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01. Normalmente, protegidos por leis, os índios (gentios) são vistos como impedimento à atividade dos bandeirantes, que poderia garantir 
lucros à “fazenda” real. No documento, o rei dá a entender que os bandeirantes podem cumprir a missão de buscar as riquezas 
minerais e que o confronto com os índios nesses casos é admissível.

 Resposta: D

02. Interpretação de texto. Nos séculos XVII e XVIII, os tropeiros eram partes da vida da zona rural e das cidades pequenas dentro do sul 
do Brasil. Vestidos como gaúchos com chapéus, ponchos e botas, os tropeiros dirigiram rebanhos de gado e levaram bens por esta 
região para São Paulo, comercializados na feira de Sorocaba. De São Paulo, os animais e mercadorias foram para os estados de Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso.

 Resposta: C

03. A União Ibérica foi o resultado não somente da crise do trono lusitano, mas também uma forma de domínio espanhol exercido durante 
o período de 1580 a 1640, extensivo às suas atividades econômicas, suas colônias, afetando, inclusive, o negócio estabelecido sobre 
o açúcar com a participação da Holanda. País independente que já vivia uma rivalidade com a Espanha, uma vez que já foi sua colônia 
até 1570, com conflitos que se arrastaram até 1648, em face da Coroa espanhola não haver reconhecido a sua independência.

 Resposta: E

04. A França Equinocial foi o resultado de uma iniciativa da Coroa Francesa, em face da tentativa de dominar o Nordeste brasileiro, usando 
o Maranhão como região estratégica de expansão. Esse elemento de análise se acha descrito no primeiro fragmento; enquanto o 
segundo aborda claramente a forma como os pernambucanos atuaram contra a presença invasora holandesa, denominando-se 
Insurreição Pernambucana de 1817.

 Resposta: A

05. O texto expõe uma condição da estrutura da sociedade colonial que se estabelecia sem grandes diferenciações em suas bases mais 
subalternas, capazes de classificá-las como distintas. Destacamos do fragmento a expressão “Há naturalmente no seio desta massa 
gradações, que assinalamos. Mas, elas não são contudo bastante profundas para se caracterizarem em situações radicalmente distintas.” 

 Resposta: E

06. O sepultamento dos mortos sempre foi objeto de sacralidade em muitas fases da História e em muitas civilizações.
 Na Grécia Antiga eram extremamente demoradas as cerimônias fúnebres; na Idade Média tais cerimônias ganharam requinte e 

sacralidade extremada, sobretudo, quando os mortos eram provenientes das faixas mais ricas; esse critério hierárquico foi também 
bastante observado no Brasil Colônia, exatamente por causa da influência católica europeia.

 Resposta: C

07. O fragmento expressa a visão de mundo relativo ao casamento que se achava elaborado e difundido pela Igreja Católica. A instituição, 
considerada sagrada, não poderia ser objeto de alteração, impureza de qualquer espécie; trata-se de uma convergência entre o ato 
proibitivo da bruxaria e a perspectiva da preservação do enlace conjugal.

 Resposta: E

08.  Os jesuítas foram os principais responsáveis pelo processo educacional dos habitantes da colônia. Sua preocupação estava vinculada 
ao ato de transferir a cultura europeia, catequizar os nativos, porém, também tiveram a preocupação de criar escolas que atendessem 
às necessidades básicas de formação educacional dos filhos dos colonos, que não poderiam ficar destituídos de educação formal, para 
fins administrativos e de controle.

 Resposta: C

09. A dívida de Portugal com a Inglaterra, durante o século XVIII, passou a ser paga em ouro; desse modo, a carga tributária cobrada pelos 
lusitanos tinha, não somente a função de garantir o enriquecimento da Coroa, mas permitir que a sua dívida externa fosse amenizada 
junto ao banco da Inglaterra. O Tratado de Methuen, também referido como Tratado dos Panos e Vinhos, foi um tratado assinado 
entre a Grã-Bretanha e Portugal, em 27 de dezembro de 1703.

 Resposta: B

10. A análise da pintura permite perceber a idealização da relação entre nativo e jesuíta, tida, neste caso, como harmoniosa e consensual, 
na qual o religioso ignora qualquer rivalidade que possa existir para lamentar a perda de uma vida de um inocente que para eles 
também poderia ser convertido em um membro da sociedade cristã. É preciso lembrar que José de Anchieta permaneceu como refém 
dos Tamoios durante o conflito – o Padre Anchieta foi um dos interlocutores do conflito no sentido de resolvê-lo, pois falava a língua 
dos nativos.

 Resposta: A 
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