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QUESTÃO 1: Resposta: A mineração de ouro e de diamantes trouxe uma série de 
impactos para a Coroa Portuguesa, sobretudo, no que tange à administração colonial. 

Podemos destacar: 
a) a necessidade de administrar, fiscalizar e regular  a mineração nessas áreas, bem como 

organizar e fiscalizar a cobrança dos impostos como o quinto, a capitação, a derrama, 
etc. 

b) a ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro (interiorização) e uma 

grande onda imigratória e o aumento populacional, consequentemente, o controle e 
fiscalização dessas áreas; 

c) o florescimento da vida urbana, contribuindo para o nascimento de várias vilas e cidades 
(urbanização); 

d) o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Centro-sul do Brasil colonial. 

Exemplo disso foi a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro (1763), único 
porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro; 

e) o crescimento do mercado interno para abastecimento das regiões das minas, e 
consequentemente, maior integração econômica entre as regiões da colônia.; 

f) o aumento do escravismo, isto é, maior demanda por mão-de-obra escrava para 

trabalhar na mineração.  

 

QUESTÃO 2:  

Resposta: A Guerra dos Emboabas foi uma disputa armada ocorrida entre os anos de 
1707 a 1709, pelo direito de exploração das minas de ouro, recém descobertas pelos 

bandeirantes paulistas na região de Minas Gerais. Com efeito, sob a liderança de Manuel 
de Borba Gato, guarda-mor das minas e líder dos paulistas, os desbravadores 

reclamavam o direito exclusivo de exploração das jazidas de ouro na região das minas. 
Contudo, os "emboabas" (nome pejorativo dado aos forasteiros que usavam botas), 
liderados pelo rico comerciante Manuel Nunes Viana e composto principalmente por 

portugueses e migrantes de outros territórios da colônia, desafiaram a autoridade dos 
bandeirantes, que foram derrotados e expulsos. 

Assim, a Guerra do Emboabas teve como consequências: 
• Separação das capitanias de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo; e São Paulo 

tornando-se uma cidade; 

• A Coroa Portuguesa assume a exploração de ouro na região das Minas Gerais; 
• Os bandeirantes paulistas, derrotados, se estabelecem nas regiões de Goiás e Mato 

Grosso, onde descobrem outras minas de ouro; 
• Regulamentação da distribuição de lavras (lotes para mineração); 

• Instituição da cobrança do quinto de toda extração de ouro. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

8ª ANO – HISTÓRIA – PROFESSOR RAFAEL 

NASCIMENTO 

 

SEMANA:  22/03/2021 

https://www.todamateria.com.br/borba-gato/
https://www.todamateria.com.br/borba-gato/


 

 

QUESTÃO 3:  

Resposta: A região das Minas Gerais foi palco de diversas rebeliões coloniais porque era 
o epicentro da mineração (extração de ouro e diamantes) do Brasil colonial. Durante o 

século XVIII, a região de Minas Gerais produzia muito ouro. Diversos setores das 
sociedades disputavam o controle da área mineradora (emboabas x bandeiras paulistas, 

por exemplo). A Coroa Portuguesa elevou bastante a taxa de impostos cobradas na 
região (o quinto, capitação e Casas de Fundição). Quem fosse apanhado desrespeitando 
as leis impostas por Portugal era, normalmente, preso ou degredado para a África, ou 

eram punidos de outras formas mais severas. Em outras palavras, a administração 
portuguesa tinha uma fiscalização e cobrança de impostos bastante rígidas.  

 

QUESTÃO 4:  

Resposta: A Coroa Portuguesa reagiu com muita violência para sufocar a revolta. Assim 

que as forças oficiais foram devidamente organizadas, um contingente de mais de 1500 
homens tomou a cidade de Vila Rica e saiu à procura dos envolvidos. Filipe dos Santos, 

considerado o principal culpado pelo acontecido, acabou sendo enforcado e 
esquartejado. 

 


