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QUESTÕES UFU 1ª FASE 
 
Q.01-Considerando-se as conseqüências da descoberta de metais 
preciosos no interior do Brasil, no período colonial, é INCORRETO 
afirmar que  
A) a Derrama consistia na cobrança dos impostos atrasados quando 

não eram preenchidas as cotas anuais, estabelecidas pelas 
autoridades portuguesas. 

B) a escassez de alimentos, nos primeiros anos de ocupação da região 
mineira, se deveu ao rápido crescimento populacional. 

C) a mineração determinou uma ocupação do território 
marcadamente rural, o que impediu a formação de cidades 
importantes. 

D) o excesso de rigor fiscal da Coroa portuguesa, no decorrer do 
século XVIII, provocou várias revoltas – como as de 1720 e 1789. 

 
Q.02-Nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro era extraído pela Coroa 
Portuguesa com base no trabalho escravo de: 
A) negros africanos e crioulos, que passavam o dia garimpando como 

escravos de ganho, voltando para as vistas de seus senhores e 
feitores à noite. 

B) negros de origem africana, que eram vigiados por feitores para que 
não roubassem ou escondessem diamantes. 

C) negros e índios, que se uniam para explorar os diamantes, 
dividindo os lucros com seus senhores ou patrões. 

D) africanos livres, que trabalhavam em regime de liberdade vigiada, 
já que podiam roubar a parte de seus patrões. 

 
Q.03-“Congregando segmentos variados da população pobre ou 
dirigindo-se às áreas de mineração, onde se concentravam enormes 
contingentes de escravos, as vendeiras e negras de tabuleiro seriam 
constantemente acusadas de responsabilidade direta no desvio de 
jornais, contrabando de ouro e diamantes, prática de prostituição e 
ligação com os quilombos.” 
FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da 
mulher 
em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 
 
A partir da leitura e análise desse trecho, é CORRETO afirmar que a 
escravidão nas Minas Gerais se caracterizava por 
A) um perfil rural e patriarcal, o que fazia com que as cativas e as 

forras ficassem reclusas, em casa, sob controle masculino. 
B) uma comunidade igualitária, o que se expressava na liberdade com 

que os negros circulavam pelas ruas. 
C) uma grande diversidade de formas de exploração do trabalho 

escravo, situação característica de um contexto mais urbano. 
D) uma relativa flexibilidade, o que se expressava no livre trânsito dos 

comerciantes entre as cidades e os quilombos. 
 
Q.04-Sobre a economia e a sociedade que se estabeleceu em Minas 
Gerais, no século XVIII, pode-se afirmar que: 
 
I. as atividades mineradoras proporcionaram significativas 
transformações na economia e na sociedade colonial brasileira; 
estimularam o comércio interno colonial, abastecido por um sistema 
de transportes terrestres feito com tropas de mulas; desenvolveram a 
urbanização da região das minas, com a fundação de inúmeras vilas e 
cidades. 
II. contrastando com a região açucareira do Nordeste, que utilizava 
mão-de-obra escrava, em Minas Gerais o trabalho de exploração de 
ouro e diamantes era realizado por homens livres e escravos 
alforriados, o que justifica o caráter democrático e igualitário da 
sociedade dessa região. 
III. se a arquitetura e a escultura são as faces mais visíveis da 
chamada arte barroca mineira, a música sacra também teve grande 
destaque nesse período. Muitos músicos e compositores, ligados às 
irmandades e às ordens religiosas, chegaram a alcançar posição social 
destacada. 

IV. a descoberta e a exploração do ouro e diamantes não chegou a 
alterar a situação colonial do Brasil. O centro econômico da colônia 
continuou sendo as capitanias do Nordeste e a administração 
metropolitana permaneceu nas mãos do Vice-Rei. 
 
Marque a alternativa que apresenta apenas informações corretas. 
A) III e IV 
B) II e IV 
C) I e III 
D) I e II 
 
Q.05-As afirmativas a seguir abordam sobre os quilombos e 
quilombolas na formação territorial do Brasil.  
 
I. Os negros lutando pela liberdade nunca aceitaram passivamente a 

escravidão. Muitos fugiram e formaram quilombos que são 
espécies de vila onde os refugiados, os quilombolas, tinham 
autonomia.  

II. São considerados quilombolas os remanescentes das comunidades 
que mantém certas tradições culturais ao longo do tempo.  

III. O quilombo dos Palmares localizado na serra da Barriga no estado 
de Alagoas teve como principal líder de resistência e escravidão 
Zumbi dos Palmares.  

IV. Os quilombos estão distribuídos e reconhecidos nas regiões Norte e 
Nordeste, não havendo registros em outras regiões do Brasil.  

 
Considerando-se as afirmativas assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas  
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas  
D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas  
 
Q.06-“A conservação das línguas africanas era um dos aspectos mais 
importantes da vida dos escravos longe de seus senhores. Quando se 
encontravam com seus conterrâneos nas ruas e mercados, os escravos 
conversavam em ioruba, quicongo ou quimbundo. Os viajantes que 
passavam por eles nas ruas notavam a tagarelice de línguas que não 
conseguiam entender. Os anúncios de fugitivos mencionavam africanos 
que não falavam português. Muito evidentemente eram novos 
africanos, mas havia também fugitivos que viveram muitos anos no Rio 
sem aprender a falar português”.  

KARASCH, M. C. A vida dos 
 escravos no Rio de Janeiro.  

1808-1850. São Paulo: Rio de  
Janeiro, 2000, p. 293-294. 

 
Sobre a conservação das línguas africanas pelos escravos no Brasil 
Império, é CORRETO afirmar: 
 
A) Os donos de escravos estimulavam o uso da língua materna para 

que, assim, fosse dificultada a comunicação entre as diferentes 
etnias escravizadas.  

B) Os africanos escravizados mantinham suas línguas maternas, 
porque chegavam ao Brasil na idade adulta, o que dificultava o 
aprendizado da língua portuguesa.  

C) A manutenção das línguas africanas no Brasil pode ser interpretada 
como um mecanismo de reconstituição de e reforço das 
identidades africanas no estrangeiro.  

D) Os africanos escravizados e libertos do Rio de Janeiro não sabiam 
ler e escrever o português do período, porque pertenciam a 
culturas africanas iletradas.  
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Q.07-Considere as afirmações a seguir em relação à Guerra dos 
Mascates ocorrida na capitania de Pernambuco, entre 1710 e 1711:  
 
I. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os comerciantes de 
Recife e os proprietários de terras de Olinda, no contexto em que, a 
primeira florescia e a segunda mostrava claros sinais de decadência.  
II. A vitória dos comerciantes de Recife possibilitou a emancipação 
de sua vila e o fim da sujeição política, administrativa e jurídica a 
Olinda.  
III. O discurso dos olindenses derrotados era aquele que os afirmava 
como nobres homens da terra, destituídos de suas prerrogativas por 
estrangeiros e seus descendentes aventureiros.  
 
Está correto o que se afirma em  
 
A) III apenas.  
B) II e III apenas.  
C) I apenas.  
D) I, II e III.  
 
Q.08-No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que 
o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os 
proprietários de engenho, em Pernambuco, para minimizar os efeitos 
desta crise, recorreram a empréstimos junto aos comerciantes da Vila 
de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre estas 
partes, que se acirrou quando D. João V emancipou politicamente 
Recife, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os 
comerciantes de Recife do recolhimento de impostos a favor de Olinda. 
O conflito que eclodiu em função do acima relatado foi a 
 
A) Revolta de Beckman. 
B) Guerra dos Mascates. 
C) Guerra dos Emboabas. 
D) Insurreição Pernambucana. 
 
Q.09-Após o fim da União Ibérica, a colonização mais intensiva do 
Brasil levou ao surgimento de diversas revoltas nas mais variadas 
localidades da Colônia Brasileira. A respeito das Revoltas Coloniais, 
assinale A ALTERNATIVA CORRETA: 
 
A) A categoria de Revoltas Nativistas diz respeito às revoltas 

protagonizadas por indígenas descontentes com os trabalhos 
forçados impostos pelos portugueses. A região amazônica do Grão-
Pará foi o palco principal desses conflitos coloniais. 

B) A revolta de Beckman, ocorrida no Pará , opunha-se à exploração e 
má administração da Companhia Geral do Comércio do Estado do 
Maranhão. Ela foi suprimida pelo governo português após a troca 
de governador do estado do Maranhão. 

C) A Guerra dos Emboabas foi travada no contexto do início da 
mineração na região das atuais Minas Gerais. De um lado, 
encontravam-se os bandeirantes paulistas, lutando pelo controle 
das minas de ouro; de outro, a tribo dos índios emboabas, nativos 
da região de minas, que não queriam ceder suas terras aos 
invasores paulistas. 

D) A Guerra dos Mascates foi a primeira grande revolta da rebelde 
capitania de Pernambuco. Nesse conflito, a cidade de Olinda, 
antiga capital dos senhores de engenho pernambucanos, combate 
a nascente capital Recife, fundada por holandeses e que prosperara 
com o comércio na capitania. A revolta não impediu a mudança de 
capital para Recife. 

 
 
 
 
 
 
 

Q.10-Ocorridos entre os meados do século XVII até as primeiras 
décadas do século XVIII, os movimentos nativistas apresentam-se como 
os primeiros sinais de uma crise do sistema colonial. Sobre esses 
movimentos, é correto afirmar que 
 
A) tinham como principal objetivo a separação política entre colônia e 

metrópole, com a autonomia administrativa e a formação de novas 
nações livres nas regiões onde ocorriam. 

B) em Minas Gerais, com a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Felipe 
dos Santos, no Maranhão, com a Revolta dos Beckman, e em 
Pernambuco, com a Insurreição Pernambucana e a Guerra dos 
Mascates, aparecem as divergências entre os interesses dos 
colonos e os da metrópole. 

C) ocorreram somente em locais que vivenciavam crises econômicas, 
como o Rio Grande do Sul (Farroupilha 1835-1845) e Pernambuco 
(Revolução Pernambucana de 1817). 

D) somente a Confederação do Equador, ocorrida no nordeste 
brasileiro, pode ser tomada como um legítimo movimento 
nativista, uma vez que não pretendia a separação política em 
relação a Portugal, mas, somente, maior autonomia administrativa. 

 
QUESTÕES ENEM 
 
Q.11-Considerando os conflitos sociais que ocorreram na segunda 
metade do século XVIII na América portuguesa, podemos afirmar: 
 
A) tanto na Inconfidência Mineira, quanto na Baiana estava presente, 

em parcela dos integrantes, a noção de que os governos deveriam 
existir para garantir direitos naturais dos homens como a liberdade 
e a propriedade. 

B) a Inconfidência Mineira não recebeu influência do movimento de 
independência dos EUA ocorrido em 1776. 

C) as ideias liberais e iluministas não motivaram os principais 
proprietários de terras e de áreas extrativas de ouro. 

D) tendo participação dos alfaiates como líderes da conjuração baiana, 
não se percebe influência de ideais iluministas no movimento. 

E) os inconfidentes mineiros tinham como projeto a ruptura com 
Portugal e a criação da República Federativa do Brasil, conforme 
conhecemos hoje. 

 
Q.10-No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o 
descobrimento de planos para um levante armado dos artífices 
mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial; esses 
planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já 
começado a compreender: as ideias de igualdade social estavam a 
propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de 
brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. 
MAXWELL. K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, 
M.N. (coord.) 
O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986. 
 
O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das 
lideranças populares da Conjuração Baiana (1798) levaram setores da 
elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações 
populares. No período da Independência, parte da elite participou 
ativamente do processo, no intuito de 
 
A) instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo 

participação controlada dos afrobrasileiros e inibindo novas 
rebeliões de negros. 

B) atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de 
modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da 
situação. 

C) firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção 
de mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta 
inicialmente. 
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D) impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o 
que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de 
nação. 

E) rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando 
politicamente o Príncipe Regente, instalando um governo 
conservador para controlar o povo. 

 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 13     
 A guilhotina, máquina criada para decapitar pessoas, foi adotada 
na França pela primeira vez em 1792, em razão dos apelos do médico 
parisiense Joseph Guilhotin, que defendia o direito dos condenados à 
morte a um fim rápido e sem dor. 
 Até então, os métodos de execução utilizados eram basicamente a 
forca, o esquartejamento e as diversas variantes do suplício da roda – 
como a que colocava uma pessoa amarrada na parte externa de uma 
roda e, sob ela, brasas incandescentes. Conforme o carrasco girava a 
roda, a pessoa era “assada” viva, diante da população que se reunia 
para ver a cena. 
 Com a propagação dos ideais iluministas, os suplícios passaram a 
ser, cada vez mais, encarados como uma afronta à dignidade humana, 
um símbolo da tirania. Assim, o século XVIII marca o início de um longo 
processo que resultará em uma nova concepção de justiça. No século 
XX, mais do que punir, a justiça terá como missão promover a 
reinserção na sociedade daqueles que cometeram crimes. As prisões 
tornaram-se locais que deveriam garantir a “reeducação” dos 
indivíduos que não souberam (ou não puderam) viver conforme as 
regras sociais. 
 
 (Michel Foucault. Vigiar e punir. Trad. Petrópolis: Vozes, 1989; 
 Michel Vovelle. Imagens e imaginários na História. São Paulo:  
Trad. Ática, 1997. In Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi.  
História, série Brasil. São Paulo: Ática, 2005, p. 256) 
 
Q.13-A propagação dos ideais iluministas revela-se como fator de 
influência sobre a nossa literatura, quando se atenta para 
 
A) a propagação das academias literárias e sua decisiva participação 

nos projetos estéticos tanto do Romantismo como do Realismo. 
B) a documentação em que manifestam sua preocupação com o 

destino de nossa terra os viajantes que para cá vieram nos séculos 
XVI e XVII. 

C) os princípios estéticos e as convicções ideológicas de poetas e 
intelectuais como Tomás Antonio Gonzaga e Cláudio Manuel da 
Costa. 

D) o sentido nacionalista da produção de Gonçalves de Magalhães e 
Castro Alves, enfatizado no tom épico de seus poemas e 
manifestos. 

E) a insistência com que escritores satíricos do período barroco se 
empenham em ridicularizar a irracionalidade mesma do processo 
colonial. 

 
Q.14-Entre as várias rebeliões que marcaram o período do Brasil 
colonial, destaca-se a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. 
É correto afirmar que a Inconfidência Mineira 
 
A) inspirou-se no processo de independência dos Estados Unidos e foi 

o primeiro movimento social brasileiro. 
B) sofreu grande influência das ideias iluministas e buscava romper o 

domínio português sobre a colônia. 
C) expressava a revolta contra a opressão exercida pela metrópole e 

contou com participação exclusivamente popular. 
D) visava proibir a instalação de manufaturas na região e pretendia 

manter a derrama em benefício da elite local. 
E) tinha como objetivo o fim da escravidão no país e seus principais 

líderes faziam parte da intelectualidade da região. 
 
 
 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 15     
No século XVIII, emergiu nas Minas Gerais uma pequena elite, culta e 
letrada, que se ocupava de tarefas burocráticas e administrativas e se 
dedicava às artes e à literatura. 
Atraída pelo ideal iluminista, essa elite foi protagonista de um surto 
literário inédito no Brasil, produzindo obras de natureza poética. Os 
poetas líricos Tomás Antonio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa 
exaltavam a vida bucólica e os amores tranquilos, seguindo a tradição 
dos modelos clássicos, em um movimento literário que ficou conhecido 
como Arcadismo. Formados em Coimbra, Portugal, ambos ocupavam 
cargos públicos nas Minas Gerais e, em 1789, protagonizaram uma das 
primeiras conspiraç ões separatistas na colônia: a Conjuração Mineira. 
(NAPOLITANO, Marcos; VILLAÇA, Mariana.  
História para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 293) 
 
Questão 15)     
O conhecimento histórico permite afirmar que a Conjuração, a que o 
texto de Marcos Napolitano e Mariana Villaça faz referência, 
 
A) tratou-se de uma revolução que propunha a perda, pelos grupos 

dominantes, dos privilégios sociais adquiridos depois de séculos do 
regime de produção escravista. 

B) foi um movimento no qual a questão colonial falava mais alto que a 
questão social, sendo o modelo norte-americano sua maior 
inspiração. 

C) caracterizou-se por se apropriar do conteúdo social mais marcante 
da Revolução Francesa, chegando mesmo a questionar o sistema 
escravista na colônia. 

D) representou o primeiro movimento de caráter emancipacionista da 
história colonial com conteúdo doutri nário definido e sólido apoio 
das camadas populares. 

E) mostrou que era possível vencer a dominação metropolitana e 
instaurar uma república independente baseada na liberdade e 
igualdade entre os cidadãos. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-C Q.02-B Q.03-C Q.04-C Q.05-C 
Q.06-C Q.07-D Q08-B Q.09-D Q.10-B 
Q.11-A Q.12-D Q.13-C Q.14-B Q.15-B  
 


