
 

LISTA DE EXERCÍCIOS HISTÓRIA – EDUARDO IASBECK 

 

 

 

QUESTÕES UFU 1ª FASE 
 
Q.01 - A peculiaridade da pecuária sertaneja no Brasil do século XVIII 
esteve ligada principalmente às relações de trabalho nela 
estabelecidas. Acerca dessas relações, é correto afirmar-se que 
A) predominava o trabalho escravo em larga escala, semelhante ao 

sistema aplicado nos grandes engenhos de açúcar. 
B) havia predominância do trabalho de negros libertos, mestiços 

livres, brancos pobres e, em pequena escala, escravos africanos. 
C) a mão de obra negra e escrava na pecuária era maioria em relação 

a outros trabalhadores, mas diferenciava-se pelo fato de o trabalho 
ser mais brando. 

D) nas fazendas de gado, o percentual de livres e escravos era em 
torno de cinquenta por cento para cada categoria, uma vez que era 
um trabalho que exigia um grande número de trabalhadores. 

 
Q.02     

 
(Modo como se extrai o ouro do Rio das Velhas e nas mais partes dos 

Rios, 1780, autor desconhecido) 
 
“A descoberta do ouro no fim do século XVII foi fruto das inúmeras 
bandeiras que partiam da vila de São Paulo de Piratininga para o 
interior do país. As Minas passaram, então, a representar o sonho do 
enriquecimento fácil: estradas, vilas e fazendas surgiram em ritmo 
vertiginoso com a chegada de cada vez mais colonos e europeus. A 
organização social e econômica que se estabeleceu era inédita na 
colônia, e os mapas começavam a demarcar com cuidado a rica 
região.”  

(SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloísa. Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015, p. 128-129).  

 
A respeito deste momento histórico no Brasil, avalie as assertivas 
abaixo.  
I. No auge da exploração aurífera, os contrabandistas encontraram 

artifícios para escapar da vigilância da Coroa portuguesa. Desse 
modo, utilizaram, por exemplo, a técnica do “santo do pau oco”, 
figuras religiosas para esconder e transportar ouro, driblando o 
controle do fisco. Apesar da ilegalidade da conduta, tal 
contrabando contribuiu para o requinte e o rebuscamento do estilo 
Barroco mineiro.  

II. A maior parte do trabalho, na época, era realizada por escravos 
advindos, principalmente, da África, que trouxeram inúmeras 
tradições e crenças religiosas que não se misturaram com o 
catolicismo dos brancos.  

III. A violência, na época, era recorrente não só nas relações entre 
senhores e escravos. Houve revolta dos colonos em relação à 
distância e ao isolamento e em relação aos desmandos da elite, 
que agia com ampla liberdade diante da displicência da Coroa em 
legislar e controlar a colônia.  

 
 
 
 

É correto apenas o que se afirma em  
A) I e III.  
B) I, II e III.  
C) II e III.  
D) I.  
 
Q.03 - Tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza 
com que se pagava tudo o que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo 
começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que 
chega nos navios do Reino e de outras partes. De todas as partes do 
Brasil, se começou a enviar tudo o que dá a terra, com lucro não 
somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu, mandarem-se às 
Minas Gerais as boiadas de Paranaguá, e às do rio das Velhas, as 
boiadas dos campos da Bahia, e tudo o mais que os moradores 
imaginaram poderia apetecer-se de qualquer gênero de cousas 
naturais e industriais, adventícias e próprias.  
 

(Adaptado de André Antonil, Cultura e Opulência do Brasil. Belo Horizonte: 
Itatiaia-Edusp, 1982, p. 169-171.)  

 
Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras 
preciosas no interior da América portuguesa na formação histórica do 
centro-sul do Brasil, é correto afirmar que:  
A) A demanda do mercado consumidor criado na zona mineradora 

permitiu a conexão entre diferentes partes da Colônia que até 
então eram pouco integradas. 

B) A partir da criação de rotas de comércio entre os campos do sul da 
Colônia e a região mineradora, Sorocaba e suas feiras perderam a 
relevância econômica adquirida no século XVII. 

C) O desenvolvimento socioeconômico da região das minas e do 
centro-sul levou a Coroa a deslocar a capital da Colônia de Salvador 
para Ouro Preto em 1763. 

D) Como o solo da região mineradora era infértil, durante todo o 
século XVIII sua população importava os produtos alimentares de 
Portugal ou de outras capitanias. 

 
QUESTÕES ENEM 

 
Q.01 - Em meados do século o negócio dos metais não ocuparia senão 
o terço, ou bem menos, da população. O grosso dessa gente compõe-
se de mercadores de tenda aberta, oficiais dos mais variados ofícios, 
boticários, prestamistas, estalajadeiros, taberneiros, advogados, 
médicos, cirurgiões-barbeiros, burocratas, clérigos, mestres-escolas, 
tropeiros, soldados da milícia paga. Sem falar nos escravos, cujo total, 
segundo os documentos da época, ascendia a mais de cem mil. A 
necessidade de abastecer-se toda essa gente provocava a formação de 
grandes currais; a própria lavoura ganhava alento novo. 

 

(Sérgio Buarque de Holanda. “Metais e pedras preciosas”. História 
geral da civilização brasileira, vol 2, 1960. Adaptado.) 

 
De acordo com o excerto, pode-se concluir que a extração de metais 
preciosos em Minas Gerais no século XVIII 
A) impediu o domínio do governo metropolitano nas áreas de 

extração e favoreceu a independência colonial. 
B) bloqueou a possibilidade de ascensão social na colônia e forçou a 

alta dos preços dos instrumentos de mineração. 
C) provocou um processo de urbanização e articulou a economia 

colonial em torno da mineração. 
D) extinguiu a economia colonial agroexportadora e incorporou a 

população litorânea economicamente ativa. 
E) restringiu a divisão da sociedade em senhores e escravos e limitou 

a diversidade cultural da colônia. 
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Q.02 - Ao qualificar o Brasil setecentista como “úbere terreno para 
diamantes e impiedades”, o romancista José Saramago mostrou aguda 
percepção histórica.  
 

(Souza, Laura de Mello e – O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e 
religiosidade popular no Brasil colonial – São Paulo: Companhia das Letras, 

1986. - p. 153) 
 
Ao indicar a “percepção histórica” do escritor português sobre o Brasil 
setecentista, a autora quis reafirmar:  
A) O caráter destrutivo e predatório da colonização portuguesa desde 

os primeiros anos que aqui tiveram, já organizando, em nosso 
litoral, a produção de diamantes com mão de obra indígena.  

B) A interiorização violenta e predatória de nosso território em busca 
de ouro e pedras preciosas, por meio de trabalho livre associado à 
mão de obra negra, que se perpetuou por aquela região.  

C) A nossa característica litorânea, com poucas possibilidades para 
incursões para o interior, sendo nossa costa única área de 
exploração de gêneros agrícolas, como o açúcar, ou de metais 
preciosos e diamantes.  

D) A violência no campo, com forte exploração do trabalho camponês, 
apesar de livre, e forte penetração interiorana, organizada em 
torno dos garimpos da região do Pará e do Vale Amazônico. 

E) o papel fundamental exercido por homens anônimos cuja glória 
repouso no desbravamento do sertão. 

 
 
Q.06 - No começo do século XIX, os bandeirantes foram considerados, 
pelos pensadores ligados às elites paulistas, uma espécie de heróis 
nacionais que representavam modelos de conduta, de moralidade, de 
abnegação e de luta contra as adversidades. 
 
No século XVIII, bandeirante e o bandeirantismo estão associados 
A) à necessidade de encontrar outras regiões que oferecessem o pau-

brasil que, no século XVIII, teve sua demanda aumentada na 
Europa. 

B) à ampliação das áreas de comercialização no interior da colônia 
portuguesa como claro objetivo de criar um mercado interno 
desenvolvido. 

C) ao processo de interiorização da ocupação da colônia portuguesa 
na América e à busca por metais preciosos. 

D) à busca por regiões que pudesse oferecer melhores condições de 
plantio para a cultura de café que se expandia em São Paulo. 

E) à busca de áreas para a preação indígena e o escoamento para a 
produção de açúcar vicentino. 

 
RESPOSTAS 

 
QUESTÕES UFU:  Q.01 A Q.02 A Q.03 A Q.04 D   
QUESTÕES ENEM: Q.01 C Q.02 B Q.03 C   
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