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01. A montagem da empresa açucareira no Brasil estava vinculada à lógica do sistema colonial estruturada nos moldes do plantation, isto 
é, em uma grande propriedade, monocultura, escravistas (sobretudo de origem africana) e voltadas para o mercado externo. Tratava-se 
de um produto raro e caro que, por seu valor, era considerado até mesmo símbolo de status. Dessa forma, podemos compreender que 
a lavoura açucareira, localizada sobretudo na zona da mata nordestina (proximidade com o litoral) exigia um investimento muito alto, 
daí a vinculação ao capital flamengo que financiou parte do processo mediante a concessão de alguns privilégios, como o direito de 
refinar e distribuir o produto. Diante disso, podemos entender que a maior parte dos lucros ficou nos cofres holandeses que, mesmo 
depois, expulsos do Brasil continuaram se beneficiando, desta feita, na região das Antilhas. A produção em si envolvia várias etapas 
até a destinação final na Europa com a necessidade de um grande plantel de escravos para garantir a mão de obra.

 Resposta: D

02. A questão trata de revoltas que criticaram a estrutura do dominante durante o Período Colonial sofrido pelo Brasil. Os movimentos 
que se aproximam do ideal de independência foram a Inconfidência Mineira, Conjura dos Alfaiates de Revolução Pernambucana de 
1817. As revoltas como a Balaiada e Cabanagem ocorreram no Período Regencial e a Revolução Praieira no Segundo Reinado, ou 
seja, quando o Brasil já era soberano e livre do colonialismo lusitano.

 Resposta: A

03. O tema remete a um dos principais problemas enfrentados na história econômica do país: A questão dos impostos. O aluno atento às 
informações oferecidas pelo texto e a fonte do fragmento identificaria o Período Regencial como momento histórico (1838). Dentro 
deste contexto, surgiram várias revoltas, dentre as quais se destaca a Farroupilha (1835-1845), a mais longa expressão de rebeldia do 
período monárquico. O movimento tinha como aspectos motivadores a opressão fiscal nas províncias promovido pela sede do Império 
no Rio de Janeiro e as facilidades concedidas ao charque platino, em detrimento do charque gaúcho. As elites gaúchas buscavam 
também maior autonomia (descentralização do poder) para a província do Rio Grande do Sul.

 Resposta: E

04. O Surto Industrial vivido no Brasil na segunda metade do século XIX está relacionado à iniciativas isoladas como as do Barão de Mauá, mas 
também a uma série de fatores onde destacamos a Tarifa Alves Branco, que encareceu os produtos importados, sobretudo os ingleses, 
ao fim do tráfico negreiro que liberou capitais para outras atividades e principalmente aos lucros obtidos com o café proporcionando o 
aumento do meio circulante, favorecendo a expansão dos negócios e da atividade bancária. O crescimento da demanda internacional 
do café gerava a necessidade de investimentos na infraestrutura nacional de modo a agilizar o processo de produção e exportação do 
produto. Símbolos desse processo são as locomotivas e as estradas de ferro.

 Resposta: C

05. Ao longo do processo de evolução econômica do Brasil, o café ganhou destaque como um importante produto da pauta de exportação. 
A sua relação com poder se estabeleceu com a estrutura partidária no Segundo Reinado e continuou mais forte ainda nas primeiras 
décadas republicanas. A França, um dos maiores apreciadores do produto ainda nos dias atuais tem uma relação histórica com a 
introdução do café no Brasil, embora a mão de obra imigrante que se fez mais presente na sua produção inicial fora a dos italianos.

 Resposta: D
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