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01 - (FUVEST SP/1998)    
As reformas pombalinas propuseram, em relação ao 
Brasil, 

 
a) A expulsão dos mercedários e o afrouxamento das 

práticas mercantilistas.  
b) A expulsão dos jesuítas e uma política de liberdade 

do indígena.  
c) A criação de um sistema de intendências e a 

formação de companhias privilegiadas.  
d) A subordinação da Igreja ao Estado e a permissão 

para o surgimento da imprensa.  
e) O fomento às atividades manufatureiras na colônia 

e o combate aos espanhóis no sul.  
 
02 - (UEM PR/1998)    

"Em 1750, com a morte de D. João V, ascendeu ao trono 
D. José I (1750-77) e, com ele, Sebastião José de 
Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, que, como 
primeiro ministro e, por mais de 25 anos, dirigiu os 
destinos portugueses e coloniais." 

(Nadai, E. & Neves, J. História do Brasil: 
da Colônia à República. 10a ed. SP: Saraiva, 1987, p. 108) 

Sobre o governo pombalino e seus desdobramentos 
para o Brasil, assinale o que for correto. 
01. O objetivo último das reformas introduzidas pelo 

Marquês de Pombal era fortalecer o Estado, ou 
seja, reforçar o absolutismo. 

02. Com a ascensão do Marquês de Pombal ao poder, a 
Coroa portuguesa atritou-se com a Igreja Católica, 
abrindo o período de reforma protestante em 
Portugal, de grande repercussão na metrópole e em 
sua principal colônia, o Brasil. 

04. O governo do Marquês de Pombal organizou uma 
política de fomento industrial para o Reino e de 
intervenção do Estado nos diferentes setores da 
vida colonial, com o objetivo de obter maior 
eficiência na exploração das colônias. 

08. No período pombalino, a capital do Brasil foi 
transferida para o Rio de Janeiro, visto que, com a 
mineração, o eixo econômico da colônia havia se 
deslocado para o Centro-Sul e a nova localização da 
capital, mais próxima das rivalidades luso-
espanholas em torno da Colônia de Sacramento e 
Sete Povos das Missões, era estratégica. 

16. No período pombalino, foram extintas as capitanias 
hereditárias, medida que permitia maior controle 
sobre a colônia. 

 
03 - (FURG RS/2001)      

Na primeira metade do século XVIII, as relações entre 
Portugal e o Brasil caracterizavam-se por: 
 
I - crise econômico-financeira de Portugal e 
subordinação à Inglaterra; 
II - agitações sociais envolvendo funcionários reais e 
interesses de colonos no Brasil; 
III - expansão do território colonial português para além 
dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas; 

IV - continuidade da administração orientada pela União 
Ibérica. 
 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Apenas II, III e IV. 

 
04 - (UFC CE/2002)      

Em 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês 
de Pombal, tornou-se primeiro ministro português e 
procurou dinamizar a administração colonial.  

 
Dentre as medidas por ele adotadas, destacam-se: 
a) O controle do ensino e da política de aldeamento 

entregue às ordens religiosas. 
b) A extinção do Estado do Grão-Pará Maranhão, por 

ser o centralismo a tônica de sua administração. 
c) A reforma e a ampliação da justiça, possibilitando, 

assim, o acesso da elite colonial aos cargos 
administrativos e fiscais. 

d) A expulsão dos Jesuítas da colônia, favorecendo os 
povos indígenas, que passaram a ter maior 
autonomia sobre os aldeamentos. 

e) A retomada do controle dos mecanismos 
comerciais e fiscais do mundo colonial por parte da 
metrópole, o que resultou em autonomia para as 
companhias de comércio. 

 
05 - (UFF RJ/1998)      

No século XVIII, com o desenvolvimento dos valores 
iluministas, vários estados europeus realizaram 

mudanças nas suas relações políticas e culturais.  
Essas alterações acabaram por se associarem ao 
fenômeno do “Despotismo Esclarecido”.   
Um dos seus exemplos foi o governo do Marquês de 
Pombal em Portugal. A chamada época pombalina no 
Brasil possuiu algumas características marcantes.  

 
Dentre elas, uma está contida como opção de resposta. 
Assinale-a.  
a) A época  pombalina  representou  um  retrocesso  

nas  questões  relativas  ao  ensino, com o 
fechamento do Seminário de Olinda. 

b) A  política  de  Pombal  privilegiou  a   opção  agrícola 
para  a colônia  brasileira  e, por  isso, incentivou o 
uso da mão-de-obra imigrante. 

c) As medidas pombalinas, no tocante às suas relações 
com a Igreja Católica, demonstraram a 
preocupação em manter o domínio da Igreja sobre 
o Estado.  

d) As Reformas Pombalinas propuseram a 
descentralização na área administrativa. 

e) A atuação de Pombal estimulou  o  fomento  
agrícola  e a criação  de Companhias de  Comércio. 
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06 - (UFMG/1996)       
Leia o texto. 

 
“... consideram-se os senhores de engenho a parte mais 
importantes e de mais prestígio da população da Bahia; 
eles próprios se julgam a nobreza do país, e, por sua 
extraordinária riqueza, ocupam os primeiros postos nas 
milícias, as quais aqui são muito bem organizadas. (...) 
Como as milícias da cidade são constituídas pela gente 
melhor e mais rica da sociedade, muito concorrem para 
a manutenção da ordem, sendo, tanto mais úteis do que 
a política, porque esta é impotente, age sem 
conseqüência, por falta de meios e por causa da grande 
quantidade de negros, que podem ser contratados para 
qualquer mau intuito”. 

(Spix & Martius, Viagem pelo Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1981. v.2. p.153) 

 
O trecho do relato dos viajantes Spix e Martius refere-
se: 
a) À formação de contingentes militares 

profissionalizados por influência da Guerra do 
Paraguai. 

b) À generalização de exércitos particulares de 
jagunços que serviam aos senhores de engenho. 

c) Ao embrião de uma estrutura paramilitar que 
ajudava no controle da ordem política e social. 

d) Ao recrutamento de grande número de escravos 
para integrar os contingentes policiais. 

 
07 - (UFMG/2001)  
     Leia este trecho de documento: 
 
          Mando que todos e quaisquer naturais ou moradores 

dos meus reinos e domínios de qualquer estado, sexo ou 
condição que seja que (na boa fé de que se trata 
somente de espiritualidade) se acharem ou 
incorporados na dita companhia chamada de Jesus ou 
nela professar ou associar a alguma confraria que haja 
sido estabelecida debaixo da direção da mesma 
companhia, sejam obrigados debaixo de penas a se 
manifestarem aos juízes e magistrados, depois dos quais 
serão as penas irremissivelmente neles executadas. 

Palácio de Nossa Senhora D’Ajuda, 28 de agosto de 1767. 
 

Esse trecho faz referência à conjuntura da: 
a) Expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas, em 

razão da política do Reino de reafirmar a 
subordinação da Igreja ao Estado. 

b) Guerra entre Portugal e França, devido ao avanço 
das idéias defendidas pelos huguenotes nos reinos 
portugueses. 

c) Proibição da presença de ordens religiosas 
regulares nos países ibéricos, determinada pela 
bula papal Animarum Saluti. 

d) Visitação do Santo Ofício aos domínios 
ultramarinos de Portugal, em busca de hereges, 
integrantes de confrarias e irmandades. 

 

08 - (UFPB/1997)  
Durante a época de Pombal (1750 – 1777), Portugal 
buscou anular os desastrosos efeitos que o tratado de 
Methuen (1703) havia trazido para sua economia.  

 
Sobre as ações do 1o Ministro, é INCORRETO afirmar 
que: 
a) Transferiu a capital do Brasil de Salvador para o Rio 

de Janeiro. 
b) Estimulou a criação de manufaturas em Portugal, 

proibiu a exportação de ouro e combateu o 
contrabando. 

c) Criou a Companhia de Comércio do Grão-Pará e 
Maranhão e a Companhia de Comércio de 
Pernambuco e Paraíba. 

d) Reafirmou o poder da Companhia de Jesus, 
colocando nas mãos dos jesuítas a reforma do 
ensino em Portugal. 

e) Criou para o Brasil inúmeros impostos 
complementares, além de impor a primeira 
derrama à população mineira. 

 
09 - (UFRJ/2002)  

O Tratado de Madrid (1750) solucionava os 
antagonismos derivados do Tratado de Tordesilhas 
(1494); assim, a linha irreal e invisível ficava convertida 
em uma linha real e visível, traçada por rios e cadeias 
montanhosas, fixando as fronteiras naturais do Brasil. 
Fonte: Adaptado de PLAZA, Paloma F. (coord.). As 
relações lusoespanholas no Brasil entre os séculos XVI e 
XVIII. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2001, p. 31. 

 
Cite duas regiões que o Tratado de Madrid incorporou 
ao Império Português em troca da Colônia de 
Sacramento. 

 
10 - (EFOA MG/1999)  

O Marquês de Pombal, ministro do rei D. José I (1750 - 
1777), foi o responsável por uma série de reformas na 
economia, educação e administração do Estado e do 
império português, inspiradas na filosofia iluminista e 
na política econômica do mercantilismo, cabendo a ele 
a expulsão dos padres jesuítas da Companhia de Jesus 
dos domínios de Portugal. 

 
O Marquês de Pombal foi um dos representantes do 
chamado: 
a) Parlamentarismo Monárquico. 
b) Socialismo Utópico.  
c) Socialismo Científico. 
d) Liberalismo. 
e) Despotismo Esclarecido. 

 
11 - (UMC SP/2001)  

Em seu estudo sobre o Antigo Regime, você encontra a 
seguinte passagem: A política de Pombal tinha por 
objetivo, de um lado, o fortalecimento do Estado e, de 
outro, a autonomia econômica do Reino. Por isso, 
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Pombal tratou de diminuir a influência da nobreza e 
sobretudo dos jesuítas, os quais expulsou do país e de 
seus domínios em 1759. Procurou também tirar o país 
da órbita inglesa, na qual havia ingressado em meados 
do século XVII. 

 
O trecho lhe é familiar, pois refere-se: 
a) Às causas imediatas da Revolução Francesa. 
b) Às conseqüências da Contra-Reforma Católica. 
c) À formação das monarquias nacionais. 
d) À luta pela independência das Províncias Unidas 

dos Países Baixos do domínio inglês. 
e) Às medidas típicas adotadas pelos déspotas 

esclarecidos. 
 
12 - (UnB DF/1992)  

Julgue as afirmações relativas ao período colonial 
brasileiro. 
00. Segundo a tese clássica do historiador Fernando 

Novais, as características essenciais da colonização 
portuguesa no Brasil – monocultura, latifúndio e 
escravidão – decorreu do princípio do monopólio 
do comércio colonial. 

01. Expulsos do Nordeste brasileiro no século XVII, os 
holandeses transferiram capitais, tecnologia e mão-
de-obra para o Caribe; logo os engenhos dos 
franceses e ingleses suplantavam, em muito, a 
produção açucareira luso-brasileira. 

02. “Este homem é um dos maiores selvagens com que 
tenho topado (…) nem se diferencia do mais 
bárbaro tapulo mais que em dizer que é cristão, e 
não obstante o haver-se casado de pouco, lhe 
assistem sete índias concubinas (…) sendo sua vida, 
desde que teve uso da razão – se é que a teve (…) –
, até o momento, o exercício das suas torpezas, e 
aqueles para o granjeiro de seus interesses”. Este 
retrato do bandeirante Domingos Jorge Velho, feito 
pelo bispo de Pernambuco em 1697, revela o 
preconceito da elite branca e latifundiária contra o 
grande aliado de Zumbi dos Palmares. 

03. A grande importância das ordens religiosas nas 
regiões de mineração, dificultando o controle fiscal, 
levou à expulsão dos jesuítas pelo Marquês de 
Pombal. 

04. Os inconfidentes baianos, presos em 1798, 
diferenciam-se dos inconfidentes mineiros, presos 
em 1789, por suas idéias muito mais radicais e por 
serem, na maioria, escravos, mulatos, forros ou 
plebeus; foram punidos com mais rigor. 

 
13 - (UNIRIO RJ/1996)  

A definição dos limites do Brasil colonial em diversos 
tratados, durante o século XVIII, foi o resultado político 
de vários movimentos, dentre os quais se destaca na 
região sul o a: 

 
a) Interesse português no rio da Prata, materializado 

na fundação da Colônia do Sacramento. 

b) Necessidade natural de ocupação de novas terras 
para a plantation canavieira. 

c) Proteção portuguesa aos aldeamentos indígenas, 
contrariando a política espanhola de escravização 
do gentio. 

d) Disputa pela posse das zonas mineradoras na região 
platina. 

e) Interferência do Papado na negociação do Tratado 
de Madri para resguardar as zonas missioneiras. 

 
14 - (Mackenzie SP/2005)        

Por um decreto de oito de fevereiro de 1730, os 
diamantes foram declarados propriedade real. 
Permitiu-se a todo mundo sua pesquisa, mas cada 
escravo empregado nesse trabalho foi submetido a 
uma capitação. Era proibida a exportação de diamantes 
para a Europa em navios estrangeiros... 
Saint-Hilaire 

 
Com a finalidade de melhor controlar a extração de 
diamantes, a Coroa portuguesa criou: 
a) As Casas de Fundição. 
b) O Distrito Diamantino. 
c) O Quinto. 
d) O Regimento para as Minas Gerais. 
e) A Derrama. 

 
15 - (FUVEST SP/1996)  

Entre 1750, quando assinaram o Tratado de Madrid, e 
1777, quando assinaram o Tratado de Santo Ildefonso, 
Portugal e Espanha discutiram os limites entre suas 
colônias americanas.  

 
Neste contexto, ganhou importância, na política 
portuguesa, a idéia da necessidade de: 
a) Defender a colônia com forças locais, daí a 

organização dos corpos militares do centro-sul e a 
abolição das diferenças entre índios e brancos. 

b) Fortificar o litoral para evitar ataques espanhóis e 
isolar o marquês de Pombal por sua política 
nitidamente pró-bourbônica. 

c) Transferir a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, 
para onde fluía a maior parte da produção 
açucareira, ameaçada pela pirataria. 

d) Afastar os jesuítas da colônia por serem quase 
todos espanhóis e, nesta qualidade, defenderem os 
interesses da Espanha. 

e) Aliar-se política e economicamente à França para 
enfrentar os vizinhos espanhóis, impondo-lhes suas 
concepções geopolíticas na América. 

 
16 - (UEPG PR/2001)  

A incerta linha de Tordesilhas foi suplantada pela 
expansão das bandeiras paulistas, pelos criadores de 
gado, pelas forças militares e pela mineração. A partir 
do século XVIII a configuração territorial do Brasil 
passou a se aproximar bastante da atual, com exceção 
das fronteiras do Sul.  
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Sobre as questões territoriais no sul do Brasil, assinale o 
que for correto. 
01. No século XVIII, Portugal e Espanha disputaram os 

territórios das Sete Missões, ocupados por índios e 
jesuítas, e a Colônia do Sacramento, fundada no Rio 
da Prata, hoje território uruguaio. 

02. A Colônia do Sacramento, base estratégica para o 
contrabando da prata oriunda da Bolívia e do Peru, 
foi incorporada ao Brasil em 1821, com a 
denominação Província Cisplatina. 

04. A Província Cisplatina jamais se integrou ao Brasil 
em virtude da origem espanhola de seus habitantes 
e os conflitos de interesses na região do Prata. 

08. Em 1827, a Província Cisplatina tornou-se a 
República do Uruguai. Duas forças políticas 
disputavam o poder: o Partido Blanco, dos 
pecuaristas, que se apoiava na Argentina, e o 
Partido dos Colorados, dos comerciantes de 
Montevidéu, que era simpático ao Brasil. 

16. A Inglaterra, favorável à formação de uma grande 
república no Rio da Prata, colocou-se sempre 
contra a intervenção do Brasil nessa região. 

 
17 - (UEPG PR/2002)  

No romance O Continente, Érico Veríssimo aborda as 
relações nas terras hispano-portuguesas da América do 
Sul: "[...] se entregarão as povoações à Coroa de 
Portugal, com todas as suas casas, igrejas e edifícios e a 
propriedade e posse de terreno [...] como seria possível 
fazer a mudança de mais de 30.000 índios para outro 
lado do rio Uruguai sem causar-lhes danos irreparáveis 
[...]?" 

 
Neste texto, o autor se refere ao: 
01. Tratado de Madri (1750), que entregava a Colônia 

do Sacramento para a Espanha e passava a região 
dos Sete Povos para Portugal.   

02. Tratado de Madri (1750), que praticamente anulou 
o Tratado de Tordesilhas, ao se fundamentar no 
princípio de "uti possidetis". 

04. Tratado de Utrecht (1715), que determinava que a 
Espanha devia reconhecer a posse portuguesa 
sobre a Colônia do Sacramento e que transferia 
para o domínio espanhol vastos territórios na 
Amazônia. 

08. Tratado de Santo Ildefonso (1777), que ratificou o 
Tratado de Madri, cedendo à Espanha a Ilha de 
Santa Catarina. 

16. Tratado de Tordesilhas (1494), que dividia as terras 
da América entre Portugal e Espanha, cabendo a 
Portugal a maior faixa desse território. 

 
18 - (UNIFOR CE/2002)       

"Aqui espero tomar, senão me engano 
De quem me descobriu, suma vingança 
E não se acabará só nisso o dano 
Da Vossa pertinaz confiança: 
Antes em vossas naus vereis a cada ano, 
Se é verdade o que meu juízo alcança, 

Naufrágios, perdições de toda sorte, 
Que o menor mal de todos seja a morte!" 

(Camões. Os Lusíadas) 
Os versos retratam os perigos dos navegantes 
portugueses no mar infinito e, em especial, um episódio 
ocorrido com a esquadra de Cabral rumo às Índias, 
quando dobrava o Cabo da Boa Esperança. Camões: 
a) Analisa o episódio da nau de Diogo Dias, desgarrada 

da esquadra. 
b) Fala do naufrágio da nau de Bartolomeu Dias, que 

anos antes dobrara no mesmo lugar o Cabo das 
Tormentas, abrindo caminho para atingir as Índias. 

c) Refere-se à nau de Vasco de Ataíde, que 
desapareceu no início da viagem de Cabral ao Brasil. 

d) Descreve a nau de Sancho de Tovar, encalhada em 
Melinde e posteriormente incendiada por ordem 
de Cabral. 

e) Escreve sobre a segurança das viagens que 
acompanharam o período denominado "Carreira 
das Índias". 

 
19 - (FGV/2005)       

Ao contrário do que se verificou na monarquia 
absolutista francesa do século XVIII, houve diversos 
Estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas 
e seus ministros tentaram de alguma forma pôr em 
prática certos princípios da Ilustração, sem abrir mão, é 
claro, do próprio absolutismo – tal foi, em essência, o 
absolutismo ilustrado. 

(Francisco José Calazans Falcon, Despotismo Esclarecido) 
O rei D. José I e seu primeiro ministro Sebastião José de 
Carvalho e Melo – futuro marquês de Pombal, são 
considerados os representantes do despotismo 
esclarecido em Portugal.  
 
Acerca do chamado período pombalino, é correto 
afirmar que: 
a) Se reorganizaram as estruturas administrativas por 

meio da recriação das Câmaras Municipais e do 
restabelecimento do poder dos donatários. 

b) Houve a criação de companhias de comércio na 
colônia e estabeleceu-se a cobrança de 100 arrobas 
anuais de ouro para Minas Gerais. 

c) Se criou um tributo exclusivo para o ouro – quinto 
– com a intenção de evitar o contrabando e 
aumentar a arrecadação do fisco português. 

d) Por meio de uma legislação específica, ampliou-se 
o poder da nobreza portuguesa, além da 
distribuição de cargos públicos e de pensões 
vitalícias. 

e) O Brasil obteve ganhos, como o direito de 
comercializar diretamente com as colônias 
portuguesas na África, o que significou o fim do 
pacto colonial. 

 
20 - (UEPB/2005)     

A descoberta do ouro e a ocupação da região das Minas 
Gerais foram acompanhadas por modificações na 
sociedade da época.  
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Sobre essas modificações assinale (V) para as 
proposições verdadeiras e (F) para as proposições falsas. 

 
(  )  Embora a maior parte da população da região das 

minas seja composta por escravos, a sociedade 
mineira é mais urbana e gera mais oportunidades 
para homens livres que a sociedade açucareira. 

(  )  Uma das formas encontradas pelos colonos de 
burlar a rígida cobrança de impostos foi a 
“invenção” dos “santos do pau oco”, imagens de 
madeira ocas por dentro, e que eram utilizadas para 
esconder metais e pedras preciosas. 

(  )  A mineração contribuiu para a ocupação do interior 
do Brasil. Em apenas um século e meio de 
mineração a população do Brasil mais que decuplou 
e na região das minas, esta passou dos 300 mil 
habitantes. 

(  )  Em virtude da mudança do eixo econômico, a 
capital da Colônia foi transferida 
momentaneamente para Vila  

 
Rica tendo, em seguida, retornado a Salvador e 

posteriormente passando a se localizar no Rio de Janeiro. 
 
Assinale a alternativa correta: 
a) VFFV  
b) VVVF  
c) VFVF  
d) FVVV  
e) VFFF 

 
21 - (EFOA MG/2002)  

No Brasil, no século XVIII, a administração do ministro 
Sebastião José de Carvalho e Mello, mais conhecido 
como Marquês de Pombal, implementou ações de 
grande impacto na Colônia.  

 
Foram medidas deste período, EXCETO: 
a) A instituição do imposto de captação com o intuito 

de melhorar a arrecadação de tributos. 
b) A criação da Companhia Geral do Comércio do 

Grão-Pará e Maranhão em 1755. 
c) A proibição das fábricas ou manufaturas de tecidos 

destinados ao consumo da elite local. 
d) A expulsão dos jesuítas, o que fragilizou ainda mais 

o ensino na Colônia. 
e) A colocação de membros da elite colonial nos 

órgãos administrativos e fiscais do governo. 
 
22 - (PUC PR/2003)       

“Foi o grande Pombal o único a perceber que a raça 
semítica, assim como os colaterais da orla oriental do 
Mediterrâneo, poderiam fecundar a terra virgem do seu 
império americano... abriu a imigração aos muçulmanos 
que quisessem se transferir para o Brasil... Foi então que 
vieram os primeiros sírios, libaneses, persas, egípcios – 
quase todos nacionais do Mediterrâneo oriental, que o 
povo engloba sob o nome genérico de “turco”... 

(Dornas Filho, João – Aspectos da Economia Colonial – 
Biblioteca do Exército-Editora, 1958, pág. 75.) 

 
Sobre a conjuntura política do século XVIII, Governo 
Pombalino e o texto, assinale a única alternativa 
INCORRETA. 
a) O Marquês de Pombal, aplicando a filosofia 

Iluminista ao Absolutismo Real, se fez inserir na 
política denominada Despotismo Esclarecido. 

b) Sírios e libaneses foram denominados “turcos” 
porque suas terras de origem, parte do Império 
Árabe, tinham sido dominadas pelos turcos e os 
passaportes eram expedidos pelo Governo Turco. 

c) Os judeus, também de raça semítica, antecederam 
os islamitas no Brasil Colonial e os dois, 
preferencialmente, dedicaram-se ao comércio. 

d) O Governo de Pombal, no que se refere ao Brasil, 
foi marcado pela transferência da capital colonial 
de Salvador para o Rio de Janeiro. 

e) Tendo em vista diferenças religiosas e interesses 
econômicos, judeus, muçulmanos e seus 
descendentes tiveram constantes atritos no Brasil, 
na fase Colonial e Imperial. 

 
23 - (UESPI/2003)  

O chamado “despotismo esclarecido” tem entre as 
caracterizações que mais se lhe apontam a de que 
patrocinava políticas de reforma das estruturas 
administrativas nacionais, no sentido de racionalizá-las. 
Neste sentido, a América Portuguesa, sob o governo do 
“déspota” Pombal, foi objetivo de ampla reforma de 
suas estruturas administrativas, de que podemos tomar 
como exemplos as indicações abaixo, exceto a: 
a) Reestruturação do antigo estado do Grão-Pará e 

Maranhão; 
b) Laicização das escolas, exemplificada na criação das 

“aulas régias”; 
c) Instalação da Capitania do Piauí; 
d) Extinção do padroado régio, para ele um resquício 

medieval incompatível com o “século das luzes”; 
e) Criação das seis primeiras municipalidades 

piauienses (depois de Oeiras) com o objetivo de 
estender o domínio luso para o sertão. 

 
24 - (UFMT/2003)       

Sobre as relações entre a Metrópole Portuguesa e sua 
Colônia na América a partir de meados do século XVIII, 
julgue os itens. 

 
00. Após o período do ouro o Reino viu-se com 

problemas para equilibrar suas finanças uma vez que 
a produção mineral em franca decadência não 
conseguia cobrir o déficit aberto pelas importações. 

01. O ministro Pombal criou as companhias de comércio 
do Império lusitano com o objetivo de centralizar em 
suas mãos as transações mercantis e, embora os 
interesses particulares tenham sido lesados, a Coroa 
conseguiu sucesso. 

02. Com a morte do rei D. José e o fim do ministério de 
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Pombal, ocorreu um abrandamento das medidas 
fiscais que controlavam o comércio minerador, 
retardando conseqüentemente a eclosão das 
chamadas conjurações que desencadeariam no  
século seguinte o processo de independência. 

03. Ao constatar que a diminuição da arrecadação fiscal 
era decorrência do esgotamento das minas de ouro, 
a Coroa investiu na prospecção em uma nova área, 
Mato Grosso, onde, ao contrário de Minas Gerais, foi 
estabelecida uma política fiscal rígida tendo em vista 
a estabilização da balança comercial portuguesa. 

 
25 - (UPE/2004)  

Sobre o Brasil nos séculos XVII e XVIII, leia as afirmativas 
abaixo. 

 
I. Na época conhecida como pombalina, os nativos 

brasileiros do Norte e do Sul foram incentivados a 
casar com os brancos como parte de uma política 
de integração e controle de regiões semipovoadas. 

II. Os movimentos de resistência à dominação 
portuguesa não tinham a mesma ideologia, porém 
idéias francesas e americanas foram suas fontes 
inspiradoras. A escravidão era tema recorrente das 
classes dirigentes, tendo sido um dos motivos para 
os processos de insurreições. 

III. Na Conjuração dos Alfaiates, os conspiradores 
defendiam a Proclamação da República, o fim da 
escravidão, o livre comércio com a França, o 
aumento dos salários dos militares e a punição dos 
padres contrários à liberdade. 

IV. A vinda da família real para o Brasil modificou o 
cenário cultural das capitais das províncias. Quase 
todas receberam, com o incentivo do governo 
central do Rio de Janeiro, bibliotecas, teatros, 
academias literárias e científicas. No Recife, por 
exemplo, foi criado o Teatro Santa Isabel e fundado 
o jornal Diário de Pernambuco, o mais antigo em 
circulação na América Latina. 

V. Apesar de ser proclamada como antiescravista, não 
foi a Inglaterra a primeira nação a proclamar a 
abolição da escravatura e o fim do tráfico negreiro. 
Em 1794, a França decretou o fim da escravidão em 
suas colônias, colaborando conseqüentemente 
com as pressões exercidas pela Inglaterra ao Brasil, 
que exigia o fim do regime escravista em plena crise 
do sistema colonial. 

 
Das afirmativas acima, estão corretas, 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I, II e V. 
c) Apenas I, II, III e IV. 
d) Apenas I, III e V. 
e) Apenas IV e V. 

 
26 - (UNIMONTES MG/2004)     

Acerca da “Era Pombalina”, na segunda metade do 
século XVIII, é CORRETO afirmar que 

a) as medidas econômicas da metrópole se inspiravam 
nos nascentes princípios liberais, mas eram 
incompatíveis com a realidade luso-brasileira. 

b) as ações do Governo Pombal, no sentido de maior 
fiscalização da colônia, ilustram a influência 
absolutista e a integral aversão pela Ilustração. 

c) o autoritarismo pombalino e a radicalização da 
exploração ficaram evidentes no ato proibitivo das 
manufaturas no Brasil. 

d) a expulsão dos jesuítas do Brasil foi justificada sob 
a alegação de que a Companhia de Jesus pretendia 
formar um “Estado dentro do Estado”. 

 
27 - (FGV/2000)       

Entre as mudanças operadas no Brasil pela intervenção 
do Marquês de Pombal estão a/o: 

 
a) Criação da Companhia Geral do Grão-Pará e 

Maranhão, a exploração direta das minas de 
diamante e o incentivo à ampliação dos colégios 
jesuíticos; 

b) Expulsão da Companhia de Jesus, a extinção das 
capitanias hereditárias e a redução dos impostos 
coloniais; 

c) Exploração direta das minas de diamante, a 
extinção da Companhia Geral do Grão-Pará e 
Maranhão e a criação do Estado do Maranhão; 

d) Apoio e financiamento da Companhia de Jesus, a 
redução de impostos coloniais e a extinção da 
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão; 

e) Incentivo às instalações manufatureiras na Colônia, 
a expulsão da Companhia de Jesus e a criação da 
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. 

 
28 - (PUC RS/2004)  

A nova política colonial posta em prática na 
administração do Marquês de Pombal – Primeiro 
Ministro do Rei D. José I (1750-1777) – no Brasil 
caracterizou-se: 
a) Pela formação de companhias privilegiadas com o 

monopólio do comércio colonial e pela 
centralização da administração. 

b) Pelo investimento na expansão da lavoura de café 
no Nordeste e de algodão no Sudeste visando 
aumentar os rendimentos da Coroa. 

c) Pelo estímulo ao desenvolvimento de manufaturas 
de tecido nas áreas não-propícias ao 
desenvolvimento da agricultura. 

d) Pela doação de capitanias privilegiadas no Sul e o 
estímulo às iniciativas privadas na colonização. 

e) Pelo apoio à ação dos missionários jesuítas no 
Maranhão e no Vale do Rio Amazonas. 

 
29 - (FURG RS/2005)       

Entre 1737 e 1801, na extremidade meridional do que 
hoje constitui o Brasil, ocorreram disputas pela posse 
dessa área, que conduziram a conflitos militares entre 
portugueses e espanhóis, por praticamente todo o 
território. O resultado desse confronto entre projetos 
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civilizatórios diferenciados foi o controle português 
desta área litigiosa.  

 
Estamos nos referindo à formação histórica de que atual 
Estado brasileiro? 
a) Rio Grande do Sul. 
b) Pernambuco. 
c) São Paulo. 
d) Paraná. 
e) Bahia. 

 
30 - (UFJF MG/2005)        

Observe, com atenção, os mapas abaixo. 
  

 
 

 
 

Fonte: SOUZA, Laura de Melo e. (org) História da Vida 
Privada no Brasil 1:Cotidiano e vida privada na 
Américaportuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 
1997, p. 19 

 
Em 1763, a administração portuguesa decidiu transferir 
a capital da colônia da cidade de Salvador para a cidade 
do Rio de Janeiro.  

 
A respeito desta decisão podemos afirmar que: 
a) Mudança da capital assinala um momento de 

transformações econômicas, especialmente em 
virtude do deslocamento  do eixo-econômico do 
Nordeste açucareiro para a região de mineração do 
Sudeste. 

b) Atransferência da capital demonstra a preocupação 
administrativa do governo português que temia, 
especialmente, uma revolta separatista na 

capitania de São Paulo, o principal pólo econômico 
da colônia. 

c) A nova capital tinha o objetivo de preparar a cidade 
do Rio de Janeiro para receber a família real, no 
Brasil, completando um antigo plano do Marquês 
de Pombal para a administração colonial. 

d) As invasões de franceses e holandeses no Nordeste 
fizeram com que essa região fosse vista pela 
Metrópole como pouco segura; as capitanias do Sul 
e Sudeste eram mais controladas pelos portugueses 
e os padres jesuítas. 

e)  A administração portuguesa havia conseguido 
avançar no interior das capitanias do Nordeste, 
garantindo a criação das novas cidades, porém a 
interiorização da colônia, na região Sudeste, ainda 
não havia começado. 

 
31 - (UFAM/2006)     

Das alternativas abaixo, apenas uma não se relaciona 
com as ações adotadas durante o Período Pombalino na 
Amazônia: 
a) O cultivo das Drogas do sertão e o fomento a 

produção racional da goma elástica 
b) O fomento à introdução de escravos negros  
c) A proibição do uso de línguas indígenas como meio 

de comunicação oficial nos núcleos coloniais 
d) A Criação da Companhia Geral do Comércio do 

Grão-Pará 
e) A mudança das denominações indígenas das 

localidades para nomes portugueses 
 
32 - (UEPB/2006)     

Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, 
foi ministro do Rei Dom José I de Portugal, entre 1750 e 
1777. Ele formulou um plano de reformas econômicas e 
políticas que visavam tirar o Império lusitano do atraso 
e modernizar as relações entre a metrópole e a colônia 
brasileira. Sobre isso assinale a única alternativa 
INCORRETA: 

 

 
 

a) A burguesia mercantil e a aristocracia esclarecida 
apoiavam as reformas do Marquês de Pombal, pois 
viam nelas evidentes possibilidades de 
aumentarem os lucros - vendendo cada vez mais 
produtos à colônia - e do Estado arrecadar mais 
impostos. 
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b) Os Jesuítas e a nobreza tradicional foram grandes 
aliados do Marquês de Pombal na implantação do 
seu plano de reformas, já que dentre outras coisas 
ele defendia a secularização da educação. 

c) A instituição da chamada derrama (1765), que 
forçava a capitania das Minas Gerais a pagar 
impostos atrasados devidos à metrópole, era outro 
item importante do plano reformista do Marquês 
de Pombal. 

d) Para reforçar as intenções econômicas e 
estratégicas do plano, procedeu-se, em 1765, à 
mudança da sede do Governo-Geral do Brasil de 
Salvador para o Rio de Janeiro. 

e) A política pombalina visava melhorar o 
desempenho econômico e administrativo da 
colônia, ampliar a ocupação territorial e tornar mais 
eficiente as funções fiscais de interesse da 
metrópole. 

 
33 - (UFCG PB/2006)     

No século XVII, na região hoje denominada de estado de 
São Paulo, ainda se falava duas línguas: o português e a 
língua de base tupi, com os acréscimos da cultura dos 
colonizadores. O processo de unificação da língua no 
Brasil contribuiu para excluir a multiplicidade das 
culturas locais. 
Considerando a temática tratada no texto, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) A ‘unificação’ lingüística brasileira foi uma das 

formas sociais de camuflar as diferenças e ‘garantir’ 
a hierarquia cultural. 

b) Um dos principais objetivos da reforma do Marquês 
de Pombal foi a ‘unificação’ da língua no Brasil 
Colônia. 

c) A língua portuguesa, no século XVIII, tornou-se o 
idioma de uso corrente, sendo abolida 
completamente as expressões das línguas 
indígenas e africanas. 

d) O iorubá, ou nagô, dialeto de grupos sudaneses 
(Guiné, Daomé, Sudão) tornou-se, nos séculos XVII 
e XVIII, uma espécie de ‘língua geral’ na Bahia. 

e) Além dessa preocupação lingüística, a reforma do 
Marquês de Pombal incorporou nos currículos os 
cursos de matemática financeira, contabilidade, 
ciências e línguas modernas. 

 
34 - (ESPM/2006)    

Entre os anos de 1600 e 1756, floresceu uma civilização 
extremamente progressista na região nordeste do 
território gaúcho, o que compreende desde o norte do 
Uruguai até o noroeste do Rio Grande do Sul, nas 
margens do rio Uruguai e ultrapassando o rio, onde hoje 
é a província de Missiones na Argentina e parte do sul 
do Paraguai. Nesse território se concentravam os povos 
guaranis e seus aliados charruas. Organizaram uma 
forma de vida social impressionante. Tudo isso era visto 
com muita desconfiança e ganância pelos impérios da 
época. Cansados de fazer guerra entre si, o império 
português e o império espanhol celebraram um tratado, 

em 1750, em que trocaram a colônia de Sacramento, um 
pequeno povoado sob o domínio dos portugueses, por 
um imenso território guarani, que ia do norte de 
Montevidéu até Assunção, no Paraguai, como se fosse 
espanhol. Era guarani. 
Os povos guaranis não aceitaram e resolveram defender 
seu território e seu modo de viver. A maior parte dos 
guerreiros foi massacrada, mas eles não se entregaram. 

(Revista Caros Amigos, março 2006) 
 

O texto trata respectivamente de um tratado e de um 
conflito: 
a) Tratado de Santo Ildefonso e Guerra Guaranítica. 
b) Tratado de Santo Ildefonso e Guerra dos Mascates. 
c) Tratado de Badajós e Guerra dos Emboabas. 
d) Tratado de Madri e Guerra dos Mascates. 
e) Tratado de Madri e Guerra Guaranítica. 

 
35 - (UEL PR/2007)    

Observe o mapa abaixo: 

 
Fonte: GOES FILHO, S. S. Navegantes, bandeirantes, 

diplomatas. São Paulo, Martins Fontes, 1999, p, 311. 
 

Sobre a figura acima e o processo histórico de ocupação 
do território brasileiro, é correto afirmar que: 
a) Mostram a expansão das fronteiras, conforme 

previamente acertado e firmado entre Portugal e 
Espanha. 

b) Demonstram a tendência expansionista 
desencadeada pelas migrações que adentravam 
pelo interior. 

c) Denotam políticas da boa vizinhança com a 
anexação de territórios devidamente cedidos pelos 
países limítrofes. 

d) Demonstram a expansão das colônias espanholas 
sobre as colônias portuguesas.  

e) Deflagram inúmeras guerras com todos os países 
vizinhos, levando o governo brasileiro a ignorar 
seus vizinhos latino-americanos. 

 
36 - (EFOA MG/2007)    

Na segunda metade do século XVIII, durante a 
administração de Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
Marquês de Pombal, foram adotadas medidas pelo 



 

 
9 

www.historiaemfoco.com.br 

Período Pombalino 

9 

governo português no sentido de aumentar o controle e 
a agilidade do governo colonial. NÃO constitui medida 
adotada por Pombal: 
a) a extinção oficial do antigo sistema de capitanias 

hereditárias. 
b) a revogação da lei que proibia a existência de 

manufaturas. 
c) a transferência da capital da Colônia de Salvador 

para o Rio de Janeiro. 
d) a criação da Administração Geral dos Diamantes. 
e) a elevação do Brasil à categoria de Vice-Reinado. 

 
37 - (UNIMONTES MG/2007)    

Leia o texto. 
 

Para que prestem a utilidade desejada, as colônias não 
podem ter o necessário para subsistir por si sem a 
dependência da metrópole. 

(Marquês de Pombal. Citado por LAPA, J.R.A. O antigo 
sistema colonial. São Paulo: Brasiliense, 1982) 

 
Explique, em aproximadamente 5 linhas, o pensamento 
de Pombal, dentro dos padrões mercantilistas. 

 
38 - (UFPEL RS/2007)    

FRONTEIRAS MERIDIONAIS DO BRASIL 

 
 

 

Porto Alegre:Globo, 1958. 
 

As linhas dos Tratados tracejadas nos mapas 
representam, respectivamente, 
a) o Tratado de Santo Ildefonso – quando as missões 

jesuíticas foram entregues aos portugueses pelos 
espanhóis – e a demarcação do Tratado de 
Tordesilhas. 

b) o Tratado de Badajoz (1750) – que determinou a 
criação dos Campos Neutrais – e o Tratado de Madri 
(1777), que, ao contrário, manteve a Colônia do 
Sacramento como portuguesa. 

c) o Tratado de Madri – pelo qual os portugueses 
entregaram as missões para os espanhóis em troca 
da Colônia do Sacramento – e o limite meridional 
do Tratado de Tordesilhas no sul do Brasil. 

d) o Tratado de Santo Ildefonso (1750) – que garantiu 
a posse da Província Cisplatina para o Império 
brasileiro – e a representação geográfica dada pelo 
Tratado de Badajoz (1777), que contrastou com o 
tratado anterior e antecedeu a Guerra Guaranítica. 

e) a fronteira determinada pelo Tratado de Madri 
(1750) – que eliminou os limites do Tratado de 
Tordesilhas – e a demarcação do Tratado de Santo 
Ildefonso (1777). 

f) I.R. 
 
39 - (UFOP MG/2008)    

Entre 1750 e 1777, o governo de Portugal e seus 
domínios foram conduzidos por Sebastião José de 
Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e depois Marquês de 
Pombal. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que 
indica corretamente o principal conjunto de medidas 
implementadas por Pombal, relativas à administração, à 
política e à economia do Brasil. 
a) Transferência da Família Real Portuguesa para a 

cidade do Rio de Janeiro, abertura dos portos às 
nações amigas e abolição do tráfico de escravos. 

b) Extinção do sistema de capitanias hereditárias, 
transferência da sede do governo geral para o Rio 
de Janeiro e expulsão dos Jesuítas. 

c) Expulsão dos holandeses da região de Pernambuco, 
desamortização dos bens dos Jesuítas e abertura 
dos portos para a Inglaterra. 

d) Divisão do território colonial em capitanias 
hereditárias, estabelecimento da capital do Vice-
Reino do Brasil em Salvador e proibição da 
escravidão indígena. 

 
40 - (UESPI/2008)    

As Companhias de Comércio no século XVIII tiveram 
importância para o funcionamento da economia 
colonial no Brasil. Essas companhias: 
a) conseguiram livrar a cultura do algodão da crise do 

século XVIII. 
b) criaram condições para a recuperação do comércio 

do ouro em Minas. 
c) permaneceram atuantes durante as primeiras 

décadas do século XIX. 
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d) correspondiam aos interesses políticos atuantes do 
Marquês de Pombal. 

e) foram financiadas por capitais ingleses e 
holandeses desde o século XVI. 

 
41 - (UESPI/2008)    

Analise as afirmativas abaixo relacionadas com a 
chegada da família real, em 1808, ao Brasil. 
1) D.João tomou medidas que diminuíram os efeitos 

da opressão econômica portuguesa sobre o Brasil. 
2) Apesar das medidas modernizadoras, D. João 

manteve o monopólio comercial sobre a colônia.  
3) As medidas econômicas de 1808 favoreceram 

diretamente o cultivo do algodão nas regiões do 
Piauí e do Maranhão. 

4) Os ingleses conseguiram grande espaço de ação no 
Brasil com a vinda de D. João, aumentando sua 
participação econômica. 

5) O Rio de Janeiro passou por reformas urbanas e 
cresceu politicamente no Brasil da época de D. 
João. 

 
Estão corretas apenas: 
a) 1, 2 e 3 
b) 2, 3 e 4 
c) 3, 4, e 5 
d) 1, 4 e 5 
e) 2, 4 e 5 

 
42 - (UFOP MG/2008)    

Entre as medidas adotadas pelo Marquês de Pombal 
(1750-1777) em relação ao Brasil, não se inclui: 
a) a decretação da emancipação dos índios. 
b) a criação da Companhia Geral de Comércio do 

Grão-Pará e Maranhão. 
c) a transferência da capital de Salvador para o Rio de 

Janeiro. 
d) a liberação do comércio entre o Brasil e a Inglaterra. 

 
43 - (UFU MG/2007)    

Considere as informações a seguir. 
Uma das figuras mais proeminentes da História Política 
de Portugal no século XVIII foi Sebastião José de 
Carvalho e Melo, mais conhecido como marquês de 
Pombal, ministro de Dom José I. Sobre as políticas 
pombalinas, o historiador Boris Fausto diz o seguinte: 
“Sua obra, realizada ao longo de muitos anos (1750-
1777), representou um grande esforço para tornar mais 
eficaz a administração portuguesa e introduzir 
modificações no relacionamento metrópole-colônia.” 

FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo: 
Edusp / Imprensa Oficial do Estado, 2002. p. 59. 

 
Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito 
direta ou indiretamente ao Brasil, assinale a correta. 
a) Pombal introduziu princípios do liberalismo no 

comércio do Brasil com vistas a recuperar a 
economia da colônia: extinguiu as companhias 
privilegiadas de comércio que existiam no 

Maranhão e em Pernambuco, flexibilizou o “pacto 
colonial” e permitiu a presença de companhias 
comerciais inglesas na região das Minas. 

b) Um dos traços marcantes das políticas pombalinas 
no Brasil foi o confronto com a elite colonial. Os 
“brasileiros” foram impedidos de ocupar cargos 
políticos, jurídicos e administrativos na Colônia. Isso 
gerou muitas revoltas, como a de Felipe dos Santos, 
em Vila Rica, e a Guerra dos Mascates, em 
Pernambuco. 

c) Dentre as principais características da política 
pombalina, pode-se destacar a forte adoção de 
princípios mercantilistas na economia e de ideais 
iluministas na educação. Os esforços de Pombal 
visavam tornar o colonialismo português mais 
preparado para enfrentar a “crise do Antigo 
Regime”, como hoje a chamamos. 

d) A política absolutista de Pombal baseava-se na 
origem divina do poder dos reis e de seus ministros. 
Por isso, ele buscou o total apoio da Igreja, 
favorecendo as ordens missionárias que atuavam 
no Brasil, como mercedários e jesuítas, às quais 
delegou responsabilidades sobre a tutela dos índios 
e sobre o ensino na colônia. 

 
44 - (UFU MG/2007)    

Uti possidetis é um princípio de direito internacional 
bastante utilizado desde o século XVIII nas definições 
dos limites entre territórios vizinhos. Esse princípio 
reconhece o direito de posse a quem de fato ocupa 
determinado território. 
Considerando o uso desse princípio e a formação 
territorial do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Espanha e Portugal tiveram poucos conflitos sobre 

territórios conquistados na América, durante o 
período colonial, pois suas posses foram definidas 
por tratados e bulas desde antes da ocupação das 
terras. 

b) A expansão territorial da América Portuguesa no 
século XVII, motivada por fatores econômicos, 
religiosos e políticos, gerou conflitos com nações 
européias. O uti possidetis foi utilizado, por 
exemplo, para legitimar essas novas posses. 

c) Os domínios portugueses na América foram 
ampliados durante a União Ibérica, o que permitiu 
fixar-se no rio da Prata o limite sul do Brasil, até a 
separação da Província Cisplatina no século XIX. 

d) A fixação das fronteiras nacionais do Brasil teve 
início no século XIX e, nos primeiros anos do século 
XX, vários problemas de limites foram solucionados 
pela diplomacia brasileira, apoiando-se no princípio 
do uti possidetis. 

 
45 - (FFFCMPA RS/2008)    

“Os guaranis não haviam fugido: preparavam-se para 
resistir. Sabendo que não poderiam enfrentar de uma só 
vez forças tão superiores em homens e armas, 
concluíram que seria melhor insistir nas guerrilhas”. 
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Ainda no final de janeiro de 1754, o capitão Sepé Tiaraju 
conseguiu arregimentar cerca de 1300 índios em 
diversos povoados. Sua estratégia principal era fustigar 
o inimigo com pequenos ataques e emboscadas, não lhe 
dar trégua, inquietá-lo, cansá-lo e retardar ao máximo 
sua marcha. Continuariam a queimar os pastos e a 
destruir os ranchos. (...) 
A primeira carga de cavalaria matou grande número de 
índios, entre os quais Sepé Tiaraju. Derrubado do 
cavalo, foi ferido por um golpe de lança e depois 
recebeu um tiro de pistola. 
Os companheiros de Sepé que sobreviveram ao ataque 
trataram de fugir para o matagal. O corpo do cacique foi 
atirado junto a um rio próximo, mas à noite os índios 
que o acompanhavam foram até a margem do rio e o 
retiraram. Depois o sepultaram, cantando hinos que 
haviam aprendido nas igrejas das missões” 

(QUEVEDO, Júlio. A guerra guaranítica.  
São Paulo: Ática, 1996, p. 27 ) 

 
Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição 
para a Guerra Guaranítica ocorrida entre os anos de 
1754 a 1756. 
a) Rebelião de índios missioneiros que se recusavam a 

cumprir as determinações impostas pelo Tratado 
de Madrid e entregar suas terras na região dos Sete 
Povos das Missões a Portugal. 

b) Guerra dos guaranis contra a instalação de Missões 
Jesuíticas na margem ocidental do rio Uruguai. 

c) Guerra entre guaranis e bandeirantes que invadiam 
as Missões Jesuíticas dos Sete Povos em busca de 
índios para vender como mão-de–obra escrava em 
Buenos Aires. 

d) Revolta liderada por Sepé Tiarajú contra o império 
espanhol para reconquistar a Colônia do 
Sacramento, anexada pela Espanha através do 
Tratado de Badajoz. 

e) Guerra dos guaranis contra o exército lusoespanhol 
para impedir a expulsão da ordem dos jesuítas do 
continente americano, determinada pelo Tratado 
de Santo Ildefonso. 

 
46 - (UEM PR/2009)     

Durante o reinado de D. José I (1750-1777), Sebastião 
José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, colocou 
em prática uma série de reformas que tinham entre seus 
objetivos modernizar a economia portuguesa. A 
respeito da administração pombalina, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s). 

 
01. Durante a administração pombalina, a Companhia 

de Jesus teve uma participação mais ativa nos 
destinos de Portugal, influenciando nas tomadas 
das decisões mais importantes para o Reino. 

02. Reformas no sistema de ensino promoveram a 
secularização da educação no Brasil, com a 
instituição das “Aulas Régias”. 

04. Para colocar em prática as reformas, o Marquês de 
Pombal enfrentou oposição de setores da nobreza 
lusitana. 

08. Durante a administração pombalina, a sede do 
governo-geral do Brasil foi transferida de Salvador 
para o Rio de Janeiro. 

16. As reformas pombalinas foram uma resposta da 
administração portuguesa ao grande crescimento 
da produção aurífera verificada nas minas gerais 
naquele período. 

 
47 - (UESPI/2009)     

Alguns atos de Pombal, o poderoso ministro de D. José 
I, tiveram forte repercussão no Brasil, sobretudo 
aqueles de cunho econômico, como:  

 
a) a assinatura do Tratado de Ultrecht, 1713, entre 

Portugal e França, estabelecendo que o rio 
Oiapoque, limitaria a fronteira entre o Brasil e a 
Guiana Francesa.  

b) a criação das companhias de monopólio do 
comércio, como as do Grão-Pará e Maranhão 
(1755) e a Companhia de Pernambuco e Paraíba 
(1759).  

c) a criação de tributação específica para o Brasil, 
como a Finta para compor o dote de casamento da 
infanta portuguesa com o príncipe inglês.  

d) a extinção das taxas incidentes sobre a carne 
consumida nas capitanias e que antes subsidiavam 
a educação no Brasil.  

e) a criação de um fundo de reserva para socorrer os 
jesuítas expulsos do Brasil.  

 
48 - (UFG GO/2009)     

Após a morte de D. João V, em 1750, ascendeu como 
ministro Sebastião José de Carvalho Melo, futuro 
Marquês de Pombal. A administração pombalina 
destacou-se pela 

 
a) aproximação diplomática com o reino espanhol, em 

nome do interesse comum, contendo os abusos 
ingleses. 

b) adoção da escolástica, promovendo o 
desenvolvimento científico. 

c) valorização da gramática normativa portuguesa, 
resgatando o prestígio do latim. 

d) distensão do despotismo esclarecido, afirmando 
uma administração política e econômica liberal. 

e) redefinição da estrutura do ensino português, 
implementando o financiamento estatal. 

 
49 - (UNISC RS/2009)     

Em 1750, os reinos de Portugal e da Espanha firmaram 
um tratado de limites e fronteiras conhecido como 
Tratado de Madri. Sobre esse acordo, são feitas as 
seguintes afirmativas: 
 
I. No geral, fundamentou-se no princípio jurídico 

internacional de uti possidetis, ou seja, a 
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monarquia, que, devido à ocupação feita pelos seus 
súditos, possuía de fato os territórios, deveria 
possuí-los também de direito. 

II. Estabeleceu que Portugal deveria entregar à 
Espanha a Colônia do Santíssimo Sacramento, 
recebendo, a título de compensação da Espanha, os 
Sete Povos das Missões. 

III. Provocou a Guerra Guaranítica (1754-1756), 
quando os índios das Missões enfrentaram os 
exércitos reunidos de Portugal e Espanha. 

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

 
50 - (UFPB/2010)    

Leia os versos ao lado. 
 

DUAS ESTROFES 
(À Memória de João de Deus) 

          Augusto dos Anjos 
 

A queda do teu lírico arrabil 
De um sentimento português ignoto 
Lembra Lisboa, bela como um brinco, 
Que um dia no ano trágico de mil 
E setecentos e cinqüenta e cinco, 
Foi abalada por um terremoto! 

 
A água quieta do Tejo te abençoa. 
Tu representas toda essa Lisboa 
De glórias quase sobrenaturais, 
Apenas com uma diferença triste, 
Com a diferença que Lisboa existe 
E tu, amigo, não existes mais! 

Disponível em: 
<http://www.colegiosaofrancisco.com.br/alfa/augusto-

dos-anjosduas- estrofes.php>. Acessado em: 05 out. 
2009. 

 
Glossário 
Arrabil - rabeca de origem mourisca, com duas cordas 
flexionáveis 

 
Esse poema do paraibano Augusto dos Anjos relembra 
um trágico acontecimento ocorrido na metrópole 
portuguesa, no período em que a sua administração 
passava por profundas mudanças, postas em prática por 
Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde, Marquês 
de Pombal. 
 
Sobre as mudanças do período pombalino, é correto 
afirmar: 

 
a) As importações de produtos ingleses aumentaram 

na metrópole, e foram desestimuladas as 

atividades mercantis e manufatureiras da burguesia 
portuguesa. 

b) As casas de fundição foram extintas no Brasil, e 
suspensas todas as medidas consideradas abusivas 
pelos mineradores da Colônia. 

c) As atividades econômicas foram reorganizadas e 
criaram-se duas novas companhias de comércio, a 
do Grão Pará e Maranhão (1755) e a de 
Pernambuco e Paraíba (1759). 

d) O terremoto de Lisboa, visto como sinal dos Deuses, 
fortaleceu o poder dos Jesuítas na metrópole, sem 
influenciar no cotidiano das pessoas na Colônia 
americana. 

e) A derrama, antes um imposto obrigatório em todo 
o território colonial, foi extinta e esta medida foi 
considerada a principal realização da administração 
pombalina. 

 
51 - (UESPI/2010)    

O Tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, em 
1750, bem diferente do firmado em 1494, propiciou o 
reconhecimento internacional de uma configuração dos 
limites do Brasil, quase idêntica à atual e recebeu o 
nome de: 

 
a) Tratado de Santo Idelfonso. 
b) Tratado de Methuen. 
c) Tratado de Madri. 
d) Tratado de Tordesilhas. 
e) Tratado de Westfália. 

 
52 - (UESPI/2010)    

O poderoso primeiro ministro de D. José I, o Marquês de 
Pombal, durante seu governo (1750-1777), reafirmou o 
Mercantilismo: 

 
a) pelo estreitamento das relações entre colônia e 

metrópole, considerando-se a decadência da 
produção aurífera e a precária situação da 
economia portuguesa, que fazia do Brasil o 
principal elemento da sobrevivência lusitana. 

b) pela sua pretensão de fortalecer a hegemonia 
econômica da Inglaterra sobre Portugal, o que 
determinou sua pressão sobre a economia aurífera 
brasileira. 

c) pela expulsão dos jesuítas do território brasileiro 
(1757), motivada sobretudo pelo imenso poder 
político e econômico alcançado por esses padres. 

d) pela instituição das companhias de comércio, o que 
o fez romper com a política monopolista dos 
governos anteriores. 

e) pela criação do Diretório Pombalino, pelo qual 
eram estabelecidas as regras para orientar o 
convívio entre os colonos e a população nativa. 

 
53 - (UNIMONTES MG/2010)    

A transferência da sede administrativa do Brasil colonial 
de Salvador para o Rio de Janeiro teve como principais 
fatores: 
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a) a política centralizadora posta em prática pelo 

Marquês de Pombal com o objetivo de eliminar as 
tendências expansionistas do Centro-Sul. 

b) a crise da economia colonial, notadamente das 
regiões do Centro-Sul, e a superação da divisão do 
governo em duas repartições, Brasil e Maranhão. 

c) o declínio da economia açucareira de Pernambuco 
e Bahia e a ascensão das capitanias de São Paulo, 
Minas Gerais e do atual Rio Grande do Sul. 

d) a preocupação da Coroa portuguesa em controlar 
efetivamente as regiões mineradoras sob ameaça 
de uma invasão espanhola. 

 
54 - (UFJF MG/2009)    

Entre 1750 e 1777, o primeiro-ministro português 
Sebastião de Carvalho e Melo, conhecido como 
Marquês de Pombal, comandou a política e a economia 
portuguesas. A respeito desse período da história 
portuguesa e do Brasil, é INCORRETO afirmar que: 

 
a) o período pombalino pode ser caracterizado 

como de “Despotismo Esclarecido”, visto que foi 
marcado por medidas modernizantes, mas 
também manteve a centralização e o 
fortalecimento do poder real. 

b) Pombal adotou práticas típicas do mercantilismo, 
visando a fortalecer os comerciantes portugueses 
para que pudessem competir com os ingleses e, 
também, combater os contrabandistas. 

c) a transferência da capital do Brasil de Salvador 
para o Rio de Janeiro foi motivada pela crescente 
importância das regiões mineradoras do sudeste. 

d) a expulsão dos jesuítas de Portugal e dos 
domínios portugueses, inclusive do Brasil, visava
 a centralizar a administração e redefinir o 
projeto educacional. 

e) o governo pombalino reforçou a escravidão 
indígena, visando a solucionar o problema da 
mão-de-obra nas colônias e reduzir a 
dependência do tráfico atlântico. 

 
55 - (UFPR/2011)    

As reformas pombalinas, encetadas por Sebastião José 
de Carvalho e Mello (1699–1782), o Marquês de 
Pombal, tiveram efeito entre 1755, logo após o 
terremoto de Lisboa, e 1777, quando esse estadista 
perdeu sua proeminência na administração do império 
português. Sobre as reformas que implantou ao longo 
de sua administração como ministro de Dom José I, é 
correto afirmar: 

 
a) Tiveram grande impacto sobre o Brasil, uma vez 

que se criaram companhias de comércio em todas 
as capitanias, com o objetivo mais amplo de 
racionalizar o comércio e implantar um rígido 
sistema colonial, vinculando metrópole e colônia. 

b) Ativeram-se, no campo da educação, ao ensino 
básico, deixando de lado as instituições 
universitárias portuguesas. 

c) Basearam-se na aliança e aproximação à Ordem 
Jesuítica, que recebeu impulsos e estímulos 
fundamentais por seu papel na educação 
oferecida no Reino e nas colônias. 

d) Consistiram, entre outras medidas, na criação de 
instituições e repartições públicas vitais à 
administração do Reino e suas colônias, como o 
Erário Régio. 

e) Reforçaram, graças ao seu caráter absolutista, 
distinções de raça e classe em Portugal e suas 
colônias, impedindo a ascensão social de negros, 
índios e indianos existentes nos domínios lusos. 

 
56 - (FGV/2012)    

A atuação do marquês de Pombal como ministro do 
reino português, a partir de 1755, foi caracterizada pela 
implementação de um amplo conjunto de reformas. 
Entre elas, é correto apontar: 

 
a) A afirmação da soberania imperial em áreas como 

a fronteira sul do Brasil, que culminou em 
confronto aberto com os jesuítas. 

b) A abertura dos mercados metropolitanos e 
coloniais à livre-concorrência, que se baseava nos 
princípios do liberalismo econômico. 

c) As medidas que visavam estimular o 
desenvolvimento das manufaturas do Brasil e 
incrementar o seu mercado interno. 

d) A extinção das companhias de comércio que 
atuavam no Brasil e o restabelecimento do 
sistema de capitanias controladas por 
particulares. 

e) A diminuição da entrada de escravos oriundos do 
continente africano e o início de uma política 
migratória para o Brasil. 

 
57 - (FGV/2012)    

Leia o fragmento. 
 

     Na segunda metade do século XVIII, a preocupação 
com o “bem governar” era um imperativo tanto para a 
manutenção do monarca, de modo a que não se 
fortalecessem outras pretensões de legitimidade, 
quanto para a conservação do próprio regime, da 
monarquia absolutista, pois tratava-se de evitar que 
certas ideias correntes, como governos elegíveis e 
parlamentos poderosos, tomassem corpo. (...) 
     (...) o despotismo esclarecido varia de país para país, 
dependendo de cada processo histórico e de sua 
abertura ao movimento de ideias da ilustração (...) 

(Antonio Mendes Junior et al. Brasil História: 
texto e consulta, volume 1, Colônia) 

 
Sobre o fenômeno histórico em referência, no caso de 
Portugal, é correto considerar que 
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a) o atraso econômico português gerava 
dependência política e militar, colocando em 
perigo inclusive o império colonial português, e 
nesse processo ocorreram as reformas 
pombalinas, que representaram um maior 
controle português sobre o Brasil. 

b) as autoridades monárquicas portuguesas se 
anteciparam às ondas revolucionárias do mundo 
atlântico e criaram metas de aumento da 
participação das diversas classes sociais nas 
instâncias de poder, o que gerou o primeiro 
parlamento na Europa moderna. 

c) coube ao Marquês de Pombal o apontamento de 
um acordo estratégico com a Inglaterra, 
concretizado com o Tratado de Methuen, que 
permitiu a independência econômica de Portugal 
e regalias para a mais importante colônia lusa, o 
Brasil. 

d) as ideias iluministas foram abominadas pelas 
autoridades portuguesas, assim como pelas elites 
coloniais e metropolitanas, pois representavam 
um forte retrocesso nas concepções de liberdade 
de mercado, defendidas pelo mercantilismo. 

e) o contundente crescimento da economia de 
Angola, por causa do tráfico de escravos e da 
produção de manufaturados, e da economia 
açucareira no Brasil, foram decisivos para a opção 
portuguesa em transferir a sede da Coroa 
portuguesa para a América. 

 
58 - (UECE/2012)    

A Era de Pombal (1750-1777) foi caracterizada pelo 
centralismo político-econômico em Portugal. 
Considere as afirmações a seguir no que se referem às 
ações Pombalinas no Brasil, colônia portuguesa:  

 
I. Foram demarcadas pelo apoio às frequentes 

tentativas dos representantes da coroa 
portuguesa, de limitar o domínio dos colonos mais 
importantes, destituindo-os do seu poder local.  

II. Baseavam-se na recorrente intenção de afastar os 
nascidos no Brasil das Câmaras Municipais e de 
outras instâncias do poder na colônia, posto que 
expandir seus objetivos de centralização política 
até o Brasil era seu maior objetivo.  

III. Orientavam-se no sentido da retomada do 
controle, pela Metrópole, dos mecanismos fiscais 
e comerciais do mundo colonial, bem como sobre 
as ações dos jesuítas e destes sobre os indígenas.  

 
Está correto o que se afirma em  

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

 
59 - (UFJF MG/2012)    

Observe a imagem abaixo: 

 

 
Retrato do Marquês de Pombal por Louis-Michel van Loo 

(1707-1771) e Claude-Joseph Vernet (1714-1789). 
Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/>. 

Acesso em: 8 out. 2011. 
 

O reinado de D. José I, em Portugal (1750-1777), foi 
marcado pela atuação de Sebastião José de Carvalho e 
Melo (futuro Marquês de Pombal), nomeado secretário 
de estado do Reino. Ao se tornar figura central da 
administração portuguesa, Pombal procurou 
empreender uma série de reformas no país, de modo a 
reverter a situação de crise em que vivia o reino 
português. Segundo o historiador Kenneth Maxwell: 

 
“Uma consequência imediata das medidas drásticas de 
Pombal foi desembaraçar o caminho para ações 
governamentais em várias frentes. Assim, a década de 
1760 marcou um período de consolidação e ampliação 
das reformas iniciadas durante a década anterior. Estas 
incluíram (...) a afirmação da autoridade nacional na 
administração religiosa e eclesiástica, o estímulo a 
empreendimentos industriais e a atividades 
empresariais e a consolidação da autoridade para 
lançar impostos, das capacidades militares e da 
estrutura de segurança do Estado”. 
MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do 

Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 96. 
 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos, 
cite e analise: 

 
a) uma medida da política econômica pombalina 

para a América Portuguesa. 
b) uma medida da política pombalina em relação ao 

sistema educacional na colônia brasileira. 
 
60 - (IFGO/2013)    

Ao tratar do século XVIII, em especial das múltiplas 
manifestações do que se costuma chamar de ideias 
iluministas ou movimento ilustrado, a historiadora 
Maria de Lourdes Viana Lyra chamou a atenção para a 
sua composição heterogênea, que, em alguns casos, 
chegou a produzir pensamentos divergentes. Para essa 
autora, 

 
[...] os princípios revolucionários encontraram eco e 
embasaram projetos transformadores na composição 
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da sociedade e nas relações políticas da Inglaterra e da 
França. Em outros países da Europa estas ‘novas ideias’ 
geraram a política do ‘reformismo ilustrado’, que se 
consistiu na absorção, por parte dos governantes ou 
dos seus ministros, de alguns destes novos princípios, e 
na consequente adoção de uma política de reformas 
em questões pontuais do sistema para evitar um 
movimento de pressão que provocasse o abalo das 
estruturas vigentes. 

LYRA, Maria de Lourdes Viana. A utopia  
do poderoso Império. Portugal e Brasil: bastidores da 

política.  
1798-1822. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. p. 32. 

[Adaptado] 
 

Um desses “outros países da Europa” foi Portugal, que 
teve na figura do Marquês de Pombal o seu mais 
expressivo representante do reformismo ilustrado.  

 
Assinale a alternativa que apresenta as ações 
encaminhadas por Pombal, com efeitos no Brasil. 

 
a) A reforma educacional e a liberação de 

manufaturas na colônia. 
b) A diminuição do poder da Igreja Católica e o fim 

das companhias de comércio. 
c) A transferência da capital do Governo-geral do 

Brasil para Salvador e o fim da escravidão 
indígena. 

d) A ampliação dos mecanismos de controle 
administrativo na colônia e a defesa do 
liberalismo comercial. 

e) O enfraquecimento da política mercantilista e o 
fim do sistema de Capitanias Hereditárias. 

 
61 - (FM Petrópolis RJ/2014)    

Em meados do século XVIII, o [...] Marquês de Pombal 
elaborou uma série de medidas visando a integrar as 
populações indígenas da América à sociedade colonial 
portuguesa, buscando não apenas o fim das 
discriminações sobre esses, mas a extinção das 
diferenças entre índios e brancos. [...] Como um dos 
elementos viabilizadores deste futuro, em que não 
seria possível distinguir brancos de índios, [...] 
enfatizava a necessidade da realização de casamentos 
mistos, assim como ordenava que os filhos gerados 
nestas uniões fossem considerados mais capacitados 
que os colonos brancos para ocupar cargos 
administrativos nas antigas aldeias indígenas 
transformadas em vilas e lugares portugueses  

GARCIA, Elisa Frühauf. O projeto pombalino de imposição 
da língua portuguesa aos índios e sua aplicação na 

América meridional. Tempo – Revista do 
Departamento de História da UFF, v. 12, n. 23, p. 13-

38, 2007. p. 24-25. Adpatado. 
 

O projeto pombalino de integrar os índios da América 
Portuguesa à sociedade colonial promoveu mudanças 

profundas no relacionamento entre as populações 
indígenas e a Coroa lusa. 
Na região amazônica, por exemplo, tratar os indígenas 
como súditos do Império Português era uma das 
estratégias adotadas pelo Estado lusitano com o intuito 
de 

 
a) recrutar efetivos militares para a guerra na 

fronteira oeste. 
b) promover a colaboração com os jesuítas. 
c) deslocar a população nativa para o Nordeste. 
d) estimular a escravização dos índios. 
e) garantir a posse do território. 

 
62 - (ENEM/2009)    

O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, 
considerava os jesuítas como inimigos, também 
porque, no Brasil, eles catequizavam os índios em 
aldeamentos autônomos, empregando a assim 
chamada língua geral. Em 1755, Dom José I aboliu a 
escravidão do índio no Brasil, o que Modificou os 
aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. 

 
Em 1863, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados 
Unidos, aboliu a escravidão em todas as regiões do Sul 
daquele país que ainda estavam militarmente 
rebeladas contra a União em decorrência da Guerra de 
Secessão. Com esse ato, ele enfraqueceu a causa do 
Sul, de base agrária, favorável à manutenção da 
escravidão. A abolição final da escravatura ocorreu em 
1865, nos Estados Unidos, e em 1888 no Brasil.  

 
Nos dois casos de abolição de escravatura, observam–
se motivações semelhantes, tais como 

 
a) razões estratégicas de chefes de Estados 

interessados em prejudicar adversários, para 
afirmar sua atuação política.  

b) fatores culturais comuns aos jesuítas e aos 
rebeldes do Sul, contrários ao estabelecimento de 
um governo central. 

c) cumprimento de promessas humanitárias de 
liberdade e igualdade feitas pelos citados chefes 
de Estado. 

d) eliminação do uso de línguas diferentes do idioma 
oficial reconhecido pelo Estado. 

e) resistência á influência da religião católica, 
comum aos jesuítas e aos rebeldes do sul. 

 
63 - (Mackenzie SP/2015)    

A expulsão da Companhia de Jesus de todos os 
territórios portugueses, em 1759, foi uma das medidas 
mais polêmicas tomadas por Pombal. Em geral, as 
justificativas para esse ato são a total incompatibilidade 
entre o controle das práticas pedagógicas adotadas 
pelos jesuítas e o projeto educacional iluminista 
pombalino. Todavia, é importante assinalar que tal 
expulsão também está relacionada 
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a) aos embates entre o Despotismo Esclarecido e as 
convicções dogmáticas da Igreja, que persistiram 
no governo de Pombal e de D. Maria I. 

b) à imposição do catolicismo como religião oficial da 
colônia, fruto da subordinação da coroa 
portuguesa às decisões do papa. 

c) ao controle do comércio de escravos africanos 
pelos jesuítas na região norte, impedindo lucros 
para a coroa portuguesa. 

d) à influência da burguesia huguenote na corte de 
D. José I, exigindo o direito de educar os filhos dos 
colonos, até então monopólio dos jesuítas. 

e) ao interesse em estabelecer o controle sobre as 
fronteiras da América portuguesa e sobre os 
recursos econômicos produzidos nessas regiões. 

 
64 - (UECE/2015)    

Assinale a opção que apresenta corretamente ações 
atribuídas ao Marquês de Pombal na Colônia Brasileira.  

 
a) Extinção do sistema de capitanias hereditárias e 

transferência da sede do governo colonial de 
Salvador para o Rio de Janeiro.  

b) Criação das Companhias Comerciais do Grão Pará 
e do Maranhão, e a organização da Universidade 
de Coimbra.  

c) Extinção da Mesa de Inspeção dos Portos e da 
cobrança do quinto na região das minas.  

d) Expulsão dos Jesuítas do Brasil e incentivo à 
criação das indústrias de manufaturas.  

 
65 - (UFAM/2015)    

A partir de 1750-60, a produção mineradora colonial 
começou a declinar. Tal mudança, articulada a outros 
elementos, determinou a retomada da política 
colbertista durante a administração do Marquês de 
Pombal, secretário de Estado de D. José I. Com o 
objetivo de libertar a economia portuguesa da 
dominação britânica e tornar mais autônomo o Estado 
Português, Pombal tomou medidas muito severas para 
impedir a evasão de capitais. Das alternativas a seguir 
assinale aquela que NÃO se insere no conjunto dessas 
medidas: 
 
a) Protecionismo alfandegário. 
b) Estímulo à indústria manufatureira. 
c) Instalação de refinarias de açúcar nas missões 

jesuíticas. 
d) Abolição da escravidão em Portugal. 
e) Incentivo às companhias de comércio. 

 
66 - (FUVEST SP/2015)    

Examine a seguinte imagem: 

 
Louis‐Michel van Loo & Claude‐Joseph Vernet,  

O Marquês de Pombal, 1766. 
 

a) Identifique e analise dois elementos 
representados na imagem, relativos ao contexto 
sociopolítico de Portugal na segunda metade do 
século XVIII. 

b) Aponte e explique uma medida relativa ao Brasil, 
adotada por Portugal nessa mesma época. 

 
67 - (ESPM/2015)    

Em 1759 os jesuítas foram expulsos de Portugal e 
do Brasil pelo marquês de Pombal. Nas reformas 
pombalinas, a expulsão dos jesuítas foi capítulo dos 
mais dramáticos, ousados e radicais, demonstrando até 
que ponto se reafirmava a soberania do Estado 
português na colônia. 

(Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopez. História do Brasil: 
Uma interpretação) 

 
Os problemas em questão têm por origem o seguinte: 

 
a) Pombal acusava a Companhia de Jesus de formar 

um verdadeiro Estado dentro do Estado e resistir 
ao poder do rei; 

b) Pombal condenava o monopólio do comércio de 
escravos africanos pela Companhia de Jesus; 

c) Pombal se ressentiu da recusa por parte da 
Companhia de Jesus de participar da colonização 
do Estado do Grão-Pará e Maranhão; 

d) Pombal rompeu com os jesuítas após a 
Companhia de Jesus apresentar uma decidida 
condenação ao tráfico negreiro praticado pelo 
governo português; 

e) Os jesuítas apoiavam as pretensões espanholas 
nas negociações dos tratados de limites ocorridos 
no século XVIII. 
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GABARITO:  
 
1) Gab: B 
 
2) Gab: 29 
 
3) Gab: C 
 
4) Gab: C 
 
5) Gab:E 
 
6) Gab: C 
 
7) Gab: A 
 
8) Gab: D 
 
9) Gab:  

O candidato poderá mencionar o recebimento da zona 
de ocupação portuguesa da Amazônia, o território das 
Sete Missões do Maranhão e do Rio Negro e ainda toda 
a região do Mato Grosso. Nesse sentido, o Tratado de 
Madrid afiançou os limites reais entre as possessões 
portuguesas e espanholas na América. 

 
10) Gab: E 
 
11) Gab: E 
 
12) Gab: VVFFV 
 
13) Gab:A 
 
14) Gab: B 
 
15) Gab: A 
 
16) Gab: 07 
 
17) Gab: 03 
 
18) Gab: B 
 
19) Gab: B 
 
20) Gab: B 
 
21) Gab: C 
 
22) Gab: E 
 
23) Gab: D 
 
24) Gab: VVFF 
 
25) Gab: D 
 
26) Gab: D 

 
27) Gab: E 
 
28) Gab: A 
 
29) Gab:A 
 
30) Gab:A 
 
31) Gab: A 
 
32) Gab: B 
 
33) Gab: C 
 
34) Gab: E 
 
35) Gab: B 
 
36) Gab: B 
 
37) Gab:  

Pombal veio para o Brasil para fortalecer os laços 
mercantis entre metrópole e colônia, já que esta deveria 
estar sempre em função de Portugal, vínculo que estava 
sendo ameaçado pelas Revoltas Nativistas. 

 
38) Gab: E 
 
39) Gab: B 
 
40) Gab: D 
 
41) Gab: D 
 
42) Gab: D 
 
43) Gab: C 
 
44) Gab: A 
 
45) Gab: A 
 
46) Gab: 02-04-08 
 
47) Gab: B 
 
48) Gab: E 
 
49) Gab: C 
 
50) Gab: C 
 
51) Gab: C 
 
52) Gab: A 
 
53) Gab: C 
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54) Gab: E 
 
55) Gab: D 
 
56) Gab: A 
 
57) Gab: A 
 
58) Gab: B 
 
59) Gab:  

a) O candidato poderá destacar, dentre outras: a 
criação das companhias de comércio; o controle 
do contrabando de ouro e diamante; a 
reorganização da política fiscal. 

b) O candidato poderá destacar, dentre outras: a 
proposta de secularização do ensino, 
principalmente em função da expulsão dos 
jesuítas, que mobilizavam, até então, o ensino na 
colônia. 

 
60) Gab: A 
 
61) Gab: E 
 
62) Gab: A 
 
63) Gab: E 
 
64) Gab: A 
 
65) Gab: C 
 
66) Gab:  

a) A posição de autoridade e comando do Marquês 
de Pombal, principal personagem retratada na 
tela, reflete a sua autoridade como ministro 
plenipotenciário do rei D. José I. A cidade ao fundo 
e os projetos arquitetônicos em primeiro plano 
lembram o impacto do terremoto de Lisboa em 
1755 e sua reconstrução dirigida por Pombal. 

b) Dentre as medidas, poderiam ser citadas:  a 
transferência da capital do Brasil de Salvador para 
o Rio de Janeiro, visando aproximar a autoridade 
portuguesa da mais importante área econômica 
(as Minas);  a criação de Companhias de Comércio 
para aumentar a eficiência da exploração 
econômica do Brasil; a expulsão dos jesuítas 
como parte do conjunto de medidas anticlericais 
adotadas por Pombal, provocando efeitos 
danosos no incipiente sistema de educação da 
Colônia;  o aperfeiçoamento do mecanismo de 
cobrança de impostos, sobretudo na região 
mineradora, visando combater a sonegação. 

 
67) Gab: A 
 
  

 

 


