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01. O texto em referência aborda a atuação ou visão em torno de Domingos Fernandes Calabar, tendo em vista como se relacionou 
com as invasões holandesas na região pernambucana na década de 1630. Desse modo, as referências se dirigem ao modo como a 
Companhia das Índias Ocidentais exploraram as possibilidade da atividade canavieira na colônia-Brasil. Desse modo, apontar alguma 
correlação com as invasões francesas nos termos de uma redistribuição territorial é uma visão equivocada.

 Resposta: B

02. Devemos compreender o desenvolvimento do processo colonizador sobre o Brasil a partir do contexto de consolidação das práticas 
mercantilistas e do capitalismo comercial. Sendo assim, a situação da colônia estava restrita ao mero fornecimento de matéria-prima 
e recursos gerais, bem como a ser uma área destinada a absorção da produção manufatureira europeia, garantindo o desiderato do 
metalismo, do protecionismo e da balança comercial favorável.

 Resposta: A

03. A decadência da empresa açucareira desencadeou uma séria crise entre os membros da aristocracia rural de Olinda, fato que os forçava 
ao endividamento com os comerciantes de Recife. Porém, esse estado de calamidade econômica era compensado pelo fato de Olinda 
ser Vila e ter a subordinação tributária de Recife. O crescimento desta última região, em termos econômicos, produziu a demanda por 
sua emancipação e elevação à condição de Vila também. Daí o advento do que se convencionou chamar de Guerra dos Mascates, 
que contou com a vitória dos recifenses, adidos à vila em 1714.

 Resposta: D

04. O desenvolvimento do Brasil Colônia se observou em meio à construção de um senso de pertencimento por parte dos chamado 
“brasileiros”, na medida em que os interesses econômicos e políticos começaram a se chocar, como no caso dos conservadores 
olindenses e o comércio insipiente que se estabelecia em Recife. Conflito que desfechou-se na pressão dos “mascates” recifenses pela 
elevação da região à condição de vila.

 Resposta: C

05. Muitos historiadores questionam o conceito de traição, no caso de Domingos Fernandes Calabar, tendo em vista que o Brasil, na época, 
ainda vivia a condição de colônia, o que equivaleria especificamente a uma forma de traição contra a Coroa Lusitana, no que pese à 
luta pela posse territorial. Pesquisas contemporâneas têm acrescido que o movimento relativo à invasão holandesa não teria contado 
somente com o episódio da referida traição, mas também com a participação de outros segmentos sociais

 Resposta: C
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