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Lista Complementar – História ( Prof.º Gênesis ) 

 

01. (G1 - ifsul 2017) Observe a imagem. 

 
A imagem acima apresenta o Tratado de Tordesilhas, que foi 
assinado em 1494 e estabeleceu  
a) uma linha imaginária traçada a 100 léguas a oeste de Cabo 
Verde, em que as terras a leste pertenceriam aos espanhóis e 
as terras a Oeste, aos portugueses.     
b) uma divisão entre Portugal e Espanha, a partir de 370 léguas 
a oeste de Cabo verde, em que as terras a leste ficariam com 
Portugal e as terras a Oeste, com a Espanha.    
c) uma separação entre França e Inglaterra, das terras do 
continente americano, sendo as terras ao norte pertencentes 
aos ingleses e as terras ao sul, à França.     
d) um acordo diplomático, assinado no século 18 entre os países 
Ibéricos, pela disputa das terras descobertas com a Expansão 
Marítima e Comercial Europeia.     
   

02. (Ufu 2017)  Refiro-me à destruição que pudemos fazer da 

grande (20 40  metros) e velha maloca taracuá [...] Sabe V. 

Rvma. que para o índio a maloca é cozinha, dormitório, refeitório, 
tenda de trabalho, lugar de reunião na estação de chuvas e sala 
de dança nas grandes solenidades. [...] A maloca é também, 
como costumava dizer o zeloso dom Bazola, a “casa do diabo”, 
pois que ali se fazem as orgias infernais, maquinam-se as mais 
atrozes vinganças contra os brancos e contra outros índios...  
Monsenhor Pedro Massa, início século XX. In: ZENUN, K. H. e ADISSI, 

V. M. A. Ser índio hoje: a tensão territorial. 2. ed. São Paulo: Loyola, 
1999, p. 70. (Adaptado).  

 

Com a chegada dos europeus ao continente americano, teve 
início a subjetivação da figura do índio, delineando-se, 
gradativamente, a imagem do nativo ocioso, preguiçoso, 
indisciplinado e desorganizado. Esse ponto de vista atravessou 
séculos e sobrevive em nossos dias. 
 

Dessa maneira, de acordo com a citação, derrubar a maloca 
seria uma ação necessária, pois a moradia indígena 
representava o(a)  
a) tradição da cultura pagã que contrariava os planos de 
conversão e domínio espiritual.     
b) baluarte de expressão da organização tribal, influência do 
contato com a cultura africana.     
c) símbolo de superioridade da cultura indígena, quando 
comparada à europeia.     
d) obstáculo que impedia o trabalho de catequese no espaço 
conhecido como reduções.     
   

03. (Espcex (Aman) 2017) As relações entre a metrópole e a 

colônia foram regidas pelo chamado pacto colonial, sendo este 
aspecto uma das principais características do estabelecimento 
de um sistema de exploração mercantil implementado pelas 
nações europeias com relação à América. 
 

 

Com relação ao Brasil, do que constava este pacto?  
a) As colônias só poderiam produzir artigos manufaturados.    
b) A produção agrícola seria destinada, exclusivamente, à 
subsistência da colônia.    
c) A produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não 
tivesse condições de produzir.    
d) A colônia poderia comercializar a produção que excedesse às 
necessidades da metrópole.    
e) Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados pela 
colônia, desde que a matéria-prima fosse adquirida da 
metrópole.    
   

04. (Uece 2017)  Leia atentamente os seguintes excertos: 

“[...] uma das principais causas da dizimação dos índios, afora 
as doenças trazidas pelos europeus, foram os massacres e a 
eliminação deliberada dos nativos pelos portugueses. Isso 
resultou no fato de que apenas aproximadamente 300.000 
índios, cerca de 5 por cento dos 6 milhões que compunham a 
população indígena em 1500, sobreviveriam para as 
“comemorações” dos quinhentos anos da chegada de Cabral a 
suas terras”. 

JANCSÓ, István (Coord.) Rebeldes brasileiros – homens e mulheres 
que desafiam o poder. São Paulo: Casa Amarela, [s.d.]. fasc. 9. p. 261 

(Caros amigos) 
 

“Entre os dias 26 de março e 22 de abril [de 2016], os indígenas 
Aponuyre, Genésio, Isaías e Assis Guajajara, todos da Terra 
Indígena (TI) Arariboia, no Maranhão, foram assassinados. Com 
pouca fiscalização e sem sinal de investigação dos culpados, os 
indígenas Guajajara que vivem na área – já demarcada e 
habitada também por índios Awá isolados – sofrem com a 
constante pressão de madeireiros e temem por sua segurança”. 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT. Em um mês, quatro indígenas 
Guajajara foram assassinados no Maranhão. Publicado em 27 de abril de 2016. 

Acessado em 11 de maio de 2017. 
Disponível em: 

https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-no-
campo/3191-em-um-mes-quatroindigenas-guajajara-foram-assassinados-no-

maranhao 
 

Considerando os excertos acima, é correto afirmar que  
a) os conflitos que ainda ocorrem entre indígenas e população 
não indígena se dão exclusivamente pela ação predatória, 
promovida pelos índios, sobre os recursos naturais protegidos 
por lei.    
b) as tensões geradoras dos massacres e a dizimação da 
população nativa brasileira ainda perduram nos tempos atuais, 
apesar da atual proteção do Estado sobre as populações 
indígenas.    
c) o interesse dos capitalistas em obter maiores lucros com a 
exploração da terra dos índios e de seus recursos nunca foi 
motivação para os conflitos que dizimaram e ainda diminuem a 
população indígena.    
d) os eventos de violência contra a população indígena, em 
diversas áreas do país, se dão porque essa população não é 
aceita pelo Estado quando tenta integrar-se ao modelo social, 
justo e inclusivo, do mundo civilizado.    
   

05. (Fgv 2017)  Leia o excerto de uma peça teatral, de 1973. 
 

Nassau 
Como Governador-Geral do Pernambuco, a minha 

maior preocupação é fazer felizes os seus moradores. Mesmo 
porque eles são mais da metade da população do Brasil, e esta 
região, com a concentração dos seus quase 350 engenhos de 
açúcar, domina a produção mundial de açúcar. Além do mais, 
nessa disputa entre a Holanda, Portugal e Espanha, quero 
provar que a colonização holandesa é a mais benéfica. Minha 
intenção é fazê-los felizes… sejam portugueses, holandeses ou 



 

os da terra, ricos ou pobres, protestantes ou católicos romanos 
e até mesmo judeus. 

Senhores, a Companhia das Índias Ocidentais, que 
financiou a campanha das Américas, fecha agora o balanço dos 
últimos quinze anos com um saldo devedor aos seus acionistas 
da ordem de dezoito milhões de florins. 
 

Moradores 
 

Viva! Já ganhou! (...) Viva ele! Viva! 
 

Chico Buarque de Holanda e Ruy Guerra. Calabar: o elogio da traição, 1976. 
Adaptado. 

 

Sobre o fato histórico ao qual a obra teatral faz referência, é 
correto afirmar que  
a) as bases religiosas da colonização holandesa no nordeste 
brasileiro produziram uma organização administrativa que 
privilegiava a elite luso-brasileira, ao oferecer financiamento com 
juros subsidiados e parcelas importantes do poder político aos 
grandes proprietários católicos.    
b) a grande distância entre as promessas de tolerância religiosa 
e a realidade presente no cotidiano dos moradores da capitania 
de Pernambuco deu-se porque os dirigentes da companhia 
holandesa impuseram o calvinismo como religião oficial e 
perseguiram as demais religiões.    
c) a presença da Companhia das Índias Ocidentais no nordeste 
da América portuguesa trouxe benefícios aos proprietários luso-
brasileiros, como o financiamento da produção, mas reproduziu 
a lógica do colonialismo, ao concentrar a riqueza no setor 
mercantil e não no produtivo.    
d) a felicidade prometida pelos invasores holandeses não pôde 
ser efetivada em função da lógica diplomática presente na 
relação entre Portugal e Holanda, pois se tratava de nações 
inimigas desde o século XV, em virtude da disputa pelo comércio 
oriental.    
e) as promessas dos invasores holandeses se confirmaram, e a 
elite ligada à produção açucareira e ao comércio colonial foi 
amplamente beneficiada, principalmente pelo livre comércio, o 
que explica a resistência desses setores sociais ao interesse 
português em retomar a região invadida pela Holanda.    
   

06. (Uefs 2017)   

 
A cena ilustrada na imagem pode ser relacionada corretamente 
à  
a) rivalidade existente entre escravos pretos e pardos, uma vez 
que apenas os segundos tinham acesso a esse tipo de trabalho 
livre.    
b) existência do trabalho livre e assalariado para os escravos 
que conseguiam reunir, à sua própria custa, os recursos para 
executarem esse empreendimento.    
c) reserva dessa atividade apenas para homens, pelo caráter 
extremamente cansativo que esse trabalho apresentava.    
d) predominância do trabalho do escravo urbano sobre o escravo 
rural, resultante da decadência da economia agrícola brasileira 
durante o século XIX.    
e) oportunidade para a reunião de um pequeno pecúlio por parte 
dos escravos, com o qual poderiam até comprar sua alforria, 
depois de muitos anos de trabalho compulsório.    

 

07. (Fuvest 2017) Os ensaios sediciosos do final do século XVIII 

anunciam a erosão de um modo de vida. A crise geral do Antigo 
Regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema atlântico 
– pois é essa a posição da América portuguesa –, apontando 

para a emergência de novas alternativas de ordenamento da 
vida social. 

István Jancsó, “A Sedução da Liberdade”. In: Fernando Novais, História da Vida 
Privada no Brasil, v. 1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. Adaptado. 

 

A respeito das rebeliões contra o poder colonial português na 
América, no período mencionado no texto, é correto afirmar que,   
a) em 1789 e 1798, diferentemente do que se dera com as 
revoltas anteriores, os sediciosos tinham o claro propósito de 
abolir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil.     
b) da mesma forma que as contestações ocorridas no Maranhão 
em 1684, a sedição de 1798 teve por alvo o monopólio exercido 
pela companhia exclusiva de comércio que operava na Bahia.     
c) em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, 
os sediciosos esperavam contar com o suporte da França 
revolucionária.    
d) tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, a sedição de 
1789 opôs os mineradores recém-chegados à capitania aos 
empresários há muito estabelecidos na região.    
e) em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade de 
rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, 
diferentemente do que ocorrera com as sedições anteriores.     
   

08. (Famerp 2017) A descoberta de ouro, no Brasil do século 

XVII, provocou, entre outros,  
a) a formação de núcleos populacionais no interior da colônia e 
o pagamento, por Portugal, de parte das dívidas com a 
Inglaterra.    
b) o fim da economia agrícola monocultora e a clara 
diferenciação em relação às áreas de colonização espanhola na 
América.     
c) o início do extrativismo na colônia e a exploração dos metais 
nobres brasileiros por multinacionais inglesas e norte-
americanas.    
d) o desenvolvimento de ampla produção agrícola na região das 
Minas e a autossuficiência alimentar das áreas mineradoras.    
e) a implantação de vasta rede de transportes na região das 
Minas e o rápido escoamento do ouro na direção dos portos do 
Nordeste.     
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
Cronista sem assunto 
 

Difícil é ser cronista regular de algum periódico. Uma crônica por 
semana, havendo ou não assunto... É buscar na cabeça uma 
luzinha, uma palavra que possa acender toda uma frase, um 
parágrafo, uma página inteira – mas qual? 1Onde o ímã que 
atraia uma boa limalha? 2Onde a farinha que proverá o pão 
substancioso? O relógio está correndo e o assunto não vem. 
Cronos, cronologia, crônica, tempo, tempo, tempo... Que tal falar 
da falta de assunto? Mas isso já aconteceu umas três vezes... 
Há cronista que abre a Bíblia em busca de um grande tema: os 
mandamentos, um faraó, o Egito antigo, as pragas, as pirâmides 
erguidas pelo trabalho escravo? Mas como atualizar o interesse 
em tudo isso? O leitor de jornal ou de revista anda com mais 
pressa do que nunca, 3e, aliás, está munido de um celular que 
lhe coloca o mundo nas mãos a qualquer momento.  
Sim, a internet! O Google! É a salvação. 4Lá vai o cronista caçar 
assunto no computador. Mas aí o problema fica sendo o 
excesso: ele digita, por exemplo, “Liberdade”, e 5lá vem a 
estátua nova-iorquina com seu facho de luz saudando os 
navegantes, ou o bairro do imigrante japonês em São Paulo, 6ou 
a letra de um hino cívico, ou um tratado filosófico, até mesmo o 
“Libertas quae sera tamen*” dos inconfidentes mineiros... Tenta-
se outro tema geral: “Política”. Aí mesmo é que não para mais: 
vêm coisas desde a polis grega até um poema de Drummond, 
salta-se da política econômica para a financeira, chega-se à 
política de preservação de bens naturais, à política ecológica, à 
partidária, à política imperialista, à política do velho Maquiavel, 
ufa. 

Que tal então a gastronomia, mais na moda do que 
nunca? 7O velho bifinho da tia ou o saudoso picadinho da vovó, 
receitas domésticas guardadas no segredo das bocas, viraram 
nomes estrangeiros, sob molhos complicados, de apelido 
francês. Nesse ramo da alimentação há também que considerar 
o que sejam produtos transgênicos, orgânicos, as ameaças do 
glúten, do sódio, da química nociva de tantos fertilizantes. Tudo 



 

muito sofisticado e atingindo altos níveis de audiência nos 
programas de TV: já seremos um país povoado por cozinheiros, 
quer dizer, por chefs de cuisine?** 

Temas palpitantes, certamente de interesse público, 
estão no campo da educação: há, por exemplo, quem veja nos 
livros de História uma orientação ideológica conduzida pelos 
autores; 8há quem defenda uma neutralidade absoluta diante de 
fatos que seriam indiscutíveis. 9Que sentido mesmo tiveram a 
abolição da escravatura e a proclamação da República? E o 
suicídio de Getúlio Vargas? E os acontecimentos de 1964? Já a 
literatura e a redação andam questionadas como itens de 
vestibular: mas sob quais argumentos o desempenho linguístico 
e a arte literária seriam dispensáveis numa formação escolar de 
verdade? 

Enfim, 10o cronista que se dizia sem assunto de repente 
fica aflito por ter de escolher um no infinito cardápio digital de 
assuntos. Que esperará ler seu leitor? 11Amenidades? Alguma 
informação científica? A quadratura do círculo encontrada pelo 
futebol alemão? A situação do cinema e do teatro nacionais, 
dependentes de financiamento por incentivos fiscais? Os 
megatons da última banda de rock que visitou o Brasil? O 
ativismo político das ruas? Uma viagem fantasiosa pelo interior 
de um buraco negro, esse mistério maior tocado pela Física? A 
posição do Reino Unido diante da União Europeia? 

12Houve época em que bastava ao cronista ser poético: 
o reencontro com a primeira namoradinha, uma tarde chuvosa, 
um passeio pela infância distante, um amor machucado, 13tudo 
podia virar uma valsa melancólica ou um tango arrebatador. Mas 
hoje parece que estamos todos mais exigentes e utilitaristas, e 
os jovens cronistas dos jornais abordam criticamente os rumores 
contemporâneos, valem-se do vocabulário ligado a novos 
comportamentos, ou despejam um humor ácido em seus 
leitores, 14num tempo sem nostalgia e sem utopias. 

É bom lembrar que o papel em que se imprimem livros, 
jornais e revistas está sob ameaça como suporte de 
comunicação. 15O mesmo ocorre com o material das fitas, dos 
CDs e DVDs: o mundo digital armazena tudo e propaga tudo 
instantaneamente. Já surgem incontáveis blogs de cronistas, 
onde os autores discutem on-line com seus leitores aspectos da 
matéria tratada em seus textos. A interatividade tornou-se 
praticamente uma regra: há mesmo quem diga que a própria 
noção de autor, ou de autoria, já caducou, em função da 
multiplicidade de vozes que se podem afirmar num mesmo 
espaço textual. Num plano cósmico: quem é o autor do 
Universo? Deus? O Big Bang? A Física é que explica tudo ou 
deixemos tudo com o criacionismo? 

Enquanto não chega seu apocalipse profissional, o 
cronista de periódico ainda tem emprego, o que não é pouco, em 
tempo de crise. Pois então que arrume assunto, e um bom 
assunto, para não perder seus leitores. Como não dá para ser 
sempre um Machado de Assis, um Rubem Braga, um Luis 
Fernando Veríssimo, há que se contentar com um mínimo de 
estilo e uma boa escolha de tema. A variedade da vida há de 
conduzi-lo por um bom caminho; é função do cronista encontrar 
algum por onde possa transitar acompanhado de muitos e, de 
preferência, bons leitores. 

(Teobaldo Astúrias, inédito) 
 

* Liberdade ainda que tardia. 
** chefes de cozinha. 

  

09. (Puccamp 2017) O texto Cronista sem assunto faz referência 

à Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil no final do século 
XVIII, que teve como motivação o rompimento com o domínio 
colonial português.  
 

Pode-se afirmar que essa rebelião,  
a) tinha um caráter mais econômico, prevalecendo em seus 
projetos medidas mais anticoloniais que sociais.    
b) expressava a reação dos mineiros contra a proibição das 
ordens religiosas na capitania.    
c) pretendia criar uma República e tinha propostas de mudanças 
radicais como o fim do sistema escravista no país.    
d) possuía sólido apoio popular e eclodiu com a adesão dos 
dragões articulados na colônia através de seus líderes.    

e) contestava realmente as estruturas do pacto colonial, quando 
se opôs ao seu principal elemento: o tráfico negreiro.     
   

10. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2016)  Leia o trecho da 

entrevista feita por Fernanda da Escóssia, jornalista da BBC 
Brasil, ao diplomata Alberto Costa e Silva sobre seus estudos 
sobre a História da África e considere as afirmações a seguir: 
 

[...] Era como se o negro surgisse no Brasil, como se fosse 
carente de história. Nenhum povo é carente de história. E a 
história da África é uma história extremamente rica e que teve 
grande importância na história do Brasil, da mesma maneira que 
a história europeia.  
De maneira geral, quando se estuda a história do Brasil, o negro 
aparece como mão de obra cativa, com certas exceções de 
grandes figuras, mulatos ou negros que pontuam a nossa 
história. O negro não aparece como o que ele realmente foi, um 
criador, um povoador do Brasil, um introdutor de técnicas 
importantes de produção agrícola e de mineração do ouro. [...]  
[...] Os primeiros fornos de mineração de ferro em Minas Gerais 
eram africanos. Fizemos uma história de escravidão que foi 
violentíssima, atroz, das mais violentas das Américas, uma 
grande ignomínia e motivo de remorso. Começamos agora a ter 
a noção do que devemos ao escravo como criador e civilizador 
do Brasil.  
 

Quando o ouro é descoberto em Minas Gerais, o governador de 
Minas escreve uma carta pedindo que mandassem negros da 
Costa da Mina, na África, porque "esses negros têm muita sorte, 
descobrem ouro com facilidade". Os negros da Costa da Mina 
não tinham propriamente sorte: eles sabiam, tinham a tradição 
milenar de exploração de ouro, tanto do ouro de bateia dos rios 
quanto da escavação de minas e corredores subterrâneos. Boa 
parte da ourivesaria brasileira tem raízes africanas [...].  
 

Disponível em: 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151120_entrevista_historiador_

fe_ab?ocid=socialflow_facebook%3FSThisFB>. Acesso em: 25 nov. 2015.  
 

I. No trecho apresentado da entrevista é possível destacar a 
necessidade de um aprofundamento da história africana para 
uma melhor compreensão da história brasileira.  
II. Para Alberto Costa e Silva, de um modo geral, a história 
brasileira não tem considerado os africanos como introdutores 
de técnicas de produção agrícola e de exploração de ouro.  
III. O diplomata Alberto Costa e Silva não apresenta nenhum 
exemplo de documento histórico para firmar o ponto de vista que 
defende na entrevista.  
IV. Segundo os estudos de Alberto Costa e Silva, é possível 
vincular as técnicas de extração de ouro em Minas Gerais no 
período colonial às técnicas usadas na exploração desse mesmo 
minério na Costa da Mina africana.  
 

São CORRETAS apenas as afirmações:  

a) I, II e IV.       b) I.     c) II e IV.     d) II e III.       e) I, II, III e IV.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gabarito 
Resposta da questão 1: [B] 

Somente a proposição [B] está correta. Em 1493 foi estabelecida 
a Bula Intercoetera com a divisão das terras descobertas entre 
os ibéricos. A 100 léguas a Oeste de Cabo Verde ficava para 
Portugal. Portugal não foi beneficiado e no ano seguinte, 1494, 
foi criado o Tratado de Tordesilhas estabelecendo 370 léguas a 
Oeste de Cabo Verde para Portugal. O Tratado de Tordesilhas 
desagradou países como França e Inglaterra que não foram 
contemplados na divisão. Em 1750, o Tratado de Madri anulou 
o Tratado de Tordesilhas.   
 

Resposta da questão 2: [A] 

Somente a proposição [A] está correta. A questão aponta para o 
etnocentrismo. Com a chegada à América do europeu, homem 
branco e cristão, a cultura ameríndia foi concebida a partir do 
olhar europeu e, desta forma, os índios foram rotulados de 
selvagens, bárbaros, vagabundos, indisciplinados, sem fé e sem 
valores, etc. Daí a necessidade da catequese, converter estes 
homens á civilização cristã ocidental, trabalho desempenhado 
pelos padres jesuítas.   
 

Resposta da questão 3: [C] 

O pacto colonial versava que a colônia deveria ser uma fonte de 
lucro para a sua metrópole. Sendo assim, tudo de produtivo que 
já existisse ou fosse produzido na colônia pertencia 
exclusivamente à metrópole. Por isso, a colônia deveria estar 
pronta para produzir o que a metrópole determinasse.   
 

Resposta da questão 4:[B] 

Apesar de a Constituição de 1988 amparar as populações 
indígenas, garantido, inclusive, seu direito à posse das terras 
que já habitam, o Estado brasileiro ainda se mostra incapaz de 
proteger as populações indígenas, em especial nas áreas com 
grande presença de madeireiros.   
 

Resposta da questão 5: [C] 

A presença holandesa no Brasil colonial, através do governo das 
Companhias das Índias Ocidentais, ajudou por desenvolver a 
capitania de Pernambuco, em especial na produção de açúcar. 
Mas a presença holandesa não modificou o panorama social da 
Colônia, beneficiando, assim, as elites.   
 

Resposta da questão 6: [E] 

Somente a alternativa [E] está correta. Haviam diversas 
atividades realizadas pelos escravos tanto no mundo rural 
quanto no urbano. Haviam os escravos de ganho e os escravos 
de aluguel. Havia uma diferença entre estas duas modalidades 
de escravidão. Escravo de ganho era obrigado a dar boa parte 
do que arrecada para seu dono, enquanto os escravos de 
aluguel eram alugados diretamente por seus senhores ou por 
intermédio de agências locadoras. Os escravos de ganho 
poderiam juntar algum dinheiro para comprar sua carta de 
manumissão ou alforria.   
 

Resposta da questão 7: [E] 

A questão faz referência a duas conjurações que ocorreram no 
Brasil colonial: a Inconfidência Mineira (1789) e a Conjuração 
Baiana (1798). Diferentemente das chamadas Revoltas 
Nativistas, ocorridas anteriormente, as conjurações buscavam a 
separação entre Metrópole e Colônia, ou seja, buscavam a 
Independência do Brasil.   
 

Resposta da questão 8: [A] 

Somente a alternativa [A] está correta. No final do século XVII foi 
encontrado muito ouro na região das Minas Gerais provocando 
inúmeras transformações na sociedade colonial. Gerou um 
crescimento demográfico, surgiu uma camada intermediária, 
desenvolveram-se povoados, eclodiu um ambiente propício para 
as artes e a cultura. Boa parte deste ouro foi para Portugal e que, 
por sua vez, possuía dívidas com a Inglaterra e pagava em 
metais preciosos.   
 

Resposta da questão 9: [A] 

A Inconfidência Mineira foi um movimento anticolonial elitista. 
Buscando romper os laços com Portugal a partir da revolta com 
a cobrança da derrama, os participantes do movimento tinham 
como ideais a proclamação de uma República e o fim do 

exclusivismo comercial português. Mas nenhuma proposta de 
cunho social – como a abolição da escravatura – fazia parte dos 
planos do movimento.   
 

Resposta da questão 10: [A] 

O texto aponta para a importante contribuição do africano na 
formação e desenvolvimento do Brasil. O excerto enfatiza que o 
negro é lembrado apenas como mão de obra escrava e não 
salienta o conhecimento técnico que os africanos possuíam na 
extração de ouro e na produção agrícola. 
A assertiva [III] está incorreta, pois o diplomata Alberto Costa e 
Silva apresenta exemplos e conhecimento para sustentar sua 
tese quando afirma “Os negros da Costa da Mina não tinham 
propriamente sorte: eles sabiam, tinham a tradição milenar de 
exploração de ouro, tanto do ouro de bateia dos rios quanto da 
escavação de minas e corredores subterrâneos. Boa parte da 
ourivesaria brasileira tem raízes africanas [...]”.   
 

 


