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1.   Na História do Brasil, a fase açucareira, 
cronologicamente situada entre os séculos XVII e 
XVIII, corresponde ao período em que a produção e 
exportação de açúcar foram as principais atividades 
econômicas.  
 
A produção era baseada no plantation, o qual 
significa uma empresa  
a) agrícola, latifundiária, monocultora, escravocrata e 
exportadora.    
b) agrícola, minifundiária, policultora, escravista e 
voltada para o mercado interno.     
c) agrícola, latifundiária, autossuficiente, com 
trabalho servil indígena e voltada para o mercado 
externo.    
d) comercial, minifundiária, monocultora, escravista e 
voltada para a exportação.    
  
2.   Seiscentas peças barganhei 
– Que pechincha – no Senegal 
A carne é rija, os músculos de aço, 
Boa liga do melhor metal. 
Em troca dei só aguardente, 
Contas, latão – um peso morto! 
Eu ganho oitocentos por cento 
Se a metade chegar ao porto. 
 
Fonte: Heinrich Heine, apud Alfredo Bosi. Dialética da colonização: 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 
Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Com o verso “Boa liga do melhor metal”, o autor 
está elogiando a qualidade dos metais preciosos 
encontrados no Senegal, colônia que Portugal estava 
explorando.    
b) Os versos do poeta referem-se a uma atividade do 
tempo do Brasil colônia, relacionada à origem da mão 
de obra utilizada na produção de açúcar nos 
engenhos ali instalados.    
c) Do trecho do poema se conclui que o tráfico 
negreiro era uma atividade que não recompensava 
economicamente aos traficantes, pois só a metade 
da carga chegava em condições ao porto de destino.    
d) O poema não se refere à colonização portuguesa 
no Brasil, porque a mão de obra escravizada foi só 
do índio, portanto, não havia transporte de longa 
distância em navios.    
e) O Estado português e a Igreja Católica foram 
radicalmente contra a escravização dos africanos, 
combatendo o tráfico de pessoas em qualquer parte 
do mundo.    
  
3.   Atente para as afirmações abaixo acerca da 
utilização da mão de obra indígena nos engenhos de 
açúcar no período colonial brasileiro. 
 
I. Os indígenas aceitaram mais facilmente o trabalho 

escravo e se acostumaram à vida com seus 
senhores, ao contrário dos africanos que sempre 
resistiram. 

II. Os jesuítas empreenderam uma intensa 
campanha contra a escravização dos indígenas, 
razão pela qual vieram para o Brasil no início da 
colonização. 

III. As dificuldades de escravização dos indígenas e 
os lucros do tráfico negreiro levaram os 
portugueses a optar pela mão de obra africana. 
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Está correto o que se afirma somente em:  
a) I e II.    
b) II.    
c) II e III.    
d) III.    
  
4. Em um engenho sois imitadores de Cristo 
crucificado porque padeceis em um modo muito 
semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua 
cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta 
de dois madeiros, e a vossa em um engenho é de 
três. Também ali não faltaram as canas, porque duas 
vezes entraram na Paixão: uma vez servindo para o 
cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que 
lhe deram o fel. 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 
merecimento de martírio. 
 
VIEIRA, A. Sermões. Tomo XI. Porto: Lello & Irmão, 1951 
(adaptado). 

 
O trecho do sermão do Padre Antônio Vieira 
estabelece uma relação entre a Paixão de Cristo e  
a) a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos 
brasileiros.    
b) a função dos mestres de açúcar durante a safra de 
cana.    
c) o sofrimento dos jesuítas na conversão dos 
ameríndios.    
d) o papel dos senhores na administração dos 
engenhos.    
e) o trabalho dos escravos na produção de açúcar.    
  
5.   Sobre o instituto da escravidão que existiu 
legalmente no Brasil, durante os períodos colonial e 
imperial, é correto afirmar que 
 
I. Os negros se adaptaram muito bem ao trabalho 

cativo. Enquanto, na África, passavam fome e 
miséria, no Brasil, recebiam alimentação, 
habitação e vestuário, o que lhes proporcionou 
ascensão social. 

II. Os índios não foram utilizados nas lavouras de 
cana-de-açúcar e de café porque eram inaptos 
para o trabalho. Eram fisicamente fracos para 
atividades pesadas e excessivamente indolentes e 
preguiçosos. 

III. O escravismo dos tempos modernos superou, em 
muito, o greco-romano. Em termos gerais, na 
América negreira, o cativo conheceu condições 
de existência bem mais desumanas do que na 
Antiguidade. 

IV. Embora a escravatura fosse oficialmente abolida 
em 1888, atualmente, ainda ocorrem no Brasil e 
em vários países do mundo formas de trabalho 
consideradas escravistas. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a afirmativa II está correta.    
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.    
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.    
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.    
  
6. Os indígenas foram também utilizados em 
determinados momentos, e sobretudo na fase inicial 
[da colonização do Brasil]; nem se podia colocar 
problema nenhum de maior ou melhor “aptidão” ao 
trabalho escravo (...). O que talvez tenha importado é 
a rarefação demográfica dos aborígines, e as 
dificuldades de seu apresamento, transporte, etc. 
Mas na “preferência” pelo africano revela-se, mais 
uma vez, a engrenagem do sistema mercantilista de 
colonização; esta se processa num sistema de 
relações tendentes a promover a acumulação 
primitiva de capitais na metrópole; ora, o tráfico 
negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com 
escravos, abria um novo e importante setor do 
comércio colonial, enquanto o apresamento dos 
indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, 
os ganhos comerciais resultantes da preação dos 
aborígines mantinham-se na colônia, com os colonos 
empenhados nesse “gênero de vida”; a acumulação 
gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía 
para a metrópole; realizavam-na os mercadores 
metropolitanos, engajados no abastecimento dessa 
“mercadoria”. Esse talvez seja o segredo da melhor 
“adaptação” do negro à lavoura ... escravista. 
Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se 
pode entender a escravidão africana colonial, e não 
o contrário. 
 
Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema 
Colonial. São Paulo: Hucitec, 1979, p. 105. Adaptado. 

 
Nesse trecho, o autor afirma que, na América 
portuguesa,  
a) os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção 
do que os de origem africana, e por isso a metrópole 
optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais 
produtivos e mais rentáveis.    
b) os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho 
duro dos canaviais do que os indígenas, o que 
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justificava o empenho de comerciantes 
metropolitanos em gastar mais para a obtenção, na 
África, daqueles trabalhadores.    
c) o comércio negreiro só pôde prosperar porque 
alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se 
com as condições de vida dos trabalhadores 
africanos, enquanto que outros os consideravam 
uma “mercadoria”.    
d) a rentabilidade propiciada pelo emprego da mão 
de obra indígena contribuiu decisivamente para que, 
a partir de certo momento, também escravos 
africanos fossem empregados na lavoura, o que 
resultou em um lucrativo comércio de pessoas.    
e) o principal motivo da adoção da mão de obra de 
origem africana era o fato de que esta precisava ser 
transportada de outro continente, o que implicava a 
abertura de um rentável comércio para a metrópole, 
que se articulava perfeitamente às estruturas do 
sistema de colonização.    
  
7.   A história da capoeira começa no Brasil, no século 
XVI, pois se relaciona com a mão de obra escrava 
africana que foi muito utilizada principalmente nos 
engenhos do Nordeste. Os escravos estavam 
proibidos, pelos senhores de engenho, de praticar 
qualquer tipo de luta, por esse motivo, eles utilizaram 
ritmos e movimentos de suas danças africanas para 
criar um tipo de luta, surgindo assim a capoeira, uma 
arte marcial disfarçada de dança. Era importante 
saber lutar, porque dessa forma eles poderiam se 
defender, por exemplo, dos capitães do mato. 
 

 
 
A prática da capoeira ocorria em terreiros próximos 
às senzalas e, além de defesa, servia para a 
preservação da cultura, para o alívio do cansaço do 

trabalho e para a manutenção da saúde física. Muitas 
vezes as lutas ocorriam em campos com pequenos 
arbustos chamados de capoeira ou capoeirão. Do 
nome desse lugar surgiu o nome da luta. 
Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou 
proibida no Brasil, pois era vista como violenta e 
subversiva. No entanto, foi nesse mesmo ano que um 
importante capoeirista brasileiro, mestre Bimba, 
apresentou a luta para o então presidente Getúlio 
Vargas. O presidente gostou tanto desta arte que a 
considerou um esporte nacional. 
 
(http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_da_cap
oeira.htm 
Acesso em: 11.09.2010. Adaptado) 

 
Sobre a capoeira, é valido afirmar que  
a) apresentava aspectos puramente lúdicos e 
religiosos.    
b) foi proibida pelo presidente Vargas, pois essa 
prática era vista como violenta e subversiva.    
c) era uma manifestação artística que ocorria para 
comemorar o final das colheitas realizadas pelos 
escravos.    
d) era praticada pelos escravos com o objetivo de 
burlar a proibição das lutas pelos senhores de 
engenho.    
e) nasceu e era praticada, na África, como uma luta 
marcial e, ao chegar ao Brasil, os negros a 
adaptaram ao contexto da escravidão.    
  
8.   O avanço das culturas sul-americanas nas zonas 
tropicais africanas conhece três etapas. Num 
primeiro tempo, a América exporta mandioca através 
da Guanabara e do litoral vicentino. Numa segunda 
etapa, a mandioca, o milho, a batata-doce e frutas 
sul-americanas passam a ser plantados nas terras 
africanas. Num terceiro tempo, tais culturas 
espalham-se pelos sertões africanos. 
 
O uso do milho e da mandioca como ração dos povos 
da região permitiu que os guerreiros negreiros 
dilatassem suas áreas de captura. Roças de 
mandioca e milho são abertas nas áreas de parada e 
descanso dos bandos, facilitando o transporte 
terrestre de um maior número de cativos do sertão. 
 
(Luiz Felipe de Alencastro. O trato dos viventes, 2000. Adaptado.) 

 
O historiador  
a) relaciona a influência cultural africana com o 
desenvolvimento da agricultura na América.    
b) mostra o intercâmbio econômico entre os 
indígenas americanos e os guerreiros africanos.     
c) associa a introdução de novos cultivos na África 
com o aumento do tráfico negreiro.     
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d) evidencia o escambo de produtos agrícolas 
americanos por cativos do interior africano.    
e) destaca a importância da monocultura de 
exportação desenvolvida no Atlântico Sul.     
  
9. Os africanos foram trazidos do chamado 
continente negro para o Brasil em um fluxo de 
intensidade variável. Os cálculos sobre o número de 
pessoas transportadas como escravos variam muito. 
Estima-se que, entre 1550 e 1855, entraram pelos 
portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua 
grande maioria jovens do sexo masculino. 
(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1995. p. 51.)  

 
Entre as razões que justificavam o tráfico negreiro 
estava:  
a) O desejo do colonizador em proteger o índio do 
trabalho escravo trazendo o Africano para substituí-
lo.    
b) Permitir a livre concorrência entre trabalhadores 
indígenas e africanos para baratear a mão de obra.    
c) Possibilitar maior dinamismo comercial entre as 
colónias e os países europeus.    
d) A lógica de funcionamento da prática mercantilista, 
onde o tráfico ultramarino de escravos era um 
negócio relevante tanto para os comerciantes 
metropolitanos como para a coroa.    
  
10.   Leia o trecho do poema Quilombo, de José 
Carlos Limeira. 
 
Queria ver você negro 
negro queria te ver 
se Palmares ainda vivesse 
em Palmares queria viver. 
O gosto da liberdade 
Sentido 
Cravado 
No peito 
Correr, 
Sentir os campos 
ter 
a vida. 
 

(LIMEIRA, José Carlos; “Quilombos”. In: Atabaques. Rio de 
Janeiro: Max, 1979. p.19-24) 

 
 
O poema faz referência a Palmares e à ideia de 
liberdade, os quais caracterizam  
a) a execução de Tiradentes, líder da Inconfidência 
Mineira, movimento emancipacionista frustrado, 
ocorrido em Minas Gerais no século XVIII.    
b) a demarcação de terras indígenas no Pará, 
garantidas pela Constituição Federal de 1988, 

promulgada após aproximadamente duas décadas 
de regime autoritário.    
c) a demolição do Complexo Penitenciário do 
Carandiru, em São Paulo, onde, na segunda metade 
do século XX, ocorreu uma das maiores chacinas da 
história do estado.    
d) o mais duradouro quilombo da história do Brasil, 
localizado em Alagoas, no qual se refugiaram 
milhares de escravos fugidos de cidades e fazendas 
ao longo do século XVII.    
e) as comunidades pobres do Rio de Janeiro que, por 
volta de 1910, foram expulsas dos cortiços no centro 
da cidade, no processo de reformas urbanas 
conduzido por Pereira Passos.    
  
11.   Atente para o que disse o jesuíta André João 
Antonil sobre a escravidão no Brasil: 
 
“No Brasil, costumam dizer que para o escravo são 
necessários três PPP, a saber, pau, pão e pano. E, 
posto que comecem mal, principiando pelo castigo 
que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão 
abundante fosse o comer e o vestir como muitas 
vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco 
provada, ou levantada; e com instrumentos de muito 
rigor(...), de que se não usa com os brutos animais, 
fazendo algum senhor mais caso de um cavalo que 
de meia dúzia de escravos...” 

 
ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. 3. ed. Belo 
Horizonte: Itatiaia/Edusp, 1982, p. 37. (Coleção Reconquista do 
Brasil).Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?
select_action=&co_obra=1737 

 
Com base no trecho acima e no que se sabe sobre o 
sistema escravista ocorrido no Brasil, é correto dizer 
que  
a) a visão do jesuíta Antonil apresenta uma 
perspectiva da colonização portuguesa em que a 
escravidão aparece de uma forma humanizada, pois 
eram garantidos aos escravos o alimento e as 
vestimentas.    
b) não há, no texto de Antonil, qualquer crítica ao 
sistema escravista, aos castigos físicos dados aos 
escravos nem a sua desvalorização como ser 
humano.    
c) o sistema escravista, centrado no trabalho 
compulsório, no tráfico de africanos para a colônia e 
em uma rígida estrutura de controle e punição, foi a 
base da economia colonial e criou uma sociedade 
desigual.    
d) apesar de aparentar opressão e violência, o 
sistema escravista foi positivo para os africanos 
trazidos ao Brasil, pois possibilitou a eles acesso a 
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uma cultura superior e a uma religião organizada, já 
que, na África, viviam primitivamente.    
  
12.   Leia o texto abaixo: 
 
[...] O quilombo aparecia onde quer que a escravidão 
surgisse. Não era simples manifestação tópica. 
Muitas vezes, surpreende pela capacidade de 
organização, pela resistência que oferece; destruído 
parcialmente dezenas de vezes e novamente 
aparecendo, em outros locais, plantando a sua roça, 
constituindo suas casas, reorganizando a sua vida 
social e estabelecendo novos sistemas de defesa. O 
quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno 
esporádico. Constituía-se em fato normal dentro da 
sociedade escravista. Era reação organizada de 
combate a uma forma de trabalho contra a qual se 
voltava o próprio sujeito que a sustentava. 
  
(MOURA, Clóvis. Rebeliões da Senzala. Editora Conquista, Rio de 
Janeiro, 1972, p. 87.)  

 
A respeito da história dos quilombos no Brasil, 
considere as seguintes afirmativas: 
  
1. Foi uma forma de organização dos escravos 

libertos, que não encontraram lugar na sociedade 
brasileira pós-abolição.  

2. O quilombo marcou sua presença durante todo o 
período escravista, existindo praticamente em 
toda a extensão do território nacional.  

3. Sua estrutura social respondia a uma lógica 
particularmente militar, que visava desestabilizar a 
estrutura social dos senhores de escravos.  

4. A quilombolagem se constituiu na unidade básica 
de resistência, fruto das contradições estruturais 
do sistema escravista, e sua dinâmica refletia a 
negação desse sistema.  

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
  
13.    

 
 
  São Benedito é um santo cuja história demonstra 
sua ascendência africana. Este santo passou a ser 
muito cultuado na América Portuguesa no período da 
colonização. 
   Considerando a informação, sobre escravidão e 
religião durante a colonização portuguesa nas 
Américas, é possível afirmar, exceto:  
a) Os escravos tinham total liberdade de culto como 
forma de se integrarem ao sistema colonial.    
b) Havia a necessidade de aproximar a fé católica 
dos cativos africanos no contexto da contrarreforma 
católica.    
c) A fé católica foi de diversas formas utilizada no 
controle e domesticação dos escravos.    
d) Escravos e libertos, africanos e crioulos, utilizaram 
espaços da Igreja Católica, como irmandades de 
homens pretos, como espaços de ajuda mútua e 
convivência.    
  
14.  A história também é contada em lugares públicos 
e o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é um desses 
lugares. Estima-se que mais de um milhão de 
pessoas tenham chegado da África ao Brasil por 
esse porto somente na primeira metade do século 
XIX; esse era o principal portão de entrada de 
escravizados africanos na maior cidade escravista 
das Américas. 
De acordo com as historiadoras Hebe Mattos e 
Martha Abreu, a região onde se localiza o antigo Cais 
é também conhecida como Pequena África, como a 
denominou o artista Heitor dos Prazeres nos 
primeiros anos do século XX. Desde o final do século 
XIX, o local era um espaço de encontro de africanos 
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e afro-brasileiros libertos e imigrantes pobres, que 
deixariam profundas marcas culturais na história da 
cidade, como o próprio nascimento do samba. 

 
<https://tinyurl.com/y7mz6urp> Acesso em: 

14.11.2017. Adaptado. 
Assinale a alternativa que corresponde corretamente 
às informações contidas no texto.  
a) Conhecida como Pequena África, a região da 
capital fluminense em que está o antigo Cais do 
Valongo se relaciona com a história da escravidão e 
com o nascimento do samba.    
b) A escravidão de africanos, pouco expressiva no 
Rio de Janeiro à época do Império, tem a sua história 
contada pela Pequena África, porto de entrada 
desses povos.    
c) No início do século XX, a Lei Eusébio de Queirós 
proibiu o tráfico de escravos e obrigou o fechamento 
do principal porto escravista das Américas, a 
Pequena África.    
d) Entre o início da escravidão no Brasil, no século 
XVI, e o seu término, no século XVIII, pouco menos 
de um milhão de africanos aportaram no Cais do 
Valongo.    
e) O Rio de Janeiro, maior cidade escravista das 
Américas, recebeu mais de um milhão de africanos 
nas décadas finais da escravidão, entre 1860 e 1910.    
  
15.   Na África, os europeus morriam como moscas; 
aqui eram os índios que morriam: agentes 
patogênicos da varíola, do sarampo, da coqueluche, 
da catapora, do tifo, da difteria, da gripe, da peste 
bubônica, e possivelmente da malária, provocaram 
no Novo Mundo o que Dobyns chamou de “um dos 
maiores cataclismos biológicos do mundo”. No 
entanto, é importante enfatizar que a falta de 
imunidade, devido ao seu isolamento, não basta para 
explicar a mortandade, mesmo quando ela foi de 
origem patogênica. 
 
CUNHA, M. C. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São 
Paulo: Claro Enigma, 2012. 

 
Uma ação empreendida pelos colonizadores que 
contribuiu para o desastre mencionado foi o(a)  
a) desqualificação do trabalho das populações 
nativas.     
b) abertura do mercado da colônia às outras nações.     
c) interdição de Portugal aos saberes autóctones.     
d) incentivo da metrópole à emigração feminina.     
e) estímulo dos europeus às guerras intertribais.     
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GABARITO  
 

Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A questão aponta para o Plantation, que consistia em 
um modelo de colonização caracterizado pelo 
latifúndio, pela escravidão, monocultura e a 
economia visava o mercado externo. Este modelo de 
colonização foi implantado no sul dos EUA e na 
América Latina.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
Somente a proposição [B] está correta. A questão 
remete ao tráfico de Africanos que foram vendidos 
como escravos na América no contexto colonial. O 
tráfico de africanos durante a colonização da América 
e mesmo no século XIX gerou muito lucro para a 
Europa contribuindo para a acumulação de capital. 
Não foi a escravidão que gerou o tráfico, mas o tráfico 
e seu exorbitante lucro que gerou a escravidão 
colonial. Os traficantes europeus levavam tabaco e 
aguardente para trocar por africanos. Mesmo 
morrendo boa parte durante a viagem, ainda assim o 
lucro era muito grande conforme aponta a poesia, 
“Eu ganho oitocentos por cento / Se a metade chegar 
ao porto”.   
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Somente a proposição [D] está correta. A questão 
remete ao trabalho indígena nos engenhos de açúcar 
no período colonial. Sabe-se que o tráfico de 
escravos africanos para a América gerava um grande 
lucro que era destinado à Europa para bancar o 
capitalismo em ascensão. Havia uma dificuldade de 
escravizar os nativos devido ao seu grande 
conhecimento sobre a natureza o que facilitava a 
fuga. Não podemos afirmar que os nativos aceitaram 
com mais facilidade o trabalho escravo quando 
comparado ao africano. Os jesuítas não vieram para 
o Brasil visando uma intensa campanha contra a 
escravidão indígena, embora os padres jesuítas 
defendessem a escravidão africana e criticassem à 
indígena.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E]  

 
Apesar de considerado como de difícil leitura, as 
alternativas facilitam a obtenção da resposta. O texto 
retrata todo o processo de sofrimento de Cristo e, na 
colônia, somente pode ser relacionado com a vida e 
trabalho do escravo. Enquanto, para muitos, na 
época o africano escravizado era apenas um objeto 
de trabalho ou um se sem alma que, portanto, 
poderia ser escravizado, o Padre Antonio Vieira faz 
um tratamento diferenciado, de cunho religioso, 
apesar de justificar a escravidão.   
 
Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão 
remete ao universo da escravidão que ocorreu no 
Brasil durante o período Colonial e Imperial. Os 
africanos que foram escravizados no Brasil não 
receberam boa alimentação, habitação e vestuário e, 
tão pouco, ocorreu a ascensão social. Os índios 
também foram escravizados, basta observar que os 
Bandeirantes Paulistas aprisionaram os nativos do 
sul e venderam como escravos para o nordeste. A 
escravidão que ocorreu na Antiguidade Clássica, 
Grécia e Roma, foi diferente da escravidão praticada 
nos tempos modernos na América. A escravidão 
moderna na América possui um viés racista ao 
considerar o branco europeu superior ao índio e 
negro e, desta forma, os negros na condição de 
escravos na América viveram de forma desumana. A 
escravidão foi abolida no Brasil em Maio de 1888 
através da Lei Áurea, no entanto, muitas pessoas no 
Brasil e no mundo vivem de forma análoga à 
escravidão.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
Questão de interpretação de texto, pois o autor deixa 
claro e explicito que o tráfico negreiro é parte do 
sistema mercantilista e responsável por promover 
acúmulo de capitais na metrópole. Para o autor “é a 
partir do tráfico negreiro que se pode entender a 
escravidão africana colonial, e não o contrário”. Vale 
a pena lembrar que o processo de colonização 
denominado como de “exploração” baseia-se no 
monopólio e nas práticas mercantilistas, 
preocupadas em gerar riquezas para a metrópole.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
A resposta é interpretação do texto, que destaca o 
desenvolvimento dessa luta, disfarçada de dança, 

http://www.ahistoriaaonline.com.br/


 

Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 3232-8686 

 

23/06/2020: LISTA ESCRAVIDÃO NO BRASIL COLÔNIA - 1º ano EM 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 

PROFESSORES: MATHEUS 
 

 

 
História Online - www.ahistoriaaonline.com.br   8 

para burlar a proibição imposta pelos fazendeiros. Tal 
visão permaneceu mesmo após a independência e 
no início da República, sendo liberada pelo 
presidente Vargas.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
A introdução do cultivo de gêneros alimentícios 
americanos em terras africanas contribuiu para a 
ampliação do tráfico negreiros uma vez que a 
produção agrícola servia de alimentação tanto para 
captores quanto para capturados.   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
Dentro do contexto do capitalismo comercial e 
mercantil, séculos XVI ao XVIII, o tráfico de escravos 
da África para a América gerava muito lucro para os 
traficantes bem como para as monarquias nacionais 
modernas que necessitavam de recursos para 
manter o aparato estatal. Gabarito [D].   
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
A poesia “Quilombos” de José Carlos Limeira faz 
referência aos quilombos em especial a “Palmares” e 
a ideia de liberdade. O quilombo dos Palmares foi o 
mais importante do período colonial. Localizado na 
Capitania de Pernambuco, surgiu no final do século 
XVI e seu auge ocorreu no século XVII. Formado por 
quilombolas, escravos fugidos das fazendas, 
Palmares tornou-se símbolo da resistência negra à 
escravidão. Somente a proposição [D] está correta.   
 
Resposta da questão 11: 
 [C] 
 
O texto clássico de padre Antonil aponta para a 
principal relação de trabalho no Brasil colonial: a 
escravidão. Diferente da América espanhola, no 
Brasil prevaleceu a escravidão africana em função, 
principalmente, do lucro do tráfico de escravos 
gerando recursos para os europeus. Os três PPP 
mencionados representam exatamente como os 
escravos eram tratados, muito trabalho e castigo e 
pouca comida. Gabarito [C].   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 

História] 
[1] Incorreta porque os quilombos eram formados 

por escravos que fugiam de seus senhores, numa 
clara manifestação de resistência à escravidão; 

 
[3] Incorreta porque a lógica social dos quilombos 

visava dar aos quilombolas o oposto do que os 
escravos viviam nas fazendas coloniais. Nesse 
sentido, estruturas africanas de solidariedade e 
comunidade eram reproduzidas nos quilombos. 

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de 
Sociologia] 
Procurando uma forma de organização diversa 
daquela que viviam nos engenhos, os negros – 
muitas das vezes fugitivos – tentavam criar outras 
formas de sociabilidade. Os quilombos, de forma 
geral, eram bastante reprimidos pelo governo central, 
mas resistiam e são hoje um dos símbolos da 
resistência ao sistema escravista e à sociedade de 
classes que o Brasil estava construindo.   
 
Resposta da questão 13: 
 [A] 
 
Os escravos não possuíam total liberdade no 
contexto colonial. Ao longo da colonização 
portuguesa no Brasil, surgiram diversas irmandades 
organizadas por diferentes grupos sociais. Dentro de 
cada uma delas, existiam papéis de liderança e 
solidariedade exercidos entre negros, mestiços ou 
brancos. Mesmo havendo a separação entre as 
igrejas dos “pobres” e dos “ricos”, é possível destacar 
como essas irmandades criavam vínculos de 
afetividade e práticas culturais capazes de relativizar 
a lógica da opressão. Gabarito [A].   
 
Resposta da questão 14: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está de acordo com o 
conteúdo do texto. O Cais do Valongo localizado na 
cidade do Rio de Janeiro era o grande portão de 
entradas dos africanos no Brasil. O local passou a ser 
conhecido como “Pequena África” e era frequentado 
por africanos e afro-brasileiros libertos e imigrantes 
pobres, que deixariam profundas marcas culturais na 
história da cidade, como o próprio nascimento do 
samba.   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 
Dentre as causas que explicam a grande queda no 
número de indígenas na América a partir da chegada 
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europeia estão, além da citada no texto, a adoção de 
trabalhos forçados, o uso de armas de fogo e o 
incentivo europeu às guerras entre tribos ou 
civilizações rivais.   
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