1. (Fuvest 2014) Após o Tratado de Tordesilhas (1494), por meio do qual Portugal e Espanha
dividiram as terras emersas com uma linha imaginária, verifica-se um “descobrimento gradual”
do atual território brasileiro.
Tendo em vista o processo da formação territorial do País, considere as ocorrências e as
representações abaixo:
Ocorrências:
I. Tratado de Madrid (1750);
II. Tratado de Petrópolis (1903);
III. Constituição da República Federativa do Brasil (1988)/consolidação da atual divisão dos
Estados.
Representações:

Associe a ocorrência com sua correta representação:
a)
b)
c)
d)
e)

I
A
B
C
A
C

II
C
C
B
B
A

III
E
E
E
D
D

2. (Fuvest 2014) Não há trabalho, nem gênero de vida no mundo mais parecido à cruz e à
paixão de Cristo, que o vosso em um destes engenhos [...]. A paixão de Cristo parte foi de
noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias.
Cristo despido, e vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; Cristo em tudo maltratado, e
vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de
tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá
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merecimento e martírio[...]. De todos os mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, os
que pertencem por condição aos pretos, e como por herança, são os mais dolorosos.
P. Antônio Vieira, “Sermão décimo quarto”. In: I. Inácio & T. Lucca (orgs.). Documentos do
Brasil colonial. São Paulo: Ática, 1993, p.73�75.
A partir da leitura do texto acima, escrito pelo padre jesuíta Antônio Vieira em 1633, pode-se
afirmar, corretamente, que, nas terras portuguesas da América,
a) a Igreja Católica defendia os escravos dos excessos cometidos pelos seus senhores e os
incitava a se revoltar.
b) as formas de escravidão nos engenhos eram mais brandas do que em outros setores
econômicos, pois ali vigorava uma ética religiosa inspirada na Bíblia.
c) a Igreja Católica apoiava, com a maioria de seus membros, a escravidão dos africanos,
tratando, portanto, de justificá-la com base na Bíblia.
d) clérigos, como P. Vieira, se mostravam indecisos quanto às atitudes que deveriam tomar em
relação à escravidão negra, pois a própria Igreja se mantinha neutra na questão.
e) havia formas de discriminação religiosa que se sobrepunham às formas de discriminação
racial, sendo estas, assim, pouco significativas.
3. (Ifsc 2014)

A escravidão no Brasil se consolidou como uma experiência de longa duração que marcou
diversos aspectos da cultura e da sociedade brasileira. Mais que uma simples relação de
trabalho, a existência da mão de obra escrava africana fixou um conjunto de valores da
sociedade brasileira em relação ao trabalho, aos homens e às instituições.
Disponível em https://intelectuaisdahistoria2.wordpress.com/2012/06/26/escravidao-no-brasil/.
Acesso: 10 abr. 2014.
Sobre a escravidão no Brasil, assinale a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S).
01) Os africanos escravizados no Brasil trabalhavam tanto no campo e nas minas como nas
cidades, em atividades econômicas variadas.
02) Os homens e mulheres escravizados eram torturados em praça pública para intimidar os
demais e evitar novas desobediências.
04) A resistência dos escravos ocorria em forma de rebeliões, suicídio, boicotes à produção e
fugas individuais ou coletivas.
08) A violência física, psicológica e cultural foi tão intensa sobre os escravizados que não
restou nada de suas culturas nos costumes brasileiros.
16) A organização da resistência, aqui no Brasil, era facilitada pelo fato de os africanos terem a
mesma religião, falarem a mesma língua e terem os mesmos hábitos culturais.
4. (Fgv 2014)
Dos engenhos, uns se chamam reais, outros inferiores, vulgarmente
engenhocas. Os reais ganharam este apelido por terem todas as partes de que se compõem e
todas as oficinas, perfeitas, cheias de grande número de escravos, com muitos canaviais
próprios e outros obrigados à moenda; e principalmente por terem a realeza de moerem com
água, à diferença de outros, que moem com cavalos e bois e são menos providos e
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aparelhados; ou, pelo menos, com menor perfeição e largueza, das oficinas necessárias e com
pouco número de escravos, para fazerem, como dizem, o engenho moente e corrente.
ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo:
Edusp. 1982, p. 69.
O texto oferece uma descrição dos engenhos no Brasil no início do século XVIII. A esse
respeito é correto afirmar:
a) O engenho de açúcar foi a principal unidade econômica do sertão nordestino durante o
período colonial, permitindo a ocupação dos territórios situados entre o rio São Francisco e o
rio Parnaíba.
b) A produção de açúcar no nordeste brasileiro colonial, em larga escala, foi possível graças à
implantação do sistema de fábrica e ao uso do vapor como força motriz nas moendas.
c) Os engenhos da Bahia utilizavam, sobretudo, mão de obra escrava africana, enquanto que
nos engenhos pernambucanos predominava o trabalho indígena.
d) Os grandes engenhos desenvolviam todas as etapas de produção do açúcar, do plantio,
passando pela moagem, a purga, a secagem e até a embalagem.
e) A produção de açúcar no sistema de “plantation” ficou restrita aos domínios lusitanos das
Américas, durante a época colonial, o que garantiu bons lucros aos produtores locais e aos
comerciantes reinóis.
5. (Uem 2014) Na segunda metade do século XVIII, o Marquês de Pombal, enquanto ministro
do Rei de Portugal, D. José I, arquitetou um plano de reformas para o Reino e para suas
colônias. A respeito das reformas pombalinas, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
01) Um dos principais objetivos das reformas era modernizar econômica e politicamente os
domínios portugueses.
02) Para tornar realidade as reformas, Pombal enfrentou a oposição de parte da nobreza
lusitana e foi apoiado por setores ilustrados dessa mesma aristocracia.
04) Com relação ao Brasil, um dos objetivos das reformas do Marquês de Pombal era ampliar a
ocupação territorial e reestruturar a administração colonial.
08) Durante a administração pombalina, foram estabelecidos tratados entre Portugal e
Espanha que tinham como objetivo estabelecer as fronteiras entre os territórios espanhóis
e portugueses na América.
16) Ações administrativas adotadas por Pombal diminuíram drasticamente o contrabando e
promoveram, a partir dos anos de 1760, um grande aumento da quantidade de ouro
produzido em Minas Gerais.
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Gabarito:
Resposta
[A]

da

questão

1:

Trata-se da formação do território brasileiro e da divisão política do país ao longo do tempo. O
Tratado de Madri ([I]/mapa A) corresponde à ampliação do território para áreas a oeste do
antigo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Petrópolis ([II]/mapa C) refere-se à incorporação
do Acre ao território brasileiro. A Constituição de 1988 ([III]/mapa E) determinou a atual divisão
política do país com criação do estado de Tocantins a partir do norte de Goiás, transformou os
territórios de Roraima e Amapá em estados e incorporou Fernando de Noronha a Pernambuco.
Resposta
[C]

da

questão

2:

O texto é bem claro: o padre jesuíta usa do exemplo de Cristo para justificar a condição dos
escravos na Colônia portuguesa. Apesar de ter sido contra a escravidão do indígena, a Igreja
Católica portuguesa nunca se posicionou contra a escravidão negra.
Resposta
01 + 02 + 04 = 07.

da

questão

3:

A afirmativa [08] é incorreta porque, a despeito da violência, a cultura negra influenciou a
formação sociocultural do Brasil, em variados aspectos;
A afirmativa [16] é incorreta porque os africanos que vieram para o Brasil pertenciam a etnias
diferentes da África, o que fazia com que suas línguas e costumes fossem diferentes,
dificultando a organização de resistência por parte dos escravos.
Resposta
[D]

da

questão

4:

O texto deixa claro que nos engenhos reais (portanto, nos grandes engenhos) todas as etapas
da produção do açúcar eram feitas, porque tais engenhos contavam com “(...) todas as partes
de que se compõem e todas as oficinas (...)”. Logo, nesses engenhos ocorriam o plantio, a
moagem, a purga, a secagem e a embalagem.
Resposta
01 + 02 + 04 + 08 = 15.

da

questão

5:

A alternativa [16] está incorreta porque, apesar dos esforços metropolitanos e do grande
aparato repressor, o contrabando ocorria no extrativismo do ouro, prejudicando a arrecadação
portuguesa.
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Resumo das questões selecionadas nesta atividade
Q/prova Q/DB

Grau/Dif.

Matéria

Fonte

Tipo

1 ............. 128449 ..... Média ............ Geografia ...... Fuvest/2014 ......................... Múltipla escolha .
2 ............. 128456 ..... Baixa ............. História .......... Fuvest/2014 ......................... Múltipla escolha
3 ............. 133774 ..... Média ............ História .......... Ifsc/2014 .............................. Somatória
4 ............. 131835 ..... Baixa ............. História .......... Fgv/2014 .............................. Múltipla escolha
5 ............. 131191 ..... Média ............ História .......... Uem/2014 ............................ Somatória
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