intenso o brilho do ouro na luz incerta das velas. 
[adaptação] TOLEDO, Benedito Lima de. Apud 
FERREIRA, Olavo Leonel. História do Brasil. São Paulo: 
Ática, 1995. p.166.  

 
O autor da descrição se refere ao caráter essencial do 
estilo:  
a) Barroco – lirismo, apelo à emoção, busca de uma 

dinâmica infinita, solicitação de todos os sentidos. 
b) Naturalista – solidez, despertar da fé pela 

contemplação da natureza, quer do reino animal, 
vegetal ou mineral. 

c) Gótico – grandiosidade e leveza, tornada possível 
graças ao emprego de arcos em forma de ogiva e de 
inúmeros vitrais. 

d) Neoclássico – ênfase na harmonia e no equilíbrio, 
apelo às faculdades racionais do homem e realce 
para os elementos estruturais da construção.  

 
20 - (UFRN/1996)  

A sociedade colonial brasileira foi condicionada pelo 
processo econômico. Suas características se 
modificaram no século XVIII, quando foi encontrado e 
explorado o ouro na região das “Gerais”. 
 
Analise os gráficos abaixo: 

        $ 

      $$$ 

    $$$$$ 

          oooooooo 

      ooooooooooo  

Sociedade  Açucareira 
   Sécs. XVI e XVII  

Senhores de Engenho 

Trabalhadores Livres 

Escravos 

 

 

Tropeiros / Oficiais / Profissionais  

Liberais / Burocratas / Soldados /  

Pequenos Mineradores / Clérigos 

     

     º 

 

       ººººº

 

    ººººººººº

 

  ºººººººººººº

 

 

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Sociedade das Gerais 
          Séc. XVIII 

Grandes Mineradores / 
Autoridades Reais 

Escravos 

 
 

Identifique as características da sociedade açucareira 
dos séculos XVI e XVII e da sociedade mineradora, 
marcando X ou Y na coluna à direita: 
X - Sociedade açucareira 
Y - Sociedade mineradora 
(  ) aristocrática e elitizada 
(  ) eminentemente citadina 
(  ) patriarcal e escravocrata 
(  ) paternalista e agrícola  
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(  ) maior mobilidade social 
(  ) menor número de escravos e diversificado setor 
médio 
 
A seqüência correta das letras, de cima para baixo, é: 
a) X, Y, X, X, Y, Y. 
b) Y, Y, X, X, X, Y. 
c) X, Y, X, Y, X, Y. 
d) X, X, Y, X, Y, Y. 
e) Y, X, X, Y, Y, X. 

 
21 - (UFRN/2000)  

No século XVIII, teve início a exploração da região 
mineradora no Brasil ,  provocando  
transformações importantes na economia colonial, tais 
como o(a): 

 
a) Desenvolvimento de um intenso mercado interno 

na colônia, dinamizado por comerciantes e 
tropeiros atraídos pela chance de enriquecimento. 

b) Criação de um grande centro produtor de 
manufaturas, na zona aurífera, o qual fornecia 
produtos para o consumo das outras capitanias. 

c) Valorização da moeda local, possibilitando, à Coroa 
portuguesa, obter um grande aumento da 
arrecadação tributária que pesava sobre a colônia. 

d) Investimento de capitais estrangeiros na atividade 
agroexportadora açucareira, para fazer frente ao 
rápido processo de crescimento da mineração. 

 
22 - (UFRN/2001)    

As igrejas e os conventos, no Brasil colonial, foram 
construídos seguindo o estilo barroco da arte européia da 
época. 

 
Na arquitetura colonial, o movimento barroco se 
constituiu em: 
a) Oposição à suntuosidade nos ornamentos e na 

iluminação dos ambientes religiosos. 
b) Expressão e instrumento da Contra-Reforma, 

associando poder, religião e riqueza. 
c) Afirmação dos ideais da Reforma Religiosa, a qual 

pregava as liberdades individuais e justificava o 
enriquecimento. 

d) Valorização do equilíbrio nas formas e da 
austeridade na decoração, inspirando-se na 
arquitetura grega clássica. 

 
23 - (UFRN/2002)  

A partir do século XVII, a exploração portuguesa no 
território brasileiro ultrapassou o litoral, avançando 
pelo interior, com o movimento das Bandeiras, 
representado no mapa a seguir. 

 

 
FONTE: COTRIM, Gilberto. História e consciência do 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 105. 

 
Analisando o mapa acima, é correto afirmar que as 
Bandeiras: 
a) Forçaram a dilatação da linha de Tordesilhas, 

favorecendo o império espanhol. 
b) Dirigiram-se aos sertões procurando metais 

preciosos e criando aldeamentos indígenas. 
c) Detiveram-se nas margens dos principais rios 

situados no território português. 
d) Forneceram elementos para um primeiro 

delineamento das fronteiras brasileiras atuais. 
 
24 - (UFSC/1998)  
 O território brasileiro possui, atualmente, uma área de 

mais de 8.500.000 km2.  Isto foi devido: 
 

01.  Aos criadores de gado que levaram seus rebanhos 
para o interior. 

02. Às expedições militares que, no norte, garantiram o 
domínio português. 

04. Aos missionários que criaram aldeamentos 
indígenas por todo o litoral. 

08. Aos bandeirantes paulistas que saíram à procura de 
riquezas minerais. 

16.  À ação dos diplomatas brasileiros que trataram das 
questões de limite. 

 
25 - (UFSCAR SP/2000)  

A crise da economia mineira e a nova conjuntura 
internacional, na segunda metade do século XVIII, 
refletiram no Brasil, contribuindo para : 

 
a) O retorno da monocultura da cana-de-açúcar, 

aproveitando-se da capacidade ociosa dos 
engenhos nordestinos.  

b) O desenvolvimento de manufaturas de tecido de 
algodão, estimulado pela política reformista do 
Marquês de Pombal.  

c) A diversificação econômica, entrando na pauta de 
exportação da colônia produtos como algodão, 
tabaco, cacau, couro.  
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d) A emergência da monocultura do café, produto de 
fácil cultivo e de aceitação crescente nos mercados 
exteriores.  

e) O aparecimento de centros econômicos na região 
amazônica, devido à exportação da borracha para 
as nações industrializadas.  

 
26 - (UFMS/2001)  

Nos séculos XVI e XVII, as fronteiras do Brasil colonial 
foram expandidas mais para oeste e sul, incorporando 
terras que atualmente pertencem aos atuais Estados de 
São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dentre os motivos 
que levaram os bandeirantes paulistas a conquistarem 
essas áreas, é correto citar: 

 
01. A busca de metais preciosos. 
02. O apresamento e a escravidão de índios. 
04. O comércio com o Peru. 
08. A livre navegação pelos rios Guaporé, Paraguai, 

Taquari, Bermejo e Pilcomayo. 
16. A aquisição de novas terras para a expansão dos 

engenhos de açúcar. 
 
27 - (UFMT/2001)    

A historiadora Luiza Volpato , no livro Entradas e 
Bandeiras (São Paulo, Global, 1985, p. 14), ao referir-se 
à imagem produzida pelos livros didáticos sobre o 
bandeirante, assim se expressa: “Nos capítulos 
referentes à expansão territorial, o bandeirante é 
apresentado na grande maioria das vezes como o herói 
responsável pelas dimensões territoriais do país. [...]  
No texto é passada a visão heróica do bravo que, 
vencendo dificuldades sem fim, conquistou áreas 
imensas para a colônia e descobriu riquezas no interior 
do Brasil.”  

 
A partir do texto, julgue as assertivas.  
00. Essa é uma visão mítica elaborada pela 

historiografia que permeia praticamente toda 
produção a respeito, dificultando uma 
interpretação crítica sobre o fenômeno 
bandeirantista. 

01. A Capitania de São Vicente, desde o início da 
colonização, despontou como uma região 
privilegiada para o plantio da cana-de-açúcar, 
portanto de exportação de açúcar e importação de 
mão-de-obra escrava africana. 

02. A expansão territorial e o sacrifício de centenas de 
milhares de índios são o resultado da 
transformação da luta cotidiana dos bandeirantes 
pela sobrevivência em campanhas de conquista. 

03. A ação bandeirante sobre as áreas espanholas foi 
despovoadora pois causou a destruição de 
agrupamentos indígenas e espanhóis. 

04. Contrariando a imagem do texto citado, é possível 
visualizar o fenômeno bandeirantista como gerado 
pelas condições sociais de vida do Planalto de 

Piratininga e o bandeirante como um homem do 
seu tempo. 

 
28 - (UNIFICADO RJ/1994)  

Assinale a opção que caracteriza a economia colonial 
estruturada como desdobramento da expansão 

mercantil européia da época moderna. 
a) A descoberta de ouro no final do século XVII 

aumentou a renda colonial, favorecendo o 
rompimento dos monopólios que regulavam a 
relação com a metrópole. 

b) O caráter exportador da economia colonial foi 
lentamente alterado pelo crescimento dos setores 
de subsistência, que disputavam as terras e os 
escravos disponíveis para a produção. 

c) A lavoura de produtos tropicais e as atividades 
extrativas foram organizadas para atender aos 
interesses da política mercantilista européia. 

d) A implantação da empresa agrícola representou o 
aproveitamento, na América, da experiência 
anterior dos portugueses nas suas colônias 
orientais. 

e) A produção de abastecimento e o comércio interno 
foram os principais mecanismos de acumulação da 
economia colonial. 

 
29 - (UNIPAR PR/2002)  

Com relação às conseqüências trazidas pelo 
desenvolvimento da mineração no Brasil, podemos 
apontar corretamente: 
a) A integração da região sul do Brasil à economia 

colonial através do tropeirismo. 
b) O surgimento do movimento abolicionista por 

causa de um ambiente mais aberto formado nas 
Minas Gerais. 

c) O empobrecimento da região sudeste por causa da 
intensa exploração de suas terras. 

d) A implantação da capital do Brasil em Salvador 
como forma de garantir o controle sobre o nordeste 
e o sudeste. 

e) O desenvolvimento da literatura barroca como 
manifestação cultural de uma época marcada pelo 
espírito aventureiro em busca da liberdade. 

 
30 - (UEG GO/2005)     

A sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem 
suas terras, a meterem-se por caminhos tão ásperos, 
como são os das minas, que dificilmente se poderá saber 
do número de pessoas que, atualmente, lá estão. Mais 
de 30 mil homens se ocupam, uns em catar, outros em 
mandar catar o ouro nos ribeiros.  

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil, 1711.  
Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; Edusp, 1982. p.167.  

 
O padre André João Antonil foi um dos mais argutos 
observadores do mundo colonial. Seu olhar percebia, 
em detalhes, o processo de produção de riquezas tanto 
no engenho quanto na atividade mineradora. O ouro 
transformou em profundidade a vida na colônia, pois  



 

 
8 

www.historiaemfoco.com.br 

Economia Aurífera 

8 

 
a) rompeu com a mediação da metrópole portuguesa 

no comércio com o continente europeu. A 
acumulação de metais permitiu aos colonos 
entabularem negociações diretas com os ingleses 
para a compra de escravos africanos.  

b) deslocou para as minas um enorme contingente de 
homens livres pobres e indígenas, os quais 
substituíram os negros na busca do metal precioso, 
constituindo uma sociedade marcada por intensa 
mobilidade social.  

c) causou intenso movimento populacional, cujo 
impacto fez-se sentir tanto no interior da colônia 
quanto na metrópole, obrigando o rei português a 
adotar medidas para conter o fluxo migratório para 
o Brasil.  

d) definiu uma clara política, adotada pela Coroa 
portuguesa, de incentivos a novas descobertas, 
permitindo aos colonos a livre posse das terras 
(datas) destinadas à mineração, minimizando assim 
os conflitos decorrentes da cobrança de impostos.  

e) desestimulou o desenvolvimento da atividade 
agropastoril nas regiões interioranas, na medida em 
que a mão-de-obra e os capitais estavam voltados, 
fundamentalmente, para a extração do minério.  

 
31 - (UFG GO/1999)     

Senhora dona da Bahia 
nobre e opulenta cidade, 
Dizei-me por vida vossa, 
madrasta dos Naturais, 
e dos estrangeiros madre, 
Em que fundais o ditame 
de exaltar os que aí vêm, 
e de abater os que ali nascem? 
(...) 
Gregório de Matos Guerra 
 
A poesia de Gregório de Matos Guerra reflete as 
contradições da cidade colonial entre os séculos XVII e 
XVIII. Analise as proposições acerca das funções e 
características das cidades, nesse período, e indique as 
proposições certas (C)  e erradas (E); 

 
01. A cidade era um espaço de  manifestações  da 

liberdade política  dos colonos, pois a ela afluíam 
todos os tipos de homens, desgostosos com o 
sistema colonial, e criavam mecanismos de defesa, 
que impediam o domínio das autoridades coloniais. 

02. Nas regiões onde predominava a agricultura  
mercantil-escravista, a cidade era lugar, por 
excelência, do  escoamento da produção, o que 
conferiam a algumas delas, localizadas no litoral, a 
posição de centro dinâmico das atividades 
mercantis, como a cidade de Salvador, por 
exemplo. 

03. Gregório de Matos registra , em sua poesia, a 
dificuldade da vida dos cidadãos que nasciam no 
mundo colonial; daí a alusão àqueles para  quem a 

colônia era “madre” o que indica a percepção dos 
privilégios que os metropolitanos  usufruíam na 
colônia. 

04. Em Goiás, no referido período, as cidades foram 
formadas, em função da expansão das atividades 
agro-pastoris, o que implicou a formação de um 
importante rebanho bovino, que abastecia as 
regiões centrais do Brasil. 

 
32 - (UEPA/2002)    

“Arquiconfraria do Cordão”, “Nossa Senhora do 
Rosário”, “São José”, “São Benedito”, eram irmandades 
religiosas que se espalhavam pelos povoados da 
sociedade mineradora colonial brasileira, sobre as 
quais é correto afirmar que: 
a) Organizavam-se mediante a orientação de 

objetivos exclusivamente religiosos, tais como a 
construção de igrejas, altares e cemitérios 
destinados aos irmãos mais carentes; 

b) Tiveram reduzida importância no cotidiano da 
população das Minas pois, ao se voltarem para uma 
vida religiosa, impossibilitaram o convívio social 
através de atividades de lazer; 

c) Disciplinaram o comportamento da população da 
região das Minas de tal maneira que desvios morais 
e rebeldias de ordem política deixaram de ocorrer 
ao longo do século XVIII; 

d) Prestavam assistência material e espiritual aos 
irmãos (seus membros) realizando missas, 
preparando enterros, cuidando dos doentes ou 
realizando festas dos santos padroeiros; 

e) congregavam um número significativo de irmãos de 
diferentes condições sócio-econômicas em torno 
de uma mesma devoção. Numa mesma irmandade 
conviviam livres, libertos e escravos. 

 
33 - (FUVEST SP/1991)  

No século XVIII a produção do ouro provocou muitas 
transformações na colônia. Entre elas podemos 
destacar: 
a) A urbanização da Amazônia, o início da produção do 

tabaco, a introdução do trabalho livre com os 
imigrantes. 

b) A introdução do tráfico africano, a integração do 
índio, a desarticulação das relações com a 
Inglaterra. 

c) A industrialização de São Paulo, a produção de café 
no Vale do Paraíba, a expansão da criação de ovinos 
em Minas Gerais. 

d) preservação da população indígena, a decadência 
da produção algodoeira, a introdução de operários 
europeus. 

e) O aumento da produção de alimentos, a integração 
de novas áreas por meio da pecuária e do comércio, 
a mudança do eixo econômico para o Sul. 

 
34 - (UEPG PR/2002)     

"Partindo do litoral, os colonos foram aos poucos 
incorporando o território da América Portuguesa ao 
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âmbito do Império: mundo sempre em movimento 
onde as hierarquias sociais se superpunham com maior 
flexibilidade e rapidez; onde os limites geográficos 
foram, até meados do século XVIII, fluidos e indefinidos; 
onde os homens inventaram arranjos familiares e 
relações interpessoais ao sabor de circunstâncias e 
contingências; onde as aldeias e vilarejos se erguiam de 
um dia para outro, nada garantindo que durassem mais 
do que alguns anos [...]" 

(Laura Mello e Souza. In: História da Vida Privada no 
Brasil) 

 
Sobre o assunto tratado neste texto, assinale o que for 
correto. 
01. Desde seu início, a colonização das terras brasileiras 

fez-se sob o absoluto controle das leis da Metrópole 
e dentro dos limites espaciais estabelecidos. 

02. A colonização portuguesa na América foi um 
processo dinâmico em que os colonizadores 
freqüentemente agiram de forma imprevista e 
criativa.  

04. Na colonização do Brasil, a incorporação territorial  
realizou-se aos poucos, e as aldeias e vilarejos 
foram muitas vezes fronteiras temporárias. 

08. Hierarquias, valores e normas rígidas oriundas da 
metrópole controlaram a vida colonial em todos os 
seus aspectos. 

16. Os limites geográficos estabelecidos pelo Tratado 
de Tordesilhas definiram as fronteiras coloniais na 
América. 

 
35 - (UEPG PR/2002)  

Desde sua chegada ao Brasil, os portugueses buscaram 
ouro e prata no território colonial e, finalmente, nos 
últimos anos do século XVII, foi encontrado ouro.  

 
Sobre a questão da mineração no Brasil, assinale o que 
for correto. 
01. No início, o ouro era encontrado à superfície da 

terra ou no leito dos rios. A vantagem do 
descobridor do veio era poder escolher a primeira 
data.      

02. O governo português, que enfrentava grave crise 
econômica, controlava as datas a que tinha direito 
e estabeleceu diversos impostos, entre eles o 
quinto. 

04. A "derrama" era a festa dos mineradores quando o 
governo suspendia a cobrança de impostos por 
determinado tempo.  

08. As políticas metropolitanas procuravam manter o 
nível de produção, qualificando os seus 
funcionários e procurando melhorar as técnicas de 
exploração. 

16. Os mineradores procuravam burlar o fisco e por isso 
a metrópole criou as casas de fundição, onde o ouro 
deveria ser fundido, transformado em barras 
marcadas com o selo real e devolvido ao dono com 
o imposto cobrado. 

 

36 - (UNESP SP/1993)  
As contradições, amplas e profundas, do processo 
histórico das Minas Gerais, acabaram gerando relações 
que podem ser entendidas através dos antagonismos: 
colonizador/colonizado; dominador/dominado; 
confidente/inconfidente; opressão fiscal/reação 
libertadora.  
 
Nesse contexto, a Coroa Portuguesa, em seu próprio 
benefício, desenvolveu uma ação “educativa” 
compreendendo 
a) O estabelecimento de condições adequadas ao 

controle democrático da máquina administrativa. 
b) A realização de programas intensivos de prevenção 

dos súditos contra os abusos das autoridades. 
c) O indulto por dívida fiscal e o estímulo à traição e à 

delação entre os súditos. 
d) O arquivamento do inquérito e queima dos autos 

contra os inconfidentes. 
e) A promulgação de um novo regime fiscal que 

acabava com a prática da sonegação. 
 
37 - (UNESP SP/1999)  

"E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das 
minas passa em pó e em moedas para os reinos 
estranhos e a menor é a que fica em Portugal e nas 
cidades do Brasil, salvo o que se gasta em cordões, 
arrecadas e outros brincos, dos quais se vêem hoje 
carregadas as mulatas de mau viver e as negras, muito 
mais que as senhoras". 

 (André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil, 1711.) 
 

No trecho transcrito, o autor denuncia: 
a) A corrupção dos proprietários de lavras no desvio 

de ouro em seu próprio benefício e na compra de 
escravos. 

b) A transferência do ouro brasileiro para outros 
países em decorrência de acordos comerciais 
internacionais de Portugal. 

c) O prejuízo para o desenvolvimento interno da 
colônia e da metrópole gerado pelo contrabando de 
ouro brasileiro. 

d) O controle do ouro por funcionários reais 
preocupados em esbanjar dinheiro e dominar o 
poder local. 

e) A ausência de controle fiscal português no Brasil e 
o desvio de ouro para o exterior pelos escravos e 
mineradores ingleses. 

 
38 - (UNESP SP/2001)  

“Nossa milícia, Senhor, é diferente da regular que se 
observa em todo o mundo. Primeiramente nossas 
tropas com que vamos à conquista do gentio bravo 
desse vastíssimo sertão não é de gente matriculada no 
livro de Vossa Majestade, nem obrigada por soldo, nem 
por pagamento de munição.”  
(Carta de Domingos Jorge Velho ao rei de Portugal, em 

1694.) 
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De acordo com o autor da Carta, pode-se afirmar que 
a) Os bandeirantes possuíam tropas de mercenários, 

pagas pela metrópole, com o objetivo de 
exterminar indígenas. 

b) Havia proibição oficial de capturar índios para a 
escravização e os bandeirantes pretendiam evitar 
ser punidos pelos colonos e pelos espanhóis. 

c) Os exércitos portugueses, organizados na colônia, 
tinham a particularidade de serem compostos por 
indígenas especializados em destruir quilombos. 

d) Algumas tribos indígenas ameaçavam a segurança 
dos colonos e as bandeiras eram tropas 
encarregadas de transportar os nativos para as 
reduções religiosas. 

e) Muitas das bandeiras paulistas eram constituídas 
por exércitos particulares, especializados em 
exterminar e capturar indígenas para serem 
escravizados. 

 
39 - (UNESP SP/2002)  

"Já se verificando nesta época a diminuição dos 
produtos das Minas, viu-se o capitão Bom Jardim 
obrigado a voltar suas vistas para a agricultura (...) Seus 
vizinhos teriam feito melhor se tivessem seguido 
exemplo tão louvável em vez de desertar o país, quando 
o ouro desapareceu." (John Mawe. Viagens ao Interior 
do Brasil, principalmente aos Distritos do Ouro e 
Diamantes.)  

 
Segundo as observações do viajante inglês, os efeitos 
imediatos da decadência da extração aurífera em Minas 
Gerais foram: 
a) A esterilização do solo mineiro e a queda da 

produção agropecuária. 
b) A crise econômica e a consolidação do poder 

político das antigas elites mineiras. 
c) A instalação de manufaturas e a suspensão dos 

impostos sobre as riquezas. 
d) A conversão agrícola da economia e o esvaziamento 

demográfico da província. 
e) A interrupção da exploração do ouro e a decadência 

das cidades. 
 
40 - (UNICAMP SP/1990)  

Durante o período colonial, o fisco metropolitano no 
Brasil atingiu todas as atividades econômicas e 
recorreu às mais variadas formas de arrecadação. 
Dentre os meios utilizados destacaram-se aqueles 
praticados nas áreas de mineração porque foram os 
mais expressivos e escorchantes. Caracterize os 
sistemas utilizados pela coroa portuguesa para 
arrecadar o Quinto Real na região de Minas. 

 
41 - (UNIFOR CE/1998)  

Explicam a decadência da economia mineradora,  entre 
outros fatores,  a: 
a) Insuficiência tecnológica,  para a exploração de 

minas em maior profundidade. 
b) Sobrecarga tributária imposta pela metrópole. 

c) Queda do preço do ouro no mercado europeu. 
d) Inflação desencadeada pela emissão de grande 

quantidade de moedas. 
e) Pena imposta aos envolvidos na Inconfidência 

Mineira. 
 
42 - (UNIFOR CE/2001)  

Considere as proposições que se seguem. 
 

I. A exploração de diamantes deu lugar a uma 
organização específica no conjunto da mineração. 

II. Pela derrama, toda a população mineradora passou 
a receber anistia dos impostos devidos à Coroa 
Portuguesa. 

III. A Guerra dos Emboabas deu à Coroa Portuguesa 
oportunidade para intervir nas minas e exercer 
severo controle econômico sobre a região. 

 
Está correto o que se afirma SOMENTE em: 
a) I 
b) II 
c) I e II 
d) I e III 
e) II e III 

 
43 - (UNIFOR CE/2002)  

Considere os itens abaixo. 
 

I. Criação de um novo pólo econômico no interior, 
rompendo o caráter basicamente litorâneo da 
ocupação portuguesa. 

II. A especialização dessa zona econômica engendrou 
o desenvolvimento do setor de subsistência: 
agricultura, pecuária e artesanato. 

III. Essa atividade incentivou o desenvolvimento da 
extração vegetal responsável pela penetração e 
expansão territorial no Nordeste. 

IV. Com essa atividade formaram-se núcleos urbanos e 
surgiu um esquema de transportes que articulou e 
integrou longínquas e diferentes regiões, como o 
Rio Grande do Sul e a zona central, através das 
chamadas tropas de bestas. 

V. Criou uma sociedade rigidamente hierarquizada, 
onde as condições econômicas impunham 
poderosos obstáculos à ascensão social. 

 
Identificam reflexos da economia mineradora no Brasil 
os itens reunidos SOMENTE em: 
a) I e III 
b) III e V 
c) I, II e IV 
d) II, III e V 
e) III, IV e V 

 
44 - (UFTM MG/2005)  

A colonização do Brasil iniciou-se na faixa litorânea, 
diferentemente da América espanhola. No entanto, a 
partir do 
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século XVII, teve início a expansão para o interior, além 
dos limites definidos pelo Tratado de Tordesilhas, em 
decorrência 
a) Da coleta de drogas do sertão, da ação dos 

donatários e do cultivo de tabaco. 
b) Do cultivo de café, da criação de gado e da fundação 

de cidades. 
c) Da mineração, da produção de açúcar e do 

surgimento das fazendas de gado. 
d) Do incentivo real às bandeiras, da lavoura de tabaco 

e da ação jesuítica. 
e) Da exploração de ouro, da pecuária e do 

estabelecimento de missões. 
 
45 - (UFTM MG/2006)  

O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no 
século XVIII, pode ser associado: 

a) ao crescimento urbano, graças à expansão de 
atividades manufatureiras, o que incentivou a 
produção científica. 

b) à necessidade de criar uma arte genuinamente 
nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros. 

c) à demanda por obras de arte que retratassem a 
realidade na colônia, em especial sobre o trabalho 
escravo. 

d) à riqueza que circulava graças ao ouro, além da 
presença de associações religiosas nas cidades 
mineiras. 

e) ao interesse em construir um passado glorioso para 
os colonos, descendentes de portugueses, índios e 
negros. 

 
46 - (UFG GO/2000)    

No final do século XVIII, na região das Minas Gerais havia 
acabado o ouro de aluvião – aquele que era encontrado 
à flor da terra. O processo de mineração havia se 
tornado extremamente caro e difícil e, além disso, todo 
ouro retirado não conseguia tornar a região rica ou 
formar um mínimo de capital acumulado que permitisse 
o desenvolvimento.  

 
a) Para onde foi drenado o ouro do Brasil, que não 

enriquecia brasileiros e nem portugueses, durante 
todo o século XVIII ? 

b) Que relação existe entre tal saída de ouro e a 
revolução industrial inglesa, durante o século XVIII 
e início do século XIX ? 

 
47 - (EFEI  SP/2003)      

O nome "Barroco" é de origem portuguesa e designa 
uma pérola de formato irregular. Durante muito tempo 
a palavra foi usada de forma depreciativa, significando 
uma coisa mal feita, que pende mais para um lado que 
para o outro. Só no século XX é que o estilo foi 
reabilitado, sua música tida como "agradável" e seu 
"monarquismo" ignorado. No Brasil temos um belo 
exemplo do estilo nas cidades mineiras da época do 
ouro. Dentro da "reabilitação do Barroco", no século XX, 

que cidade mineira recebeu da ONU o título de 
"Patrimônio da Humanidade"? 
a) Mariana.  
b) Sabará.  
c) Ouro Preto.  
d) São João Del Rei.  

 
48 - (UEPB/2003)  

Analise as seguintes afirmativas sobre a tributação no 
Brasil colonial. Colocando (V) nas alternativas 
Verdadeiras e (F) nas alternativas Valsas. 

 
(   ) Por sermos colônia éramos tributários da coroa 

portuguesa que implantou aqui um sistema que 
fortaleceu os municípios, estes eram a base da 
estrutura tributaria da metrópole sobre a colônia. 

(   ) Embora as autoridades municipais prestassem 
contas à coroa, o poder de tributar e resolver os 
problemas cotidianos deva-lhe um forte poder 
político. 

(   ) Apesar de parecer distante a relação colônia 
metrópole, quando se trata de tributação, o 
sistema funcionava a contento para a metrópole e 
a tributação se dava com muito rigor e baseado em 
um sistema extremamente opressor. 

(   ) Além dos tributos preestabelecidos a que os 
colonos eram submetidos, existiam ainda os 
impostos criados em ocasiões especiais, ou seja, 
sempre que a coroa portuguesa se via em 
dificuldades financeiras, novos impostos eram 
acrescidos aos impostos já existentes. Estes 
impostos “emergenciais” recebiam o nome de 
donativos voluntários. 

 
a) VFVV 
b) FVVF 
c) FFFV 
d) VVVV 
e) VFVF 

 
49 - (UFSC/2003)  

“No ano de 1649 partiram os moradores de São Paulo 
para o sertão, em demanda de uma nação de índios 
distante daquela capitania muitas léguas pela terra 
adentro, com a intenção de os arrancarem de suas 
terras e os trazerem às de São Paulo e aí se servirem 
deles como costumam. Após meses de viagem, 
encontraram uma aldeia de índios da doutrina dos 
padres da Companhia, pertencentes à Província do 
Paraguai. Todos estavam na igreja, e o padre rezava 
missa, quando entraram os soldados de mão armada na 
aldeia, e  dentro da mesma igreja prenderam todos os 
índios e índias que não puderam escapar”. 

Carta do Pe. Antônio Vieira, ao Provincial dos Jesuítas, 
escrita do Maranhão em 1653. 

 
Fundamentado(a) no fragmento da correspondência do 
Pe. Antônio Vieira e nos seus conhecimentos da História 



 

 
12 

www.historiaemfoco.com.br 

Economia Aurífera 

12 

do Brasil Colonial, assinale a(s) proposição(ões) 
CORRETA(S). 
01. Pe. Vieira informava ao seu provincial sobre as 

ações de apresamento de índios realizadas pelos  
Bandeirantes.  

02. As denúncias do Pe. Vieira eram justificadas, pois 
durante a colonização do Brasil era proibida a 
escravização dos índios aldeados. 

04. Os Bandeirantes agiam por ordem dos Reis de 
Portugal, que desejavam enfraquecer o poderio 
militar dos espanhóis apoiados pelos índios do 
Paraguai. 

08. Foram freqüentes os ataques dos Bandeirantes às 
Reduções Jesuíticas, durante o século XVII, com o 
objetivo de apresamento de índios a serem 
utilizados como escravos.  

16. Durante  o  período  histórico  conhecido como 
Brasil Colônia, os jesuítas justificavam  a 
escravização dos negros, mas condenavam a 
escravização dos índios aldeados. 

32. A  escravização  de  índios e negros era uma 
exigência da Santa Sé para facilitar a sua 
evangelização. 

 
50 - (UNIUBE MG/2003)  

– “O mito do Eldorado reforçou-se com a descoberta do 
ouro nos fins do século XVII. As aventuras e ambições 
dos bandeirantes terminaram por levá-los ao tão 
almejado objetivo. Os paulistas partiram para as Gerais 
em busca da fortuna. Sem nenhuma estrutura para 
receber tanta gente, a região tornou-se espaço de 
disputas e violências.” 
REZENDE, Antônio Paulo & . DIDIER, Maria T. Rumos da 

História: 
a construção da modernidade. São Paulo: Atual, 1997, 

p. 184. 
 
A respeito das relações sociais que se desenvolveram na 
região das minas no Brasil-Colônia, podemos afirmar 
que: 
 
I Apesar do caráter mais heterogêneo da sociedade 
da região mineradora, a riqueza concentrava-se nas 
mãos de poucos exploradores de ouro e de diamantes, 
além dos comerciantes que abasteciam as minas. 
II A constante miscigenação entre brancos e negros, 

proporcionada por relações menos violentas que as 
do restante da colônia, contribuiu para a 
diminuição do preconceito sobre o trabalho 
escravo e da distância entre pobres e ricos. 

III Nos povoamentos mineiros que foram se 
formando, a penúria de alimentos contrastava com 
a fartura de ouro. Pouco se plantava e pagava-se 
uma fortuna por um pouco de milho, farinha, 
frango ou feijão. Assim, muitos trabalhadores 
passaram a roubar e até a matar por comida. 

IV A Guerra dos Emboabas foi o episódio mais violento 
da época, envolvendo mineradores paulistas, 
apelidados de emboabas, e os moradores da região 

das minas. Apoiados pelos portugueses, os 
paulistas assumiram o controle das jazidas, 
urbanizaram a região e desenvolveram a arte 
barroca. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas II e IV são corretas. 
b) Apenas I e III são corretas. 
c) Apenas I e IV são corretas. 
d) Apenas II e III são corretas. 

 
51 - (UFMG/2004)  

Em relação à política de abastecimento das autoridades 
metropolitanas para a Capitania de Minas Gerais, os 
fatores econômicos foram menos determinantes que os 
políticos. 

 
Essa afirmação justifica-se porque tais autoridades: 
a) Se encarregavam de estocar os alimentos e de 

reparti-los entre todos os moradores da região, 
evitando a ação dos atravessadores. 

b) Adotavam medidas para evitar a escassez de 
produtos, especialmente a carne, buscando 
impedir motins e tumultos na região. 

c) Concentravam as sesmarias nas mãos de indivíduos 
com grandes plantéis de escravos, tendo em vista a 
expansão da monocultura. 

d) Distribuíam as datas visando ao aumento da safra 
anual de grãos, que atenderia às demandas da 
população. 

 
52 - (UFMS/2004)  

No que se refere ao bandeirantismo na época do Brasil 
Colônia, é correto afirmar que: 
01. Na primeira metade do século XVIII, os 

bandeirantes de São Paulo aliaram-se com os 
castelhanos de Assunção e juntos construíram o 
povoado de Santiago de Xerez, em uma região hoje 
em dia situada em território sul-mato-grossense. 

02. Os bandeirantes paulistas, também conhecidos 
como “mamelucos”, atacaram muitas missões 
jesuítico-guaranis, locais de grande concentração 
de população indígena, forçando-as a migrarem 
para outras áreas e lá formarem novos 
aldeamentos mais seguros de seus ataques. 

04. As dificuldades em importar mão-de-obra escrava 
de origem africana fizeram com que os índios 
passassem a ser vistos como mercadoria altamente 
valorizada, o que estimulou os paulistas a 
vislumbrarem a possibilidade de obterem lucros 
com sua captura e venda. 

08. Desde os primeiros ataques, os bandeirantes foram 
duramente repreendidos pelas autoridades 
espanholas na região platina. 

16. O movimento bandeirante foi de grande 
importância para a política expansionista da Coroa 
Portuguesa, forçando as duas potências ibéricas a 
reverem seus domínios com o Tratado de Madrid, 
assinado em 1750. 
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53 - (UFPR/2004)     

A grande pobreza e a produção agrícola voltada para o 
mercado interno marcaram o processo de formação da 
capitania de São Vicente. É nesse quadro que se 
observam, ao longo do século XVII, algumas 
características daquela sociedade, bem como as marcas 
de sua expansão em direção ao sul, ao centro-oeste e ao 
extremo norte do Brasil colonial.  

 
Assim, pois, fez(fizeram) parte desse processo: 
01. A formação do bandeirantismo, ou das bandeiras, 

as quais consistiam em adentrar-se pelas matas 
para capturar índios, sobretudo guaranis, para 
convertê-los em escravos. As bandeiras contavam 
com grupos de dezenas e até centenas de pessoas. 

02. A incorporação de enormes contingentes de 
escravos africanos para o trabalho nas lavouras do 
planalto, transportados aos campos de Piratininga 
através do Caminho do Mar. 

04. A dedicação à busca de metais e pedras preciosas, 
o que leva à criação de vilas como Iguape, no litoral 
sul do atual estado de São Paulo, e Paranaguá, no 
atual estado do Paraná. Nessas localidades, 
verificou-se um breve surto de mineração que 
ocasionou a formação das "faiscações", isto é, de 
empreendimentos voltados para a procura de 
faíscas de ouro. 

08. A necessidade de enfrentar longas distâncias com o 
objetivo de capturar índios para o trabalho na 
lavoura comercial do planalto paulista. É o que nos 
permite compreender a ampla presença de 
paulistas na região do Guairá, no atual estado do 
Paraná, bem como os deslocamentos até a região 
do Araguaia e mesmo até Belém, como se verificou 
com a bandeira comandada por Raposo Tavares. 

16. A resistência aos ataques promovidos pelos 
paulistas às missões jesuíticas, a qual implicou a 
remoção das missões restantes para a região onde 
hoje se encontra o Uruguai e a constituição de 
grupos de guerreiros indígenas.  

 
54 - (UNICAMP SP/2004)  

No século XVII, o Rio de Janeiro era um dos principais 
pólos econômicos do Império Ultramarino Português. 
Na segunda metade do século, a região era grande 
produtora e exportadora de açúcar e consumidora de 
escravos, sendo que seus comerciantes atuavam 
intensamente no tráfico negreiro com a África e no 
acesso à prata das zonas espanholas na América, através 
do rio da Prata. A despeito de tudo, seus moradores 
viviam oprimidos com as pesadas taxações que eram 
obrigados a pagar para a manutenção das tropas de 
defesa. 
(Adaptado de Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, O 
Império em apuros: notas para o estudo das alterações 
ultramarinas e das práticas políticas no Império 

 

Colonial Português. Séculos XVII e XVIII, em Júnia 
Ferreira Furtado (org.), Diálogos Oceânicos. Minas 
Gerais e as novas abordagens para uma história do 
Império Ultramarino Português. Belo Horizonte/São 
Paulo: UFMG/Humanitas, 2001, p. 207). 
a) Identifique os principais pólos que demarcam a 

extensão territorial do Império Ultramarino 
Português no século XVII. 

b) Quais atividades desenvolvidas na América 
Portuguesa sustentaram sua importância 
econômica durante o século XVII? 

c) Explique de que maneira o fisco era um problema 
na América Portuguesa. 

 
55 - (UNIFOR CE/2003)     

Considere as proposições que seguem. 
I) Na região surgiu uma sociedade menos rígida e 

mais diversificada, na qual a possibilidade de 
ascensão era menos remota. A dinamização da vida 
urbana estimulou a vida cultural, da qual o 
Arcadismo literário e as obras barrocas são os 
melhores exemplos. 

II) A pouca diversidade das atividades econômicas e os 
altos investimentos em terras e escravos para 
entrar no negócio não criavam possibilidades para 
a formação de grupos sociais médios e, 
conseqüentemente, a mobilidade social era 
extremamente pequena. 

III) Os centros produtores organizavam-se com base no 
trabalho coletivo e na distribuição proporcional da 
produção segundo as necessidades de cada família 
e o excedente da produção era vendido nas 
cidades, o que estimulou o mercado interno. 

IV) Essa atividade econômica contribuiu para estimular 
a pecuária, a agricultura de subsistência, a 
produção artesanal e as atividades comerciais em 
várias regiões, possibilitando a integração entre 
elas. 

São conseqüências da mineração brasileira, no século 
XVIII, somente as identificadas em: 
a) I e II 
b) I e III 
c) I e IV 
d) II e III 
e) III e IV 

 
56 - (UNIMONTES MG/2004)     

A exploração de ouro e diamantes tornou mais 
complexa a composição social da colônia..  

(COSTA, L.C.A .; MELLO, L.I. História do Brasil. São 
Paulo: Scipione, 2000, p. 89)  

 
A afirmação acima só  NÃO é  historicamente 
confirmada pela presença, nas áreas mineratórias 
coloniais brasileiras, de  
a) homens e mulheres, forros ou escravos, dedicados 

a atividades de comércio ambulante.  
b) escravos de ganho., que viviam às suas próprias 

expensas, estando obrigados a entregar a seus 
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senhores, periodicamente, determinada 
quantidade de dinheiro.  

c) homens  pobres,  livres, que se alugavam como 
escravos, durante determinados períodos do ano, 
dedicando-se à exploração mineratória em áreas de 
risco.  

d) um número crescente de tropeiros, envolvidos em 
redes de comercialização  e  distribuição  de 
produtos, o que perdurou após o fim do rush 
mineratório.  

 
57 - (UNIMONTES MG/2004)     

“Em Minas, no século XVIII, manifestou-se 
artisticamente pela primeira vez uma autêntica cultura 
brasileira.  

”(MACHADO, Lourival Gomes. Arquitetura e Artes 
plásticas. In: HGCB. T 

omo I, Volume 2, p. 120. São Paulo : Difel, 1982) 
 
O trecho acima se confirma porque 
a) a arte barroca colonial brasileira encontrou seu 

expoente máximo em Minas Gerais, onde se 
procurou reproduzir a atividade artística européia, 
seguindo os modelos dos consagrados pintores e 
escultores renascentistas. 

b) a arte, em Minas Gerais colonial, teve 
características peculiares, em função – entre outras – 
das limitações materiais provocadas pela distância em 
relação ao litoral e da própria constituição da sociedade 
mineradora. 
c) a arte barroca mineira rompeu com todos os 

paradigmas estéticos modernos, ao fazer um 
retorno aos padrões artísticos greco-romanos e ao 
reelaborá-los de acordo com a cultura local. 

d) a arte se desenvolveu, apesar da excessiva presença 
e atuação da Igreja Católica e da conseqüente 
proliferação de grande número de confrarias religiosas 
que se opunham à arte secularizada 

 
58 - (FUVEST SP/2005)  

A exploração dos metais preciosos encontrados na 
América Portuguesa, no final do século XVII, trouxe 
importantes conseqüências tanto para a colônia quanto 
para a metrópole. 

 
Entre elas, 
a) O intervencionismo regulador metropolitano na 

região das Minas, o desaparecimento da produção 
açucareira do nordeste e a instalação do Tribunal da 
Inquisição na capitania. 

b) A solução temporária de problemas financeiros em 
Portugal, alguma articulação entre áreas distantes 
da Colônia e o deslocamento de seu eixo 
administrativo para o centro-sul. 

c) A separação e autonomia da capitania das Minas 
Gerais, a concessão do monopólio da extração dos 
metais aos paulistas e a proliferação da profissão de 
ourives. 

d) A proibição do ingresso de ordens religiosas em 
Minas Gerais, o enriquecimento generalizado da 
população e o êxito no controle do contrabando. 

e) O incentivo da Coroa à produção das artes, o 
afrouxamento do sistema de arrecadação de 
impostos e a importação dos produtos para a 
subsistência diretamente da metrópole. 

 
59 - (UFMG/2004)  

Em 2004, a Escola de Samba Mangueira, em sintonia 
com as políticas de recuperação do eixo turístico 
mineiro, escolheu como enredo a Estrada Real. 

 
É CORRETO afirmar que essa Estrada era um conjunto 
de caminhos que ligava Minas Gerais: 
a) Às Capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e, por 

eles, chegavam as mercadorias destinadas ao 
consumo da população e escoavam os impostos 
cobrados sobre a produção aurífera. 

b) Às Capitanias do sul do Brasil, de onde chegava a 
carne seca, base da alimentação dos escravos, e, 
por eles, circulavam os tropeiros, responsáveis por 
todo o comércio interno, com suas tropas de 
muares. 

c) Ao Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo e, por 
eles, as safras de café produzidas nesses estados 
escoavam até o porto de Santos, para serem 
exportadas. 

d) À Bahia e, por eles, também conhecidos como 
Caminho Velho, desciam as tropas de gado e os 
escravos que abasteciam as populações ocupadas 
na exploração aurífera e diamantífera. 

 
60 - (UFMG/2005)  

Leia este trecho: 
 

De acordo com um documento de 1781, era a Capitania 
de Minas Gerais povoada “de mineiros, negociantes e 
oficiais de diferentes ofícios”. Os mineiros eram os que 
davam maior lucro à Coroa, em razão dos quintos, mas 
eram os “mais pensionados, pelas grandes despesas que 
fazem em escravos, ferro, aço, pólvora e madeiras, tudo 
indispensável para a laboração de suas feitorias”. Os 
roceiros e fazendeiros ocupavam-se das suas culturas e 
da criação de gado, pagando dízimo de sua produção. 
Os negociantes, por sua vez, eram “utilíssimos”, deles 
redundando a “S. Majestade a utilidade do contrato das 
entradas”. Finalmente, “os mais povos das minas se 
ocupa cada um no exercício que têm, e dão a Sua 
Majestade a utilidade conforme o uso de seu viver, 
ainda que haja muitos vadios, e pela sua vadiação, 
chegam a ser facinorosos e homicidas, o que não 
aconteceria se houvesse modo de os reprimir e 
conservar debaixo de uma rigorosa sujeição, porém, 
como nas minas têm os seus habitantes a liberdade de 
darem de comer a todos aqueles, que às horas o 
procuram, dão assim causa a muitas desordens”. 
Descrição Geographica, topographica, histórica e 
política da Capitania de Minas Geraes.  
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Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 71 
(1908). p. 190. (Adaptado) 

 
A partir das informações contidas nesse trecho de 
documento, é CORRETO afirmar que: 
a) Os roceiros e fazendeiros, ocupados com suas 

terras de plantar e de criar, eram isentos do 
pagamento de impostos, o que lhes possibilitava 
um lucro maior que o dos mineradores. 

b) Os segmentos da sociedade mineira dedicados a 
outros negócios e ofícios, além dos de minerar, 
plantar e criar, não geravam riquezas para Portugal, 
porque não pagavam os direitos de entrada na 
Capitania. 

c) Os vadios, que tendiam, em razão do seu ócio, a se 
tornar malfeitores, eram perseguidos pela 
população e duramente reprimidos pelas 
autoridades, que temiam a generalização das 
desordens nos núcleos urbanos. 

d) Os mineradores, responsáveis por grandes 
investimentos na atividade de extração do ouro, 
eram aqueles que, por meio do pagamento do 
quinto, mais contribuíam para o enriquecimento do 
Real Erário. 

 
61 - (PAES MG/2004)  

“Era um negócio rendoso, mas de alto risco. Se alguns 
bandeirantes e financiadores ficavam ricos, outros 
perdiam a vida e o dinheiro. Mas a ambição do lucro era 
tamanha que, às vezes, a vila de São Paulo despovoava-
se (...) O fascínio era grande demais. Em São Paulo não 
havia quem ficasse imune ao lucro aparentemente fácil 
que o índio possibilitava. Exemplo disso eram os padres 
carmelitas que, quando não partiam eles próprios nas 
bandeiras, financiavam algumas.” 
(CHIAVENATO, Júlio José. Bandeirismo – Dominação e 
violência. São Paulo: Moderna, p. 57-59. Citado por 
FERREIRA, Olavo Leonel. História do Brasil. 17 ed. São 
Paulo: Ática, 1995, p. 115-116) 

 
Pode-se inferir das informações acima que 
a) O bandeirismo envolvia segmentos sociais diversos, 

incluindo autoridades eclesiásticas, o que denota 
certas ambigüidades no meio católico quanto ao 
tratameznto a ser dispensado aos indígenas. 

b) O bandeirismo se tornou atraente, no século XVII, 
em virtude do esgotamento das atividades agrícolas 
e pastoris na Capitania de São Paulo. 

c) O bandeirismo era uma atividade altamente 
lucrativa, aspecto fascinante para a população de 
São Paulo, uma sociedade capitalista consolidada 
em que a ambição pelo lucro se sobrepunha aos 
valores éticos e morais. 

d) A atividade bandeirante se desenvolveu, 
integralmente, à revelia da Igreja Católica e da 
Coroa Portuguesa, motivo pelo qual se tornou um 
fenômeno clássico da violência no Brasil colonial. 

 
62 - (UFRRJ/2005)  

Cada ano, vêm nas frotas quantidade de portugueses e 
de estrangeiros, para passarem às minas. Das cidades, 
vilas, recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, 
pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se 
servem. A mistura é toda a condição de pessoas (...) 
ANTONIL. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1967, p. 264. 

 
O processo de ocupação do sertão e extração de ouro e 
diamantes ao longo do século XVIII permitiu 
a) A articulação econômica de regiões até então 

dispersas, juntamente com a formação de um 
mercado interno. 

b) A perpetuação do sistema de feitorias, apesar da 
desaprovação da coroa portuguesa. 

c) O rompimento do Tratado de Methuen assinado 
entre Portugal e Inglaterra. 

d) A eliminação do comércio de contrabando nas 
relações entre metrópole e colônia. 

e) O aprofundamento das relações comerciais entre o 
Brasil e as 13 colônias inglesas na América. 

 
63 - (UNESP SP/2005)  

A julgar pelas palavras de um dos primeiros 
governadores, ao fim das duas primeiras décadas do 
século XVIII, a chuvosa e fria região central da terra 
mineira “evaporava tumultos”, “exalava motins”, 
“tocava desaforos”, quando não “vomitava insolências”. 
(...) poder- se -ia inferir que o cenário dominante nas 
Minas era de um permanente confronto dos novos 
habitantes – desejosos de enriquecer rapidamente e, 
portanto, tentando fugir da ação limitadora (e 
arrecadadora) do Estado (...) Bem ao espírito da época, 
o quinto era um ‘direito real’ praticamente 
incontestado. (...) Se, por um lado, a legitimidade do 
direito ao quinto sobre o ouro nunca foi formalmente 
questionada pelos moradores das Minas, por outro, as 
formas de sua aferição e o controle da arrecadação 
sempre foram objeto das mais acres polêmicas. (João 
Pinto Furtado, O Manto de Penélope – História, mito e 
memória da Inconfidência Mineira de 1788-9.) 

 
a) Cite dois métodos utilizados em Minas Gerais para 

a arrecadação do quinto durante o século XVIII. 
b) Identifique e caracterize uma rebelião ocorrida em 

Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. 
 
64 - (UNIFOR CE/2006)     

Observe o mapa: 
Principais bandeiras dos séculos XVII e XVIII 
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(J. Jobson Arruda. Atlas Histórico. São Paulo: Ática, 

1997. p. 39) 
 
Sobre o devassamento do território da colônia, expresso 
no mapa, é correto afirmar que: 
a) as bandeiras de caça ao índio se dirigiram às 

missões religiosas do Nordeste açucareiro para 
aprisionar os índios catequizados, a fim de 
enfrentar a concorrência com os holandeses que 
controlavam o tráfico negreiro. 

b) as bandeiras tiveram origem na capitania de São 
Vicente, mais precisamente na vila de Piratininga, a 
mais próspera da colônia no início da colonização e 
com produção voltada para o mercado externo, o 
que atraía os capitais mercantis para a região. 

c) os bandeirantes fundaram à margem direita do 
estuário platino a Colônia do Sacramento, com o 
objetivo de ampliar a fronteira portuguesa no sul do 
continente e garantir o comércio de tabaco, 
algodão e açúcar para a região. 

d) os bandeirantes introduziram a pecuária no interior 
do Nordeste, utilizando o Rio São Francisco como 
via de penetração. A presença do gado mudou a 
paisagem do sertão nordestino, atraindo o 
interesse dos habitantes paulistas. 

e) as bandeiras de sertanismo de contrato, 
responsáveis pela captura de negros aquilombados 
e índios resistentes à colonização, estavam a 
serviço dos grandes proprietários, senhores de 
engenho do Nordeste e autoridades coloniais. 

 
65 - (UNIFOR CE/2006)     

Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram um acordo 
comercial, o Tratado de Methuen que, segundo Celso 
Furtado, (...) significou para Portugal renunciar a todo 
desenvolvimento manufatureiro e implicou transferir 
para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela 
produção aurífera no Brasil. (...) 

(Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. São 
Paulo: Nacional, 1969. p. 38) 

 
Sobre o período da mineração do Brasil, pode-se afirmar 
que: 
a) deslocou para a região do nordeste da colônia um 

contingente populacional, oriundo do reino e da 
zona litorânea, motivado pela febre do ouro. 

b) permitiu a formação, em Vila Rica, de uma classe 
média urbana, que conspirou contra a Metrópole, 
objetivando a construção de um Estado 
republicano, com a abolição imediata da 
escravidão. 

c) possibilitou, entre outros fatores, à Inglaterra, 
acumulação de capitais, que transformou o sistema 
bancário inglês no mais importante centro 
financeiro da Europa. 

d) confirmou para os ingleses seus interesses 
mercantis sobre o continente americano, uma vez 
que a Coroa Portuguesa permitiu a instalação de 
indústrias na colônia. 

e) resultou no crescimento urbano da colônia 
associado ao desenvolvimento do comércio 
externo, que abastecia a região do ouro. 

 
66 - (UNIMONTES MG/2006)     

Analise as afirmativas abaixo, relacionadas às atividades 
econômicas no Brasil colonial. 

 
I. A área colonial recebeu intenso fluxo de migração 

interna e externa e nela predominou, inicialmente, 
uma atividade econômica sem o suporte adequado 
de outras, o que gerou escassez de alimentos e 
inflação. 

II. Salvador deixou de ser a capital do Brasil, sendo 
substituída pelo Rio de Janeiro, que possuía melhor 
localização, segundo os interesses da Coroa. 

III. A metrópole passou a exercer um maior controle 
fiscal e político sobre a área colonial em questão, 
aumentando o corpo de funcionários 
administrativos. 

 

Os fatos I, II e III referemse à/ao 
a) mineração 
b) pecuária 

c) canadeaçúcar 

d) paubrasil 
 
67 - (UNIRIO RJ/2006)     

“A descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso, 
Goiás e sul da Bahia provocou transformações radicais 
na vida, até então agro-pastoril, da colônia. Muito 
embora, no balanço do século XVIII, as rendas com o 
açúcar tenham superado as do ouro, as modificações 
trazidas pela mineração mudaram irreversivelmente a 
face da colônia. A plantation, a atividade extrativa e a 
agricultura de subsistência não acabaram, mas lhes foi 
acrescentada uma nova forma econômica, cujas 
relações de produção, circulação e consumo de bens, 
além das de trabalho eram diversas.” 

 
Conforme expresso no texto acima, a atividade 
mineradora no Brasil colonial, destacadamente na 
primeira metade do século XVIII, provocou diversas 
transformações na estrutura sócio-econômica da 
colônia. 
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Cite uma mudança sócio-econômica ocorrida no Brasil 
colonial, na primeira metade do século XVIII, decorrente 
da atividade mineradora e explique-a. 

 
68 - (FUVEST SP/2007)    

As interpretações históricas sobre o papel dos 
Bandeirantes nos séculos XVII e XVIII apresentam, de um 
lado, a visão desses paulistas como heróis e, de outro, 
como vilões. A partir dessa afirmação, discorra sobre  
a) os bandeirantes como heróis, ligando-os à questão 

das fronteiras. 
b) os bandeirantes como vilões, ligando-os à questão 

dos índios. 
 
69 - (PUC SP/2006)     

A extração de ouro na região das Minas, no século XVIII, 
produziu várias rotas de circulação e de comércio. Entre 
elas podemos destacar a ligação por terra das Minas 
com 
a) o Norte, que permitia a chegada de trabalhadores 

indígenas da Amazônia e de especiarias. 
b) a Europa, que facilitava o escoamento do ouro e a 

entrada de matérias-primas e alimentos. 
c) o Rio de Janeiro, que permitia acesso mais rápido e 

fácil dos minérios aos portos. 
d) a Bolívia, que articulava a produção de ouro para 

Portugal à extração da prata boliviana para a 
Espanha. 

e) o Sul, que abastecia a região mineradora de 
produtos industrializados, de gado e de açúcar. 

 
70 - (UFPI/2006)     

I. O crescimento das atividades de exploração de 
minérios, no Brasil colônia, contribuiu para acelerar 
a quebra dos monopólios comerciais entre Brasil e 
Portugal. 

II. A exploração do ouro, no Brasil, foi submetida à 
rigorosa fiscalização do Estado português. 

III. A descoberta e a exploração de ouro, em Minas 
Gerais, no final do século XVII, favoreceu o 
aparecimento e o crescimento de núcleos urbanos 
na região das minas. 

 
Responda de acordo com o código abaixo: 
a) Se forem verdadeiras as proposições I, II e III. 
b) Se forem verdadeiras as proposições I e II. 
c) Se forem verdadeiras as proposições I e III. 
d) Se forem verdadeiras as proposições II e III. 
e) Se for verdadeira a proposição I. 

 
71 - (UFMS/2006)     

Iniciada no atual estado de Minas Gerais, a atividade 
mineradora também proporcionou a ocupação de 
territórios situados além do meridiano de Tordesilhas. A 
exemplo do que ocorreu nas Gerais, os pioneiros dessa 
ocupação foram os bandeirantes paulistas. Em 1718, 
Pascoal Moreira Cabral descobriu amostras de ouro 
junto ao rio Coxipó-Mirim, na região do atual estado de 
Mato Grosso. Seis anos depois, Bartolomeu Bueno da 

Silva também encontrou indícios da existência desse 
metal em terras do atual estado de Goiás. Sobre as 
conseqüências dessas descobertas, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 
01. A expansão dos luso-brasileiros, em direção ao rio 

Guaporé, pôs em foco, em meados do século XVIII, 
o problema dos limites entre a América Portuguesa 
e a Espanhola, de que resultou o Tratado de 
Petropólis, em 1750. 

02. A transferência do eixo econômico colonial de 
Minas Gerais para Mato Grosso, cuja produção 
aurífera passou para o controle exclusivo das 
reduções jesuíticas espanholas instaladas em 
Cuiabá. 

04. A formação de núcleos populacionais que deram 
origem às cidades de Vila Boa de Goiás, Cuiabá e 
Vila Bela da Santíssima Trindade do Mato Grosso.  

08. A criação das capitanias de Goiás e de Mato Grosso, 
ambas desmembradas de Minas Gerais, após o 
tratado de Santo Idelfonso, em 1748. 

16. A organização de expedições fluviais de 
abastecimento, denominadas monções, que 
passaram a estabelecer a ligação entre São Paulo e 
Cuiabá. 

 
72 - (UFTM MG/2006)     

O grande desenvolvimento do Barroco no Brasil, no 
século XVIII, pode ser associado 
a) ao crescimento urbano, graças à expansão de 

atividades manufatureiras, o que incentivou a 
produção científica. 

b) à necessidade de criar uma arte genuinamente 
nacional, para afirmar a identidade dos brasileiros. 

c) à demanda por obras de arte que retratassem a 
realidade na colônia, em especial sobre o trabalho 
escravo. 

d) à riqueza que circulava graças ao ouro, além da 
presença de associações religiosas nas cidades 
mineiras. 

e) ao interesse em construir um passado glorioso para 
os colonos, descendentes de portugueses, índios e 
negros. 

 
73 - (UFPEL RS/2006)     

“A única maneira de fazer com que muito ouro seja 
trazido de outros reinos para o tesouro real é conseguir 
que grande quantidade de nossos produtos seja levada 
anualmente além dos mares, e menor quantidade de 
seus produtos seja para cá transportada ...” 

In: FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de 
História. 

Lisboa, Plátano, s/d.: Política para tornar o reino de 
Inglaterra 

próspero, rico e poderoso, 1549. Documentos econômicos 
dos 

Tudor. 
 

A afirmação descrita no texto expressa uma 
característica da política econômica  
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a) mercantilista inglesa, base do Tratado de 
Methuem, que fomentou a acumulação de capital, 
inclusive com o ouro brasileiro, no século XVIII. 

b) capitalista industrial, quando os ingleses 
dominaram as colônias ibéricas através do 
comércio de produtos manufaturados, no século 
XVII. 

c) bulionista, baseada na exploração aurífera da 
América do Norte e no monopólio comercial com a 
instauração das Treze Colônias. 

d) colonialista, alicerçada na hegemonia que os 
ingleses exerciam no Atlântico Sul, desde o século 
XVI. 

e) metalista inglesa, resultante do Ato de Navegação 
de Cromwell, na República Puritana, no século XVII. 

f) I.R. 
 
74 - (UFPR/2005)     

Sobre a mineração no Brasil colonial, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) Uma vez que a autoridade da Coroa logo se impôs 

no território das Minas, não houve conflitos ou 
confrontos armados na região, na qual imperou até 
o fim do ciclo da mineração a paz entre os 
exploradores dos veios auríferos. 

b) Coube principalmente aos habitantes do planalto 
paulista e moradores da Vila de São Paulo a 
descoberta dos veios auríferos existentes na região 
das Minas Gerais em fins do século XVII. 

c) A Coroa portuguesa tentou proibir a comunicação e 
o transporte tanto de gado como de escravos pelos 
caminhos do sertão para a região das Minas. 
Procurava, assim, impedir o comércio entre as 
capitanias do Nordeste – sobretudo Bahia e 
Pernambuco – e a região mineradora. 

d) O instrumento fundamental da política de 
administração da região das Minas foi a criação de 
vilas: Vila do Ribeirão do Carmo, Vila Rica do Ouro 
Preto, Vila de Nossa Senhora da Conceição do 
Sabará, Vila de São João Del Rei e Vila Nova da 
Rainha de Caeté, entre outras. 

e) A mineração propiciou a artesãos e artistas um 
amplo mercado de trabalho. Ourives, douradores, 
entalhadores e escultores eram procurados para 
embelezar os exteriores e interiores de igrejas 
mineiras. Ao mesmo tempo, compositores, 
cantores e instrumentistas eram requisitados para 
os trabalhos religiosos das irmandades. 

 
75 - (FGV/2007)     

“(...) a terra que dá ouro esterilíssima de tudo o que se 
há mister para a vida humana (...). Porém, tanto que se 
viu a abundância de ouro que se tirava e a largueza com 
que se pagava tudo o que lá ia, (...) e logo começaram 
os mercadores a mandar às minas o melhor que chega 
nos navios do Reino e de outras partes, assim de 
mantimentos, como de regalo e de pomposo para se 
vestirem, além de mil bugiarias de França (...) E, a este 
respeito, de todas as partes do Brasil se começou a 

enviar tudo o que a terra dá, com lucro não somente 
grande, mas excessivo. (...) 
E estes preços, tão altos e tão correntes nas minas, 
foram causa de subirem tanto os preços de todas as 
coisas, como se experimenta nos portos das cidades e 
vilas do Brasil, e de ficarem desfornecidos muitos 
engenhos de açúcar das peças necessárias e de 
padecerem os moradores grande carestia de 
mantimentos, por se levarem quase todos aonde hão de 
dar maior lucro.” 

(Antonil, Cultura e opulência do Brasil, 1711) 
 

No texto, o autor refere-se a uma das conseqüências da 
descoberta e exploração de ouro no Brasil colonial. 
Trata-se  
a) do desenvolvimento de manufaturas para 

abastecer o mercado interno. 
b) da inflação devido à grande quantidade de metais e 

procura por mercadorias. 
c) do incremento da produção de alimentos e tecidos 

finos na área das minas. 
d) da redução da oferta de produtos locais e 

importados na região mineradora. 
e) do desabastecimento das minas devido à maior 

importância das vilas litorâneas. 
 
76 - (UFMG/2007)     

“Congregando segmentos variados da população pobre 
ou dirigindo-se às áreas de mineração, onde se 
concentravam enormes contingentes de escravos, as 
vendeiras e negras de tabuleiro seriam constantemente 
acusadas de responsabilidade direta no desvio de 
jornais, contrabando de ouro e diamantes, prática de 
prostituição e ligação com os quilombos.” 

FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e 
trabalho da mulher 

em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1993. 

 
A partir da leitura e análise desse trecho, é CORRETO 
afirmar que a escravidão nas Minas Gerais se 
caracterizava por 
a) um perfil rural e patriarcal, o que fazia com que as 

cativas e as forras ficassem reclusas, em casa, sob 
controle masculino. 

b) uma comunidade igualitária, o que se expressava na 
liberdade com que os negros circulavam pelas ruas. 

c) uma grande diversidade de formas de exploração 
do trabalho escravo, situação característica de um 
contexto mais urbano. 

d) uma relativa flexibilidade, o que se expressava no 
livre trânsito dos comerciantes entre as cidades e 
os quilombos. 

 
77 - (UEPB/2007)    

A história do povoamento do interior brasileiro está 
vinculada à abertura das rotas terrestres a partir do 
século XVI, que terminaram por levar os portugueses a 
ter acesso a todas as riquezas minerais existentes nas 
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Minas Gerais. A partir disso, analise as proposições 
abaixo: 

 
I. A mineração brasileira só contribuiu para o 

desenvolvimento econômico da metrópole graças a 
uma rígida política fiscal por esta estabelecida. Para 
a colônia ficou apenas o peso da exploração: aos 
escravos cabia unicamente a retirada do ouro, e aos 
donos dos veios, pagar altíssimos impostos, ficando 
com diminuta parte voltada para a subsistência. 

II. Estrada Real era a denominação das vias que 
pertenciam à Coroa Portuguesa e eram as únicas 
que davam acesso à região das Minas Gerais. A 
circulação de pessoas, mercadorias, ouro e 
diamante era feita através dela e constituía crime 
de lesamajestade a abertura de novas vias. 

III. A Intendência de Minas (1702) e as Casas de 
Fundição (1719) eram ações do Estado português 
na colônia brasileira e visavam dentre outras coisas 
ao controle da produção aurífera, à distribuição das 
datas, ao combate ao tráfico e à marcação das 
barras de ouro com o selo real. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões): 
a) Apenas I e III 
b) I, II e III 
c) Apenas II e III 
d) Apenas II 
e) Apenas III 

 
78 - (UFOP MG/2006)    

Que relações podem ser estabelecidas entre a 
tributação sobre o ouro e as revoltas que se verificaram 
em Minas Gerais no século XVIII? 

 
79 - (UFPA/2007)    

Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído 
pela Coroa Portuguesa com base no trabalho escravo 
de: 
a) negros africanos e crioulos, que passavam o dia 

garimpando como escravos de ganho, voltando 
para as vistas de seus senhores e feitores à noite. 

b) negros de origem africana, que eram vigiados por 
feitores para que não roubassem ou escondessem 
diamantes. 

c) negros e índios, que se uniam para explorar os 
diamantes, dividindo os lucros com seus senhores 
ou patrões. 

d) africanos livres, que trabalhavam em regime de 
liberdade vigiada, já que podiam roubar a parte de 
seus patrões. 

e) homens livres pobres e ex-escravos, que dividiam o 
lucro dos diamantes com seus patrões e com o 
Estado português. 

 
80 - (UFPE/2007)    

A exploração de diamantes foi uma atividade 
importante da economia colonial brasileira, ajudando 

Portugal a aliviar sua dívida externa. De fato, a 
exploração de diamantes:  
00. gerou uma renda superior à da exportação do 

açúcar.  
01. dispensou o uso da mão-de-obra escrava.  
02. fez do Brasil, no século XVIII, o maior produtor do 

mundo.  
03. na região das Gerais, durou todo o século XVIII.  
04. adotava uma rígida fiscalização, embora nao tenha 

conseguido evitar o contrabando.  
 
81 - (UFT TO/2007)    

Considerando-se as conseqüências da descoberta de 
metais preciosos no interior do Brasil, no período 
colonial, é INCORRETO afirmar que  
a) a Derrama consistia na cobrança dos impostos 

atrasados quando não eram preenchidas as cotas 
anuais, estabelecidas pelas autoridades 
portuguesas. 

b) a escassez de alimentos, nos primeiros anos de 
ocupação da região mineira, se deveu ao rápido 
crescimento populacional. 

c) a mineração determinou uma ocupação do 
território marcadamente rural, o que impediu a 
formação de cidades importantes. 

d) o excesso de rigor fiscal da Coroa portuguesa, no 
decorrer do século XVIII, provocou várias revoltas – 
como as de 1720 e 1789. 

 
82 - (EFOA MG/2007)    

A descoberta do ouro na América portuguesa provocou 
verdadeira febre em busca de riquezas, causando 
conflitos e algumas mudanças na vida da Colônia. 
Entretanto, a maior parte do ouro extraído pelos 
portugueses foi parar na Inglaterra. 
A partir dessas afirmações e dos conhecimentos sobre o 
período de mineração, faça o que se pede: 
a) Cite duas mudanças ocorridas na Colônia com a 

descoberta dos metais preciosos. 
b) Cite dois conflitos ocorridos na região mineradora 

relacionados com a exploração do ouro. 
c) Explique a seguinte afirmativa: o ouro deixou 

buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na 
Inglaterra. 

 
83 - (UNIMONTES MG/2007)    

Observe a figura. 
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(www.cliohistoria.hpg.ig.com.br) 
 

Explique, em um texto de aproximadamente 5 linhas, a 
importância das tropas e dos tropeiros, para as áreas de 
mineração, nos séculos XVIII. 

 
84 - (Mackenzie SP/2007)    

O estabelecimento da atividade mineradora na colônia 
brasileira, a partir dos primeiros anos do século XVIII, 
trouxe assinaláveis conseqüências para a vida tanto do 
Brasil quanto de Portugal. Foram conseqüências dessa 
atividade, EXCETO 
a) a ampliação do comércio interno brasileiro 

(principalmente entre a zona mineira e áreas 
distantes da colônia), como foi o caso do comércio 
de alimentos com o nordeste e o de animais de 
tração com o sul. 

b) o estabelecimento de um primeiro grande fluxo 
imigratório para as regiões mineradoras, 
proveniente do Reino e das ilhas do Atlântico. 

c) a adoção, por parte da Coroa, de uma mais rígida 
política reguladora da atividade de mineração, 
visando sobretudo ao controle do trânsito de 
pessoas na região mineira, à maior arrecadação de 
tributos e à coibição do contrabando. 

d) a transferência do centro administrativo da colônia 
para o Rio de Janeiro, por onde, ademais, passou a 
escoar grande volume da produção das minas. 

e) as sucessivas invasões do território da colônia, 
organizadas pela Companhia Holandesa das Índias 
Ocidentais, cuja pretensão era a de controlar a 
extração de ouro e o comércio de escravos. 

 
85 - (PUC MG/2007)    

Em 1872, foi realizado o primeiro censo do país com o 
objetivo de coletar dados sobre a população brasileira. 
Nessa época, a população brasileira registrada era de 
9.930.478 habitantes, distribuídos em vinte províncias e 
um município neutro: a Corte. O dado mais interessante 
revelou que Minas Gerais era a província com a maior 
população do Império, com um percentual de 20,5% 
sobre o total de habitantes, ou seja, podia-se dizer, na 
época, que um em cada cinco brasileiros era mineiro. 
(Revista Nossa História, edição especial a Construção do 

Brasil/, 2006.) 
 

A informação dada: 
a) demonstra a importância fundamental da 

exploração aurífera para a economia do Império 
brasileiro. 

b) desmente a visão de que Minas Gerais teria se 
esvaziado com o declínio da mineração aurífera. 

c) associa politicamente Minas Gerais e São Paulo, 
numa relação que ficou conhecida como café–com-
leite. 

d) confirma a utilização do escravo como única forma 
de trabalho, já que Minas detinha 25% de escravos. 

 
86 - (UEM PR/2007)    

A descoberta de ouro em Minas Gerais no final do 
século XVII atraiu para aquela região milhares de 
indivíduos das mais diversas condições sociais. Segundo 
um escritor daquela época, eram “homens de toda a 
casta e de todas as partes, uns de cabedal e outros 
vadios”  
(ANTONIL). Sobre a produção aurífera em Minas Gerais 

no século XVIII, responda: 
a) Qual o significado do termo “cabedal” utilizado por 

Antonil? 
b) O que eram as Casas de Fundição estabelecidas a 

mando da Coroa portuguesa? 
c) Qual a relação entre a ação dos bandeirantes 

paulistas e a mineração nas Minas Gerais? 
 
87 - (UEM PR/2007)    

Ao longo do século XVIII, a mineração tornou-se uma 
das principais atividades econômicas do Brasil Colônia. 
Sobre os desdobramentos dessa atividade na história do 
Brasil, assinale a alternativa incorreta. 
a) Com a mineração, pela primeira vez, no Brasil, a 

população de trabalhadores livres superou a 
população escrava. 

b) A mineração possibilitou a interiorização da 
colonização do Brasil, com a ocupação das regiões 
de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso. 

c) A riqueza extraída das minas incentivou a produção 
cultural na colônia: a música, as artes em geral e a 
arquitetura barroca desenvolveram–se  
consideravelmente, como revelam as igrejas 
mineiras do século XVIII. 

d) A mineração promoveu a articulação econômica 
entre Minas Gerais e as regiões de pecuária do Sul 
do Brasil. 

e) Com o enriquecimento da região Centro-Sul do 
Brasil, a capital da colônia foi transferida de 
Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. 

 
88 - (UFRGS/2007)    

Observe o gráfico abaixo, relativo à produção aurífera 
no Brasil do século XVIII. 

 
Adaptado de: Pinto, Virgílio N. O ouro brasileiro e o 

comércio anglo–português.  
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. p.114. 
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Com base nos dados do gráfico, considere as seguintes 
afirmações. 

 
I. O auge da produção de ouro em Minas Gerais foi 

atingido ainda na primeira metade do século XVIII, 
mas, na segunda metade do século, a extração 
aurífera na capitania entrou em declínio acentuado. 

II. A produção aurífera conjunta de Goiás e de Mato 
Grosso suplantou durante alguns períodos a 
produção de ouro da capitania de Minas Gerais. 

III. A produção de Goiás atingiu seu ápice ao mesmo 
tempo em que ocorria a queda nos rendimentos do 
ouro produzido na região de Minas Gerais. 

 
Quais estão corretas? 
a) apenas I 
b) apenas I e II 
c) apenas I e III 
d) apenas II e III 
e) I, II e III 

 
89 - (UFS/2007)    

Considere as pinturas de Jean Baptiste Debret. 

 
 

 
(www.google.com.br) 

 
As pinturas podem ser utilizadas para a reconstituição 
histórica do papel dos bandeirantes no contexto da 
colonização do Brasil. Sob a ótica do colonizado, os 
bandeirantes. 
a) tentaram impedir, inclusive com métodos 

violentíssimos, a escravização das sociedades 
indígenas. 

b) lutaram contra os jesuítas porque estes 
desestruturavam o poder matriarcal das famílias 
dos índios. 

c) denunciaram à Coroa portuguesa as 
arbitrariedades cometidas pelos colonos em 
relação aos indígenas. 

d) revoltaram–se contra a política colonial escravista 
praticada pelos portugueses e pelo holandeses. 

e) tiveram conflitos com os jesuítas, pois invadiram 
áreas das missões para capturar e escravizar os 
índios. 

 
90 - (UNESP SP/2007)    

MAPA ECONÔMICO DO BRASIL DO SÉCULO XVIII. 

 
(Atlas Histórico Escolar.) 

 
Brandindo achas e empurrando quilhas, vergaram o 
vertical de Tordesilhas. 

(Versos de Guilherme de Almeida, inscritos no Monumento 
às Bandeiras, de 

Victor Brecheret, no Ibirapuera, São Paulo, SP.) 
 

A partir do mapa e dos versos de Guilherme de Almeida, 
explique dois mecanismos da interiorização do processo 
colo nizador no Brasil. 

 
91 - (UNIMONTES MG/2007)    

Nos 60 anos iniciais do século XVIII, cerca de 600 mil 
pessoas desembarcaram no litoral brasileiro. Sobre essa 
onda imigratória, pode-se afirmar que 

 
I. se caracterizou pela predominância de cristãos 

novos e pequenos proprietários rurais 
contemplados com cargos e terras. 

II. se compunha de gente das mais variadas condições 
sociais, atraída pela possibilidade de 
enriquecimento na região das minas. 

III. foi estimulada pelo Estado português para aliviar a 
tensão social decorrente da superpopulação nas 
cidades e regiões agrícolas de Portugal. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
a) I, apenas. 

http://www.google.com.br/
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b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 

 
92 - (UFG GO/2008)    

Leia o poema a seguir. 
 

Evém a Bandeira dos Polistas... 
num tropel soturno. 
Rasgando as lavras 
ensacando ouro, 
encadeiam Vila Boa 
nos morros vestidos 
de pau-d’arco. 
Foi quando a perdida gente 
riscou o roteiro incerto 
do velho Bandeirante. 
E Bartolomeu Bueno, 
num passe de magia 
histórica, 
tira Goyaz de um prato de aguardente 
e ficou sendo o Anhangüera. 

CORALINA, Cora. Anhangüera. Melhores poemas. Seleção 
de Darcy 

França Denófrio. São Paulo: Global, 2004. p. 84-86. 
(Coleção Melhores 

poemas). [Adaptado]. 
 

A produção de identidades pode levar à busca de mitos 
fundadores. O poema de Cora Coralina expressa a 
relação entre um símbolo mítico e a identidade goiana, 
ao destacar que 
a) o imaginário goiano rejeitou a figura do 

bandeirante, considerando o caráter usurpador 
presente na descoberta do ouro. 

b) a chegada dos bandeirantes foi considerada o 
acontecimento que simbolizou o abandono da 
identidade rural na capitania. 

c) a utilização do ardil da aguardente forjou a 
narrativa de receptividade entre a “perdida gente” 
e os bandeirantes paulistas. 

d) a descoberta do ouro concedeu importância à 
figura do bandeirante como emblema da inserção 
de Goiás no cenário nacional. 

e) as bandeiras, como estratégia político-militar 
portuguesa, objetivavam simbolizar o poder 
metropolitano na região. 

 
93 - (UFMS/2008)    

Ao contrário dos gregos, os hebreus não especularam 
sobre as origens das coisas e o funcionamento da 
natureza; sabiam que Deus era o criador de tudo. Para 
os hebreus a existência de Deus fundamentava–se na 
convicção religiosa e não na investigação científica; na 
revelação e não na razão. Foram os gregos e não os 
hebreus que criaram o pensamento racional [...] Os 
hebreus também não especularam sobre a natureza de 
Deus. Sabiam apenas que Ele era bom e que fazia 
exigências éticas ao seu povo. Diferentemente dos 

deuses do Oriente. Javé não era atraído pela luxúria ou 
impelido para o mal, mas era "clemente e 
misericordioso" [...] Em contraste com os deuses 
pagãos, que eram indiferentes aos seres humanos, Javé 
estava atento às necessidades do homem. Ao afirmar 
que Deus era uno, soberano, transcendente e bom, os 
hebreus realizaram uma revolução religiosa que os 
separou para sempre da visão de mundo dos outros 
povos do Oriente Próximo. 

(PERRY, Marvin - Civilização Ocidental. Uma História 
Concisa. SP: Martins Fontes, 1999, p. 97). 

 
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos 
sobre o assunto, assinale a(s) alternativa(s) correta(s): 
01. Hebreus e Gregos distinguiam-se no aspecto 

religioso unicamente no que dizia respeito ao fato 
de serem os gregos politeístas e os hebreus não. 

02. O monoteísmo tornou-se força central na vida dos 
hebreus e representou uma cisão com o 
pensamento mítico do Oriente Próximo. 

04. Diferentemente das demais Civilizações Orientais 
antigas, os hebreus cultuavam um único Deus, que 
para eles estava preocupado com os homens, 
considerados suas criaturas. 

08. A religião dos hebreus foi organizada com base na 
razão e no conhecimento científico. 

16. Ao contrário das religiões das demais Civilizações 
Orientais antigas, os hebreus organizaram uma 
religião baseada na crença da existência de uma 
hierarquia entre os deuses, sendo Javé o mais 
poderoso. 

 
94 - (UFPE/2008)    

A economia colonial brasileira sofreu instabilidades, 
com momentos de prejuízos econômicos significativos. 
Porém, no século XVIII, com a exploração do ouro das 
Minas Gerais, Portugal conseguiu: 
00. recuperar parte dos seus prejuízos, sem, no 

entanto, se tornar uma grande potência. 
01. expandir a ocupação da colônia, movimentando a 

economia para além da região de Minas. 
02. tornar-se uma potência econômica, aumentando 

seu poderio militar e político. 
03. diminuir o número de escravos na colônia, 

incentivando o trabalho assalariado. 
04. evitar a existência de rebeliões marcantes contra a 

metrópole. 
 
95 - (UFRN/2008)    

As civilizações da Mesopotâmia e a do Egito 
desenvolveram-se em regiões semi-áridas, onde se 
construíram grandes obras hidráulicas. 
Em razão disso, a estrutura sociopolítica assumiu a 
forma de Estado, que passou a  
a) organizar a produção comunitária das aldeias, 

controlar diques e canais de irrigação e apropriar-
se dos excedentes produtivos. 
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b) desenvolver as atividades econômicas com base 
nas comunidades coletivistas e na propriedade 
comum da terra e dos canais de drenagem. 

c) estimular a formação de grandes latifúndios, 
utilizar a escravidão individual e administrar as 
obras de drenagem e de irrigação. 

d) definir, como diretriz para a vida econômica, o 
desenvolvimento do artesanato e do comércio, o 
que implicava a construção de portos bem 
equipados. 

 
96 - (FGV/2008)    

O documento a seguir é parte do Tratado de Methuem, 
assinado por Grã-Bretanha e Portugal no ano de 1703. 
Depois da leitura, responda as questões. 
"Artigo 1º: Sua Sagrada Majestade El-Rei de Portugal 
promete tanto no Seu próprio nome como no de Seus 
Sucessores, admitir para sempre daqui em diante, no 
Reino de Portugal, os panos de lã e mais fábricas de 
lanifício de Inglaterra, como era costume até o tempo 
em que foram proibidos pelas leis, não obstante 
qualquer condição em contrário. Artigo 2º: É estipulado 
que Sua Sagrada e Real Majestade Britânica, em seu 
próprio Nome, e no de Seus Sucessores, será obrigada 
para sempre, daqui em diante, a admitir na Grã-
Bretanha os vinhos de produto de Portugal, de sorte 
que, em tempo algum (haja paz ou guerra entre os 
reinos de Inglaterra e de França), não se poderá exigir 
direitos de Alfândega nestes vinhos, ou debaixo de 
qualquer outro título, direta ou indiretamente, ou sejam 
transportados para Inglaterra em pipas, tonéis ou 
qualquer vasilha que seja mais que o que se costuma 
pedir para igual quantidade ou medida de vinho de 
França, [...]" 

Sodré, Nelson Werneck, O Tratado de Methuem. Iseb:MEC, 
1957. 

 
a) Que setores da economia dos países signatários 

foram beneficiados pelo tratado e como podemos 
descrever o poder de Portugal e da Inglaterra, na 
época, em termos da navegação e do comércio 
internacional? (1) 

b) Qual era a principal atividade econômica do Brasil 
colônia no século XVIII e de que forma, nesse 
período, a economia da metrópole portuguesa foi 
influenciada pelo tratado? (2) 

c) Especialmente na segunda metade do século XVIII, 
que transformações ocorreram na economia 
britânica e de que forma as relações estabelecidas 
pelo Tratado de Methuem colaboraram para essas 
mudanças? (3) 

 
97 - (UEG GO/2008)    

5,01822

8,021820

3281810

5391800

8531790
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  GOIÁS  GERAIS MINAS     ANO    

arrobas) (em ouro do quinto do Rendimento



 

SALLES, Gilka V. F. Economia e escravidão na capitania de 
Goiás. Goiânia: Editora da UFG, 1992. p. 187-189. 

[Adaptado]. 
 

A exploração de ouro no interior do Brasil foi 
fundamental para iniciar o processo de colonização 
branca da região. 
Sobre esse tema e de acordo com os dados da tabela, é 
INCORRETO afirmar: 
a) A queda da arrecadação nestas regiões é 

decorrente, entre outras coisas, do baixo nível 
técnico empregado na exploração do minério. 

b) A alta produção e o rápido esgotamento dos veios 
auríferos são duas características desse tipo de 
economia, principalmente em relação a Minas 
Gerais. 

c) A totalidade da extração do ouro não pode ser 
inferida dos dados da tabela, pois grande parte da 
produção era contrabandeada. 

d) A diferença de arrecadação entre as duas regiões 
deve-se às diferenças no tipo de exploração 
aurífera: aluvião em Minas Gerais e mineração de 
morro em Goiás. 

 
98 - (UFOP MG/2007)    

"Depois que a maré da imigração reencetada, 
alcançando a enchente, nos primeiros anos do século 
XVIII, calculava-se com razoável grau de possibilidade, 
em 1709, que havia umas trinta mil pessoas ocupadas 
com atividades mineradoras, agrícolas e comerciais, em 
Minas Gerais. (...) Pequenas granjas e fazendas depressa 
se foram instalando ao longo das estradas, e mais 
atenção mereceu o plantio de hortaliças, milho, e a 
criação de rebanhos nas vizinhanças dos principais 
campos auríferos que se iam, lentamente, 
transformando em vilas. Muita gente, de fato, 
considerou mais lucrativo plantar a fim de fornecer 
alimento aos mineiros, do que se entregar ela própria à 
mineração, já que os preços permaneciam muito altos". 

(Charles R. Boxer. A idade de ouro do Brasil: dores de  
crescimento de uma sociedade colonial. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1969, p.71.) 
 

De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
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a) A Coroa Portuguesa obteve êxito em sua política de 
proibição do desenvolvimento de outra atividade, 
que não a mineração, em Minas Gerais. 

b) As crises de fome foram uma característica da 
capitania de Minas Gerais ao longo de todo o século 
XVIII. 

c) O abastecimento das áreas mineradoras era feito, 
com exclusividade, pelas capitanias do Sul e do 
Nordeste da Colônia. 

d) Desde o princípio da ocupação das minas as 
atividades agrícolas se desenvolveram lado a lado 
com a mineração. 

 
99 - (UFPEL RS/2008)    

Texto 1: 
“O abastecimento dependia dos navios da Companhia 
das Índias, a carestia também era corriqueira, o que 
levou Maurício de Nassau (1604-1679) a adotar medidas 
enérgicas para obrigar os senhores de engenho a 
plantar farinha e hortaliças, tendo sido tais medidas 
consideradas, inclusive as primeiras a combater os 
efeitos da monocultura, pois Pernambuco era 
tradicionalmente a capitania onde os produtos 
custavam mais caro, em conseqüência do domínio total 
da lavoura de cana-deaçúcar.  
Assim, com breves hiatos, a cozinha e a mesa 
pernambucana padeceram dos mesmos males que as de 
seus companheiros do resto da colônia”. 

SOUZA, Laura de Mello e (org.). História da Vida Privada no 
Brasil: cotidiano e vida privada na América portuguesa. São 

Paulo: Cia. Das Letras, 1997. 
 

Texto 2: 
“ONU diz que biocombustíveis são crime contra 
humanidade. 
A produção em massa de biocombustíveis é crime 
contra a humanidade por seu impacto nos preços dos 
alimentos. A declaração foi feita ontem pelo relator 
especial da ONU para o Direito à Alimentação, o suíço 
Jean Ziegler. 
[...] Ele também acusou a União Européia de dumping 
agrícola na África. ‘A UE financia exportações de 
superávits agrícolas europeus à África, onde são 
oferecidos pela metade ou a um terço de seu preço de 
produção, o que arruína a agricultura africana’, 
acrescentou”. 

DIÁRIO POPULAR, 15/04/2008. 
 

Nos textos, apesar de contextos históricos diferentes, há 
uma preocupação relacionada à (ao) 
a) déficit no balanço comercial e às políticas 

econômicas promotoras de dumpings agrícolas no 
Brasil. 

b) impacto ambiental provocado pela plantação de 
culturas exóticas – iniciadas no período Imperial do 
Brasil, destinada à exportação. 

c) perda do monopólio agrícola açucareiro na 
capitania de Pernambuco, por parte de Nassau e à 

concorrência desleal que a produção agrícola 
africana causa na Europa. 

d) alimentação pelas camadas pobres da sociedade 
colonial brasileira, defendida por Nassau; e a 
socialização dos meios de produção na economia 
africana, defendida pelo técnico da ONU. 

e) escassez e carestia de alimentos (que geram a 
fome) provocadas pela cobiça do capital, nas 
monoculturas. 

f) I.R. 
 
100 - (UFU MG/2007)    

A indústria mineradora no Brasil nunca foi além, na 
verdade, desta aventura passageira que mal tocava um 
ponto para abandoná-lo logo em seguida e passar 
adiante. É esta a causa principal por que, apesar da 
riqueza relativamente avultada que produziu, drenada 
aliás toda para fora do país, deixou tão poucos vestígios, 
a não ser a prodigiosa destruição de recursos naturais 
que semeou pelos distritos mineradores, e que ainda 
hoje fere a vista do observador; e também este aspecto 
geral de ruína que em princípio do século passado [XIX] 
Saint-Hilaire notava consternado, e que não se apagou 
ainda de todo em nossos dias. 

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil 
Contemporâneo, São Paulo: Brasiliense, 1942. p. 171. 

 
No trecho acima, o historiador Caio Prado Júnior refere-
se a uma das causas do declínio da mineração do Brasil 
entre o final do século XVIII e o início do século XIX. 
A respeito desse assunto e considerando a citação 
acima, marque a alternativa correta. 
a) Viajantes naturalistas que estiveram na região das 

minas no início do século XIX tenderam a relatar o 
aspecto decadente da civilização e da paisagem que 
lá se originaram a partir do século XVIII. Esses 
relatos são marcados por uma visão eurocêntrica 
de mundo e por uma crítica ambiental de base 
cientificista. 

b) A indústria mineradora era uma atividade 
manufatureira clandestina no período colonial, por 
isso, ela era realizada sem a devida fiscalização do 
Estado, o que acarretava em práticas predatórias da 
natureza. Também em razão de sua 
clandestinidade, não há muitos vestígios que 
comprovem sua existência histórica. 

c) A região mineradora do Brasil entre os séculos XVIII 
e XIX restringia-se às adjacências de cidades 
mineiras que hoje são consideradas patrimônio 
histórico, como Ouro Preto, Tiradentes e 
Diamantina, por exemplo. Caio Prado Júnior e Saint-
Hilaire as consideram ruínas, negando-lhes, assim, 
os seus valores histórico e estético. 

d) O declínio da mineração no Brasil é tratado, no 
trecho acima, como resultado da exploração 
sistemática dos recursos naturais. Isso se deu em 
função de a indústria mineradora ser altamente 
poluente, pois eliminava gases tóxicos na 
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atmosfera, decorrentes da fusão do aço, do cobre e 
do alumínio. 

 
101 - (UNESP SP/2008)    

Pelos grandes inconvenientes que se seguem em se 
desmantelarem alguns engenhos e partidas de escravos 
para irem para as minas do que resultará não só o 
prejuízo na falta de açúcares como também a fazenda 
real: por cuja causa ordeno e mando que nenhum 
senhor de engenho nem de partidos de canas e 
lavradores de mandioca possam mandar os negros 
pertencentes às ditas lavouras para as minas. 

(Medida do governador Artur de Sá e Meneses, de 
26 de março de 1700.) 

 
Identifique na determinação legal do governador a 
relação entre o início da exploração do ouro em Minas 
Gerais e a desorganização da produção do nordeste da 
Colônia.  

 
102 - (CEFET PR/2008)    

O sistema colonial português no Brasil não foi assentado 
apenas em atividades econômicas primárias, mas 
também pela necessidade de explorar o território e 
consolidar seu domínio político. Dessa forma, os 
portugueses entraram no continente em busca de 
pedras e metais preciosos e mão-de-obra indígena, em 
expedições que ficaram conhecidas por “Entradas e 
Bandeiras”. Com base nesse entendimento, analise as 
afirmações: 
 
I. Ao final do século XVI, o Governo Geral deu um 

caráter oficial às bandeiras, que passaram a ter 
formação similar à de uma “companhia de 
ordenança”, com seus componentes divididos em 
esquadras, subordinadas ao capitão-mor. 

II. Os jesuítas fundaram missões (reduções) no 
interior do Brasil e isso despertou a cobiça dos 
bandeirantes, pois lá existiam milhares de nativos 
acostumados ao trabalho agrícola. 

III. Os paulistas praticaram o bandeirantismo como 
uma atividade econômica secundária à 
agromanufatura local, açucareira e exportadora, 
assentada no trabalho escravo negro e no 
latifúndio. 

IV. As bandeiras de prospecção aconteceram ao final 
do século XVII com a descoberta de ouro nas serras 
gerais. A interiorização do povoamento deu origem 
às capitanias de Minas, Mato Grosso e Goiás. 

 
Estão corretas somente: 
a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) I e II. 

 
103 - (UEM PR/2008)    

Na última década do século XVII, os portugueses 
encontraram ouro no centro-oeste do Brasil. Esse fato 
marcou o início da ocupação daquela região e 
desencadeou uma série de mudanças no Brasil Colonial. 
A esse respeito, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
 
01. Na economia açucareira nordestina dos séculos XVI 

e XVII, a vida social e política girava em torno dos 
engenhos, um ambiente caracteristicamente rural, 
enquanto o ciclo minerador propiciou um rápido 
desenvolvimento da vida urbana. 

02. As regiões auríferas viveram, inicialmente, graves 
crises provocadas por falta ou por escassez de 
víveres, pois o deslocamento de grande número de 
mineradores para a região não foi acompanhado do 
desenvolvimento simultâneo de um sistema de 
abastecimento bem articulado. 

04. O ouro de aluvião, que pode ser explorado pelo 
método da faiscação, contribuiu para que ocorresse 
uma diminuição do número de escravos no Brasil. 

08. O ciclo do ouro possibilitou um desenvolvimento 
das artes, com destaque para a arquitetura barroca 
e a literatura. 

16. Em razão do “pacto colonial” entre colônia e 
metrópole, todo o ouro produzido pelos brasileiros 
destinou-se aos cofres da Inglaterra. 

 
104 - (UFU MG/2008)    

Sobre a economia e a sociedade que se estabeleceu em 
Minas Gerais, no século XVIII, pode-se afirmar que: 
 
I. as atividades mineradoras proporcionaram 

significativas transformações na economia e na 
sociedade colonial brasileira; estimularam o 
comércio interno colonial, abastecido por um 
sistema de transportes terrestres feito com tropas 
de mulas; desenvolveram a urbanização da região 
das minas, com a fundação de inúmeras vilas e 
cidades. 

II. contrastando com a região açucareira do Nordeste, 
que utilizava mão-de-obra escrava, em Minas 
Gerais o trabalho de exploração de ouro e 
diamantes era realizado por homens livres e 
escravos alforriados, o que justifica o caráter 
democrático e igualitário da sociedade dessa 
região. 

III. se a arquitetura e a escultura são as faces mais 
visíveis da chamada arte barroca mineira, a música 
sacra também teve grande destaque nesse período. 
Muitos músicos e compositores, ligados às 
irmandades e às ordens religiosas, chegaram a 
alcançar posição social destacada. 

IV. a descoberta e a exploração do ouro e diamantes 
não chegou a alterar a situação colonial do Brasil. O 
centro econômico da colônia continuou sendo as 
capitanias do Nordeste e a administração 
metropolitana permaneceu nas mãos do Vice-Rei. 
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Marque a alternativa que apresenta apenas 
informações corretas. 
a) III e IV 
b) II e IV 
c) I e III 
d) I e II 

 
105 - (UNIMONTES MG/2008)    

Acerca da mineração no Brasil, durante o século XVIII, 
assinale as afirmativas abaixo com C (correta) ou I 
(incorreta). 
 
(  ) Permitiu a ascensão econômica de Portugal, o que 

lhe facultou superar em riquezas a própria 
Inglaterra. 

(  ) Contribuiu para a interiorização do povoamento, 
fazendo surgir um maior número de núcleos 
urbanos nas áreas do centro e sul da América 
Portuguesa e dinamizando o mercado interno. 

(  ) Forçou a redução da utilização do trabalho escravo 
nas minas, liberando mão-de-obra para o setor de 
prestação de serviços. 

(  ) Permitiu aumentar o recolhimento de impostos aos 
cofres lusos através da ação governamental que 
emitiu legislação específica e indicou governantes 
especiais para as áreas mineratórias. 

 
Você obteve 
a) I, C, I e C. 
b) I, C, C e I. 
c) C, I, C e I. 
d) C, I, C e C. 

 
106 - (UESPI/2009)     

A produção artística barroca no Brasil colonial, 
fortemente relacionada à Igreja Católica, teve em 
Antônio Francisco Lisboa – o Aleijadinho –, uma das suas 
figuras mais proeminentes. De fato, ele foi responsável:  

 
a) pelos afrescos da igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco, em Belo Horizonte.  
b) pelas esculturas de imagens, em pedra sabão, 

representando os doze profetas, que ornamentam 
o pátio da igreja de São Jesus do Matosinhos, em 
Congonhas do Campo, MG.  

c) pelas esculturas, em madeira dourada, 
representando os doze apóstolos, na entrada da 
igreja de São Jesus do Matosinhos, em Congonhas 
do Campo – MG.  

d) pelo conjunto de aproximadamente sessenta e seis 
imagens religiosas, esculpidas em pedra-sabão e 
que se encontram espalhadas em igrejas de todo o 
Brasil.  

e) pela ornamentação, em pintura dourada, do altar 
da igreja da Ordem Terceira de São Francisco no 
Recife.  

 
107 - (UFRJ/2009)     

 
Fonte: GOULART, Maurício. Escravidão africana no 

Brasil: das origens à extinção do tráfico. 
São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1975, pp. 203-208. 

 
A partir da tabela, relacione a mudança ocorrida no 
padrão geográfico da oferta de escravos africanos com 
as transformações da economia colonial setecentista. 

 
108 - (ESCS DF/2009)    

Observe a tabela: 
 

Produção de Ouro no Brasil (1701/ 1820) 
(em toneladas) 

2.750                                   1801/1820

5.450                                   1781/1800

10.350                                  1761/1780

14.600                                  174/1760

8.850                                   1721/1740

2.720                                   1701/1720

 AnualMédia Produção                      Anos

 

(Cifras de Fredèric Mano. Histoire de  
Brèsil. Paris, PUF. 1973,p.37) 

 
A tabela acima nos permite fazer algumas análises sobre 
o processo histórico brasileiro entre os séculos XVIII e 
XIX. 
A mineração no Brasil ficou caracterizada como: 

 
a) um período de pleno desenvolvimento da Região 

das Minas que ficou evidenciado com a construção 
de estradas, de iluminação pública e a ampliação do 
Porto do Rio de Janeiro entre os anos de 1741 e 
1760; 

b) um momento de tranqüilidade no relacionamento 
entre o Estado português e a elite colonial em 
função da flexibilidade fiscal imposta pela coroa 
lusitana à área mineradora; 

c) a fase de maior desenvolvimento da região 
nordeste já que a sua elite ainda controlava a 
política e a economia colonial brasileira durante a 
sociedade mineradora; 

d) o período de total decadência da atividade cultural 
no processo colonial brasileiro em função da falta 
de investimentos do Estado português na arte 
colonial brasileira; 
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e) a fase de maior influência da Companhia de Jesus 
sobre o Brasil Colonial durante o Governo do 
Marquês de Pombal em Portugal (1750/1777). 

 
109 - (UFTM MG/2009)    

A descoberta e a exploração de ouro no Brasil 
promoveram significativas mudanças no século XVIII, 
tais como 

 
a) o surgimento de vilas e cidades no interior da 

colônia e a democratização das estruturas de poder 
político. 

b) a transferência da capital de Salvador para o Rio de 
Janeiro e a maior possibilidade de ascensão social. 

c) o incentivo ao desenvolvimento artístico e a 
substituição do trabalho escravo pela mão-de-obra 
livre nas minas.  

d) a formação de um mercado interno e o 
abrandamento do controle fiscal e administrativo 
por parte da metrópole. 

e) o fim do patriarcalismo nas relações sociais e a 
distribuição de renda com o aparecimento da classe 
média. 

 
110 - (UNIFESP SP/2009)    

As atividades das Bandeiras, durante a colonização do 
Brasil, incluíam 

 
a) impedir a escravidão negra e indígena. 
b) garantir o abastecimento do interior. 
c) perseguir escravos foragidos. 
d) catequizar os povos nativos. 
e) cultivar algodão, cana-de-açúcar e café. 

 
111 - (UFC CE/2009)    

Leia o texto abaixo e responda as perguntas a seguir. 
 

Destes atritos e malquerenças, a primeira manifestação 
pública explodiu nas terras do ouro com a chamada 
guerra dos Emboabas, uma das designações dos reinóis 
na língua geral. [...] Os paulistas afetavam profundo 
desprezo pelo emboaba, tratavam-no por vós, como se 
fora escravo, informa o cronista destes sucessos. 

ABREU, Capistrano de. Capítulos de História colonial. 6. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976, p. 148-149. 

 
a) Qual a ligação dos paulistas com a descoberta de 

ouro na colônia? 
b) Qual a motivação específica dos “atritos”, 

“malquerenças” e “desprezo” entre paulistas e 
emboabas? 

c) Em 1789, ocorreu, também na região de Minas 
Gerais, a organização de um movimento revoltoso 
contra a Coroa portuguesa. Sobre este movimento, 
responda o que se pede. 
I. Por qual nome ficou conhecido o movimento? 
II. Qual a motivação imediata do movimento? 

 
112 - (UFRR/2009)    

“Não e gente matriculada nos livros de Vossa 
Majestade, não recebem saldo, nem ajuda de pano, ou 
de munição. São umas agregações que fazemos, alguns 
de nós, entrando cada um com seus servos de armas 
que têm. (...) [para] adquirir o tapuia gentio-bravo e 
comedor de carne humana, para o reduzir para o 
conhecimento da urbana humanidade e humana 
sociedade. (...) em vão trabalha quem os quer fazer 
anjos, antes de os fazer homens (...)”.  
O relato acima é trechos de uma Carta de Domingos 
Jorge Velho datada de 15 de julho de 1694, enviada ao 
monarca português. 
(ENNES, Ernesto apud MONTELLATO, Andréa Rodrigues 

Dias. História Temática: 
 diversidade cultural e conflitos. 6ª série. São Paulo: 

Scipione, 2000, p. 98). 
 

Observe o texto acima e marque o item VERDADEIRO: 
  

a) Domingos Jorge Velho foi um dos principais 
bandeirantes do Brasil, atuou em vários estados do 
Nordeste: Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará 
e foi tido como o comandante da expedição que 
destruiu o Quilombo dos Palmares; 

b) Estas expedições dos bandeirantes tinham como 
objetivo predominante captura r os indígenas, 
procurar por pedras e metais preciosos e descobrir 
novas terras para o Rei de Portugal; 

c) Os bandeirantes paulistas tinham por objetivo 
colonizar as terras e civilizar os indígenas, dando - 
lhes uma vida digna como trabalhadores urbanos. 

d) O único objetivo dos bandeirantes era lutar com 
indígenas rebeldes e escravos fugitivos; 

e) Os bandeirantes apesar de não receberem ajuda 
financeira do Rei, precisavam enviar -lhe cartas 
como esta, solicitando permissão para executar as 
expedições. 

 
113 - (UFV MG/2009)    

Com relação à América portuguesa, é CORRETO afirmar 
que foi decisivo(a) para o processo de interiorização da 
colônia: 
 
a) o apresamento e a busca de minerais preciosos 

através das bandeiras. 
b) a transferência da capital de Salvador para o Rio de 

Janeiro. 
c) a resistência dos colonos ao domínio holandês em 

Pernambuco. 
d) o incentivo à cultura de cana-de-açúcar no interior 

do Nordeste. 
 
114 - (UFMT/2008)    

Sejam quais forem as causas da preferência ou da 
facilidade com que o europeu se transformava em ‘pai 
de mamelucos bárbaros’, explique-se isso sexualmente 
ou socialmente, o caso é que a mestiçagem se fez em 
larga escala. 
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(RICARDO, C. A marcha para o Oeste. 4a ed., vol. 1. Rio de 
Janeiro/São Paulo: Livraria 

José Olympio Editora/Editora da Universidade de São Paulo, 
1970, p.79.) 

 
O texto acima revela uma das formas pela qual os índios 
foram incorporados à América Portuguesa. 
Considerando a importância das Bandeiras nesse 
contexto, analise atentamente as afirmativas. 
I. A ação das Bandeiras foi fundamental para a 

preservação da cultura indígena no Brasil. 
II. Norteados pelos princípios cristãos, muitos 

casamentos foram celebrados entre índios e 
europeus. 

III. A violência sexual contra mulheres índias foi um dos 
desdobramentos das expedições bandeirantes. 

IV. As Bandeiras foram responsáveis pela incorporação 
dos índios ao mundo dos brancos como mão-de-
obra. 

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

 
115 - (UEPB/2009)    

“[...] Do seu calmo esconderijo, 
o ouro vem, dócil e ingênuo; 
torna-se pó, folha, barra, 
prestígio, poder, engenho... 
É tão claro! – e turva tudo 
honra, amor e pensamento.[...] “ 

(Cit. Myriam Mota e patrícia Braick, História das Cavernas 
ao Terceiro Milênio, 2002, p. 223) 

 
Uma população composta por mercadores, fixos ou 
ambulantes, artífices, alfaiates, ourives, entre outros 
segmentos sociais, favoreceu para que se desenvolvesse 
nas vilas mineiras 

 
a) a música popular brasileira e a valorização do 

samba com o símbolo da nacionalidade. 
b) um barroco exclusivamente português sem 

desenvolvimento de um estilo próprio da região 
aurífera. 

c) uma vida rural, marcada pela presença do 
patriarcalismo e de um pobre desenvolvimento 
cultural. 

d) uma forte repressão do governo à prática de saraus 
e apresentações de peças musicais eruditas. 

e) o barroco mineiro com marcas nas Igrejas, como a 
de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que tem 
projeto e esculturas de Aleijadinho e pintura de 
Manuel da Costa Ataíde. 

 
116 - (UFLA MG/2009)    

Na historiografia política e econômica brasileira, o 
século XVIII é de extrema importância. Sobre o período 
em questão, é CORRETO afirmar: 

 
a) A exploração do ouro gerou outras atividades 

econômicas e intensificou o processo de 
urbanização. 

b) Nesse período, a primeira Constituição Republicana 
do Brasil era promulgada com inspiração no 
liberalismo de influência norte‐americana. 

c) D. Pedro I, ao declarar a sua permanência no Brasil, 
possibilitou ao grupo dos brasileiros sonhar com 
uma independência política em relação a Portugal. 

d) O governo de Nassau, em Pernambuco, possibilitou 
a modernização do Recife e a implantação de uma 
economia que favoreceu o desenvolvimento dos 
comerciantes (mascates). 

 
117 - (UNIFOR CE/2009)    

Reflita sobre o texto. 
 

Na versão dos estudiosos das bandeiras, o bandeirante, 
que em suas ações é homem de seu tempo, na 
perspectiva histórica realmente rompe com o curso dos 
eventos, ele altera as disposições de Portugal, Espanha 
e da Santa Sé sobre a distribuição geográfica do Novo 
Mundo, modifica os desígnios da expansão espanhola e 
jesuítica, faz descobertas que redirecionam o curso da 
história (...). 
(Carlos Davidoff. Bandeirantismo: verso e reverso. São 

Paulo: Brasiliense, 1982. p. 88-9) 
 

De acordo com o autor do texto, o movimento 
bandeirante: 

 
a) direcionou o interesse metropolitano para o 

interior do território espanhol a fim de explorar os 
recursos naturais dessa região. 

b) possibilitou o abastecimento de escravos 
ameríndios nas regiões da colônia espanhola, 
durante a dominação francesa no Brasil. 

c) expandiu as fronteiras geográficas do território 
português no continente americano, ao avançar 
além de seus limites oficiais. 

d) fundou núcleos populacionais para servir de 
escoadouro dos produtos oriundos das capitanias 
do sul, em um projeto da metrópole portuguesa. 

e) manteve a integridade do território português no 
continente americano ao assegurar a atividade 
produtora açucareira, durante o domínio holandês. 

 
118 - (FGV/2010)    

É constante que o tabaco do Brasil é tão necessário para 
o resgate de negros quanto os mesmos negros são 
precisos para a conservação da América portuguesa. 
Nas mesmas circunstâncias se acham outras nações que 
têm colônias; nenhuma delas se pode sustentar sem 
escravos e todas precisam do nosso tabaco para o 
comércio de resgate ... 
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(Instrução dada ao Marquês de Valença por Martinho 
de Melo e Castro em 

10 de setembro de 1779 apud Mafalda P. Zemella, O 
abastecimento da 

capitania das Minas Gerais no século XVIII. Adaptado.) 
 

A partir do documento, é correto afirmar que 
 

a) o caráter de extrema especialização da exploração 
dos metais preciosos trouxe uma série de descuidos 
com as outras atividades econômicas, como o 
tabaco e o açúcar, desorganizando toda a economia 
colonial. 

b) a especificidade da exploração de ouro no interior 
da colônia brasileira exigiu uma mão de obra 
também específica: trabalhadores em condição 
intermediária entre o trabalho compulsório e o 
trabalho livre. 

c) com a exploração aurífera em Minas Gerais, a 
necessidade de mão de obra compulsória fez com 
que aumentasse a produção de tabaco, pois essa 
mercadoria servia como moeda de troca para 
escravos na África. 

d) com a presença holandesa no nordeste do Brasil e 
a proibição metropolitana em relação ao comércio 
interno, inúmeros prejuízos atingiram a economia 
colonial, em especial a produção de tabaco de 
Pernambuco. 

e) devido ao extremo cuidado com a mineração, o 
Conselho Ultramarino proibiu a produção de tabaco 
fora da Bahia e exigiu que a chegada de escravos da 
África fosse feita apenas pelo porto do Rio de 
Janeiro. 

 
119 - (FUVEST SP/2010)    

“E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das 
minas passa em pó e em moeda para os reinos 
estranhos e a menor quantidade é a que fica em 
Portugal e nas cidades do Brasil...” 

João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas 
drogas e minas, 1711. 

 
Esta frase indica que as riquezas minerais da colônia 

 
a) produziram ruptura nas relações entre Brasil e 

Portugal. 
b) foram utilizadas, em grande parte, para o 

cumprimento do Tratado de Methuen entre 
Portugal e Inglaterra. 

c) prestaram-se, exclusivamente, aos interesses 
mercantilistas da França, da Inglaterra e da 
Alemanha. 

d) foram desviadas, majoritariamente, para a Europa 
por meio do contrabando na região do rio da Prata. 

e) possibilitaram os acordos com a Holanda que 
asseguraram a importação de escravos africanos. 

 
120 - (UEM PR/2010)    

No final do século XVII, os bandeirantes paulistas 
descobriram ouro em uma região que hoje faz parte do 
Estado de Minas Gerais, dando início às atividades 
mineradoras naquela região. A esse respeito, assinale 
a(s) alternativa(s) correta(s). 

 
01. A Guerra dos Mascates foi um movimento que 

surgiu nas primeiras comunidades mineiras contra 
os altos preços praticados pelos comerciantes, que 
eram conhecidos como “mascates”. 

02. A descoberta de ouro atraiu para a região um vasto 
contingente populacional oriundo de Portugal e de 
outras regiões da Colônia, provocando um grande 
aumento da população brasileira no século XVIII. 

04. Os primeiros anos da exploração aurífera foram 
marcados pela escassez e altos preços dos artigos 
de primeira necessidade, provocando dificuldades 
para a subsistência da população da região das 
minas. 

08. Passados os primeiros anos e até meados do século 
XVIII, a economia mineira mostrou uma grande 
vitalidade, tornando-se um ativo mercado de 
gêneros alimentícios, utensílios, vestuário, 
ferramentas, armas, mobiliário, animais de carga, 
entre outros. 

16. Em Minas Gerais, na segunda metade do século 
XVIII, ocorreu a Inconfidência Mineira, que 
propunha o fim da escravidão e o aumento dos 
impostos sobre o ouro. 

 
121 - (UEMG/2010)    

Leia atentamente o trecho selecionado, a seguir: 
 
“... decadência em que se [achava] o povo das Minas, 
vexação em que se [via] causada da multidão de negros 
fugidos e aquilombados que [havia] em todas elas, de 
que [resultavam] os extraordinários casos que 
continuamente [estavam] sucedendo nos cruéis 
assassínios e roubos violentos que a cada instante 
[estavam] fazendo...”  
Representação da Câmara de Vila Rica ao Rei de 
Portugal de 31 de agosto de 1743. Arquivo Público 
Mineiro. Seção Colonial. Códice CMOP 49 fl.81. Citada 
no livro Vassalos Rebeldes, de Carla M.J.Anastasia, Belo 
Horizonte: C/Arte, 1998. p.130 

  
O aumento da violência nos sertões mineiros, durante o 
século XVIII, a que se refere o fragmento acima, é 
considerado resultado histórico 

 
a) da substituição do trabalho escravo em Minas 

Gerais pelo trabalho imigrante italiano, após a 
proibição do tráfico negreiro. 

b) do declínio da comercialização da cana-de-açúcar 
no território mineiro, em virtude da concorrência 
do produto oriundo das Antilhas Holandesas. 

c) das crises de fome e abastecimento provocadas 
pela corrida do ouro ao território mineiro, 
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constantes fugas de escravos e o aumento da 
cobrança de impostos sobre os alimentos. 

d) dos abusos cometidos pelos jagunços contratados 
pelos senhores de engenhos, para matar os negros 
reconhecidos como assassinos profissionais. 

 
122 - (UNICAMP SP/2010)    

Os ventos e as marés constituíam um entrave 
considerável ao tráfico de escravos índios pela costa do 
Atlântico Sul. Nos anos 1620, houve transporte de 
cativos “tapuias” do Maranhão para Pernambuco, mas 
parte do percurso foi feita por terra, até atingir portos 
mais acessíveis no litoral do Ceará. Ao contrário, nas 
travessias entre Brasil e Angola, zarpava-se com 
facilidade de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro 
até Luanda ou a Costa da Mina. 

(Adaptado de Luiz Felipe de Alencastro, O trato dos 
viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul 

(séculos XVI e XVII). São Paulo: Companhia das 
Letras, 2000, p. 61-63.) 

 
a) A partir do texto e de seus conhecimentos, explique 

de que maneiras o sistema de exploração colonial 
da América portuguesa foi influenciado pelas 
condições geográficas. 

b) Relacione essas condições geográficas às atividades 
dos bandeirantes. 

 
123 - (PUC RS/2010)    

Considere as afirmativas abaixo, sobre a economia e a 
sociedade do período colonial brasileiro (séculos XVI, 
XVII e XVIII). 

 
I. O declínio da produção de cana-de-açúcar 

coincide, na economia, com a exploração do ouro, 
nas Minas Gerais, em Goiás e em Mato Grosso. 

II. A capital do país, antes Salvador, passa a ser o Rio 
de Janeiro, deslocando o poder político para a 
região sudeste, que crescia economicamente. 

III. A sociedade colonial era pouco estratificada, não 
havendo distinção entre integrantes da população 
local e entre esses e os portugueses. 

IV. O quinto era um tributo que correspondia a 20% 
de toda riqueza obtida na exploração do ouro, 
recolhido para a Coroa Portuguesa nas casas de 
fundição. 

 
São corretas apenas as afirmativas 

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

 
124 - (PUC SP/2010)    

“Quando a capitania das Minas Gerais conhecia o seu 
apogeu, milhares de homens viviam na miséria, 
passavam fome, vagavam sem destino pelos arraiais, 

tristes frutos deteriorados de um sistema econômico 
doente e de uma estrutura de poder violenta. Da 
riqueza extraída das Minas, quase tudo ia para a 
Metrópole, onde se consumia em gastos suntuários, 
em construções monumentais (...), no pagamento das 
importações de que Portugal necessitava.” 
Laura de Mello e Souza. Opulência e miséria nas Minas 

Gerais. 
São Paulo: Brasiliense, 1997, p. 75–76 

 
O texto acima mostra várias faces da exploração do 
ouro nas Minas Gerais durante o período colonial. A 
partir dele e de seus conhecimentos sobre o período, 
indique a alternativa correta. 

 
a) Poucos se beneficiaram da riqueza oferecida pelos 

minérios e nenhum brasileiro enriqueceu com a 
extração de ouro ou de diamantes porque apenas 
os portugueses podiam realizá-la. 

b) A mão-de-obra escrava predominava nas Minas 
Gerais porque a Igreja Católica impedia que os 
índios trabalhassem e nenhum homem livre se 
dispunha a enfrentar as dificuldades da região. 

c) O sonho do enriquecimento fácil e rápido atraiu 
milhares de pessoas para a região e todos podiam 
explorar livremente, pois a metrópole não 
estabelecia qualquer limite ou restrição à atuação 
dos mineradores. 

d) A imensa riqueza extraída era compartilhada de 
forma desigual, dada a forte dependência da 
Metrópole, o alto custo dos alimentos na região e 
o grande volume de impostos. 

e) Quase todos os escravos que trabalharam nas 
Minas Gerais obtiveram alforria, por meio do furto 
de parte do minério encontrado ou porque os 
proprietários libertavam aqueles que descobriam 
ouro. 

 
125 - (UFT TO/2010)    

O ouro continuava sendo explorado em larga escala, 
mas muitas pessoas produziam alimentos e criavam 
animais para o consumo próprio e para comercializar, o 
que intensificou a diversificação das atividades 
econômicas. Com isso, parte do que era importado 
começou a ser produzido nas Minas, como, por 
exemplo, tecidos mais grosseiros, móveis, 
instrumentos de ferro para uso na agricultura, 
mineração e construção (enxadas, foices, facas, 
almocrafes, pregos, dobradiças), melaço, aguardente, 
sabão, farinha de mandioca, queijos, doces, pães. 
Muitos comerciantes conseguiram fazer fortuna com o 
trabalho de abastecer a população, que aumentava 
muito rapidamente. O interior da Colônia tornava-se 
um cenário bastante efervescente, local de muitas 
oportunidades para a realização de bons negócios. 
PAIVA, Eduardo França. O ouro e as transformações na 

sociedade colonial.  
São Paulo: Atual, 1998, pp. 13-15.  
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Com base no texto, considere as afirmações abaixo:  
 

I. Em Minas Gerais, no Período Colonial, havia a 
produção de alimentos e a criação de animais, 
mas isso não significava a diversificação das 
atividades econômicas.  

II. Ao lado da exploração do ouro, o comércio e a 
produção de alimentos para consumo próprio, 
tornavam a economia nas Minas bastante 
diversificada.  

III. A produção de tecidos mais grosseiros, móveis e 
instrumentos para uso na agricultura 
inviabilizaram a exploração do ouro.  

IV. A efervescência econômica destacada pelo autor 
se refere não somente à mineração, mas também 
à possibilidade comercial relacionada à produção 
e circulação de produtos na própria Colônia.  

V. A produção de facas, enxadas, pregos, dobradiças, 
entre outros, atraía os negociantes da Colônia, 
pois qualquer atividade econômica que 
abastecesse as populações que se formavam nas 
regiões mineradoras apresentava se como grande 
oportunidade comercial.  

 
Assinale a alternativa contendo apenas as afirmações 
CORRETAS em relação ao texto de Eduardo França 
Paiva.  

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

 
126 - (UFU MG/2010)    

Os historiadores são quase unânimes em reconhecer 
que a atividade mineradora do século XVIII resultou 
numa forma específica de colonização que a 
diferenciava do resto do Brasil. 

(FARIA, Sheila de Castro. Dicionário do Brasil Colonial.  
Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p. 397). 

Considere o contexto histórico da América portuguesa, 
no que se refere à sociedade e à economia colonial do 
século XVIII, e diferencie esta forma de colonização 
daquela realizada no Nordeste açucareiro, dos séculos 
XVI e XVII. 

 
127 - (UNESP SP/2010)    

A pecuária, ao longo de praticamente todo período 
colonial brasileiro, foi uma atividade econômica sempre 
secundária, mas sempre em expansão, ao contrário do 
que ocorreu com a agricultura canavieira e com a 
mineração aurífera. Explique, com relação à pecuária, o 
porquê destas características. 

 
128 - (UEPB/2011)    

“Uma das patranhas da nossa história, tal como se 
conta nas escolas, é a da pretendida riqueza e até 
opulência das minas Gerais na época da abundância do 

ouro. Em boa e pura verdade nunca houve a tão 
propalada riqueza a não ser na fantasia amplificadora 
de escritores inclinados às hipérboles românticas.” 
(Laura de Melo in Freitas Neto e Célio Ricardo. História 
Geral e do Brasil. SP. HARBRA. 2006. p. 318) 

 
Sobre a sociedade mineira do século XVIII é correto 
afirmar: 

 
a) a maioria da população era formada por homens 

livres pobres que sobreviviam como faiscadores, 
pequenos roceiros, biscateiros e garimpeiros. 

b) eram privilegiados os elementos que tivessem o 
maior número de escravos. 

c) a concentração fundiária era pequena, apesar da 
maioria da população ser elite agrária. 

d) grande era o número de empreendedores com 
alto poder aquisitivo e forte descentralização de 
poder; ausência de advogados, artesãos e 
intelectuais. 

e) devido ao grande número de alforrias não havia 
escravos de ganho. 

 
129 - (FUVEST SP/2011)    

Observe a seguinte foto. 
 

 
Fonte: Imagens das estátuas de Antônio Raposo 

Tavares [esq.] e Fernão Dias Pais  
[dir.], existentes no salão de entrada do Museu 

Paulista, São Paulo. 
 

Essas duas estátuas representam bandeirantes 
paulistas do século XVII e trazem conteúdos de uma 
mitologia criada em torno desses personagens 
históricos. 

 
a) Caracterize a mitologia construída em torno dos 

bandeirantes paulistas. 
b) Indique dois aspectos da atuação dos 

bandeirantes que, em geral, são omitidos por essa 
mitologia. 

 
130 - (FMABC SP/2011)    

“Eram homens ousados e intrépidos esses 
aventureiros, que se embrenhavam pelos sertões de 
Minas em busca do ouro; de vontade firme, pertinaz, 
inabalável. Cegos pela ambição, arrostavam os maiores 
perigos; não temiam o tempo, as estações, a chuva, a 
seca, o frio, o calor, os animais ferozes, répteis que 
davam a morte instantânea. (...) Muitas vezes viajavam 
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por esses desertos, descuidados e imprevidentes como 
se nada devessem recear. (...) Se não tinham o que 
comer, roíam as raízes das árvores; serviam-lhes de 
alimentos os lagartos, as cobras, os sapos, que 
encontravam pelo caminho, quando não podiam obter 
outra alimentação pela caça ou pela pesca; se não 
tinham o que beber, sugavam o sangue dos animais que 
matavam, mascavam folhas silvestres, frutas acres do 
campo. (...) Muitas serras, muitos rios, muitos lugares 
que conhecemos com os nomes indígenas, foram 
batizados por eles. Tais eram, em geral, os primeiros 
descobridores das ricas minas do Brasil.” 

Joaquim Felício dos Santos. Memórias do Distrito 
Diamantinho (1868). citado por Cândida Vilares 

Gancho e  
Vera Vilhena de Toledo. Inconfidência Mineira. São 

Paulo:  
Ática, 1991, p. 8-9 

 
O fragmento acima, escrito na segunda metade do 
século XIX, caracteriza os descobridores de ouro no 
Brasil colonial, narrando aspectos de sua ação de um 
século e meio antes. A preocupação do texto é destacar 

 
a) a certeza de sucesso e o desprendimento dos 

primeiros descobridores, interessados sobretudo 
em ampliar os domínios territoriais da colônia. 

b) o amplo apoio da metrópole à busca de ouro na 
colônia e o direito português de se beneficiar com 
as riquezas descobertas. 

c) a coragem dos descobridores, apresentados como 
desbravadores audazes e fascinados pelas 
riquezas que podiam encontrar. 

d) o papel dos portugueses como principais 
responsáveis pela busca de metais nobres no 
interior brasileiro durante o período colonial. 

e) a aliança entre os descobridores do ouro e os 
povos indígenas, que os apoiaram durante a 
empreitada e também se beneficiaram das 
riquezas. 

 
131 - (ESPM/2011)    

Antonio Raposo Tavares faz parte do rol dos 
grandes bandeirantes e, pela visão dos colonos, foi um 
verdadeiro herói, responsável pelo alargamento das 
fronteiras, pelo controle e domínio das matas, por 
comandar lutas contra os espanhóis, por participar da 
campanha contra os holandeses. 

 
 Sob o ponto de vista indígena, dos jesuítas e de 
centenas de milhares de famílias, certamente está na 
galeria dos assassinos e dos grandes invasores, capaz 
de matar, saquear vilas, incendiar igrejas, separar 
pessoas queridas, que por ele eram tratadas como 
mercadorias, sendo aprisionadas e maltratadas. Afinal, 
sua atividade era exclusivamente de apresamento de 
índios para negociar como escravos. 

 

 Raposo Tavares viu nesse empreendimento a 
chance de sobreviver e de enriquecer diante das 
circunstâncias impostas pela colônia. Ele aproveitou a 
presença holandesa no nordeste, que controlava o 
tráfico negreiro, para vender a mão de obra indígena 
aos engenhos dos colonos portugueses da região. 

(Fábio Pestana Ramos e Marcus Vinícius de Morais.  
Eles formaram o Brasil) 

 
A partir da leitura do texto é correto assinalar: 

 
a) o texto apresenta uma visão unidimensional da 

figura do bandeirante Raposo Tavares, revelando 
sua heroica contribuição para a formação das 
fronteiras brasileiras; 

b) o texto fornece uma visão fundamentalmente 
crítica da ação do bandeirante Raposo Tavares, 
não apontando qualquer enfoque elogioso de sua 
atuação; 

c) o texto apresenta uma abordagem multifacetada 
da figura do bandeirante Raposo Tavares, 
revelando-o sob diferentes olhares; 

d) Raposo Tavares foi um caso único entre os 
bandeirantes, pois não houve qualquer outro 
desbravador daquele tempo que tenha se 
dedicado ao apresamento de indígenas; 

e) O texto refuta qualquer relação entre a presença 
holandesa no nordeste e a atividade de 
apresamento de indígenas e sua utilização em 
engenhos de cana-de-açúcar. 

 
132 - (UECE/2011)    

As descobertas do ouro em Minas Gerais, Mato Grosso 
e Goiás foram importantes para o processo de 
interiorização do território brasileiro e estabeleceram 
um modo de vida e trabalho diferente do já existente 
na colônia. Acerca do regime de trabalho nas minas de 
ouro, considere as seguintes afirmações:  

 
I. A atividade mineradora era muito semelhante 

àquela observada nos engenhos de açúcar, onde a 
mão de obra era exclusivamente escrava, sem 
nenhuma especialização.  

II. A atividade extrativa, apesar do controle e 
fiscalização exercidos sobre a escravaria, 
possibilitava alguns furtos.  

 
Sobre as afirmações é correto afirmar-se que  

 
a) ambas são verdadeiras.  
b) ambas são falsas.  
c) I é verdadeira e II é falsa.  
d) I é falsa e II é verdadeira.  

 
133 - (UEM PR/2011)    

O texto seguinte trata da questão do abastecimento da 
região das minas de ouro da América Portuguesa, no 
século XVIII. Leia-o e assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s). “Sendo a terra que dá ouro esterilíssima de 
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tudo o que se há mister para a vida humana, e não 
menos estéril a maior parte dos caminhos das minas, 
não se pode crer o que padeceram ao princípio os 
mineiros por falta de mantimentos, achando-se não 
poucos mortos com uma espiga de milho na mão, sem 
ter outro sustento.” (ANTONIL. Cultura e Opulência do 
Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia-Edusp, 1982, p. 169-171. 
In: TEIXEIRA, Francisco M.P.. Brasil, história e 
sociedade. São Paulo: Ática, 2000, p.93). 

 
01. A situação de fome descrita por Antonil persistiu 

e predominou por todo o século XVIII, em razão 
do grande crescimento demográfico da região 
mineradora. 

02. Após os anos iniciais, o crescimento das atividades 
que gravitavam em torno da mineração constituiu 
na região um próspero mercado de consumo, em 
grande parte abastecido por tropas de mulas. 

04. A atividade mineradora, com o crescimento 
populacional das Minas Gerais, promoveu o 
desenvolvimento, no Brasil, de atividades 
econômicas que se voltavam prioritariamente 
para o mercado interno. 

08. Em razão das características próprias da 
mineração e das dificuldades de abastecimento, o 
número de escravos utilizados como mão de obra 
diminuiu consideravelmente na primeira metade 
do século XVIII. 

16. Para impedir a expansão da produção de tecidos 
e da metalurgia, que cresceu acompanhando o 
desenvolvimento da mineração mineira, na 
primeira metade do século XVIII, a rainha de 
Portugal, D. Maria I, determinou, em 1723, o 
fechamento das manufaturas existentes em todo 
o território brasileiro. 

 
134 - (UNESP SP/2011)    

Entre as características da sociedade da região das 
Minas Gerais no período da extração de ouro, no século 
XVIII, podemos citar: 

 
a) maior mobilidade social que no restante da 

colônia. 
b) pequeno desenvolvimento artístico e ausência de 

estímulo à produção cultural. 
c) predomínio do meio rural sobre o urbano, como 

no restante da colônia. 
d) comércio interno restrito e ausência de setores 

sociais intermediários. 
e) menor presença de irmandades religiosas que no 

restante da colônia. 
 
135 - (UNIFICADO RJ/2010)    

Analise os dados relativos ao século XVIII apresentados 
no quadro abaixo. 

 

réis mil 120réis mil 2corte de boi 1

réis 1.200réis 120açúcar de libra 1

réis mil 120réis mil 10cavalo 1

Minas nasValor Paulo São emValor sMercadoria

Minas nas cobrados preços altos Os

 

FREIRE, Américo e outros. História em curso – O Brasil 
e suas 

relações com o mundo ocidental. 
Rio de Janeiro: FGV, 2008, p. 91. 

 
A justificativa das cifras apresentadas é que 

 
a) os preços das mercadorias em São Paulo 

tornaram-se os menores do Brasil com a 
urbanização e o povoamento das regiões 
mineradoras, já que os trabalhadores e, 
consequentemente, os consumidores migraram 
para o interior da colônia. 

b) os preços tornaram-se elevados na região das 
Minas, devido à necessidade de abastecimento da 
população em crescimento, à dificuldade de 
acesso à região e à pequena disponibilidade de 
mão de obra, empregada preferencialmente na 
mineração. 

c) os preços tornaram-se exorbitantes na área da 
mineração porque não havia disponibilidade de 
mão de obra na região mineira, já que a 
escravidão era proibida e todo e qualquer 
trabalho deveria ser assalariado ou contratado. 

d) os preços elevados dos alimentos e do transporte 
na região das Minas serviu como atrativo para a 
manutenção da população que retornava para a 
área açucareira de Pernambuco e constituiu uma 
tentativa de manter Minas Gerais como polo 
econômico da colônia. 

e) o alto valor das mercadorias, com a decadência da 
mineração, foi mantido pela Corte Portuguesa, 
atendendo aos comerciantes mineiros, como 
forma de garantir seu poder político e frear o 
deslocamento da população para São Paulo, onde 
já corriam boatos sobre a emancipação. 

 
136 - (UNIFOR CE/2011)    

Sobre a economia e a sociedade no Brasil Colonial, 
considere as afirmações e assinale a afirmação 
INCORRETA. 

 
a) A economia açucareira na região Nordeste 

sustentava-se sob três pilares: i) a grande lavoura, 
ii) na mão-de-obra escrava, e iii) demanda do 
mercado externo. 

b) A aliança com os holandeses foi extremamente 
importante para viabilizar a implantação da 
indústria açucareira no Brasil, tanto pela 
experiência comercial, quanto pelo 
financiamento. 

c) As atividades mineradoras proporcionaram 
significativas transformações na economia e na 
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sociedade colonial brasileira. A organização social, 
até então fundada na vida rural, adquiriu caráter 
urbano. O eixo econômico, localizado nos grandes 
centros produtores de açúcar do Nordeste, 
passou a ser o Centro-Sul do País. A própria capital 
– Salvador -, foi transferida para o Rio de Janeiro 
em 1763. 

d) Contrastando com a região açucareira do 
Nordeste, que utilizava mão-de-obra escrava, em 
Minas Gerais o trabalho de exploração de ouro e 
diamantes era realizado por homens livres e 
escravos alforriados. 

e) Durante a ocupação de Pernambuco no período 
1630-1640, os holandeses adquiriram o 
conhecimento de aspectos técnicos e 
organizacionais da indústria açucareira. Foi esse 
conhecimento que possibilitou a formação de 
uma indústria concorrente na região do Caribe e 
culminou com o fim do monopólio brasileiro no 
mercado de açúcar. 

 
137 - (UNICAMP SP/2012)    

Durante o século XVIII, a capitania de São Paulo sofreu 
grandes transformações territoriais e administrativas. 
Em 1709, nasceu a capitania de São Paulo e das Minas 
do ouro, abrangendo imenso território correspondente 
à quase totalidade das atuais regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste, à exceção da então capitania do Rio de 
Janeiro e do Espírito Santo. Até 1748, sucessivos 
desmembramentos formaram as regiões de Minas, 
Santa Catarina, Rio Grande de São Pedro, Goiás e Mato 
Grosso. O novo capitão-general, mais conhecido como 
Morgado de Mateus, foi diretamente instruído pelo 
futuro Marquês de Pombal a ocupar-se da fronteira 
oeste ameaçada pelos espanhóis e a fomentar a 
produção de gêneros de exportação.  

(Adaptado de Ana Paula Medicci, "São  
Paulo nos projetos de império", em Wilma Peres Costa e 

Cecília  
Helena de Oliveira, De um império a outro: formação do 

Brasil,  
séculos XVIII e XIX. São Paulo: Hucitec/Fapesp, 2007, p. 

243.)  
 

a) Cite duas atividades econômicas que sustentavam 
a capitania de São Paulo no século XVIII.  

b) Considerando a política territorial na América 
Portuguesa nos séculos XVI e XVII, comente as 
mudanças significativas do século XVIII nesse 
aspecto. 

 
138 - (UFG GO/2012)    

No século XVIII, um dos instrumentos utilizados para a 
extração de ouro em Goiás foi a bateia: um prato na 
forma de cone, com o qual os mineradores executavam 
um movimento circular, separando o solo proveniente 
do leito dos rios e o ouro. A utilização desse 
instrumento na atividade mineradora 

 

a) demonstrava o interesse pelo desenvolvimento 
técnico da mineração, com inserção de 
mecanismos de retardamento do processo de 
decantação. 

b) demandava mão de obra especializada, capaz de 
estabelecer critérios de contraste entre 
translucidez aurífera e opacidade da bateia. 

c) isentava a obrigatoriedade régia da fundição do 
ouro,ao facilitar a extração do minério, quando 
exposto ao sol, por meio da refração. 

d) dispensava a utilização de outros instrumentos de 
trabalho, tendo em vista a eficiência do processo 
de decantação aplicado ao sistema de extração. 

e) tornava o trabalho nas minas desgastante, pois 
havia a exigência constante em produzir um 
processo de centrifugação na bateia. 

 
139 - (UNIRG TO/2012)    

Dentre as consequências das descobertas de ouro e 
diamante no Brasil colônia, é INCORRETO afirmar:  

 
a) Ocorreu o desenvolvimento de um novo eixo 

econômico na Colônia, deslocando as atividades 
principais da costa litorânea nordestina para o 
centro-sul, o que determinou a transferência da 
capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763.  

b) Ocorreu um fortalecimento da ocupação e o 
povoamento da população na área rural, 
principalmente nas capitanias de Minas Gerais, 
Goiás e Mato Grosso.  

c) Ocorreu a abertura de estradas e caminhos 
ligando a região das minas ao porto do Rio de 
Janeiro o que propiciou a intensificação do 
comércio, visando, sobretudo, ao abastecimento 
da região mineradora.  

d) O mercado consumidor se ampliou e se aqueceu, 
em decorrência do crescimento populacional da 
riqueza obtida com o ouro.  

 
140 - (ESPCEX/2011)    

Diferentemente de outras atividades econômicas do 
Brasil-Colônia, a mineração foi submetida a um 
rigoroso controle por parte da metrópole. Neste 
contexto: 

 
a) os Códigos Mineiros de 1603 e 1618 já impediam 

a livre exploração das minas, impondo uma série 
de condições e restrições. 

b) as Intendências das Minas criadas pelo Regimento 
de 1702 impuseram um controle absoluto sobre 
toda a produção mineradora, embora ainda 
estivessem subordinadas a outras autoridades 
coloniais. 

c) a cobrança do quinto foi facilitada com a criação 
das Casas de Fundição, no final do século XVII, 
onde o ouro era fundido em barras timbradas com 
o selo real, embora a circulação do ouro em pó 
ainda fosse permitida. 
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d) foram instalados postos fiscais em pontos 
estratégicos das estradas, com o objetivo de 
fiscalizar se o pagamento do quinto havia sido 
realizado; cobrar impostos sobre a passagem de 
animais e pessoas e sobre a entrada de todas as 
mercadorias transportadas para as Minas. 

e) a capitação foi um imposto que exigia do 
minerador o pagamento de uma taxa sobre cada 
um de seus escravos, do qual ficavam isentos os 
faiscadores que não possuíam escravos. 

 
141 - (UERJ/2012)    

 
 

A Estrada Real, nos dias de hoje, é a reunião dos vários 
caminhos construídos no Brasil-Colônia, 
principalmente nos séculos XVII e XVIII, para o 
transporte das riquezas do interior para o litoral do 
Rio de Janeiro, de onde seguiam para a metrópole 
portuguesa. São 1.512 km que permitem mergulhar na 
história brasileira. A circulação de pessoas, 
mercadorias e riquezas era obrigatoriamente feita por 
aqueles caminhos, constituindo crime de lesa-
majestade a abertura de outros não autorizados pela 
administração metropolitana. 

Adaptado de http://360graus.terra.com.br 
 

A expansão da colonização na América portuguesa, 
nos séculos XVII e XVIII, ocasionou o surgimento de 
novas atividades econômicas, de núcleos de 
povoamento e de caminhos e estradas, como os que 
compuseram a Estrada Real. 

 
Cite a principal atividade econômica que condicionou 
o surgimento dos caminhos da Estrada Real e 
identifique dois interesses da Coroa portuguesa em 
controlar esses caminhos, no decorrer do século XVIII. 

 
142 - (Fameca SP/2013)    

Em 1710, por exemplo, apenas cinco pessoas foram 
responsáveis por 47,65% de todo ouro produzido na 
Intendência do Rio das Mortes. Um século depois, 
quando o volume já minguava, a desigualdade ainda 
era regra: os cinco maiores produtores conseguiram 

quase 82 quilos de ouro – uma média de 16 quilos para 
cada um –, enquanto os 568 menores ficaram com 
menos de 184 quilos – média de 347 gramas para cada 
um [...]. 

Embora importante para a economia colonial, era 
pequena a quantidade de pessoas envolvidas na 
mineração. A maior parte da população da capitania 
morava nos campos e vivia dos trabalhos agrícolas e 
pastoris. 

(Angelo Carrara. Revista de História da Biblioteca Nacional, 
novembro de 2008.) 

 
De acordo com os dados apresentados pelo autor, é 
correto afirmar que a mineração 

 
a) estabeleceu uma sociedade democrática. 
b) criou um eficiente sistema tributário. 
c) desenvolveu uma sociedade urbana. 
d) possibilitou o enriquecimento da maioria. 
e) resultou em grande concentração de renda. 

 
143 - (UEG GO/2013)    

O caso de uma Rosa Gomes, escrava do alferes José 
Gomes de Barros. Muita conhecida no tempo [...], a 
escrava diligente havia juntado pecúlio para comprar 
quatro escravos a crédito, incluindo uma mãe e filho. 
No entanto o alferes, seu senhor, não ajustava preço 
para a Rosa comprar a própria liberdade, lançando 
valores fantásticos, irreais. Luís da Cunha, em ordem 
pública, interveio na pendenga, forçando José Gomes 
de Barros a contratar com justeza a alforria da escrava, 
apontando-lhe vilmente incorrer em ludibrio de sua 
honra e do caráter de alferes da companhia de nobreza 
por agir erradamente com a serva.  

BERTRAN, Paulo (Org.). Notícia geral da Capitania de Goiás.  
Goiânia: UCG/UFG, 1996. p. 23-24.  

 
O fato citado aconteceu em Vila Boa de Goiás, em 1783, 
durante a administração do governador Luís da Cunha 
Menezes. Ele demonstra que, na sociedade goiana do 
século XVIII, havia  
 
a) uma concepção de escravidão que permitia ao 

escravo negro uma considerável margem de ação 
econômica.  

b) uma concepção de escravidão que se legitimava 
não apenas na coerção física, mas também no 
direito consuetudinário.  

c) um modelo de administração pública na qual o 
governador das capitanias era uma figura 
meramente decorativa.  

d) um modelo de escravidão marcado pela 
concepção de que o escravo era juridicamente 
similar a um animal de carga.  

 
144 - (UEM PR/2013)    

Ao longo do século XVIII, a mineração foi adquirindo 
grande importância, tornando-se, em meados daquele 
século, uma das principais atividades econômicas da 



 

 
36 

www.historiaemfoco.com.br 

Economia Aurífera 

36 

América Portuguesa. Assinale a(s) alternativa(s) 
correta(s) que se relacionam a essa atividade. 

 
01. A mineração provocou uma forte imigração, a 

ponto de as autoridades régias a restringirem do 
Reino ao Brasil. 

02. A sociedade mineradora foi predominantemente 
urbana e apresentava uma maior complexidade e 
mobilidade social quando comparada à existente 
nos engenhos do nordeste. 

04. Com a decadência das minas de ouro, a partir das 
duas últimas décadas do século XVIII, as 
manufaturas foram estimuladas pela Rainha de 
Portugal e se tornaram a principal atividade 
econômica de Minas Gerais. 

08. Com a riqueza possibilitada pela mineração, 
ocorreu uma diminuição da presença dos órgãos 
do Estado português na América. Tal diminuição 
revoltou os moradores do Brasil e influenciou a 
eclosão da Inconfidência Mineira. 

16. A mineração contribuiu para o fim da escravidão 
no Brasil, pois, embora continuassem existindo 
escravos na região mineira, eles foram sendo 
substituídos, gradativamente, por trabalhadores 
livres, os chamados “contratadores”. 

 
145 - (UFG GO/2013)   

Leia o fragmento a seguir. 
 

Que sejam trazidos duzentos carneiros de cargas, 
daqueles que costumam trazer e carregar a prata de 
Potosi, para acarrear o ouro e a prata. 

HOLANDA, Sérgio Buarque. Visão do paraíso.  
São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 97. (Adaptado). 

 
O fragmento apresentado, de 1609, destaca uma das 
medidas tomadas por D. Francisco de Sousa, 
governador-geral do Brasil, para intensificar a busca 
por metais e pedras preciosas no interior do território. 
Nesse documento, o imaginário colonial português se 
constitui pela influência 

 
a) da notícia sobre as riquezas do território 

espanhol, que circulava na colônia portuguesa. 
b) do consumo interno de especiarias espanholas, 

que tornava a vida cotidiana na colônia mais 
aprazível. 

c) da quantidade de prata extraída em Minas Gerais, 
que aguçava o interesse da população litorânea. 

d) da carência dos transportes nas regiões auríferas, 
que obrigava os colonos a escravizar indígenas. 

e) da eficiência administrativa da Coroa Espanhola, 
que foi apropriada como modelo pelos 
portugueses. 

 
146 - (UFTM MG/2013)    

A Portugal, a economia do ouro proporcionou apenas 
uma aparência de riqueza [...]. Como agudamente 
observou o Marquês de Pombal, na segunda metade do 

século XVIII, o ouro era uma riqueza puramente fictícia 
para Portugal. 

(Celso Furtado. Formação econômica do Brasil, 1971. 
Adaptado.) 

 
A afirmação do texto, relativa à economia do ouro no 
Brasil colonial, pode ser explicada 

 
a) pelos acordos diplomáticos entre Portugal e 

Espanha, que definiam que as áreas mineradoras, 
embora estivessem em território sob domínio 
português, fossem exploradas prioritariamente 
por espanhóis. 

b) pelas sucessivas revoltas contra os impostos na 
região das Minas, que paralisavam seguidamente 
a exploração do minério e desperdiçavam a 
oportunidade de enriquecimento rápido. 

c) pela forte dependência comercial de Portugal com 
a Inglaterra, que fazia com que boa parte do ouro 
obtido no Brasil fosse transferido para os cofres 
ingleses. 

d) pela incapacidade portuguesa de explorar e 
transportar o ouro brasileiro, o que levava a Coroa 
de Portugal a conceder a estrangeiros os direitos 
de extração do minério. 

e) pelo grande contrabando existente na região das 
Minas Gerais, que não era reprimido pelos 
portugueses e impedia que os minérios 
chegassem à Metrópole. 

 
147 - (UNICAMP SP/2013)    

“Quando os portugueses começaram a povoar a terra, 
havia muitos destes índios pela costa junto das 
Capitanias. Porque os índios se levantaram contra os 
portugueses, os governadores e capitães os destruíram 
pouco a pouco, e mataram muitos deles. Outros 
fugiram para o sertão, e assim ficou a costa despovoada 
de gentio ao longo das Capitanias. Junto delas ficaram 
alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos 
portugueses.” 

(Pero de Magalhães Gandavo, Tratado da Terra do Brasil, 
em 

http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/ganda1.htm
l. Acessado em 20/08/2012.) 

 
Conforme o relato de Pero de Gandavo, escrito por 
volta de 1570, naquela época, 

 
a) as aldeias de paz eram aquelas em que a 

catequese jesuítica permitia o sincretismo 
religioso como forma de solucionar os conflitos 
entre indígenas e portugueses. 

b) a violência contra os indígenas foi exercida com o 
intuito de desocupar o litoral e facilitar a 
circulação do ouro entre as minas e os portos. 

c) a fuga dos indígenas para o interior era uma 
reação às perseguições feitas pelos portugueses e 
ocasionou o esvaziamento da costa. 
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d) houve resistência dos indígenas à presença 
portuguesa de forma semelhante às descritas por 
Pero Vaz de Caminha, em 1500. 

 
148 - (Fameca SP/2012)    

Observe o mapa. 
 

 
(in Alfredo Boulus Júnior, História: sociedade & cidadania. 

São Paulo : FTD, 2009) 
 

O mapa refere-se a uma decorrência da mineração, 
representada 

 
a) na ocupação e no povoamento do extremo sul da 

América portuguesa, contribuindo para o 
surgimento de importantes cidades. 

b) na radical modernização da rede de transporte do 
Brasil colônia em função da intensificação da 
exploração aurífera. 

c) na produção agrícola e na criação de gado nas 
Minas Gerais, fundamentais para o abastecimento 
de todas as regiões coloniais. 

d) na formação do mercado interno, uma vez que a 
população das regiões mineiras mantinha relações 
econômicas com espaços da colônia. 

e) nas rotas do ouro no Brasil colonial entre os séculos 
XV e XVII, cuja exploração permitiu acumular 
capitais para a posterior produção açucareira. 

 
149 - (FATEC SP/2013)    

O rio Tietê é muito importante para o estado de São 
Paulo. Segundo o historiador Célio Turino, “foi pelo rio 
que os paulistas adentraram o território além da linha 
de Tordesilhas e foi em torno do rio que se produziu 
toda uma vida social em São Paulo, dos piqueniques ao 
remo, das competições de natação aos campos de 
futebol de várzea. Tudo isso se perdeu. Sinto que não 
haverá felicidade enquanto a cidade não se reencontrar 
com seu rio”. 

(revistaforum.com.br/brasilvivo/2012/07/16/meditacao-
sobre-o-rio-tiete/  

Acesso em: 08.03.2013. Adaptado) 
 

Considerando as informações apresentadas, é correto 
afirmar que 

 
a) a vida social em torno do rio Tietê era inviável 

devido às constantes enchentes. 
b) o rio Tietê sofreu um processo de degradação 

devido às práticas de lazer e esportes. 
c) a prática da navegação urbana no Tietê foi a maior 

responsável pela atual poluição do rio. 
d) os paulistas ampliaram as fronteiras do território 

colonial através da navegação do Tietê. 
e) o fornecimento de água para consumo doméstico 

na cidade de São Paulo vem do rio Tietê. 
 
150 - (IFSC/2013)    

Até meados do século XVII, a ocupação do território 
brasileiro limitava-se ao litoral. A partir da segunda 
metade do século XVII, inicia-se a ocupação do interior 
do Brasil. 
 
É CORRETO afirmar que contribuiu(íram) para essa 
empreitada: 

 
a) a fundação de aldeias por pastores protestantes e 

a cristianização dos indígenas. 
b) a busca de novas terras para o cultivo do café, que 

era a principal atividade econômica do período 
colonial. 

c) a procura de metais preciosos e a caça aos 
indígenas. 

d) a mudança da capital da colônia do Rio de Janeiro 
para Ouro Preto. 

e) a chegada de imigrantes asiáticos e europeus, que 
substituíram a mão de obra nativa na extração do 
pau-brasil. 

 
151 - (UEMG/2013)    

A imagem a seguir é uma representação da cidade do 
Rio de Janeiro no século XIX. O Rio já era a capital da 
América portuguesa desde o ano 1763; em 2013, a 
transferência da capital de Salvador para o Rio de 
Janeiro completará, portanto, 250 anos. 

 

 
Legenda: Cortege de bapteme de La princesse royale 

D. Maria da Glória 
Tradução: Cortejo de batismo da princesa real 

D. Maria da Glória 
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(www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/624530134. 
Acesso: 20/7/2012. Adaptado.) 

 
Considerando-se o contexto em que o Brasil foi colônia 
de Portugal, é CORRETO afirmar que a transferência da 
capital aconteceu porque 

 
a) a cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima da 

região mineradora, que assumia, naquele 
momento, notável importância econômica para o 
reino português. 

b) a cidade estava na região que já era a mais rica da 
colônia, em virtude do crescimento da produção 
de café, que se tornava o principal produto de 
exportação da América portuguesa. 

c) a cidade estava em uma região que apresentava 
terras mais férteis para o plantio da cana- de-
açúcar do que no Nordeste, onde a produção 
estava em decadência. 

d) a cidade era mais centralizada e, assim, 
possibilitava maior controle sobre a exploração do 
látex, dos seringais da região amazônica, que era 
usado para a produção de borracha. 

 
152 - (UEPA/2012)    

 
 

No contexto da escravidão nas Minas Gerais, as negras 
do tabuleiro, representadas na imagem acima, 
evidenciam: 

 
a) a presença feminina no pequeno comércio das 

vilas ao redor da região das Minas e a distribuição 
de gêneros e alimentos a varejo, vital para o 
abastecimento da zona mineradora. Tais 
mulheres sofriam escárnio e ofensas pelo serviço 
que prestavam e pela condição social que 
representavam. 

b) a exploração de negras forras que trabalhavam 
para seus antigos senhores na condição de 
“jornaleiros”, isto é recebiam pela jornada de 
trabalho. O que explica o fato de elas se 
manterem na condição social inferior às mulheres 

brancas e livres que não sofriam abusos nem 
circulavam nos espaços públicos das Minas. 

c) a resistência das negras ao modelo de mulher 
idealizado pelas autoridades religiosas que 
prescreviam que a mulher negra ou branca, 
escrava ou livre, deveria se dedicar ao cuidado dos 
filhos e ao trabalho doméstico. Tais mulheres, por 
circularem nos espaços públicos, eram 
consideradas “prostitutas”. 

d) a flexibilização das redes sociais no espaço das 
Minas, onde as mulheres, independente de sua 
condição sócio-econômica e racial, podiam 
circular nas ruas carregando seus filhos e 
desenvolvendo atividades produtivas, livres de 
comentários maledicentes, como é o caso das 
negras do tabuleiro. 

e) o estigma da escravidão feminina no Brasil atual, 
que está relacionado ao serviço de vendas de 
alimentos nas ruas, ao cuidado dos filhos trazidos 
nas costas, à liberdade de circulação nos espaços 
públicos e à vulnerabilidade das mulheres a 
situações de risco e acidentes de trabalho. 

 
153 - (UFU MG/2013)    

O final do século XVIII foi marcado pelo 
enfraquecimento da atividade mineradora. Contudo, a 
extração do ouro e do diamante ao longo daquele 
século ocasionou em Minas uma diversificação 
econômica e um consequente crescimento 
populacional sem precedentes. Na passagem para o 
século XIX, já se contava ali algo perto de meio milhão 
de habitantes. Mesmo quando a mineração perde seu 
vigor, uma população deste tamanho movimenta, por 
si só, uma dinâmica econômica nada desprezível. E o sul 
de Minas adquiriu importância crescente ao produzir 
gêneros de subsistência para abastecer os centros 
urbanos.  

CUNHA, Alexandre Mendes. Tropeiros em alta.  
Revista de História da Biblioteca Nacional. Edição No. 
28. Rio de Janeiro. Janeiro de 2008, p.51 (Adaptado). 

 
Com relação às transformações econômicas e sociais 
ocorridas em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX, 
responda:  

 
a) De que maneira a própria economia mineradora 

trouxe consigo elementos que favoreceram a 
superação da crise da extração de ouro e 
diamantes em Minas Gerais no final do século 
XVIII?  

b) Explique em que sentido a transferência e 
permanência da Corte portuguesa para o Brasil, 
em 1808, está relacionada ao incremento na 
economia de abastecimento de gêneros 
alimentícios do Sul de Minas.  

 
154 - (UFMG/2013)    

Bandeiras e Expedições de Apresamento (1550-1720) 
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MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: índios e 

bandeirantes nas origens de  
São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 

13. (Adaptado). 
 

A partir da análise do mapa e considerando outros 
conhecimentos sobre o assunto, 

 
1. EXPLIQUE um motivo para as Expedições de 

Apresamento. 
2. CITE dois processos históricos decorrentes das 

Expedições de Apresamento. 
Processo 1: 
Processo 2: 

3. COMPARE o tratamento dado aos povos 
indígenas por parte das Expedições de 
Apresamento e das Missões jesuíticas. 

 
155 - (Fac. Direito de Sorocaba SP/2014)    

A respeito dos paulistas, no período colonial, escreveu-
se: 

 
(...) as frequentes incursões ao interior, em vez de 
abastecerem um suposto mercado de escravos índios 
no litoral, alimentavam uma crescente força de 
trabalho indígena no planalto, possibilitando a 
produção e o transporte de excedentes agrícolas; 
assim, articulava-se a região da chamada Serra Acima a 
outras partes da colônia portuguesa e mesmo ao 
circuito mercantil do Atlântico meridional. 

(John Manuel Monteiro, Negros da terra) 
 

O historiador destaca 
 

a) o dinamismo da economia de São Paulo, que se 
interligava a outras regiões. 

b) a importância do trabalho escravo negro nos 
engenhos do litoral nordestino. 

c) o isolamento da vila de São Paulo, devido às 
dificuldades de viagem na serra. 

d) a integração da economia litorânea ao comércio 
triangular do Atlântico sul. 

e) o motivo da decadência das bandeiras, que 
dependiam de escravos índios. 

 
156 - (FGV/2014)    

O trabalho escravo nas minas tinha singularidade, era 
uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O 
complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e 
mobilidade. 

(Neusa Fernandes, A Inquisição em Minas Gerais no século 
XVIII. p. 66) 

 
Acerca da singularidade citada, é correto afirmar que 

 
a) o Regimento das Minas, publicado em 1702, 

determinava que depois de sete anos de cativeiro, 
os escravos da mineração seriam 
automaticamente alforriados. 

b) a presença de escravos nas regiões mineiras foi 
pequena, pois a especialização da exploração do 
ouro exigia um número reduzido de 
trabalhadores. 

c) a dinâmica da economia mineira, no decorrer do 
século XVIII, comportou o aumento do número 
das alforrias pagas, gratuitas ou condicionais. 

d) a exploração aurífera nas Minas Gerais 
organizava-se por meio de grandes empresas, o 
que impediu a formação de quilombos na região. 

e) a preponderância do trabalho livre na mineração 
do século XVIII permitiu melhores condições de 
vida para os escravos indígenas e africanos. 

 
157 - (PUC GO/2014)    

O Livro e a América 
 

Talhado para as grandezas,  
P’ra crescer, criar, subir,  
O Novo Mundo nos músculos  
Sente a seiva do porvir.  
– Estatuário de colossos –  
Cansado doutros esboços  
Disse um dia Jeová:  
“Vai, Colombo, abre a cortina 
“Da minha eterna oficina... 
“Tira a América de lá.” 
 
Molhado inda do dilúvio,  
Qual Tritão descomunal,  
O continente desperta  
No concerto universal.  



 

 
40 

www.historiaemfoco.com.br 

Economia Aurífera 

40 

Dos oceanos em tropa  
Um – traz-lhe as artes da Europa,  
Outro – as bagas de Ceilão...  
E os Andes petrificados,  
Como braços levantados,  
Lhe apontam para a amplidão. 
 
Olhando em torno então brada:  
“Tudo marcha!... Ó grande Deus!  
As cataratas – p’ra terra,  
As estrelas – para os céus  
Lá, do pólo sobre as plagas,  
O seu rebanho de vagas  
Vai o mar apascentar...  
Eu quero marchar com os ventos,  
Com os mundos... co’os firmamentos!!!”  
E Deus responde – “Marchar!” 
[...] 

(ALVES, Castro. Melhores poemas de Castro Alves.  
São Paulo: Global, 2003. p. 15-16.) 

 
O texto diz: “Vai, Colombo, abre a cortina / Da minha 
eterna oficina...”. A crença no paraíso divino 
acompanhou a expansão marítima europeia e influen-
ciou a conquista territorial do Novo Mundo. O próprio 
Colombo, ao adentrar no continente em sua terceira 
expedição, pensou que estava próximo do Jardim do 
Éden. Com base nessa assertiva, avalie as afirmações 
abaixo:  

 
I - Os europeus relacionavam o paraíso com riquezas 

materiais, a exemplo da abundância de ouro. Por 
isso, essa crença religiosa teve papel importante 
na penetração das terras encontradas no além-
mar.  

II - Havia a crença de que a Árvore da Vida estaria 
acessível no Paraíso e seus frutos atribuiriam os 
poderes de uma vida eterna. Por isso, diversos 
aventureiros se lançaram na busca desse espaço 
mítico e, como posteriormente não o 
encontraram, tornaram-se os primeiros 
latifundiários do continente.  

III - As crenças cristãs dos colonizadores se 
mesclaram, durante a conquista territorial, com as 
crenças dos povos indígenas, nas tentativas de 
localização desse lugar paradisíaco. As Entradas e 
Bandeiras na América portuguesa são um 
exemplo disso.  

 
Assinale a única alternativa que apresenta todos os 
itens corretos:  
 
a) I e II  
b) I e III  
c) II e III  
d) I, II e III 

 
158 - (UFPE/2014)    

Encontrar ouro e demais metais preciosos constituiu 
um dos principais objetivos da coroa portuguesa desde 
o início da colonização do Brasil, o que só foi atingido 
de forma significativa em fins do século XVII e começos 
do século XVIII. De fato, a economia mineradora:  
 
00. ao atrair investimentos e possibilidades de 

grandes lucros, deslocou o eixo da economia 
colonial da região Nordeste para o Centro-Sul e o 
Centro-Oeste do Brasil.  

01. delineou um novo tipo de sociedade, moldada nas 
relações de trabalho livre, sem a presença de 
escravos no sistema produtivo.  

02. dependeu das “monções” para a sobrevivência 
das populações, sobretudo nas áreas de 
exploração dos minérios no Centro-Oeste.  

03. contribuiu para o enriquecimento da produção 
artística e cultural na Colônia, relevando nas artes 
o chamado Barroco Mineiro.  

04. com o declínio de produção em Minas Gerais, e 
aliada às crises das finanças portuguesas, 
desencadeou, em fins do século XVIII, a chamada 
Guerra dos Emboabas. 

 
159 - (UFSC/2014)    

O açúcar nosso de cada dia 
 

Há quem diga que o sexo e a comida são os dois 
maiores prazeres da vida. No caso brasileiro, o açúcar 
vem cumprindo um papel histórico de dar liga aos dois, 
combinando a natureza violenta e dominadora a uma 
cultura adocicada, marcada pela negociação dos 
conflitos.  
A sensibilidade despertada pelo sabor açucarado e os 
lucros advindos desse comércio motivaram a 
construção de uma sociedade em que o mais português 
dos preconceitos não resistiu às tentações do suor 
escravo, conforme demonstrou Gilberto Freyre. Para 
mucamas, quituteiras, concubinas ou cozinheiras, a 
satisfação da gula tinha valor de liberdade. No cerco 
dos engenhos, o açúcar era o resultado de um 
complexo sistema produtivo, mas foi se tornando 
também a autonomia da colônia, a sobrevivência do 
escravo, o segredo da sedução feminina, a moeda dos 
mascates, o pecado, a autoridade e a violência do 
senhor.  

CIVILIZAÇÃO DO AÇÚCAR: DA COLÔNIA AO ETANOL.  
Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 8, n. 

94, p. 17, jul. 2013. 
 

Sobre a produção de cana-de-açúcar, é CORRETO 
afirmar que: 

 
01. a aceleração da produção de açúcar nas regiões de 

floresta tropical do “novo mundo” está 
relacionada com um impacto social de enorme 
alcance: foi o principal estímulo para a construção 
do escravismo moderno. 
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02. entre as diversas plantas nativas da América 
assimiladas pelos colonizadores, a cana-de-açúcar 
foi a grande responsável pela implantação do 
sistema colonial português no “novo mundo”. 

04. no mundo pré-moderno, a culinária pouco 
utilizava o sabor adocicado – era pontual o uso do 
mel, do sorgo-doce, de frutas, etc. Por ser fácil de 
armazenar e transportar, além de adoçar sem 
modificar muito o sabor da comida, o açúcar 
tornou-se o adoçante de uso quase hegemônico 
com a implantação do sistema colonial português 
na América. 

08. o sucesso da produção açucareira fez com que a 
coroa portuguesa instalasse uma complexa 
estrutura administrativa, fiscal e militar no Brasil, 
capaz de evitar a ação de contrabandistas e 
invasores. 

16. conforme a produção açucareira se desenvolveu, 
o campo se ajustou ao seu produto principal e às 
suas necessidades. Gado, lenha e farinha de 
mandioca estavam todos ligados ao mundo dos 
engenhos. 

32. estimulado principalmente pela produção de 
etanol, o cultivo de cana-de-açúcar ainda se 
mantém forte na economia brasileira, 
destacando-se, inclusive, pelo uso de alta 
tecnologia e pelo grande distanciamento do uso 
de mão de obra em condições semelhantes às da 
escravidão. 

 
160 - (UECE/2015)    

A descoberta do ouro no interior de Minas deslocou 
parte da população colonial do litoral para o interior. A 
região das minas foi ocupada por centenas de novos 
habitantes que careciam de tudo: alimentos, roupas, 
gado, cavalos, produtos europeus e muitos escravos 
para trabalhar nas minas. Atente para o que se diz 
acerca dessa que ficou conhecida como a “sociedade 
do ouro”. 

 
I. A base da sociedade mineira eram os africanos 

escravizados, que constituíam boa parcela dessa 
sociedade. E, embora não representasse a maioria 
da população, seu trabalho era fundamental. 

II. A atividade mineradora também deu origem a 
uma camada da sociedade que era extremamente 
pobre e que tinha sido atraída pela ilusão do ouro; 
era formada por escravos libertos e brancos 
pobres. 

III. Havia uma camada média, composta 
principalmente de brancos, que incluía pequenos 
comerciantes, tropeiros e pequenos produtores 
de gêneros agrícolas. 

 
Está correto o que se afirma em 

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

d) I e III apenas. 
 
161 - (UFSC/2015)    

A peso de ouro 
Mais do que um recurso natural. Mais do que um artigo 
de exportação. O que se descobriu em Minas Gerais 
depois de dois séculos de colonização foi fortuna em 
estado puro.  

CARRARA, Angelo Alves. Revista de História da Biblioteca 
Nacional, nov. 2008. Dossiê Ouro. 

 
Sobre a mineração na América portuguesa, é CORRETO 
afirmar que: 

 
01. a grande instabilidade social do início da 

mineração resultou em diversos conflitos 
armados, sendo o mais conhecido deles a 
chamada Guerra dos Emboabas. 

02. ao contrário da produção açucareira, a exploração 
das minas de ouro priorizou o trabalho livre em 
detrimento do uso de mão de obra escrava em 
função dos frequentes temores de fugas e roubos 
por parte dos mineradores. 

04. com o objetivo de assegurar o controle sobre a 
exploração do ouro, Portugal assumiu a posse das 
áreas mineradoras e passou a concedê-las em 
forma de lotes (datas). 

08. a liberdade religiosa, uma das características das 
sociedades mineradoras, permitiu, ainda no 
século XVIII, a instalação de muitas igrejas e 
templos de diferentes religiões europeias e 
africanas. 

16. o crescimento da produção aurífera nas últimas 
décadas do século XVIII fez com que o governo 
português reduzisse o controle sobre a cobrança 
de tributos, garantindo maior tranquilidade 
política na colônia do Brasil. 

32. os artistas setecentistas da região das minas 
costumavam ser agrupados como representantes 
de um estilo denominado cubismo mineiro, típico 
das Minas Gerais. 

 
TEXTO: 1 - Comum às questões: 162, 163 
  
 

A civilização não foi um acontecimento inevitável, mas 
sim um ato da criatividade humana. As primeiras 
civilizações surgiram há cerca de cinco mil anos, nos 
vales dos rios da Mesopotâmia e do Egito. Ali, os seres 
humanos estabeleceram cidades e estados, inventaram 
a escrita, desenvolveram religiões organizadas e 
construíram grandes edifícios e monumentos — tudo o 
que caracteriza a vida civilizada.  

(PERRY, p. 4). 
 
162 - (UESC BA/2006)    

A “criatividade” que se expressou, nos vales dos rios 
indicados, como descrito no texto, legou ao Ocidente 



 

 
42 

www.historiaemfoco.com.br 

Economia Aurífera 

42 

01. o espírito aventureiro, devido à expansão marítima 
nos oceanos Índico e Pacífico, que permitiu o 
contato sistemático com outras civilizações. 

02. o modelo de colonização com a fixação de 
fortificações e feitorias nos continentes africano e 
asiático. 

03. o trabalho voluntário, que predominou nos centros 
urbanos das civilizações localizadas nos vales 
referidos. 

04. a instalação de mecanismos para disciplinar as 
cheias e aproveitar plenamente a irrigação na 
agricultura local. 

05. a organização da sociedade em castas, baseadas 
nas diferenças físicas e na capacidade intelectual. 

 
163 - (UESC BA/2006)    

Os povos que produziram os feitos relacionados no 
texto eram considerados “civilizados”, porque 
01. estavam estruturados politicamente em estados, 

com área definida, e organizados de acordo com 
um sistema de leis que dispunham sobre os direitos 
e os deveres dos seus habitantes. 

02. praticavam uma agricultura rudimentar, cujas 
atividades dependiam da maior ou da menor 
disposição dos homens para o trabalho. 

03. defendiam religiões baseadas no culto às forças 
destruidoras da natureza e incluiam sacrifícios 
humanos como práticas obrigatórias em todas as 
regiões. 

04. privilegiavam a vida campestre, ficando a produção 
de alimentos direcionada à zona rural em 
detrimento das cidades. 

05. obrigavam as famílias a entregarem seus filhos para 
serem escravizados pelos governos, que podiam 
também destiná-los aos sacrifícios humanos. 

 
TEXTO: 2 - Comum à questão: 164 
  
  

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 
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 
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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.) 
 
164 - (UNESP SP/2008)    

Processos de colonização distintos, como os 
apresentados pelo texto, dificultaram a integração 
econômica do vasto território brasileiro. 
Qual foi a contribuição da exploração de metais 
preciosos, no século XVIII, e a da industrialização, no 
século XX, para uma maior integração econômica e 
territorial do país? 

 
TEXTO: 3 - Comum à questão: 165 
  
 

[...] a primazia baiana no fornecimento de mão-de-obra 
para as Minas acusou o definitivo impacto da inserção 
dos comerciantes da praça mercantil do Rio de Janeiro 
no tráfico, incentivada pela abertura do Caminho Novo. 
Por meio do Caminho Velho, que ligava o Rio de Janeiro 
à região mineradora através de Paraty, gastava-se de 43 
a 99 dias, dependendo do número de paradas, o que o 
tornava pouco competitivo comparativamente à rota 
que, através do rio São Francisco, unia Salvador às 
Gerais. Contudo, a partir da abertura do Caminho Novo, 
em 1711, o percurso de 80 léguas (480 km) passou a ser 
feito em apenas 10 ou 12 dias. 

 

(FLORENTINO, Manolo; RIBEIRO, Alexandre Vieira; 
SILVA, Daniel B. 

Domingues da. Aspectos comparativos do tráfico de 
africanos para o 

Brasil (séculos XVIII-XIX). In: CAMPOS, A.P. & SILVA, 
G.V. História Afrobrasileira. 

Vitória: Nea@d, 2005. CD-ROM.) 
 
165 - (UFES/2009)    

O mapa anterior (parte do Texto XII) mostra os 
caminhos percorridos pelos comerciantes de escravos, 
até a região das Minas Gerais, na virada do século XVIII 
para o XIX. Houve, nesse período, importantes 
mudanças em relação às Praças comerciais de escravos 
localizadas no Brasil. Sobre essas mudanças, são feitas 
as seguintes afirmações: 

 
I - Até finais do século XVIII, a maior parte dos 

escravos africanos traficados para o Brasil 
desembarcavam no Porto de São Salvador. 

II - A descoberta do ouro nas Minas Gerais estimulou 
ainda mais a importação de escravos africanos para 
o Brasil. 

III - A descoberta de novo caminho de acesso às Minas 
Gerais proporcionou a mudança do eixo comercial 
de escravos, que passou a se concentrar nos portos 
do Rio Grande do Sul. 

IV - A descoberta do novo caminho transformou o Rio 
Doce na principal via de escoamento do ouro das 
Minas Gerais. 

 
SOMENTE é CORRETO o que se afirma em: 

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

 
TEXTO: 4 - Comum à questão: 166 
  
   

 A corrida para o ouro fundará cidades, lastreará um 
novo ciclo da colonização, que será erguido, porém, 
sobre a cobiça, a opressão, a barbárie. É a hora de a 
poesia dizer: 
 "Mil galerias desabam; 
 mil homens ficam sepultos; 
 mil intrigas, mil enredos, 
 prendem culpados e justos. 
 Já ninguém dorme tranquilo, 
 que a noite é um mundo de sustos.” 
 A história vai correndo, e há quem conte, se é 
historiador da máquina econômica, quanto ouro foi 
arrancado aos socavões de Vila Rica, quanto chegou ao 
reino, quanto passou às mãos dos mercantes da astuta 
Inglaterra. A lírica, porém, pede momentos de 
contemplação, e pode focalizar o caso de uma donzela 
assassinada por um pai que sofre vê-la enamorada de 
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um jovem de condição desigual; e de ouro é feito o 
punhal, arma do crime. 

 
(Adaptado de Alfredo Bosi, Céu, Inferno. São Paulo: 

Duas Cidades, 2003, p. 142-43) 
 
166 - (PUCCamp SP/2010)    

Dentre os fatores que contribuíram para que o ouro 
brasileiro passasse “às mãos dos mercantes da astuta 
Inglaterra”, pode se citar 
 
a) o Tratado de Methuen, acordo comercial entre 

Portugal e Inglaterra, que implicava em 
facilidades alfandegárias e teve como 
consequência a intensificação da dependência 
econômica portuguesa. 

b) a hegemonia inglesa em matéria de prospecção, 
extração, fundição e lapidação de minérios, que 
tornou Portugal dependente dessa tecnologia, 
principalmente com a escassez do ouro de 
superfície. 

c) o Tratado dos “panos e vinhos”, ao estipular que 
produtos de alto valor no mercado e bastante 
consumidos na Colônia, como os tecidos ingleses 
e os vinhos portugueses, deveriam ser pagos 
exclusivamente em barras de ouro. 

d) o endividamento português em relação à Inglaterra, 
país que financiou capital necessário para a 
instauração das linhas férreas que transportavam 
o ouro fundido aos portos litorâneos. 

e) o Tratado de Lisboa, que regulamentou as 
relações econômicas bilaterais entre Portugal e 
Inglaterra, conferindo exclusividade aos 
mercadores ingleses na exportação de produtos 
manufaturados às colônias portuguesas. 

 
TEXTO: 5 - Comum à questão: 167 
  
   

Considere o poema e o texto abaixo. 
 

Primeiro houve entradas para pegar índio 
Entradas para descobrir o ouro 
Agora há entradas para plantar café 
(...) 
Marcha soldado 
Pé de café 
Se não marchar direito 
O Brasil não fica em pé. 
(Manuel Bandeira (excerto). Poesia completa & Prosa.  

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1985. p. 401 e 402) 
 
 

De todas as colônias inglesas, a melhor é o reino de 
Portugal. (Dito popular, muito em voga na metrópole 
em meados do século XVIII, sobre a dependência 
crescente de Portugal em relação à Inglaterra.) 
(Francisco M. P. Teixeira. Brasil, História e Sociedade. 

São Paulo: Ática, 2001. p. 98) 

 
167 - (PUCCamp SP/2013)    

O conhecimento histórico permite afirmar que a 
relação de dependência entre Portugal e Inglaterra a 
que o dito popular se refere foi concretizada pela 
assinatura do 

 
a) Ato de Navegação, em 1651, que atingiu 

especialmente a Holanda, sua maior rival no 
mercado de consumo do açúcar na Europa, 
deslocou os lucros oriundos da agroindústria 
colonial para a Inglaterra. 

b) Decreto de 1654 que promoveu a aliança entre 
Portugal e Inglaterra, esta detentora de poderosa 
esquadra, que favoreceu a expulsão dos 
holandeses do Nordeste e de todos os domínios 
coloniais lusos. 

c) Tratado de Methuen, em 1703, acordo que 
prejudicou o desenvolvimento industrial de 
Portugal e promoveu a transferência de boa parte 
da riqueza brasileira – ouro e diamantes – para a 
Inglaterra. 

d) Ato de Abertura dos portos às nações amigas, em 
1808, liberando a importação de produtos de 
países que mantivessem relações amigáveis com 
Portugal, mas que na prática beneficiava apenas a 
Inglaterra. 

e) Tratado de 1826 no qual Portugal reconhecia a 
independência do Brasil e reduzia as taxas 
alfandegárias que incidia sobre os produtos 
ingleses, inferior à aplicada aos artigos 
comercializados no Brasil pelos portugueses. 

 
TEXTO: 6 - Comum à questão: 168 
  
   

Falação (excerto) 
 

O Cabralismo. A civilização dos donatários. A Querência 
e a Exportação. 
O Carnaval. O Sertão e a Favela. Pau-Brasil. Bárbaro e 
nosso. 
A formação étnica rica. A riqueza vegetal. O minério. A 
cozinha. O vatapá, o ouro e a dança. 
Contra a fatalidade do primeiro branco aportado e 
dominando diplomaticamente as selvas selvagens. 
Citando Virgílio para os tupiniquins. O bacharel. 
Século XX. Um estouro nos aprendimentos. Os homens 
que sabiam tudo se deformaram como babéis de 
borracha. Rebentaram de enciclopedismo. 

(Oswald de Andrade. Obras completas − Poesia Reunida.  
São Paulo: MEC/Civilização Brasileira, 1972. p. 14) 

 
168 - (PUCCamp SP/2013)    

A exploração do ouro no Brasil Colônia, no século XVIII, 
era regulamentada pela Coroa portuguesa 

 
a) de forma minuciosa, como se pode verificar no 

Regimento, que institui a Intendência das Minas, 
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órgão controlador, diretamente subordinado ao 
Conselho Ultramarino sediado em Portugal. 

b) sem uma legislação rigorosa, realidade que 
favorecia a ampla ocorrência do contrabando, a 
ponto de ter sido necessário determinar um porto 
único para exportação de minérios, para evitar 
desvios. 

c) segundo as regras estabelecidas pela Inglaterra, a 
maior importadora do ouro proveniente das 
colônias portuguesas, que estipulava que apenas 
a quinta parte dos minérios arrecadados seriam 
de propriedade do rei de Portugal. 

d) na medida em que aumentavam as dívidas do 
Estado português, sendo a extração uma atividade 
controlada apenas no final do século, com a 
instituição da Casas de Fundição e com o 
estabelecimento da Derrama. 

e) por meio de um rígido sistema de tributação que, 
entretanto, não contava com uma estrutura 
governamental capaz de executá-lo, o que 
permitiu o amplo descaminho do ouro, praticado, 
sobretudo, pelas ordens religiosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GABARITO:  
 
1) Gab: E 
 
2) Gab: E 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: D 
 
5) Gab: C 
 
6) Gab: 46 
 
7) Gab: 21 
 
8) Gab: A 
 
9) Gab: E 
 
10) Gab: E 
 
11) Gab: B 
 
12) Gab: D 
 
13) Gab: C 
 
14) Gab: D 
 
15) Gab: C 
 
16) Gab: B 
 
17) Gab: D 
 
18) Gab: A 
 
19) Gab: A 
 
20) Gab: A 
 
21) Gab: A 
 
22) Gab: B 
 
23) Gab: D 
 
24) Gab: 27 
 
25) Gab: C 
 
26) Gab: 03 
 
27) Gab: VFVVV 
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28) Gab:C 
 
29) Gab: A 
 
30) Gab: C 
 
31) Gab: 01-E; 02-C; 03-C; 04-E. 
 
32) Gab: D 
 
33) Gab: E 
 
34) Gab: 06 
 
35) Gab: 19 
 
36) Gab: C 
 
37) Gab: C 
 
38) Gab: E 
 
39) Gab: D 
 
40) Gab:  

Várias foram as formas de impostos criadas pela Coroa 
portuguesa no tempo da mineração. No início foi 
estabelecido o quinto, isto é, 20% do ouro encontrado 
era pago à Coroa. Não sendo possível determinar se 
uma barra ou uma saca de ouro já havia sido quintada, 
a sonegação era freqüente. Para solucionar este 
problema, foi criado um imposto adicional: finta 
(variado, conforme o período). No entanto, como o 
contrabando aumentava, o governo extinguiu a finta e 
criou, em 1725, as Casas de Fundição, onde o minerador 
entregava o ouro em pó para ser transformado em barra 
já quintada, isto é, descontado o imposto. Em 1735, a 
Coroa, além do quinto, cobrava também a capitação: 17 
gramas de ouro, anuais, por escravo empregado na 
mineração. Em 1750, apenas o quinto permanecia. 
exigia-se porém, uma arrecadação mínima de 100 
arrobas por ano em, caso tal quantidade não fosse 
atingida, decreta-se a derrama: a cobraça da parte que 
faltava. 

 
41) Gab: A 
 
42) Gab: D 
 
43) Gab: C 
 
44) Gab: E 
 
45) Gab: D 
 
46) Gab:  

a) O ouro do Brasil vai para Portugal e daí vai para a 
Inglaterra em pagamento de importados 
manufaturados. 

b) O ouro do Brasil servia para o enriquecimento e 
acumulação de capitais na Inglaterra, drenado 
através de tratados comerciais ( verdadeiros 
exclusivos ) expropriativos, o que permitiu à 
Inglaterra o acúmulo de capital que propiciou a 
formação do chamado "capital monopolista" ou 
financeiro, que pode ser aplicado na indústria, no 
comércio e na formação de bancos. 

 
47) Gab: C 
 
48) Gab: C 
 
49) Gab: 27 
 
50) Gab: B 
 
51) Gab: B 
 
52) Gab: 22 
 
53) Gab: VFVVV 
 
54) Gab:  

a) Na área do Atlântico, os principais pólos do Império 
Ultramarino Português localizavam-se na região de 
Bélem do Pará, no litoral nordestino — 
particularmente na Bahia e em Pernambuco —, no 
Rio de Janeiro, na foz do Prata, no Golfo da Guiné e 
no litoral de Angola. 
Na região do Índico, os pólos situavam-se no litoral 
de Moçambique, na região de Goa e, até meados do 
século XVII, no litoral Sul da Península Arábica 
(Áden e Ormuz). 
No Extremo Oriente, embora a maioria das 
possessões lusas tenham sido perdidos para outras 
potências coloniais ao longo do século XVII, Timor e 
Macau permaneceram como pólos do Império 
Português na região. 

b) Durante o século XVII, a economia da América 
Portuguesa foi principalmente agrário-
exportadora, sendo o açúcar o produto mais 
importante, acompanhado, em escala bem menor, 
pelo couro, pelo fumo e pelas drogas do sertão. 

c) De acordo com a lógica do Antigo Sistema Colonial, 
a estrutura administrativa criada pelos portugueses 
no Brasil tinha no fiscalismo um de seus aspectos 
mais importantes. A quantidade e variedade dos 
impostos, a bitributação e o inacreditável 
emaranhado fiscal — como se vê, as coisas não 
mudaram muito de lá para cá — criaram constantes 
e crescentes conflitos entre a população colonial e 
as autoridades metropolitanas. 

 
55) Gab: C 
 
56) Gab: C 
 
57) Gab: B 
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58) Gab: B 
 
59) Gab: A 
 
60) Gab: D 
 
61) Gab:A 
 
62) Gab: A 
 
63) Gab: 

a) Inicialmente a arrecadação do quinto era feita com 
o ouro em pó e pepitas. Entretanto, esse método 
abria a possibilidade de se realizarem várias burlas, 
difíceis de serem controladas pelo fisco e que 
resultavam em queda na arrecadação de tributos. 
Por esta razão, a partir de 1720, o governo resolve 
criar as Casas de Fundição. Seria proibida a 
circulação do ouro em pó e em pepitas. Ele deveria 
ser entregue nas Casas de Fundição, fundido e 
transformado em barras, e o governo extrairia o 
quinto (20%). 

b) Na primeira metade do século XVIII, ocorreram  
duas importantes rebeliões em Minas Gerais. A 
primeira foi a Guerra dos Emboabas, conflito entre 
paulistas contra adventícios que chegaram à região 
atraídos pelo ouro – chamados pelos primeiros de 
emboabas – pelo controle da região mineradora;z o 
conflito terminou com a vitória dos segundos. A 
segunda rebelião foi a Revolta de Vila Rica, liderada 
pelo minerador Filipe dos Santos, que tentava 
impedir a criação das Casas de Fundição em 1720. 
A rebelião foi sufocada e Filipe dos Santos, 
executado; a primeira Casa de Fundição só se 
instalou em 1725. 

 
64) Gab: E 
 
65) Gab: C 
 
66) Gab: A 
 
67) Gab:  

A formação de uma burguesia, notando-se a mudança 
de uma estrutura estamental para uma sociedade que 
passa a apresentar mobilidade social, sobretudo devido 
a consolidação de uma classe de comerciantes, e 
artesãos na região mineradora, principalmente. 

 
68) Gab: 

a) A visão dos bandeirantes como heróis relaciona-se 
à afirmação da oligarquia cafeeira paulista em 
âmbito nacional, particularmente durante a 
República Velha (1889-1930). Nesse sentido, 
valorizou-se a atuação dos paulistas na expansão 
dos limites da América portuguesa para além dos 
estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas (1494). A 
partir do século XVII, os paulistas organizaram 

expedições que buscavam aliviar a pobreza da vila 
de São Paulo. Destacaram-se no ciclo de 
apresamento de indígenas e, seguindo pela bacia 
do Paraná, atingiram a região dos atuais estados do 
Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. 
Nessas regiões destacaram-se as ações do 
bandeirante Antônio Raposo Tavares, tendo sido 
destruídas as missões jesuíticas espanholas (Itatim, 
Guaíra e Tape). 
Mais tarde, os bandeirantes participaram do ciclo 
de apresamento de rebanhos livres (oriundos das 
missões espanholas); foram fundados núcleos de 
povoamento em Santa Catarina (Laguna) e Paraná 
(Curitiba). 
No final do século XVII, os bandeirantes 
encontraram ouro em Minas Gerais, dando início ao 
ciclo da mineração.  No começo do século XVIII, o 
ouro foi encontrado também em Mato Grosso e 
Goiás. A descoberta do ouro em Cuiabá (MT) 
originou as monções, expedições que partiam de 
Porto Feliz (SP), seguindo pelo curso dos rios Tietê, 
Paraná e Paraguai até atingirem o Mato Grosso. 

b) A visão dos bandeirantes como vilões relaciona-se 
à sua atuação na captura de índios, o que implica a 
destruição de missões jesuíticas, além de seu 
envolvimento em episódios como a Guerra dos 
Bárbaros. Observa-se também a imagem criada 
para os mesmos de habitantes rústicos que falavam 
o idioma tupi, destoando dos demais habitantes da 
América portuguesa. 

 
69) Gab: C 
 
70) Gab: D 
 
71) Gab: 20 
 
72) Gab: D 
 
73) Gab: A 
 
74) Gab: A 
 
75) Gab: B 
 
76) Gab: C 
 
77) Gab: C 
 
78) Gab:  

Com a descoberta do ouro no sertão da América 
portuguesa, a metrópole estabeleceu uma máquina 
fiscal poderosa com o objetivo de tributar a extração do 
ouro (quinto). As mudanças na forma de cobrança do 
quinto – cobrança por bateias, arrobas fixas, capitação 
– levou a que muitos mineradores enviassem, através 
das Câmaras, representações à Coroa Portuguesa, 
contestando as alterações na sistemática de cobranças 
do tributo. Não raro, eclodiram revoltas lideradas por 
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potentados, como as que ocorreram em Caeté, na 
década de 1711 e a do Morro da Queimada, ou revolta 
de Felipe dos Santos, em Vila Rica, no ano de 1720. 
Apesar de revoltosos, os mineiros continuavam jurando 
fidelidade à Coroa. Suas queixas voltavam-se contra os 
representantes do rei na capitania, acusados de venais 
e corruptos. 

 
79) Gab: B 
 
80) Gab: FFVFV 
 
81) Gab: C 
 
82) Gab:  

a) Formação de cidades e produção de manufaturas 
b) Guerra dos Emboabas e Revolta de Vila Rica. 
c) A maior parte do ouro do Brasil era escoado para a 

Inglaterra, que fez disso capital para a 
industrialização o que foi possibilitado tanto pela 
pirataria inglesa, que saqueava navios carregados e 
metais preciosos que se dirigiam à Europa, como 
pelo pagamento de dívidas de Portugal com a 
Inglaterra. 
Os portugueses ao repassarem grandes montantes 
de ouro à Coroa, automaticamente estavam 
repassando esses montantes à Igreja, que 
ostentava a riqueza em adornos e ornamentações 
de seus templos. 
O Brasil se viu num quadro de pobreza das grandes 
massas, que pouco usufruíram da riqueza aurífera. 

 
83) Gab:  

Os tropeiros eram responsáveis pelo transporte de 
produtos diversos que abasteciam as áreas de 
mineração e dessa região escoavam produtos, cortando 
todo o interior do Brasil. 

 
84) Gab: E 
 
85) Gab: B 
 
86) Gab:  

a) “Cabedal” indicava poder político e econômico do 
indivíduo na sociedade colonial do Brasil. 

b) As casas de fundição eram as instituições fiscais 
representantes do poder da coroa portuguesa nas 
regiões mineradoras do Brasil Colonial. Detinham a 
função de transformar o ouro explorado nas minas 
em barra, contabiliza–lo e daí obter os impostos 
“cabíveis’ a Portugal. 

c) A “descoberta” de áreas de mineração no Brasil 
Colonial, como Minas Gerais, advém das atividades 
desbravadoras do interior do território por parte 
dos bandeirantes. 

 
87) Gab: A 
 
88) Gab: C 

 
89) Gab: E 
 
90) Gab:  

Em primeiro lugar, cabe uma observação sobre o verso 
contido na questão:  
"Brandindo achas e empurrando quilhas, vergaram o 
vertical de Tordesilhas." 
O verso possui um vocabulário que, provavelmente, os 
candidatos terão dificuldade de entender, 
comprometendo por esta via a resposta adequada à 
questão. Referimo-nos precisamente à palavra "acha", 
usada no plural, que significa "arma antiga com a forma 
de machado", e a palavra "quilha", igualmente no plural, 
pertencente ao vocabulário técnico da náutica e que, 
utilizada no sentido figurado, significa "barco", 
"embarcação", "navio". Assim, "traduzindo" o verso de 
Guilherme de Almeida: 
"Empunhando (brandindo) machados e empurrando 
barcos (quilhas), vergaram o vertical Tordesilhas." 
Ou seja, os paulistas, por intermédio das Bandeiras e das 
Monções (expedições para o interior que utilizavam o 
leito dos rios, portanto usavam barcos) vergaram, ou 
seja, alteraram o sentido vertical do meridiano de 
Tordesilhas e deram origem ao atual território nacional. 
Trata-se de um texto de exaltação aos "bandeirantes 
paulistas". 
Associando-se o verso ao mapa há vários mecanismos 
de interiorização que levaram à ultrapassagem da linha 
de Tordesilhas. 
O verso especifica um dos agentes deste processo de 
interiorização, os chamados "bandeirantes", e o mapa 
indica as motivações deste processo. No Norte, por 
exemplo, a motivação era a busca pelas chamadas 
drogas do Sertão; no Centro-Sul, a mineração. 
Para além da ação dos bandeirantes, deu-se o processo 
de interiorização por intermédio da expansão das áreas 
de cultivo da cana-de-açúcar e a expansão das fazendas 
de gado, entre outros. 

 
91) Gab: B 
 
92) Gab: D 
 
93) Gab: 06 
 
94) Gab: VVFFF 
 
95) Gab: A 
 
96) Gab:  

a) De acordo com os termos do Tratado de Methuen 
(1703) entre a Inglaterra e Portugal, Portugal 
obteria tarifas preferenciais na exportação de 
vinhos para a Inglaterra e, em contrapartida, a 
Inglaterra exportaria tecidos para Portugal com 
isenção de direitos alfandegários. 
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Os próprios termos do tratado explicitavam uma 
notável desvantagem de Portugal em relação à 
Inglaterra. 
No quadro das relações internacionais no início do 
século XVIII, consolidava–se a hegemonia britânica 
não só nos mares – a mais importante marinha 
mercante – mas também como o principal produtor 
de manufaturas. 
Face à Inglaterra hegemônica, Portugal ficava em 
uma situação de estrita dependência e com uma 
posição secundária no quadro das relações 
econômicas internacionais. Em um certo sentido, o 
tratado correspondia à possibilidade de estímulo à 
vinicultura portuguesa, todavia condenava, a partir 
de então, as possibilidades de um crescimento 
manufaturado em Portugal. Nesse contexto, a 
Inglaterra já se destacava como potência marítima, 
o que lha garantia maiores espaços no comércio 
internacional. Portugal, por sua vez, encontrava 
dificuldades na manutenção e na defesa de seu 
largo Império Colonial, ao mesmo tempo em que 
suas atenções militares deveriam de fixar no 
continente europeu, devido à monarquia 
espanhola pós–União Ibérica (1580–1640). 

b) À Inglaterra ficavam as vantagens de garantir um 
significativo mercado – Portugal e seu Império 
Colonial – para os seus tecidos. 
Acresce–se ainda o fato de que, nas relações de 
intercâmbio entre Portugal e Inglaterra, 
certamente haveria um déficit na balança comercial 
portuguesa em relação à Inglaterra, ou seja, as 
exportações de vinho não gerariam divisas 
suficientes para pagar pelas importações de tecidos 
ingleses. Nessa época, coincidentemente, temos o 
afluxo de metais preciosos da América portuguesa 
em direção à metrópole. 
Dessa forma, os metais preciosos cobririam o déficit 
que Portugal viria a ter com a Inglaterra. 

c) Na segunda metade do século XVIII ocorre a 
Revolução Industrial na Inglaterra, e podemos 
afirmar que os termos do Tratado de Methuen 
constituíram–se num estímulo para a economia 
britânica no sentido de assegurar mercados 
externos para seus manufaturados testeis, bem 
como em fonte de divisas que puderam ser 
direcionadas para o esforço manufatureiro. Nesses 
termos, a exploração da economia colonial pela 
metrópole portuguesa teria beneficiado o 
desenvolvimento da revolução Industrial na 
Inglaterra, garantindo–lhe, por esta via, sua posição 
hegemônica na economia mundial da época. 

 
97) Gab: D 
 
98) Gab: C 
 
99) Gab: E 
 
100) Gab: B 

 
101) Gab:  

No final do século XVII (1693), foram descobertas pelos 
bandeirantes paulistas jazidas de ouro na região de 
Minas Gerais. Com a descoberta houve um grande 
deslocamento populacional em direção à região 
mineradora e a exploração do ouro veio, por sua vez, a 
criar um mercado interno para gêneros alimentícios e 
escravos. As autoridades portuguesas mostravam 
preocupação com os prejuízos que as minas poderiam 
provocar na área açucareira. Porém, a economia dessa 
região já estava em crise quando da descoberta do ouro 
em Minas Gerais. O início do declínio da produção 
açucareira no Nordeste remonta à expulsão dos 
holandeses e ao início da concorrência antilhana. 
Portanto, a atividade mineradora, ao aumentar a 
procura por escravos para serem utilizados na 
exploração do ouro, elevou o preço da mão-de-obra, 
prejudicando ainda mais a área de produção açucareira 
localizada no litoral nordestino. 

 
102) Gab: A 
 
103) Gab: 11 
 
104) Gab: C 
 
105) Gab: A 
 
106) Gab: B 
 
107) Gab:  

O candidato deverá relacionar a mudança no padrão 
geográfico da oferta de africanos com o contínuo 
crescimento da demanda por cativos da América 
Portuguesa, onde a montagem do complexo minerador 
em Minas Gerais, a partir do início do século 18, fez com 
que o número de escravos provenientes de Angola 
paulatinamente superasse o de cativos originários da 
Costa da Mina. 

 
108) Gab: A 
 
109) Gab: B 
 
110) Gab: C 
 
111) Gab:  

A descoberta de ouro no Brasil está ligada à 
interiorização da colonização por meio das bandeiras, 
que eram grupos de exploração organizados pelos 
colonos da capitania de São Paulo, no século XVII. A 
descoberta do ouro atraiu para a região do atual estado 
de Minas Gerais um grande número de mineradores e 
aventureiros, vindos de outras capitanias e de Portugal. 
Considerando injusto que os que chegaram depois, 
especialmente os portugueses, tivessem os mesmos 
direitos de exploração do ouro que eles, paulistas, estes 
reivindicaram à Coroa portuguesa que a outorga de 
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concessão de exploração do território aurífero fosse 
exclusivamente feita pelas autoridades da Capitania de 
São Paulo. A recusa da Coroa em atender a esta 
reivindicação agravou ainda mais a disputa já existente 
entre paulistas e “emboabas”, que era como aqueles 
designavam os forasteiros, terminando por 
desencadear um violento conflito, conhecido como a 
Guerra dos Emboabas. Em 1789, nova agitação político-
social ocorre na zona de mineração. O declínio da 
produção aurífera em Minas Gerais fez com que a Coroa 
portuguesa estabelecesse a derrama, uma taxação 
compulsória em que a população deveria completar a 
cota de 100 arrobas (1.500 quilogramas) de ouro, 
prevista na lei como arrecadação anual mínima da 
tributação metropolitana, quando esta não era atingida. 
Em reação a isso, um grupo de descontentes com o 
domínio português arquitetou uma conspiração, 
denominada Inconfidência Mineira, com o objetivo de 
fazer de Minas Gerais um país independente. Disso 
podemos concluir que tanto a Guerra dos Emboabas 
como a Inconfidência Mineira tiveram como motivação 
as queixas de brasileiros contra a legislação que regia a 
atividade mineradora na colônia, por eles considerada 
injusta. 

 
112) Gab: A 
 
113) Gab: A 
 
114) Gab: A 
 
115) Gab: E 
 
116) Gab: A 
 
117) Gab: C 
 
118) Gab: C 
 
119) Gab: B  
 
120) Gab: 14 
 
121) Gab: C 
 
122) Gab:  

a) As condições geográficas citadas no texto são 
aquelas ligadas aos sistema de ventos e correntes, 
particularmente no Atlântico Sul. No que se refere 
aos transportes e comunicações colônia-metrópole 
e ao comércio cio negreiro com Angola, não havia 
maiores dificuldades, pois os portugueses já 
conheciam bem a circulação das principais 
correntes marítimas a zona de calmarias próxima 
ao equador e o sistema dos ventos alísios. Já a 
navegação costeira apresentava maiores 
problemas. As correntes costeiras e os ventos 
predominantes dificultavam a navegação do Sul 
para o Norte e bons portos naturais, 

particularmente no Nordeste e no Norte, eram 
pouco numerosos. 

b) As condições geográficas costeiras e marítimas 
tiveram pouca ou nenhuma influência sobre o 
bandeirantismo. Para os sertanistas de São Paulo, o 
que tinha importância era a rede fluvial, os sistemas 
das principais serras e planaltos, e o regime de 
chuvas — fatores que podiam ora facilitar, ora 
dificultar ou mesmo impedir as marchas pelo 
interior da colônia. 

 
123) Gab: D 
 
124) Gab: D 
 
125) Gab: D 
 
126) Gab: 

A questão será avaliada considerando:  
1ª Parte – O candidato deverá caracterizar a economia 

e a sociedade da América portuguesa no século 
XVIII, considerando as questões relacionadas com 
os itens abaixo listados. Para essa caracterização, 
a banca irá considerar no máximo, 6 (seis) itens, 
dentre os abaixo relacionados:  

  processo de interiorização da colônia;  

  urbanização;  

  aumento populacional e migração;  

  aumento da mobilidade social;  

  maior estratificação social;  

  ampliação do mercado interno;  

  maior rigor administrativo e fiscal da 
Coroa;  

  mineração como atividade econômica 
predominante;  

  deslocamento do eixo econômico para a 
região sudeste;  

  exigência de menores investimentos para a 
economia mineradora.  

2ª Parte – O candidato deverá diferenciar esta forma 
de colonização do século XVIII daquela realizada 
no Nordeste açucareiro, destacando elementos 
característicos da região açucareira dos séculos 
XVI e XVII. Serão considerados, no máximo quatro 
(4) itens dentre os abaixo relacionados. Os itens 
que os candidatos poderão desenvolver são:  

  ocupação concentrada no litoral;  

  regime de plantation: monocultura + 
escravismo + exportação;  

  baixa estratificação social;  

  baixa mobilidade social;  

  administração menos centralizada (baixa 
fiscalização) por parte da metrópole;  

  exigência de maiores investimentos para a 
economia açucareira.  

 
127) Gab:  
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A pecuária foi uma atividade muito mais ligada ao 
mercado interno do que à exportação. Assim, era pouco 
ou nada atingida pelos efeitos de guerras, bloqueios, 
crises externas, variações internacionais de preços e 
concorrência de outros produtores, que afetavam, por 
exemplo, a produção açucareira. Além disso, o gado era 
um bem renovável, e não um recurso natural que 
poderia se esgotar, como foi o caso das jazidas auríferas 
das Gerais. 
Resta lembrar ainda, que, particularmente no sertão 
nordestino, a pecuária se expandiu vegetativamente, 
mesmo quando não havia mercado para absorver sua 
produção, surgindo assim áreas de economia de 
subsistência baseada na criação de gado. 

 
128) Gab: B 
 
129) Gab: 

a) Ao longo do século XX, a oligarquia paulista 
procurou mitifi car a fi gura do bandeirante, 
apresentando-o como o valente desbravador que 
contribuiu para ampliar as fronteiras de nossa 
pátria. De acordo com essa visão romântica, o 
bandeirante paulista seria um verdadeiro herói 
nacional. 

b) Outra interpretação histórica sobre a atuação dos 
paulistas do século XVII busca apresentá-los como 
vilões, porque, através da bandeira de preação de 
índios, foram responsáveis por dizimar muitas 
comunidades tribais e assassinar os jesuítas que 
dirigiam as missões. Além disso, com as bandeiras 
de sertanismo de contrato, eles se transformaram 
em matadores de índios e destruidores de 
quilombos. Por isso as autoridades portuguesas 
caracterizavam São Paulo como uma terra “sem 
rei, sem lei e sem fé”, e seus habitantes eram 
chamados de “bandidos”, “rebeldes insolentes”, 
“bárbaros cruéis” e “assassinos sanguinários”. 

 
130) Gab: C 
 
131) Gab: C 
 
132) Gab: D 
 
133) Gab: 06 
 
134) Gab: A 
 
135) Gab: B 
 
136) Gab: D 
 
137) Gab: 

a) A capitania de São Paulo era sustentada, no século 
XVIII, pela produção agrícola, pelas monções que 
abasteciam os povoados localizados no atual 
Centro-Oeste do Brasil, bem como por uma 

incipiente produção de açúcar no final daquele 
século. 

b) No século XVIII, houve uma importante 
intensificação da ocupação do interior da colônia 
para além dos limites estabelecidos pelo Tratado 
de Tordesilhas. 
A extração das drogas do sertão, as monções, a 
pecuária e, principalmente, a mineração foram 
atividades diretamente responsáveis por tal 
processo. 
Politicamente, expedições oficiais para o interior 
e os tratados de limites, dos quais o mais 
importante foi o Tratado de Madri (1750), 
mostraram-se fundamentais para consolidar a 
interiorização. 

 
138) Gab: E 
 
139) Gab: B 
 
140) Gab: D 
 
141) Gab:  

Extração de ouro e de diamantes ou mineração. 
Dois dos interesses: 
• evitar as tentativas de burlar o fisco real 
• impedir o contrabando de ouro e diamantes 
• garantir o monopólio de produtos pela Coroa 
• controlar a cobrança de impostos sobre a produção 
aurífera 

 
142) Gab: E 
 
143) Gab: A 
 
144) Gab: 03 
 
145) Gab: A 
 
146) Gab: C 
 
147) Gab: C 
 
148) Gab: D 
 
149) Gab: D 
 
150) Gab: C 
 
151) Gab: A 
 
152) Gab: A 
 
153) Gab:  

a) Neste item, o candidato deve mencionar as 
transformações trazidas pela economia mineira, 
tais como o aumento populacional e a 
diversificação de atividades econômicas (a 
expansão da produção de gêneros alimentícios de 
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subsistência, criação de gado, aves e porcos, etc.), 
fortalecendo o mercado interno na região. Deve 
ainda demonstrar que tal incremento no mercado 
interno e na população foi importante para 
superar os impactos gerados pela decadência da 
economia mineradora.  

b) O candidato deve destacar as transformações 
incialmente promovidas pela instalação da Corte 
no Rio de Janeiro, tais como o crescimento 
populacional e uma alta demanda por gêneros 
alimentícios, fortalecendo ainda mais o mercado 
interno. Além disso, ele deve ainda salientar que 
o Sul mineiro se tornou uma região importante 
para o abastecimento de gêneros de subsistência 
da Corte, tanto por sua tradição nessa área, 
quanto por sua proximidade geográfica.  

 
154) Gab: 

1. As Expedições de Apresamento foram 
estimuladas pela necessidade de mão-de-obra no 
período colonial. Destaca-se, nesse sentido, a 
primeira metade do século XVII, período marcado 
pelo domínio holandês no Nordeste e a 
dificuldade das regiões litorâneas não controladas 
pelos flamengos de obterem escravos africanos. 
Assim, regiões como Salvador e São Vicente 
necessitavam de mão-de-obra e as bandeiras de 
apresamento foram incitadas nessa circunstância. 

2. – Avanço para o interior da América Portuguesa. 
– Destruição das Missões Jesuíticas. 

3.      Enquanto as expedições de Apresamento tinham 
como objetivo capturar e escravizar os índios, as 
Missões  Jesuíticas buscavam proteger a figura do 
gentio. O objetivo dos religiosos era expandir a fé 
católica e garantir a influência da Santa Sé nas 
áreas coloniais. Para isso, o papel do índio seria 
fundamental, uma vez que os jesuítas se 
empenhavam na difusão da fé católica entre os 
nativos. As Expedições de Apresamento, 
entretanto, compreendiam o índio como 
mercadoria a ser comercializada nas regiões 
litorâneas em que eram abastecidas pelos 
escravos africanos de maneira precária. 

 
155) Gab: A 
 
156) Gab: C 
 
157) Gab: B 
 
158) Gab: VFVVF 
 
159) Gab: 06 
 
160) Gab: C 
 
161) Gab: 06 
 
162) Gab: 04 

 
163) Gab: 01 
 
164) Gab:  

A mineração era uma atividade altamente 
especializada; o metal precioso era o ouro de aluvião, o 
que propiciou a organização da atividade econômica em 
grandes, médias e pequenas unidades de produção, por 
esta via levando a uma utilização mais extensiva da 
mão-de-obra por um vasto território e uma maior 
distribuição da renda quando comparada à economia 
açucareira nordestina. As características da mineração 
levaram à expansão do setor de subsistência e criaram 
condições para a formação de uma economia de 
mercado interno. Formaram-se centros urbanos na 
região mineradora, que se tornaram importantes 
mercados de consumo. Houve um grande afluxo 
populacional para aquela região – de tal forma que se 
tornou um centro ao qual produtos dos longínquos 
espaços da Colônia eram encaminhados para o 
consumo, integrando por esta via o território que viria a 
ser o Brasil. 
A industrialização concentrou-se inicialmente no 
Sudeste, especialmente no eixo Rio–São Paulo. A 
integração econômica realizou-se de várias maneiras; 
entretanto, merece um destaque especial o 
deslocamento de populações das mais remotas regiões 
para os centros industriais, em busca de emprego. Outra 
forma de integração foi por intermédio do 
estabelecimento de relações entre regiões agrícolas, de 
extração mineral e vegetal, como fontes de matérias-
primas – insumos – para a produção industrial. Em 
ambos os casos ocorreu um importante estímulo para o 
estabelecimento de vias de comunicação marítima, 
ferroviária e rodoviária entre aquelas regiões e o centro 
industrial. A demanda por insumos, bens e serviços do 
centro industrial acabou por estimular a formação de 
frentes pioneiras em espaços que ainda não haviam sido 
devidamente ocupados e explorados; portanto, 
favoreceu a maior integração econômica e territorial do 
país. 

 
165) Gab: A 
 
166) Gab: A 
 
167) Gab: C 
 
168) Gab: A 
 
  
 

 


