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01. Enquanto o texto de Gilberto Freire estabelece uma relação cordial entre as diferentes etnias no Brasil colonial, mostrando certa 
mobilidade entre os grupos e segmentos sociais, o texto de Florestan Fernandes contesta a miscigenação como sendo um fenômeno 
de integração social, exemplificando a permanência da exclusão social e do preconceito especialmente em relação à “população de 
cor”, maneira como ele se refere aos negros. Dessa forma, o pensamento de Gilberto Freire coaduna com a atitude II, enquanto que o 
pensamento reflexivo e crítico de Florestan Fernandes, se relaciona com a atitude I, que estabelece a morte de Zumbi como a referência 
para o Dia da Consciência Negra e não o dia 13 de maio de 1888 pela “generosidade” da princesa Isabel ao assinar a Lei Áurea. 

 Resposta: C

02. A exploração de metais preciosos no Brasil no século XVIII provocou importantes transformações econômicas e sociais como, por 
exemplo, o acentuado crescimento populacional, sobretudo dos que se deixaram iludir pela possibilidade de enriquecimento fácil. 
Esses elementos não se enquadravam, portanto, na clássica divisão polarizada entre senhores e escravos, marca da sociedade 
açucareira. A dinâmica da mineração, embora tenha permitido uma maior mobilidade social com o aparecimento concreto de um 
segmento médio na sociedade, contribuiu para que uma parcela considerável da população vivesse marginalizada (escravos forros e 
brancos pobres) pelo quadro de especulação que gerou uma elevação geral dos preços, além do fiscalismo acentuado da metrópole. Por 
fim, destacamos que, mesmo com esse segmento médio e das possibilidades de alforria, a base do trabalho na mineração continuava 
a ser o escravo proveniente sobretudo da África, que constituía a maior parcela da população.

 Resposta: C

03. Atribuir à “preguiça” do índio (que resultava em pouca produtividade) ou a adaptação do negro ao trabalho escravo, pode provocar 
equívocos na tentativa de justificar os motivos da escolha do trabalho negro como força de trabalho predominante no Brasil. A opção 
pelo uso do trabalho negro que funcionou como base para as principais atividades econômicas do Período Colonial e Imperial do Brasil 
se dá, sobretudo, pela lucratividade proporcionada pelo tráfico negreiro. Vale destacar ainda que, influenciada pela Igreja, existia uma 
legislação antiescravista que dificultava o uso do trabalho escravo dos índios.

 Resposta: E

04. A resposta da questão passa pela observação atenta do texto. Atente-se para a designação “escravos domésticos”, afinal estes eram 
tratados diferenciadamente, pois conviviam no mesmo espaço dos seus senhores na Casa Grande e desfrutavam de condições mais 
amenas de trabalho, mas vale lembrar que mesmo não sendo submetidos a condições insalubres como os demais escravos, também 
deviam desempenhar múltiplas funções. 

 Resposta: D

05. A Igreja Católica, de maneira geral, teve importante participação no processo de colonização da América Ibérica. Em nome da expansão 
da fé, legitimou-se a colonização. Dentre as ordens religiosas que se destacaram no Brasil se sobressai a Companhia de Jesus. Os Jesuítas 
se dedicaram a aldear os nativos, “amansando-os” e convertendo-os ao cristianismo, situação que contribuiu para a aculturação dos 
nativos. Os Jesuítas monopolizaram à educação dos colonos até as determinações em contrário promovidas pelo Marquês de Pombal.

 Resposta: C

06. Essa questão exige um conhecimento geral de realidade e do conceito de racismo. 
 Considerados como grandes dilemas do século XXI, as discussões sobre a tolerância religiosa, sexual, étnica, política e cultural são 

debatidas por estudiosos e ativistas no mundo inteiro. No entanto, o avanço concreto na superação destas questões, que contribuiria 
para a redução de inúmeros conflitos, esbarra no ranço do preconceito de grupos que buscam justificar a supremacia de seus valores 
através de atitudes que não raramente extrapolam o campo das ideias (campanhas de difamação pela Internet) e chega a estimular 
atos de segregação e violência (skinheads) contra grupos que são por eles considerados inferiores, aproveitando-se muitas vezes do 
anonimato e da impunidade. 

 Resposta: B

07. A questão faz uma abordagem ao mundo do trabalho no Período Colonial do Brasil. Ainda que o trabalho escravo seja essencialmente 
de origem africana, não era raro a existência de outros elementos submetidos a essa forma de trabalho compulsório, especialmente os 
nativos apanhados em “guerra justa”. A terminologia “Guerra Justa” foi usada para designar a legitimação da morte ou escravização 
do nativo que tivesse comportamento belicoso contra os colonizadores. 

 Resposta: B
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08. Não obstante as condições desumanas a que eram submetidos, os escravos buscavam manter e recriar tradições culturais originárias 
da África em rituais religiosos (sincretismo religioso), de danças ou na alimentação, destaque-se também que mesmo sob constante 
ameaça e vigilância, os escravos continuavam a resistir de diversas maneiras, quer seja com fugas, rebeliões, mutilações do próprio 
corpo, abortos e até com suicídio. 

 Resposta: C

09. A análise do fragmento nos remete ao contexto das dificuldades iniciais encontradas pelos portugueses nas três primeiras décadas 
após o descobrimento para povoar e explorar o extenso território brasileiro. Nesse momento a falta de atrativos econômicos, que 
justificassem um maior investimento da metrópole, que só viria mais tarde com a cana-de-açúcar, resultou em condições precárias. 
Mesmo não sendo a estratégia principal, a Coroa acabou por fazer uso de elementos conhecidos como degredados (condenados ao 
exílio por punição por pequenos crimes), que mesmo não tendo a missão oficial de colonizar, contribuíram para ocupação do território 
neste período. 

 Resposta: E

10. A análise do texto nos permite perceber que entre os escravos haviam diferenciações que levavam em consideração a região da África 
de onde vieram, a cor da pele e o grau de adaptação que tivessem à nova realidade a que seriam submetidos no Brasil (ladinos) e até 
o fato de terem nascido no Brasil. 

 Resposta: E
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