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LISTA DE EXERCÍCIOS- 01 
 
01. A Guerra dos Emboabas (1707-1709) e a Conjuração Mineira (1789) foram revoltas ocorridas no Brasil 

colonial, no entanto, em contextos diferentes da economia mineradora. Sobre elas, assinale a 
alternativa correta: 
a) Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram na região da mineração. 
b) A primeira é considerada uma revolução separatista e mais radical do que a segunda, tendo ocorrido na 

região de São Paulo e liderada pelos Bandeirantes. 
c) Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela independência das Treze 

Colônias inglesas, mas só a segunda teve êxito nos seus objetivos. 
d) A primeira foi bem-sucedida, garantindo aos paulistas a posse da região da mineração, enquanto a segunda 

foi reprimida pela Coroa portuguesa antes de acontecer. 
e) Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação portuguesa na área da mineração, no 

entanto, somente a segunda teve influência das ideias iluministas europeias. 
 
02. Leia atentamente o seguinte fragmento de texto: 

 

“O papel de herói da Inconfidência Mineira cabe ainda a Tiradentes porque ele foi o inconfidente que recebeu 
a pena maior: a morte na forca, uma vez que o próprio réu, durante a devassa, assumiu para si toda a culpa. 
Sabe-se, no entanto, que sua morte se deve também em grande parte à acusação dos demais inconfidentes, bem 
como a sua condição social: pertencente à camada média da sociedade mineira, sem importantes ligações de 
família, sem ilustração nem boas maneiras”. 

 

In: Cândida Vilares Gancho & Vera Vilhena de Toledo. Inconfidência Mineira. São Paulo, Editora Ática, Série Princípios,1991. p.45. 
 

Sobre a Conjuração Mineira, ocorrida em Vila Rica no período da mineração aurífera, é correto afirmar 
que: 
a) representou o exemplo de revolta popular contra a dominação colonial portuguesa no Brasil, uma vez que, 

oriunda das camadas mais humildes de Minas Gerais, inclusive escravos, chegou a contagiar indivíduos 
pertencentes às mais altas posições sociais. 

b) foi uma representação dos interesses de grupo da elite local, intelectuais, religiosos, militares, fazendeiros, 
em livrarem-se do controle e dos impostos cobrados pela coroa portuguesa na região, mas não havia 
consenso em relação à libertação dos escravos. 

c) marcou o início do processo de independência do Brasil, baseado na luta armada do povo contra as forças 
leais a Portugal, e em defesa dos ideais liberais e republicanos, como o fim da escravidão, direito ao voto 
universal masculino e governo presidencialista. 

d) marcou o início do processo de independência do Brasil, baseado na luta armada do povo contra as forças 
leais a Portugal, e em defesa dos ideais liberais e republicanos, como o fim da escravidão, direito ao voto 
universal masculino e governo presidencialista. 

 

 
 

Bons estudos. 
Cuidem-se! 

Abraços à distância. 
 

Prof. Rafael Nascimento 


