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Simulado 02 
 

01. (Enem 2ª aplicação 2016)  As convicções religiosas dos 

escravos eram entretanto colocadas a duras provas quando de 
sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados 
obrigatoriamente “para a salvação de sua alma” e deviam curvar-
se às doutrinas religiosas de seus mestres. lemanjá, mãe de 
numerosos outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora 
da Conceição, e Nanã Buruku, a mais idosa das divindades das 
águas, foi comparada a Sant’Ana, mãe da Virgem Maria.  
VERGER, P. Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. São Paulo: 
Corrupio, 1981. 
 

O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia 
utilizada pelos negros escravizados para  
a) compreender o papel do sagrado para a cultura europeia.    
b) garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos.    
c) preservar as crenças e a sua relação com o sagrado.    
d) integrar as distintas culturas no Novo Mundo.    
e) possibilitar a adoração de santos católicos.    
   

02. (Ufpa 2016) No regime escravocrata brasileiro é importante 

observar que os sujeitos escravizados mantinham laços de 
solidariedade, associações religiosas e redes de sociabilidade, 
portanto eram agentes de sua história. Ao rigor do cotidiano 
violento que lhes impunham os senhores escravocratas, esses 
sujeitos, como forma de reação, praticaram  
a) fugas em massa o que causou um sério prejuízo aos donos 
de fazendas de café, que contavam com a vigilância de 
capatazes e a cumplicidade de contrabandistas de escravos 
para seu controle parcial.    
b) insurreições, fugas individuais e coletivas, assassinato de 
feitores e senhores, o que favoreceu a formação de quilombos 
ou mocambos, sobretudo após o surgimento do quilombo de 
Palmares.    
c) roubo de produtos da fazenda que terminavam por ser 
vendidos na cidade por escravos que viviam “sobre si”; o 
resultado das vendas era revertido para as irmandades de 
homens negros e santas casas de misericórdia.    
d) fugas para as matas localizadas em áreas pantanosas, como 
forma de dificultar a captura pelo capitão do mato; além disso, 
os negros contavam com a ajuda dos índios catequizados na 
formação de quilombos.    
e) contrabando de café para os navios negreiros vindos da 
África, utilizando-se o resultado da venda para a compra de 
alforrias e a aquisição de armamentos para a defesa dos 
quilombos.    
  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Leia o texto para responder às questões abaixo 
 

Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por 
marinheiros, comerciantes, militares, missionários e 
exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais 
fontes de conhecimento e representação da África dos séculos 
XV ao XVIII. 
A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana 
foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo em que se 
justificava a sua escravização no Novo Mundo. A 
desumanização de suas práticas serviria como justificativa 
compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de 
sua força de trabalho nas plantations da América. 

(Regina Claro. Olhar a África, 2012. Adaptado.)  

 

03. (Unesp 2016)  As “plantations da América”, citadas no texto, 

correspondem a  
a) um esforço de coordenação da colonização ao redor do 
Atlântico, com a aplicação de modelos econômicos idênticos nas 
colônias ibéricas da América e da costa africana.    
b) uma estratégia de valorização, na colonização da América e 
na África, das atividades agrícolas baseadas em mão de obra 
escrava, com a consequente eliminação de toda forma de 
artesanato e de comércio local.    
c) um modelo de organização da produção agrícola 
caracterizado pelo predomínio de grandes propriedades 
monocultoras, que utilizavam trabalho escravo e destinavam a 
maior parte de sua produção ao mercado externo.    
d) uma forma de organização da produção agrícola, implantada 
nas colônias africanas a partir do sucesso da experiência de 
povoamento das colônias inglesas na América do Norte.    
e) uma política de utilização sistemática de mão de obra de 
origem africana na pecuária, substituindo o trabalho dos 
indígenas, que não se adaptavam ao sedentarismo e à 
escravidão.    
  

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 

Para responder à(s) quest(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 

Também no Brasil o século XVIII é momento da maior 
importância, fase de transição e preparação para a 
Independência. Demarcada, povoada, defendida, dilatada a 
terra, o século vai lhe dar prosperidade econômica, organização 
política e administrativa, ambiente para a vida cultural, terreno 
fecundo para a semente da liberdade. (...) A literatura produzida 
nos fins do século XVIII reflete, de modo geral, esse espírito, 
podendo- se apontar a obra de Tomás Antônio Gonzaga como a 
sua expressão máxima. 

(COUTINHO, Afrânio. Introdução à Literatura no Brasil.  
Rio de Janeiro: EDLE, 1972, 7. Ed. p. 127 e p. 138)  

 
04. (Puccamp 2016)  É correto afirmar que, no século a que o 

texto de Afrânio Coutinho se refere, a mineração, ao atuar como 
polo de atração econômica,  
a) foi responsável pela entrada no país de uma grande 
quantidade de produtos sofisticados que incentivou a criação de 
uma estrutura para o desenvolvimento da indústria nacional.    
b) reforçou os laços de dependência e monopólio do sistema 
colonial ao garantir aos comerciantes portugueses o comércio 
de importação e exportação e impedir a concorrência nacional.    
c) promoveu a descentralização administrativa colonial para 
facilitar o controle da produção pela metrópole e fez surgir o 
movimento de interiorização conhecido como bandeirismo de 
contrato.    
d) iniciou o processo de integração das várias regiões até então 
dispersas e desarticuladas e fez surgir um fenômeno antes 
desconhecido na colônia: a formação de um mercado interno.    
e) alterou qualitativamente o sistema social pois, ao estimular a 
entrada de imigrantes, promoveu a transformação dos antigos 
senhores de terras e minas em capitães de indústria brasileira.    
   

05. (Puccamp 2016) Considere o manifesto abaixo. 
 

Manifesto dos Baianos, agosto de 1798 
 

(...) considerando os muitos e repetidos latrocínios feitos com os 
títulos de imposturas, tributos e direitos que são cobrados por 



ordem da Rainha de Lisboa (...) e no que respeita à inutilidade 
da escravidão do mesmo Povo tão sagrado e digno de ser livre, 
com respeito à liberdade e qualidade ordena, manda e quer que 
para o futuro seja feita nesta cidade e seu termo a sua revolução 
para que seja exterminado para sempre o péssimo jugo da 
Europa. 

(In: KOSHIBA, Luiz e PEREIRA, Denise M. F. História do Brasil, no contexto da 
história ocidental. São Paulo: Atual, 2003, p.157) 

 

Com base no manifesto pode-se afirmar que, para os conjurados 
baianos,  
a) os movimentos de rebeldia favoreciam a divulgação das ideias 
liberais europeias e denunciavam a exploração metropolitana 
das riquezas da colônia.    
b) o rompimento com a metrópole não significava apenas a 
autonomia política, mas também a manutenção da estrutura 
econômica tradicional no país.    
c) a independência não era apenas a ruptura dos laços coloniais, 
mas também a alteração da ordem social, a começar pela 
abolição da escravatura.    
d) a rebelião não era apenas uma manifestação contra a 
metrópole, mas também uma forma de demonstrar o 
amadurecimento da consciência colonial.    
e) autonomia política era a melhor maneira de eliminar as 
desigualdades sociais e construir uma nação baseada nos 
princípios do socialismo utópico.    
   

06. (Mackenzie 2015) 

“Meu avô foi buscar prata, 
mas a prata virou índios. 
 

Meu avô foi buscar índio, 
mas o índio virou ouro. 
 

Meu avô foi buscar ouro, 
mas o ouro virou terra. 
 

Meu avô foi buscar terras 
e a terra virou fronteira. 
 

Meu avô, ainda intrigado, 
foi modelar a fronteira: 
 

E o Brasil tomou a forma de harpa.” 
(Martim Cererê - Cassiano Ricardo) 

 

O autor, no seu poema Metamorfoses se refere às várias 

transformações verificadas no território brasileiro. Tais 
“metamorfoses” presentes acima se referem  
a) à importância do indígena brasileiro na composição étnica e 
cultural do povo brasileiro.    
b) às dimensões continentais adquiridas pela nação brasileira e 
sua semelhança com um instrumento musical.    
c) ao processo histórico de penetração e ocupação do território 
nacional e a delimitação das nossas fronteiras.    
d) à conquista do território nacional, realizada pelos nossos 
indígenas, graças à navegação dos nossos rios.    
e) à enorme diversidade de ecossistemas e paisagens naturais 
presentes no nosso vasto território.    
   

07. (G1 - ifsc 2015) O Brasil colonial não nasceu do açúcar, mas 
do pau-brasil. Foi a famosa madeira, da qual se extrai um 
corante, que primeiro deu motivos aos portugueses para se 
estabelecer e explorar a terra a que tinham chegado em 1500. 
Porém, foi a introdução da cana-de-açúcar e a dos engenhos, 
com sua tecnologia para a produção de açúcar, as verdadeiras 
responsáveis por transformar a colônia três décadas depois 
desse primeiro contato. O açúcar foi a madrasta da colonização, 
que por quase dois séculos regeu a história econômica, social e 
política do Brasil. E, em algumas regiões, continua a dominar. 
 

Fonte: SCHWARTZ, Stuart B. Doce Lucro. Revista de História. n. 94, jul. 2013. 
Disponível em: 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/doce-lucro. Acesso: 13 ago. 2014. 
 

Durante grande parte do período colonial brasileiro, o açúcar foi 
o principal produto de exportação da colônia. Sobre a produção 
de açúcar no Brasil, leia e analise as seguintes afirmações: 
I. A cana-de-açúcar era plantada em latifúndios, estrutura 
fundiária ainda presente no Brasil. 
II. A principal região produtora de açúcar no Brasil é a Sul. 

III. A produção de açúcar foi uma das responsáveis pela 
desigualdade social no Brasil colonial, pois utilizava mão de obra 
escrava. 
IV. Da cana-de-açúcar, além do açúcar, pode-se produzir 
combustível e aguardente. 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.    
b) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.    
c) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.    
d) Apenas as afirmações I, III e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmações são verdadeiras.    
   

08. (Fgv 2015)  A interrupção desse fluxo comercial levaria os 

negociantes e financistas da República a fundarem a 
Companhia das Índias Ocidentais (1621). (...) 
O historiador Charles Boxer considera que esse conflito, por 
produtos e mercados, entre o Império Habsburgo e as Províncias 
Unidas, foi tão generalizado que pode ser considerado, de fato, 
a Primeira Guerra Mundial, pois atingiu os quatros cantos do 
mundo. 

(Regina Célia Gonçalves, Fim do domínio holandês In Circe Bittencourt (org), 
Dicionário de datas da história do Brasil, p. 34) 

 

Acerca do fragmento, que aborda o conflito entre o Império 
Espanhol e as Repúblicas das Províncias Unidas, nas primeiras 
décadas do século XVII, é correto afirmar que  
a) os fundamentos da presença holandesa em todos os 
domínios coloniais portugueses devem ser associados à 
conjuntura de guerra religiosa dominante na Europa, cabendo 
aos representantes batavos, prioritariamente, impor o calvinismo 
nas regiões recém-conquistadas, caso de Angola.    
b) as práticas holandesas de desrespeito aos domínios coloniais 
das outras potências europeias, especialmente Portugal e 
França, determinaram uma onda permanente de guerras entre 
essas potências, gerando o isolamento estratégico das 
companhias de comércio de capital holandês.    
c) a presença holandesa no Nordeste brasileiro, visando o 
comando da produção açucareira, fez parte de um processo 
mais amplo, porque esteve associada ao domínio de espaços 
fornecedores de escravos na África, além de outros domínios no 
Oriente, até então sob o domínio português.    
d) o maior interesse da companhia de comércio holandesa era a 
exploração mineral na América portuguesa e, para atingir esse 
objetivo, optou pela entrada no Brasil por meio do Nordeste 
açucareiro, porque era uma região menos protegida militarmente 
e mais aberta à influência estrangeira.    
e) a disputa por espaços coloniais no Caribe e na região oeste 
da América do Norte gerou uma guerra europeia de grandes 
proporções, envolvendo as principais monarquias do continente 
e obrigando a Espanha a se aliar à França e à Inglaterra, com o 
intuito de se defender da marinha de guerra holandesa.    
   

09. (Pucrj 2015) Analise as afirmativas abaixo que apresentam 

acontecimentos referidos à política da Corte portuguesa durante 
sua permanência no Brasil entre 1808 e 1821. 
 

I. Como expressão da relação de poder assimétrica entre os 
soberanos britânico e português, os tratados de 1810 impunham 
ao governo de D. João no Rio de Janeiro, entre outras decisões, 
a limitação do tráfico negreiro intercontinental às colônias de 
Portugal na África e o compromisso de abolir gradualmente o 
trabalho escravo na América portuguesa. 
II. A criação do primeiro Banco do Brasil, da Impressão Régia, 
da Escola de Medicina, das Academias Militar e de Marinha, do 
Real Horto, da Real Biblioteca e inúmeras outras medidas, assim 
como a conquista da Guiana Francesa e a ocupação da Banda 
Oriental, revelavam o projeto político da Corte joanina de “criar 
um novo império” na América, tendo como sede a cidade do Rio 
de Janeiro. 
III. Ao revogar o alvará de 1785 que proibia qualquer atividade 
manufatureira na colônia americana, com exceção da fabricação 
de panos grossos para a vestimenta dos escravos, o Príncipe-
Regente D. João propiciou o surgimento de inúmeros 
estabelecimentos fabris em diferentes pontos do Reino do Brasil, 
deflagrando o primeiro grande surto industrial do país, apesar da 
permanência do trabalho escravo. 



IV. A Revolução Pernambucana de 1817 teve como uma de suas 
motivações a reação aos privilégios concedidos por D. João aos 
comerciantes, burocratas e proprietários de escravos e terras do 
Rio de Janeiro e áreas próximas, o que lhes possibilitara 
prosperar, acumular poder e ganhar prestígio. Para os 
revolucionários de 1817, o Rio de Janeiro se transformara em 
uma “nova Lisboa”, dominada por “portugueses” que oprimiam 
os “brasileiros” de outras partes do Reino do Brasil. 
 

Assinale:  
a) se somente a afirmativa I estiver correta.    
b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.    
c) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas.    
d) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.    
e) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.    
   

10. (Pucrs 2015)  O período que antecedeu à Independência do 

Brasil foi marcado pela presença da Coroa Portuguesa em sua 
colônia americana. Sobre esse processo, é incorreto afirmar:  
a) A primeira medida de D. João, o príncipe regente de Portugal, 
ao desembarcar no Brasil, foi assinar o decreto que estabelecia 
a abertura dos portos brasileiros às nações amigas (1808), 
atendendo, assim, aos interesses da Inglaterra, maior parceira 
econômica da Coroa Lusitana.    
b) Em 1810, D. João assinou tratado com a Inglaterra, 
estabelecendo que os produtos ingleses importados pelo Brasil 
pagariam apenas 15% de tributos alfandegários nos portos 
brasileiros, enquanto que os portugueses pagariam 16%, e os 
dos demais países, 24%.    
c) A Coroa Portuguesa tomou várias medidas para modernizar a 
sua colônia americana, promovendo maior abertura comercial, 
fazendo investimentos em infraestrutura e no desenvolvimento 
cultural do Rio de Janeiro, o que deu grande dinamismo à 
cidade.    
d) Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a 
Portugal e Algarve, deixando, assim, de ser oficialmente uma 
colônia, decisão tomada por D. João devido ao receio de que o 
Brasil seguisse o caminho das colônias espanholas e se 
separasse definitivamente da metrópole.    
e) Em 1820, foi deflagrada a Revolução do Porto que, dentre 
outras medidas, exigiu o retorno do Brasil à condição de colônia 
portuguesa e a volta de D. João a Portugal, a fim de 
reestabelecer o absolutismo nesse país.    
 

Gabarito 
 

Resposta da questão 01: [C] 

Proibidos pelos seus senhores e pela Igreja Católica de praticar 
suas religiões nativas, os africanos escravos buscaram 
alternativas para continuar adorando suas divindades. A 
principal dessas alternativas foi apelar para o sincretismo 
religioso: adotar um nome católico para uma divindade africana 
e adorá-la, enganando os senhores e a Igreja.   
 

Resposta da questão 02: [B] 

A questão faz referência à escravidão no período colonial 
brasileiro. Diferente da historiografia antiga, os historiadores 
atuais entendem que os escravos não foram meros objetos 
passivos, foram sujeitos que se manifestaram de diversas 
formas contra a dureza da escravidão e todas as formas de 
violência que sofreram. Fugas, formação de quilombos, 
capoeira, assassinatos, revoltas individuais e coletivas foram 
algumas das formas de resistência à escravidão. O Engenho de 
Santana na Bahia é um grande exemplo de resistência à 
escravidão.   
 

Resposta da questão 03: [C] 

A plantation nada mais era do que um modo de produção 
formado pelas seguintes características: latifúndio, monocultura, 
escravidão e venda para o mercado externo.   
 

Resposta da questão 04: [D] 

 
A mineração altera vários aspectos da vida colonial brasileira, a 
saber: a relação com a Metrópole, a economia, a sociedade e a 
cultura. Em termos econômicos, o início de um mercado interno, 
a integração entre as regiões e o surgimento do setor terciário 
podem ser destacados.   
 

Resposta da questão 05: [C] 

Dentre as reivindicações da Conjuração Baiana, além da ruptura 
do laço com Portugal, estavam a abolição da escravatura e a 
inclusão dos negros nos direitos civis.   
 

Resposta da questão 06: [C] 

Somente a proposição [C] está correta. A questão remete a 
formação territorial do Brasil durante o período colonial. A 
belíssima poesia de Cassiano Ricardo faz referência a formação 
territorial do Brasil associada aos metais preciosos e aos índios. 
Contribuíram para este processo a mineração, a atuação dos 
bandeirantes paulistas, a pecuária, as drogas do sertão e as 
missões portuguesas na Amazônia. Assim, em 1750 foi 
assinado o Tratado de Madri que anulou o Tratado de 
Tordesilhas dando ao Brasil praticamente o tamanho atual, 
exceto o Acre que foi anexado em 1904.   
 

Resposta da questão 07: [D] 

Somente a proposição [D] está correta. A questão remete ao 
período colonial brasileiro. Segundo o texto de Schwartz, a 
colonização do Brasil começou em 1500 com o pau-brasil e foi 
até 1822 com a independência do Brasil. Vale dizer que é 
bastante discutível afirmar que a colonização do Brasil começou 
em 1500 com a exploração do pau brasil. Para muitos 
historiadores, a colonização começou a partir de 1534 com a 
implantação das Capitanias Hereditárias e a produção de 
açúcar. Neste período, o produto mais importante foi o açúcar 
produzido principalmente no nordeste brasileiro. Mesmo no 
século XVIII com o auge da mineração, o açúcar gerou mais 
recursos que a própria mineração. O Engenho Colonial consistia 
em toda a estrutura, ou seja, a roça, a capela, a senzala, a casa 
grande, a moenda, etc. A cana de açúcar foi produzida dentro 
do Plantation, isto é, latifúndio, escravidão e a monocultura 

exportadora.   
 

Resposta da questão 08: [C] 

Somente a proposição [C] está correta. A questão remete ao 
conflito da dinastia Habsburgo que dominava boa parte da 
Europa no século XVII contra a Holanda denominada Repúblicas 
das Províncias Unidas. O historiador Charles Boxer afirmou que 
este conflito foi tão amplo que pode ser denominado de Primeira 
Guerra Mundial considerando que no império de Filipe II 
Habsburgo o sol nunca se põe (o império incorporava quase toda 
América Latina, Espanha, Portugal e boa parte da Itália e 
Alemanha além das Filipinas). O conflito ocorreu porque a 
Holanda pertencia a Espanha e por motivos religiosos e 
econômicos principalmente, a Holanda se emancipou em 1581. 
Daí Filipe II, rei da Espanha e “dono do mundo” implantou um 
boicote econômico contra a Holanda. Esta reagiu e criou a 
Companhia das Índias Orientas e a Companhia das Índias 
Ocidentais em 1621. Esta última visava invadir o nordeste do 
Brasil para dominar a produção do açúcar.   
 

Resposta da questão 09: [E] 
A afirmativa [III] está incorreta porque a revogação do alvará de 

1785 não proporcionou o primeiro surto fabril do Brasil, uma vez 
que, devido à concorrência britânica, poucas unidades fabris 
foram abertas na Colônia.   
 

Resposta da questão 10:[E] 

As Cortes Portuguesas, criadas a partir da Revolução do Porto, 
exigiam a volta de D. João VI a Portugal para restringir seu 
poder, estabelecendo uma Monarquia Parlamentar 
Constitucional como política no Reino Português.   
 
 
 


