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01. Podemos afirmar, sobre o período da mineração no Brasil, que 

a) atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie, que inviabilizaram a 
mineração. 

b) a exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal. 
c) a mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na Independência do 

Brasil. 
d) o ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração. 
e) a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de diferenciação da 

sociedade 
 
02.  

 
“Na mineração, como de resto em qualquer atividade primordial da colônia, a força de trabalho 

era basicamente escrava, havendo entretanto os interstícios ocupados pelo trabalho livre ou 
semilivre.” 

 

(Souza, Laura de M. Desclassificados do Ouro: pobreza mineira no século XVIII. 3 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1990, p.68) 
 

Com base neste trecho sobre o trabalho livre praticado nas áreas mineradoras do Brasil Colônia, é 
correto afirmar que: 
a) devido à abundância de escravos no período do apogeu da mineração, os homens livres 

conseguiam viver exclusivamente do comércio de oro. 
b) em função da riqueza geral proporcionada pelo ouro, os homens livres dedicavam-se à agricultura 

comercial, vivendo com relativo conforto nas fazendas. 
c) perseguidos pela Igreja e pela Coroa, os homens livres procuravam sobreviver às custas da 

mendicância e da caridade pública. 
d) sem condições de competir com as grandes empresas mineradoras, os homens livres dedicavam-

se à “faiscagem” e à agricultura de subsistência. 
e) em função de sua educação, os homens livres conseguiam trabalho especializado nas grandes 

empresas mineradoras, obtendo confortáveis condições de vida. 
 
03. O Barroco foi uma das maiores manifestações artísticas e culturais ocorridas no Brasil Colônia, durante 

o período da exploração aurífera. É correto afirmar que, nesse período: 
a) a cidade de Mariana, sede do governo português, representou o maior conjunto arquitetônico 

barroco nacional; 
b) o Barroco, no Brasil, não apresentou características nacionais, limitando-se a uma simples cópia 

do Barroco europeu; 
c) a cidade de Ouro Preto, centro político e econômico da região aurífera, não foi beneficiada 

arquitetonicamente pelo estilo barroco; 
d) a grande riqueza propiciada pelo ouro permitiu que artistas se dedicassem à construção e criação 

de obras que expressavam os sentimentos nacionais; 
e) a Capitania de São Paulo, apesar de não ter participado do processo de exploração aurífera, foi o 

principal centro de expressão do Barroco no país. 
 
04. (ENEM) Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A 

palavra tropeiro vem de “tropa” que, no passado, se referia ao conjunto de homens que transportava 
gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo 
de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro 
em Minas Gerais e, mais tarde, em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes 
contingentes populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de 
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alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, 
farinha, pimenta -do -reino, café, fubá e coité (um molho de vinagre com fruto cáustico espremido). 
Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho com pedaços de carne de sol e toucinho, 
que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira 
e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado 

 

(Disponível em: https://www.tribunadoplanalto.com.br. Acesso em: 27 nov. 2008.) 
 
A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada à 
a) atividade comercial exercida pelos homens que trabalhavam nas minas. 
b) atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. 
c) atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. 
d) atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. 
e) atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. 

 
05. No século XVIII a produção do ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas podemos 

destacar: 
a) a urbanização da Amazônia, o início da produção do tabaco, a introdução do trabalho livre com os 

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

Inglaterra. 
c) a industrialização de São Paulo, a produção de café no Vale do Paraíba, a expansão da criação de 

ovinos em Minas Gerais. 
d) a preservação da população indígena, a decadência da produção algodoeira, a introdução de 

operários europeus. 
e) o aumento da produção de alimentos, a integração de novas áreas por meio da pecuária e do 

comércio, a mudança do eixo econômico para o Sul. 
 
06. A Conjura Baiana de 1798, conhecida também por Revolução dos Alfaiates, foi a mais popular rebelião 

do período colonial, entre outros motivos, por propor: 
a) a emancipação de Portugal, a instauração de uma Monarquia Constitucional e a manutenção do 

pacto colonial; 
b) a emancipação de Portugal, a instauração de uma Monarquia Constitucional, a continuidade da 

escravidão e a liberdade de comércio; 
c) a emancipação de Portugal, a instauração de uma República, a continuidade da escravidão e a 

manutenção das restrições ao comércio; 
d) a emancipação de Portugal, a instauração de uma República, o fim da escravidão e a liberdade de 

comércio; 
e) a emancipação de Portugal, a manutenção do Pacto Colonial, o fim da escravidão e a formação de 

um exército luso-brasileiro. 
 
07. Entre as propostas da Inconfidência Mineira, podemos citar: 

a) a abolição da escravidão no Brasil, mediante a indenização dos proprietários; 
b) a mudança da sede do Governo Brasileiro da província da Bahia para Minas Gerais; 
c) a restrição da produção manufatureira, que impedia a concentração de recursos nas atividades 

manufatureiras; 
d) o término das concessões especiais à Inglaterra, firmado no Tratado de Comércio e Amizade; 
e) a independência do Brasil e o estabelecimento de um governo republicano. 

 
08. Sobre a Inconfidência Mineira é correto afirmar: 

a) Foi um movimento que contou com uma ampla participação de homens livres não-proprietários e 
até mesmo de muitos escravos negros. 

b) O clero de Minas Gerais não teve nenhuma participação na conspiração, que tinha uma forte 
conotação antieclesiástica; 

c) Entre os planos unanimemente aprovados pelos conspiradores de Minas estava a abolição da 
escravatura; 

d) Entre os fatores que influenciaram os “inconfidentes” estavam as “ideias francesas” (o Iluminismo, 
o Enciclopedismo) e a “justificação pelo exemplo”, da Independência Norte-Americana. 

e) Os “inconfidentes” jamais pensaram seriamente em proclamar a Independência do Brasil em 
relação a Portugal, pretendendo apenas forçar a Coroa a suspender a cobrança da “derrama”. 


