
 
 

QUESTÃO 01: Antunes voltou ao capão e transmitiu a seus companheiros as promessas de Bento. Os 

paulistas saíram dos matos aos poucos, depondo as armas. Muitos não passavam de meninos; outros eram 

bastante velhos. Sujos, magros, cambaleavam, apoiavam-se em seus companheiros. Estendiam a mão, 

ajoelhados, suplicando por água e comida. Bento fez com que os paulistas se reunissem numa clareira para 

receber água e comida. Os emboabas saíram da circunvalação, formando-se em torno dos prisioneiros. 

Bento deu ordem de fogo. Os paulistas que não morreram pelos tiros foram sacrificados a golpes de espada.  

(Ana Miranda, O retrato do rei)  

O texto trata do chamado Capão da Traição, episódio que faz parte da Guerra dos Emboabas, que se 

constituiu  

a) em um conflito opondo paulistas e forasteiros pelo controle das áreas de mineração e tensões relacionadas 

com o comércio e a especulação de artigos de consumo como a carne de gado, controlada pelos forasteiros.  

b) em uma rebelião envolvendo senhores de minas de regiões distantes dos maiores centros - como Vila Rica 

- que não aceitavam a legislação portuguesa referente à distribuição das datas e a cobrança do dízimo.  

c) no primeiro movimento colonial organizado que tinha como principal objetivo separar a região das Minas 

Gerais do domínio do Rio de Janeiro, assim como da metrópole portuguesa, e que teve a participação de 

escravos.  

d) no mais importante movimento nativista da segunda metade do século XVIII, que envolveu índios cativos, 

escravos africanos e pequenos mineradores e faiscadores contra a criação das Casas de Fundição.  

e) na primeira rebelião ligada aos princípios do liberalismo, pois defendia reformas nas práticas coloniais e 

exigia que qualquer aumento nos tributos tivesse a garantia de representação política para os colonos.  

 

QUESTÃO 02:  

Século XX 

Serra Pelada é uma região localizada no Estado do Pará. Na década de 1980, essa área foi invadida por 

milhares de pessoas em busca do enriquecimento rápido através do ouro. Em razão da grande concentração 

de garimpeiros, a região atraiu também lavradores, médicos, motoristas, padres, engenheiros, entre outros. 

[...] Rapidamente a área se tornou no maior garimpo a céu aberto do mundo. Toneladas de ouro foram 

retiradas de Serra Pelada, esse fato fez com que todos pensassem que as jazidas de ouro seriam capazes de 

enriquecer os garimpeiros. Porém, a maioria dos garimpeiros não conseguiu enriquecer, e o que é pior, 

muitos morreram durante o trabalho. 

Disponível em: http://www.brasilescola.com/brasil/serra-pelada.htm. Acesso em 20 de jul. 2015 (Fragmentos) 

Século XVIII 

Cada ano vem nas frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros, para passarem às Minas. Das 

cidades, vilas e recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, pardos, pretos e muitos índios, de que os 

paulistas se servem. A mistura é de toda condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, pobres 

e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm 

no Brasil convento nem casa. 

ANTONIL, André João. Das pessoas que andam nas minas e tiram ouro dos ribeiros. In: Cultura e opulência do Brasil. 1. ed. 1711. 

http://www.brasilescola.com/brasil/serra-pelada.htm
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Os textos anteriores demonstram questões relacionadas à mineração em dois diferentes períodos da 

história do Brasil. A leitura dos textos evidencia que 

a) a mineração gerou grandes correntes migratórias tanto no século XVIII como no século XX, garantindo 

riqueza para os pequenos garimpeiros e desenvolvimento social para as regiões atingidas diretamente 

pela atividade do garimpo 

b) a chegada de centenas e até mesmo milhares de indivíduos às áreas de exploração mineral gerou a 

rápida formação de comunidades com indivíduos de diversas origens sociais, econômicas e 

geográficas. 

c) tanto no século XVIII como no XX foi empregado o sistema escravista de trabalho na mineração, uma 

vez que a atividade exigia uma enorme quantidade de mão de obra e a escravidão diminuía os custos 

de exploração.   

d) o garimpo no século XVIII foi marcado pela presença de populações africanas e portuguesas, as quais 

migraram livremente para a região em busca de oportunidades de enriquecimento. 

e) as atividades mineradoras no século XVIII e XX possuem aproximações históricas como a 

urbanização planejada, a garantia de riquezas e o amplo desenvolvimento de profissões no setor de 

serviços.  

 

QUESTÃO 03: "As aldeias de índios estão forçadas a entregar certa quantidade de seus membros aptos para 
realizar trabalhos (...), durante um prazo determinado. Esses índios são compensados com certa quantidade 
de dinheiro e destinados aos mais variados tipos de serviços". 

Esse trecho da obra de Sérgio Bagú, Economia da sociedade colonial, apresenta as condições de 
trabalho compulsório  

 
a) dos diversos grupos indígenas das áreas colonizadas por espanhóis e portugueses.  

 
b) dos grupos indígenas das áreas espanholas submetidos à instituição da "mita".  

 
c) dos grupos indígenas das áreas portuguesas submetidas às regras da "guerra justa". 

 
d) dos grupos indígenas das áreas agrícolas de colonização espanhola submetidos ao regime de 
"encomienda"  

 
e) dos grupos indígenas das áreas portuguesas e espanholas originários das “missões" dos jesuítas. 
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QUESTÃO 04: "E o pior é que a maior parte do ouro que se tira das minas passa em pó e em moedas para 

os reinos estranhos e a menor é a que fica em Portugal e nas cidades do Brasil, salvo o que se gasta em 

cordões, arrecadas e outros brincos, dos quais se veem hoje carregadas as mulatas de mau viver e as 

negras, muito mais que as senhoras".  

                            (André João Antonil. "Cultura e opulência do Brasil", 1711.) 

No trecho transcrito, o autor denuncia: 

a) a corrupção dos proprietários de lavras no desvio de ouro em seu próprio benefício e na compra de 

escravos. 

b) a transferência do ouro brasileiro para outros países em decorrência de contrabando e de acordos 

comerciais de Portugal. 

c) o prejuízo para o desenvolvimento da colônia, inviabilizando a realização máxima do mercantilismo: 

acumular riquezas em territórios coloniais.  

d) o controle do ouro por funcionários reais preocupados em esbanjar dinheiro e dominar o poder local. 

e) a ausência de controle fiscal português no Brasil e o desvio de ouro para o exterior pelos escravos e 

mineradores ingleses. 

QUESTÃO 05: (...) Assim, não pense que foram tirados do poder, os bens e a liberdade (dos indígenas): e 
sim que Deus lhes concedeu a graça de pertencerem aos espanhóis, que os tornaram cristãos e que os 
tratam e os consideram exatamente como digo. (...) Ensinaram-lhes o uso do ferro e da candeia (...) Deram-
lhes moedas para que saibam o que compram e o que vendem, o que devem e possuem. Ensinaram-lhes 
latim e ciências, que valem mais do que toda a prata e todo o ouro que eles tomaram. Porque, com 
conhecimentos, são verdadeiramente homens, e da prata nem todos tiravam muito proveito. (...)" 

GÓMARA, Francisco López de. História General de las Índias. 
Coletânea de Documentos para a História da América. São Paulo: CENP, 1978 

O texto expressa uma interpretação da conquista da América realizada pelos espanhóis. A leitura da fonte 

evidencia 

a) uma visão eurocêntrica da conquista, no qual o histórico da violência é minimizado para justificar a 

ação dos espanhóis. 

b) uma visão da conquista na qual a violência é denunciada à Coroa espanhola, resultando na proibição 

da escravidão indígena. 

c) Uma visão religiosa da conquista, na qual os bens materiais não importavam aos espanhóis e menos 

ainda aos indígenas. 

d) Uma visão da conquista na qual os espanhóis são retratados por meio de ações consideradas 

selvagens. 

e) Uma visão laica do processo de colonização da América, na qual a religião foi desconsiderada em prol 

da riqueza material.  
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QUESTÃO 06: O Renascimento europeu dos séculos XIV e XVI anunciava um novo homem, liberto do véu 

da teologia, envolvido com a natureza que se torna a medida de todas as coisas, capaz de inovar em todos 

os ramos do conhecimento e suficientemente curioso para ultrapassar as fronteiras da Europa. A inquietação 

desse homem renascentista deu-lhe a condição de descobridor do Novo Mundo.  

Rodrigues, Antônio E. M. e FALCON, Francisco J. C. Tempos Modernos. RJ: Civilização Brasileira, 2000. (adaptado). 

O texto apresenta a grande novidade dos Tempos Modernos: o novo homem. A partir da leitura do 

texto, assinale a opção que indica melhor o potencial de visão desse “novo homem” 

a) o homem renascentista construiu um novo mundo – a Ásia -, uma nova filosofia – o Iluminismo – e 

uma nova forma de religião – o Politeísmo – todos eles resultantes dos contatos com a América. 

b) O homem moderno ocupou-se, principalmente, em construir uma nova religião, amparada no 

conceito de natureza, povoada de mitos antigos e baseada no sistema politeísta persa. 

c) O homem renascentista, preocupado com seu corpo, desenvolveu as artes como primeiro e 

absoluto instrumento da realização de sua beleza, levando-o a um processo de alienação que o 

fez voltar à religiosidade medieval. 

d) O caráter universal é a marca que recebe esse homem renascentista, pois a universalidade era a 

virtude que o colocava no mesmo nível de Deus; por isso, tantas representações literárias e 

artísticas voltadas para o universo religioso no período. 

e) O homem renascentista, apegado à natureza, construiu um novo mundo, que se compunha de 

uma nova economia – o mercantilismo -, de uma nova política – os Estados Modernos – e de um 

novo lugar de onde ele olhava todas essas coisas: a cidade moderna. 

 

QUESTÃO 07: Após os primeiros contatos particularmente violentos com a África negra, os portugueses 

viram-se obrigados a mudar de política, diante da firme resistência das populações costeiras. Assim, 

empenharam-se, principalmente, em ganhar a confiança dos soberanos locais. Os reis de Portugal enviaram 

numerosas missões diplomáticas a seus homólogos da África ocidental. Assim, entre 1481 e 1495, D. João II 

de Portugal enviou embaixadas ao rei do Futa, ao koi de Tombuctu e ao mansa do Mali.  

 No contexto apresentado, o Império português mudou sua estratégia política , pois 

a) reconheceu a presença de um Estado marcado por sólidas estruturas políticas. 

b) encontrou um povo que desconhecia o uso da moeda na prática comercial. 

c) descobriu tribos que não passaram pelas etapas do desenvolvimento histórico, como o feudalismo. 

d) identificou a tendência africana em refutar todas as influências externas ao continente. 

e) percebeu na África, em geral, a produção voltada apenas para as trocas ritualísticas. 
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QUESTÃO 08: É notório que os reis que deixaram boa memória, cada um no seu tempo, buscaram a 

maneira de acrescentar as suas rendas e fazendas, sem dano e prejuízo dos seus súditos, para sustentar o 

seu estado real, a boa governança dos seus reinos, bem como a guarda e conservação deles para a 

conquista e guerra. 

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Diversos de Castela. Livro 3, fólio 85. Apud PEDRERO-SANCHEZ, Maria Guadalupe. História 

da Idade Média: textos e testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. p. 256. (adaptado). 

 Escrito no século XV, o texto é parte de uma instrução régia de Fernando de Aragão e Isabel de 

Castela. Ele revela, como aspecto característico das monarquias europeias centralizadas, a organização das 

finanças régias, 

a) Considerando as despesas com a administração dos negócios militares. 

b) Implementando uma política de favorecimento da burguesia emergente. 

c) Estabelecendo uma remuneração à nobreza pelos serviços burocráticos. 

d) Impondo o controle estatal às atividades econômicas privadas. 

e) Justificando a intervenção na economia com base em princípios liberais.  

 

QUESTÃO 09:  

Texto A 

Durante os séculos XIV e XV, as cidades italianas como, por exemplo, Gênova, Veneza e Florença, passaram 

a acumular grandes riquezas provenientes do comércio. Estes ricos comerciantes, conhecidos como 

mecenas, começaram a investir nas artes, aumentando assim o desenvolvimento artístico e cultural. Por isso, 

a Itália é conhecida como o berço do Renascentismo.  Porém, este movimento cultural não se limitou à 

Península Itálica. Espalhou-se para outros países europeus como, por exemplo, Inglaterra, Espanha, 

Portugal, França, Polônia e Países Baixos.   

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/renascimento/. Acesso em 17 de jul. 2015. 

 
 

Texto B 
A Última Ceia é uma das pinturas mais famosas de Leonardo da Vinci, artista italiano da época do 

Renascimento Cultural. É considerada por muitos historiadores e estudiosos de arte como uma das mais 

importantes e representativas obras de arte de todos os tempos. Esta pintura foi feita por Da Vinci entre os 

anos de 1495 e 1497. É uma pintura mural e está na parede do refeitório do convento dominicano de Santa 

Maria da Graça, na cidade italiana de Milão (local original onde foi pintada). A pintura retrata a última ocasião 

em que Jesus Cristo se reuniu com seus apóstolos para compartilhar o pão e o vinho, antes de sua morte. A 

Última Ceia foi encomendada por Ludovico Sforza, duque de Milão. 

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/leonardo/ultima_ceia.htm. Acesso em 17 de jul. 2015.  
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O Renascimento foi um dos mais importantes movimentos culturais e artísticos na transição entre a Idade 

Média e o Período Moderno. Os textos anteriores abordam algumas de suas principais características. De 

acordo com os textos, 

a) a presença de mecenas como grandes patrocinadores das descobertas e inovações do período 

demonstra a combinação entre a estagnação comercial, o sistema feudal e o aprofundamento das 

relações servis de trabalho que marcaram o período. 

b) o crescimento comercial das cidades italianas foi acompanhado por profundas mudanças culturais que 

afetaram particularmente o campo das artes. O patrocínio às criações artísticas tornou possível a 

realização de grandes obras que mudaram as perspectivas filosóficas em vários campos de 

conhecimento. 

c) o impulso cultural do Renascimento apresentou valores opostos aos dos homens medievais, por isso 

os artistas do período deixaram de representar figuras religiosas em suas obras, retratando a partir de 

então membros das famílias reais, grandes comerciantes e cenas do cotidiano. 

d) as obras de arte transmitiam princípios importantes para a restauração dos valores  da sociedade 

medieval, como o teocentrismo, a visão negativa da riqueza material e a natureza como um elemento 

místico e incapaz de ser compreendido racionalmente. 

e) o Renascimento representou, por meio de suas obras, uma radical ruptura com o contexto de 

crescimento econômico e a renovação religiosa vivenciado pela Europa entre os séculos XIV e XVI.  

 

QUESTÃO 10:  

Texto A 

O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 
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e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar 
 

Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 

Texto B 

Em um engenho sois imitadores de Cristo crucificado porque padeceis em um modo muito semelhante o que 

o mesmo Salvador padeceu na sua cruz, e em toda a sua paixão. (...) Os ferros, as prisões, os açoites, as 

chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compões a vossa imitação, que se for acompanhada de 

paciência, também terá merecimento de martírio. 

Padre Antônio Vieira. Sermão pregado na Baía à irmandade dos pretos de um engenho, no ano de 1633. (Adaptado)  

 

A leitura dos dois textos sobre o trabalho nos engenhos de açúcar evidencia que em ambos 

a) o cotidiano dos trabalhadores nos engenhos é marcado pela exploração e péssimas condições de vida 

e trabalho. 

b) o trabalho nos engenhos é realizado por mão de obra infantil escravizada no litoral do continente 

africano. 

c) a falta de especialização e formação dos trabalhadores leva a um cotidiano de baixos salários e 

violência legítima por parte dos empregadores. 

d) as mulheres que trabalham em engenhos recebem menores salários que os homens, devido ao 

machismo presente no mercado de trabalho brasileiro. 

e) Os maus tratos aos trabalhadores representam situações ocasionais que dispensam, nos dois 

contextos, ações da justiça.  
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