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APRESENTAÇÃO
O Explicaê se tornou muito mais do que apenas uma plataforma de 
estudos online. Fazemos parte de uma startup de educação genuinamente 
nordestina, que preza pelo acompanhamento regado de carinho na 
jornada de vestibulando. Temos como objetivo te mostrar que você pode 
receber todo o conteúdo das escolas de forma completa e divertida, sem 
nem sair de casa. 

Juntamos a melhor equipe de professores para produzir infinitas videoaulas 
de conteúdo e resolução de exercícios, corrigir suas redações, tirar todas as 
suas dúvidas na nossa monitoria online e para garantir que você receba 
exercícios e materiais exclusivos! 

Elaboramos esse material para você potencializar seus estudos e se 
preparar para o ENEM e para vestibulares tradicionais da melhor forma 
possível, do jeitinho que só o Explicaê faz para você. O SEE possui 2700 
páginas em 4 livros impressos, lotados de conteúdo teórico e questões para 
você aprender e praticar juntinho do Explicaê. Nosso conteúdo vai do 
básico ao avançado, guiada pela matriz completa do Ensino Médio, 
inclusive o que não está na matriz do ENEM. Além de toda a teoria 
preparada pela equipe de professores Explicaê, o Sistema de Ensino tem 
um banco de 10.000 questões, entre orientadas resolvidas em vídeo e 
propostas de vestibulares.

Além do material super completo, você tem acesso a técnicas de estudo 
para arrasar nos vestibulares e aos recursos de planejamento como 
cronograma, programação e planner de estudos.  Para te deixar ainda 
mais pertinho do nosso Exquad, todo o conteúdo está alinhado aos cursos 
e ao planejamento de estudos individual da plataforma! 

Utilizando esse caderno, o nosso aluno receberá o famoso tripé de tudo que 
nós fazemos: Orientação, Conteúdo e Acompanhamento, para aprender 
como estudar e conquistar seus objetivos nos estudos!

Aproveite bem ;)
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REDAÇÃO

BEM-VINDO À NOSSA ÁREA DE ESTATÍSTICA!

Aqui você pode acompanhar o número de temas de 
toda a história do ENEM, de 2009 a 2021, e todas as suas 
aplicações (1a, 2a, 3a, digital, libras e demonstrativo) 
dentro de cada assunto do módulo 01, além de ficar por 
dentro do que não foi cobrado.

  1o Direito e estado  |  06 questões
  2o Comportamento  |  06 questões
  3o Educação, cultura e esporte  |  04 questões
  4o Ética  |  03 questões
  5o Saúde, bem-estar e qualidade de vida  |  03 questões

  6o Minorias  |  02 questões
  7o Tecnologias  |  02 questões
  8o Meio ambiente  |  01 questões
  9o Política e economia  |  01 questões
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1. DISSERTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE U | CAPÍTULO 01

É muito importante que, antes de começar a 
escrever, você tenha em mente como é a estrutura do 
texto dissertativo-argumentativo. A estrutura deve 
ser pensada, porque a redação não pode ser escrita 
de qualquer forma. Esta estrutura dará sustentação 
ao seu texto. Dessa forma, vamos verifi car quais as 
etapas a serem cumpridas para a construção da sua 
redação.

Estrutura da redação

INTRODUÇÃO

A introdução é o primeiro parágrafo do texto em que você 
deve apresentar as seguintes informações: o contexto (é 
uma referência sobre o tema); a analogia (uma comparação 
entre a referência e o tema), a tese (a ideia/opinião que 
você defenderá na redação) e, por fi m, os dois problemas/
argumentos delimitados a partir da tese (P1 + P2 = confi rmam 
a tese). 

contexto + analogia + tese + citação dos argumentos

DESENVOLVIMENTOS

Nos parágrafos de desenvolvimento, você desenvolverá 
os argumentos apresentados já na introdução. Vamos ao 
esquema: 

a) Desenvolvimento 1: Coesão/operador argumentativo e 
tópico frasal do P1 + desenvolver + provar + comentar + 
concluir. 

b) Desenvolvimento 2: Coesão/operador argumentativo e 
tópico frasal do P2 + desenvolver + provar + comentar + 
concluir. 

Sugestão: Para evitar períodos logos na sua redação, 
leve em consideração que cada sinal de adição

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO/CONCLUSÃO

Nessa etapa, você apresentará proposta de intervenção 
para o problema abordado, respeitando os Direitos 
Humanos. Além disso, deve possuir 5 elementos:

a) Agente (quem executa?);
b) Ação (o que deve ser feito?);
c) Modo/meio (como deve ser feito?);
d) Efeito (a fi m de que deve ser feito/ qual o efeito se a 

ação for executa?);
e) Detalhamento (alguma informação que acrescenta um 

detalhe a um dos elementos da intervenção).

INTRODUÇÃO

A introdução é o parágrafo inicial no qual se consolida 
uma parte muito importante do seu texto. Ela tem duas 
funções: apresentar o tema e apresentar a tese/o ponto 
de vista. A partir dessa tese/desse ponto de vista, você 
apresentará dois problemas que serão desenvolvidos nos 
parágrafos seguintes, a fi m de deixar clara a organização 
do texto desde o início.

COMO ORGANIZAR O PARAGRAFO DE INTODUÇÃO:

Contexto (referência/alusão) + analogia (apresentação 
do tema: comparação entre a referência e o tema) + tese 

(apresentação do P1 e do P2).
Para que fi que claro o raciocínio, veja este esquema, 

usando o tema: Desafi os para a formação educacional de 
surdos no Brasil (Enem 2017).

1a Etapa

Reflita sobre o tema e selecione as palavras-chave: 
desafi os/ formação educacional/surdos/Brasil.

Atenção: as palavras-chave podem ser repetidas, 
modifi cadas ou retomadas por sinônimos ao longo do texto.

2a Etapa

Faça a/o tese/ponto de vista, ou seja, mencione o seu 
posicionamento acerca do tema, se você concorda ou não 
com ele.

Suponhamos que você concorde com o tema, então, 
na sua opinião = No Brasil, há desafi os para a formação 
educacional de surdos.

3a Etapa

Agora que você sabe qual é o seu posicionamento, 
vamos delimitar os problemas. Vamos lá!

Na sua mente, você precisa se perguntar: Por que há 
“desafios para a formação educacional de surdos no 
Brasil”? As respostas que você encontrará serão seus 
argumentos.

Ex.:

a) Porque há preconceito em relação aos surdos.
b) Porque há a falta de formação de alguns professores. 
c) Porque há muito desconhecimento sobre Libras. 
d) Porque há falta de estrutura, em muitas escolas, para 

receber o surdo. 
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1. DISSERTAÇÃO | 1.1 INTRODUÇÃO

4a Etapa

Depois de pensar nos possíveis problemas, você deve 
escolher os dois mais pertinentes que você sabe explicar 
bem. Para isso, vamos pensar em três perguntas que são 
fundamentais para essa escolha: Eu consigo desenvolver 
esse problema? Eu consigo provar o que estou escrevendo? 
Eu consigo resolver esse problema? Vamos lá 

Argumento 1: preconceito. 

a) Consigo desenvolver? 

Sim. As pessoas veem o surdo como incapaz, sem 
potencialidade. 

b) Consigo provar? 

Sim. No mercado de trabalhado, encontram-se 
poucos surdos. 

c) Consigo resolver? 

Sim. A mídia pode mostrar às pessoas que, mesmo 
que os surdos tenham limitações, esses indivíduos 
têm potencialidades. 

Argumento 2: falta de formação dos 
professores. 

a) Consigo desenvolver? 

Sim. Nas universidades, não há muitas matérias na 
grade curricular para lidar com a heterogeneidade 
que há na sala de aula. 

b) Consigo provar? 

Sim. Libras é a segunda língua ofi cial do país, mas, 
nos cursos de licenciatura, o ensino de Libras é muito 
pouco trabalhado. 

c) Consigo resolver? 

Sim. As universidades podem ampliar o currículo 
dos cursos de licenciatura, dando mais atenção ao 
ensino de Libras a fi m de que os professores saibam 
lidar melhor com a pluralidade em sala de aula. 

Como você conseguiu desenvolver, provar e resolver
os dois primeiros problemas selecionados, então, vamos 
descartar os outros dois: desconhecimento sobre Libras e 
falta de estrutura nas escolas. 

Resultado: 

Em Esparta, as crianças que nasciam com alguma 
defi ciência eram descartas, pois não serviam para serem 
guerreiros. Embora esse sacrifício não exista mais, há a 
segregação dos defi cientes, no Brasil, sobretudo aos 
surdos, no que diz respeito à formação educacional deles. 

Isso ocorre devido ao preconceito e à falta de formação dos 
professores. Desse modo, é urgente lutar para superar esse 
desafi o no país.

MODELOS DE INTRODUÇÃO

VI
D
EO

AU
LA

Como essa é uma etapa muito importante para a 
construção do seu texto, você deve atrair o/a leitor (a) ou 
o/a corretor (a). Para isso, deve começar de forma bem 
criativa. Veja alguns modelos de introdução:

ROTEIRO 

Esquema: apresentação do tema + caracterização + 
apresentação do P1 e do P2. 

No Brasil contemporâneo, a/o (apresentação o tema) 
ainda é analisado (a) como um (a) (caracterização/tese). Isso 
se deve, sobretudo, à/ao P1 e à/ao P2 (apresentação dos 
dois problemas). Desse modo, é urgente a reversibilidade do 
cenário em questão. 

Ex.1:

Tema: Caminhos para o combate à evasão escolar no 
Brasil.

No Brasil contemporâneo, a evasão escolar é analisada 
como um problema que precisa ser desconstruído, no 
sistema educacional, para que a educação dê frutos. Isso 
se deve, sobretudo, à falta de atrativos educacionais, na 
escola, e à necessidade de o aluno trabalhar. Desse modo, 
é urgente a reversibilidade do cenário em questão.

Ex. 2:

Tema: Manipulação do comportamento do usuário pelo 
controle de dados na Internet (Enem 2018)

No Brasil contemporâneo, a manipulação do controle de 
dados do usuário ainda é analisada como algo que precisa 
ser debatido. Isso se deve, sobretudo, à falsa ideia de 
autonomia e à ausência de educação para a tecnologia. 
Desse modo, é urgente a reversibilidade do cenário em 
questão.

Ex. 3:

Tema: Desafi os para combater a gravidez precoce no 
Brasil.

No Brasil contemporâneo, a gravidez precoce ainda é 
analisada como um desafi o a ser combatido na sociedade 
brasileira. Isso se deve, sobretudo, à desinformação 
sobre a gravidez e ao não conhecimento de métodos 
contraceptivos. Desse modo, é urgente a reversibilidade do 
cenário em questão.

Esse modelo é o mais indicado, visto que você apresentará 
ao leitor, de forma clara e objetiva, o que será tratado em 
seu texto.
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DEFINIÇÃO

Esquema: apresentação do tema + definição + 
apresentação do P1 e do P2.

A/O (apresentar o tema) é uma (a) (definição). Tal 
conjuntura se dá por diversos fatores, dentre os quais 
destacam-se o/a P1 e o/a P2 (apresentação dos dois 
problemas). Dessa maneira, é importante resolver as 
instâncias que envolvem a problemática.

Ex.1:

Tema: Caminhos para combater a evasão escolar no 
Brasil

A evasão escolar é o que corre quando o aluno deixa de 
frequentar o ambiente de formação, caracterizando, assim, 
o abandono escolar. Tal conjuntura se dá por diversos 
fatores, dentre os quais se destacam a necessidade de o 
aluno trabalhar e o fato de a escolar não ser atrativa. Dessa 
maneira, é importante resolver as instâncias que envolvem 
a problemática.

Ex.2:

Tema: Desafios para combater a gravidez precoce no 
Brasil.

Gravidez precoce é o ato de gestar uma criança, ainda 
que o corpo não esteja preparado, para isso, biologicamente. 
Tal conjuntura se dá por diversos fatores, dentre os quais 
se destacam o fato de o sexo ser tratado como tabu e a 
falta de informação sobre métodos contraceptivos. Dessa 
maneira, é importante resolver as instâncias que envolvem 
a problemática.

A definição pode ser trazida de forma simples. Você 
pode aplicar conceitos presentes no cotidiano. Ela ocupa a 
primeira frase do parágrafo de introdução.

ADJETIVAÇÃO

Esquema: adjetivação + apresentação do tema + 
apresentação do P1 e do P2.

(Adjetivação). Essa é a melhor adjetivação para 
(apresentação do tema). A configuração de tal cenário se 
dá a partir da análise do (a) P1 e do (a) P2 (apresentação dos 
dois problemas). Logo, medidas que tragam características 
positivas para o tema são imprescindíveis.

Ex.1:

Tema: Caminhos para combater a evasão escolar no 
Brasil. 

Perigosa. Essa é a melhor adjetivação para discutir a 
evasão escolar no Brasil contemporâneo. A configuração 
de tal cenário se dá a partir da análise da necessidade de o 
jovem trabalhar e da falta de infraestrutura na escola. Logo, 
medidas que tragam características positivas para o tema 
são imprescindíveis.

Ex.2:

Tema: Os desafios da educação básica no Brasil

Precária. Essa é a melhor adjetivação para a conjuntura 
relacionada aos desafios impostos à educação no Brasil. 
A configuração de tal cenário se dá a partir da análise da 
falta de investimento para a capacitação dos profissionais 
de educação e para a melhoria da infraestrutura das 
escolas do país. Logo, medidas que tragam características 
positivas para o tema são imprescindíveis.

A adjetivação é o alicerce para desenvolver a temática. 
Nela você trará adjetivos negativos que mostram o seu 
ponto de vista acerca do tema.

DECLARAÇÃO

Esquema: apresentação do tema + declaração + 
apresentação do P1 e do P2.

A/O (apresentar o tema) não pode ser visto (a), 
hodiernamente, como um (a) mero (a) problema/questão 
(declaração 1). Em tempo, a situação precisa ser avaliada 
com um (a) (declaração 2) que apresenta impedimentos para 
o plano de avanço da sociedade. Desse modo, é preciso 
avaliar o P1 e o P2 (apresentação dos dois problemas).

Ex.1:

Tema: Caminhos para combater a evasão escolar no 
Brasil

A evasão escolar não pode ser vista, hodiernamente, 
como uma mera questão de baixa frequência nas unidades 
de ensino. Em tempo, a situação precisa ser avaliada como 
um grave problema que atrapalha a educação básica e a 
formação dos cidadãos no cenário nacional, apresentando 
impedimentos para o plano de avanço da sociedade. Desse 
modo, é preciso avaliar a falta de infraestrutura das escolas 
e a necessidade de o jovem trabalhar.

A declaração é uma maneira boa para começar um 
texto, visto que, geralmente, é forte e surpreende o/a leitor/
corretor(a).

CITAÇÃO

Esquema: citação + comentário + apresentação do P1 e 
do P2.

Segundo/Consoante/De acordo com (citação). Nesse 
sentido, (comentário). Desse modo, são necessárias medidas 
para solucionar problemas relacionados à/ao P1 e à/ao P2 
(apresentação dos dois problemas).

Ex.1:

Tema: A educação enquanto agente de transformação 
social.

Segundo Nelson Mandela, “a educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. Nesse 
sentido, a educação de qualidade é capaz de mudar a 
vida de muitos alunos e, por consequência, a de toda a 
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sociedade. Desse modo, é necessário ampliar medidas 
educacionais para tirar pessoas do círculo da pobreza 
e para fazer com que elas enxerguem, criticamente, a 
sociedade.

A citação inicial facilita a construção da ideia, pois ela é 
retomada na frase seguinte por meio do comentário. Você 
pode trazer outros tipos de citações na introdução da sua 
redação, desde que tenha uma relação direta com o tema.

Se você for tratar de temas relacionados ao assunto meio 
ambiente, pode usar a letra da música “Xote ecológico”, de 
Luiz Gonzaga, por exemplo. Para o tema sobre voluntariado, 
tem-se o poema chamado “Tecendo a manhã”, de João 
Cabral de Melo Neto.

REFERÊNCIA/ALUSÃO HISTÓRICA

Esquema: referência/alusão histórica + contextualização + 
apresentação do P1 e do P2.

(Referência/alusão histórica). Percebe-se, hodiernamente, 
(contextualização). Isso se deve à/ao P1 e à/ao P2. Desse 
modo, são pertinentes medidas para resolver o impasse.

Ex.1:

Tema: Os desafios para garantir a vacinação no Brasil

Em 1904, acontecia a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro. 
Percebe-se, hodiernamente, semelhante resistência à 
vacinação por parte da população brasileira. Isso se 
deve à falha, em termos de comunicação, dos órgãos 
governamentais e à desinformação alimentada pelas “fake 
news”. Desse modo, são pertinentes medidas para resolver 
o impasse.

É importante ter conhecimento dos principais eventos 
históricos, pois eles podem ajudar a iniciar o seu texto. 
Com esse artifício, você deixará explícito para o/a leitor/
corretor(a) que o problema persiste e, por isso, o debate é 
pertinente. Alguns exemplos de fatos históricos que você 
precisa ter em mente: Iluminismo, Revolução Industrial, 
Revolta da Vacina etc.

CONCEITO

Esquema: apresentação da palavra + apresentação do 
conceito + apresentação do P1 e do P2.

(Apresentação da palavra/conceito). No entanto, 
(apresentação do tema). Isso se deve à/ao e à/ao P2 
(apresentação dos dois problemas).

Ex.1:

Tema: Os desafios do empreendedorismo no Brasil. 

Empreendedorismo é uma atitude positiva de muitos 
daqueles que desejam trabalhar como autônomos. No 
entanto, empreender, no Brasil contemporâneo, passou a 
significar um recurso de alguns brasileiros que, infelizmente, 
são obrigados a entrar na econômica informal. Isso se deve 
à falta de ajuda financeira aos pequenos negócios e à 
burocracia para abrir uma empresa no país.

Esse modelo consiste em pegar a palavra-chave núcleo 
do tema e dar um significado a ela para desenvolver a 
discussão acerca do tema. Atenção: o significado não 
precisa ser exatamente o mesmo do dicionário. Pode ser a 
leitura que você faz de determinado conceito.
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Depois de ter feito a introdução, usaremos os dois 
parágrafos seguintes para o desenvolvimento. São 
nesses parágrafos q ue você argumentará sobre os 
problemas apresentados na introdução. Neles você 
fundamentará sua tese por meio de provas que 
fortaleçam as ideias já expressas no parágrafo inicial. 
Sendo assim, os desenvolvimentos representam o 
espaço que você tem para comprovar sua tese/
opinião sobre o tema. Nesses parágrafos, você 
mostrará seu poder argumentativo ao comprovar, 
pela competência 3, que é capaz de selecionar, 
relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 
vista.

Estrutura de desenvolvimento

COMO ORGANIZAR OS PARÁGRAFOS DE 
DESENVOLVIMENTO:

Desenvolvimento 1: Coesão/operador argumentativo 
e tópico frasal do P1 + desenvolver + provar + comentar + 
concluir.

Desenvolvimento 2: Coesão/operador argumentativo 
e tópico frasal do P2 + desenvolver + provar + comentar + 
concluir.

Para que fi que claro o raciocínio, veja este esquema, 
usando o tema: O poder transformador da educação.

1a Etapa

Apresentar o tópico frasal (mostrar, logo no 1o período, 
qual problema será desenvolvido no parágrafo).

2a Etapa

Desenvolver o argumento (mostrar como o problema 
acontece na prática).

3a Etapa

Provar o argumento (trazer algum repertório para 
embasar a sua argumentação).

4a Etapa

Comentar o repertório (relacionar o repertório ao que 
está sendo discutido no texto).

5a Etapa

Concluir a ideia apresentada no parágrafo (período 
usado para concluir a argumentação do parágrafo).

Antes de mostrar exemplos de parágrafos de 
desenvolvimento, vamos ao conceito de tópico frasal.

TÓPICO FRASAL

VI
D
EO

AU
LA

É a frase que introduz o assunto que será discutido no 
parágrafo. Ele traz a ideia central que será desenvolvida. 
Por isso, deve vir logo no início do parágrafo, de forma 
breve, sucinta, para que seja possível perceber o que será 
discutido. Essa frase deve trazer as palavras-chave, pois, se 
ela for vaga, o/a leitor/corretor (a) não identifi  cará o tópico 
do parágrafo, o que pode prejudicar a construção da ideia 
que você está desenvolvendo. Digamos que você escreverá 
sobre o tema “Desafi  os para o combate ao tabagismo 
no Brasil”. Um dos argumentos delimitados foi este: lucro 
proporcionado pela venda do cigarro. 

Vamos ver como essa ideia pode ser retomada no 
parágrafo de desenvolvimento:

Convém destacar a infl uência da mídia como um dos 
desafi os que inibem o combate ao tabagismo no Brasil. 
Apesar de a propaganda de tabaco ser proibida por 
lei, novelas e seriados fazem, ainda que veladamente, 
apologia ao cigarro. O programa Chaves é um excelente 
exemplo de tal prática, tendo em vista o fato de o professor 
Girafales aparecer sempre com um charuto, normalizando, 
assim, um comportamento tão nocivo. A partir da referida 
analogia, verifi ca-se a difi culdade de compreensão social 
dos riscos do tabagismo, dada a normalização do fumar. 
A desconstrução da normalidade se faz, portanto, urgente.

Em suma, o tópico frasal (a primeira frase dos parágrafos) 
é a retomada (com outras palavras) do problema/argumento 
que você citou na introdução.

DESENVOLVIMETO PADRÃO

VI
D
EO

AU
LA

Agora que você sabe o conceito de tópico frasal, podemos 
exemplifi car parágrafos de desenvolvimento. Usaremos D1 = 
para desenvolvimento 1 e D2 = para desenvolvimento 2.

Ex. 1: O poder transformador da educação (D1)
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Em primeiro lugar, a educação tem poder transformador, 
porque é possível sair do círculo da pobreza a partir da 
dedicação aos estudos. Essa possibilidade vem associada 
à capacidade de enxergar meios de ascensão social apesar 
das barreiras étnicas e econômicas. O espaço para essa 
mudança é, sem dúvida, a escola. O exemplo do médico 
Benjamin Carson comprova tal perspectiva. Personagem 
principal do filme “Mãos talentosas”, Carson, jovem negro 
de origem humilde, superou o estigma social e se tornou um 
dos mais respeitados neurocirurgiões do mundo. A história 
do filme é um exemplo para jovens de comunidades pobres 
de que estudar pode ser o primeiro passo para vencer na 
vida.

Ex. 2: Tema: Desafios para a formação educacional de 
surdos no Brasil (Enem 2017) (D2)

Além disso, o preconceito da sociedade é um grande 
impasse à permanência dos deficientes auditivos nas 
escolas. Tristemente, a existência de discriminação contra 
surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela 
consciência coletiva. Segundo o pensamento do francês 
Michel Foucault, no entanto, é preciso mostrar às pessoas 
que elas são mais livres do que pensam para desconstruir 
concepções errôneas de outros momentos históricos. 
Porém, a sociedade brasileira, por vezes, insiste em atribuir 
a esse grupo social estereótipos de inferioridade em virtude 
da deficiência em questão, contrariando, assim, a premissa 
de Foucault. Desse modo, uma mudança nos valores torna-
se essencial.

MODELOS DE DESENVOLVIMENTO:

Os principais modelos de desenvolvimento são os de 
causa, consequência e comparação/analogia. Para fazer 
a escolha de qual modelo usar, você precisa observar as 
palavras-chave do tema. Nelas encontrará a indicação do 
caminho que sua argumentação deve seguir. Por exemplo:

Se, no tema, aparece a palavra ...

Efeitos (Você se perguntará: Quais são os efeitos?) = você 
trabalhará as consequências do tema.

Desafios (Você se perguntará = Por é um desafio?) = você 
trabalhará as causas do tema.

Democratização (Você se perguntará: = Por que não há 
democratização?) = você trabalhará as causas do tema.

Impactos (Você se perguntará: = Quais são os impactos?) = 
você trabalhará as consequências do tema.

Após observar as palavras-chave do tema, você estará 
apto a argumentar/defender sua tese/seu ponto de vista 
em relação ao tema.

Vamos aos modelos de desenvolvimento mais usados 
nas redações com nota máxima:

CAUSAS DO PROBLEMA

Esquema: Coesão/operador argumentativo e tópico 
frasal do problema (causa) + desenvolver + provar + 
comentar + concluir.

Ex.:

Tema: Desafios para o combate ao tabagismo no Brasil

Além disso, a banalização do consumo de cigarro é um dos 
fatores responsáveis pelo tabagismo no Brasil. Para Hannah 
Arendt, há comportamentos que são considerados comuns, 
apesar de sua natureza perigosa. Com a análise da tese da 
filósofa, percebe-se que a questão do tabagismo, no país, 
é fortemente influenciada por esse tipo de banalização. Isso 
acontece, porque, ao enxergar o ato de fumar como algo 
normal, esquece-se de como são nocivas as substâncias 
que compõem o cigarro. Fumar é uma atitude prejudicial à 
saúde e vai além de uma escolha pessoal já que atinge a 
coletividade. Dessa forma, o consumo de cigarro não pode 
ser considerado aceitável.

Obs: Além disso = é conectivo para o desenvolvimento 2.

CONSEQUÊNCIAS DO PROBLEMA

Esquema: Coesão/operador argumentativo e tópico 
frasal do problema (consequência) + desenvolver + provar + 
comentar + concluir.

Ex.:

Tema: Os problemas gerados pelo lixo urbano

Em primeira análise, o descarte inadequado do lixo 
urbano é um grave problema. Suas consequências se 
intensificam quando os resíduos contaminam o solo e os 
lençóis freáticos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 
o chorume possui um potencial de contaminação superior 
em até 200 vezes ao do esgoto doméstico, pois inviabiliza 
a futura utilização do terreno sobre o qual se encontra 
depositado lixo em decomposição. Por isso, medidas devem 
ser tomadas em relação a esse tipo de descarte.

COMPARAÇÃO / ANALOGIA

Esquema: Coesão/operador argumentativo e tópico 
frasal do problema + desenvolver + provar + comentar + 
concluir.

Em primeira análise, sabe-se que ocorre uma má 
distribuição alimentícia entre as classes sociais. Acerca 
disso, o filme “O Poço” retrata essa problemática, pois 
mostra que, apesar de haver comida para todos os 
presentes no local, apenas os que ficam nos andares mais 
altos têm acesso a alimentos. Acabam chegando apenas os 
restos para os demais. Assim, no contexto brasileiro, é fácil 
encontrar tal disparidade entre as regiões mais e menos 
desenvolvidas economicamente, no que tange à merenda 
escolar. Em regiões com bons administradores, o lanche é 
substancioso e na quantidade necessária. No entanto, em 
algumas regiões pobres do Nordeste, inúmeras crianças vão 
à escola com fome, mas, mesmo com leis que determinam 
que a merenda escolar deve ser nutritiva, muitas escolas 
só recebem bolachas e suco industrializado para ofertar 
a seus alunos. Desse modo, a má nutrição entre crianças 
pobres é uma realidade brasileira que deve ser combatida.



29

RE
DA

ÇÃ
O 

| F
RE

NT
E U

 | C
AP

ÍT
UL

O 
02

1. DISSERTAÇÃO | 1.2 DESENVOLVIMENTO

INADEQUAÇÕES

a) Parágrafo expositivo

Um texto expositivo, como o próprio nome supõe, é 
aquele em que se expõe demais os fatos, sem argumentar/
explicar/defender uma ideia. Lembre-se de que há algumas 
etapas argumentativas que devem ser cumpridas no 
desenvolvimento: apresentar + provar + comentar + concluir. 
Na parte “comentar”, você precisa usar os fatos expostos 
para convencer o/a leitor/corretor (a) de que o seu ponto de 
vista é plausível.

Digamos que você esteja escrevendo sobre “A 
precarização da saúde pública” e traz a Constituição 
Federal (CF) como repertório para provar o seu argumento. 
Não basta apenas expor que a CF prevê o direito à saúde 
para todos, é necessário que você relacione essa referência 
ao que está sendo discutido no texto, ou seja, ao problema 
trazido. Ao fazer isso, você deixa de expor e passa a 
argumentar.

Veja um exemplo de um texto expositivo sobre o tema “O 
consumo precoce de álcool e suas consequências”:

Nesse contexto, segundo pesquisas, a maioria dos 
jovens com idade entre 13 e 17 anos já consumiram bebidas 
alcóolicas em casa, em festas ou em bares. Ademais, 40% 
dos indivíduos, de acordo com dados da Revista Veja, 
afirmaram beber mais de três vezes. Essa realidade é um 
absurdo.

Perceba que, no parágrafo acima, há, majoritariamente, 
a presença de dados, sendo que a opinião sobre o tema 
está apenas na última frase: “Essa realidade é um absurdo.”. 
Para deixar o seu texto argumentativo, evite o excesso de 
repertório e procure comentar as informações expostas na 
sua redação.

b) Parágrafo tangencial

O seu parágrafo se configura como tangencial quando 
você trata apenas do assunto em vez de tratar do tema. Para 
evitar que seu parágrafo seja tangencial, uma dica é usar 
as palavras- chaves ao longo do texto. As palavras-chave 
podem aparecer: repetidas, modificadas ou retomadas 
por sinônimos ao longo do texto. Se você escrever sobre 
o tema “Caminhos para o combate à evasão escolar no 
Brasil”, pode-se retomar a ideia do tema com: abandono 
precoce dos estudos, desistência escolar, saída antecipada 
do jovem da instituição ensino.

Agora veja um exemplo de parágrafo tangencial em 
que o tema é “O consumo precoce do álcool e suas 
consequências”:

De fato, a maioria dos acidentes de carro nas grandes 
metrópoles são ocasionados por indivíduos alcoolizados 
que acabaram de sair de festas. Esse fato é, muitas vezes, 
motivado pela falta de policiamento e de fiscalização nas 
vias urbanas. Assim, surge, nas pessoas, uma falsa sensação 
de que elas podem transgredir a Lei Seca sem prejuízos.

Note que acima é trazida uma palavra-chave modificada 
(alcoolizados) e a consequência do uso de álcool (acidentes 

de carro). Portanto, o parágrafo é tangencial, porque não 
menciona o consumo precoce de álcool. Lembre-se de que 
o texto deve contemplar o tema completamente.

C) PARÁGRAFO SEM SELEÇÃO

A falta de seleção dos argumentos é percebida quando 
se aborda mais de um problema no mesmo parágrafo. Para 
evitar esse erro, siga o esquema já mencionado para os 
parágrafos de desenvolvimento.

Agora veja um exemplo de parágrafo sem seleção em 
que o tema é “Caminhos para o combate à evasão escolar 
no Brasil”:

Outro problema encontrado é o fato de o jovem 
ser obrigado pelos próprios pais a trabalhar a fim de 
complementar a renda familiar. Ademais, falta interesse em 
permanecer na escola com aulas quase sempre monótonas 
e, assim, o aluno deixa de frequentar a sala de aula e passa 
a conviver, por vezes, com a marginalidade.

Nesse parágrafo, há duas ideias/ dois argumentos. A 
primeira frase trata da imposição dos pais para que os filhos 
trabalhem e a segunda traz a ideia de que as aulas não 
são atrativas. Há um problema, nesse tipo de parágrafo, 
porque os argumentos não foram desenvolvidos, eles só 
foram apresentados/ citados. Por esse motivo, é importante 
você seguir o esquema de desenvolvimento dado (Coesão/
operador argumentativo e tópico frasal do P1 + desenvolver 
+ provar + comentar + concluir), para que sua argumentação 
não seja prejudicada.
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O repertório é um dos critérios para se obter a 
nota máxima na competência 2. Prioritariamente, 
você deve abordar completamente o tema, para 
evitar tangenciar e atender à tipologia do texto 
dissertativo-argumentativo.

Um bom repertório precisa ser legitimado, 
pertinente e produtivo. Quando você traz, por 
exemplo, uma citação de fi lósofo no texto, o 
repertório é legitimado. Quando o repertório tem 
uma relação direta com o tema ou com o assunto, é 
pertinente. Quando relaciona o repertório ao tema, 
com a argumentação, é produtivo.

Repertório

Sugestão:

Preferencialmente, faça uso do repertório nos parágrafos 
de desenvolvimento, visto que, nessa parte do texto, você 
pode fazer a conexão do repertório com a argumentação.

REPERTÓRIO LEGITIMADO

Há, nesse repertório, conceitos e suas defi nições, 
informações, citações ou fatos e/ou referências do 
conhecimento (fatos ou períodos históricos reconhecidos; 
referência a nomes de autores, fi lósofos, poetas, livros, obras, 
peças, fi lmes, esculturas, músicas etc.; referência aos meios 
de comunicação conhecidos, como redes sociais, mídia, 
jornais). Se esse repertório for tirado dos textos motivadores, 
ele não será considerado legitimado.

REPERTÓRIO PERTINENTE AO TEMA

Há, nesse repertório, uma relação com um dos elementos/ 
palavras-chave presentes no tema. Suponhamos que, 
em uma redação sobre o tema “Manipulação do usuário 
pela internet” (Enem 2018), você tenha dados sobre o uso 
exagerado da internet pelos usuários, mas esses dados 
não mencionam a manipulação. Nesse caso, seu repertório 
é pertinente, mas ainda não é produtivo ao tema. Por isso, 
há necessidade de identifi car as palavras-chave do tema.

REPERTÓRIO PRODUTIVO AO TEMA:

Nesse tipo de repertório, há uma relação direta com o 
tema e com a discussão/argumentação. Observe o exemplo 
abaixo sobre o tema “A modernização dos métodos de 
ensino na contemporaneidade”:

Rousseau, no livro “Émile, ou da Educação”, propôs um 
novo modo de ensino que permitiria ao “homem natural” 

conviver em sociedade (r epertório). Desse modo, assim 
como Rousseau mencionou em outra época, hoje também 
é necessário que se tenha um novo método de ensino
(uso produtivo do repertório por meio de uma analogia), 
visto que a constituição social é outra e a educação deve 
acompanhá-la. Se a educação não evoluir de acordo com 
as novas tecnologias, fi cará defasada, logo prejudicará 
a formação dos cidadãos da contemporaneidade
(argumentação).

Perceba que, no exemplo acima, além de citar um 
repertório, há uma relação com o tema que está sendo 
abordado, usando palavras-chave do tema, como: “novo 
método de ensino” e “contemporaneidade”. Além disso, 
na explicação há conjunções: visto que, porque. Por conta 
desse uso, nota-se, também, a importância do repertório 
para a construção da argumentação.

TEMAS SOBRE SAÚDE

a) Aristóteles – fi lósofo grego

“A felicidade e a saúde são incompatíveis com a 
ociosidade”.

b) Arthur Schopenhauer – fi lósofo alemão

“O maior erro que um homem pode cometer é sacrifi car a 
sua saúde a qualquer outra vantagem”.

c) Organização Mundial da Saúde

“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, social 
e mental, e não, simplesmente, a ausência de doenças”.

TEMAS SOBRE SOCIEDADE

a) Dan Ariely – professor de psicologia comportamental

“Nenhuma sociedade possui propensão natural a algo. 
Tudo depende dos estímulos.”

b) Darcy Ribeiro – antropólogo brasileiro

“O Brasil tem uma perversidade intrínseca na sua 
herança.”

c) Nelson Mandela – ex-presidente da África do Sul

“Uma das mudanças mais difíceis não é mudar a 
sociedade, mas cada um muda por si”.

d) Albert Einstein – físico alemão

“As diferenças sociais de classe não se justifi cam e, em 
última análise, são baseadas na violência.”
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TEMAS SOBRE EDUCAÇÃO

a) Pitágoras – matemático grego

“Eduquem as crianças e não será necessário castigar os 
homens.”

b) Paulo Freire – educador brasileiro

“Quando a educação não é libertadora, o sonho do 
oprimido é ser opressor”.

“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda.”

c) Mário Sérgio Cortella – professor brasileiro e filósofo

“As famílias estão confundindo educação com 
escolarização.” Padre Antônio Vieira – padre, escritor e 
filósofo português

“A boa educação é moeda de ouro. Em toda parte, tem 
valor.”

d) Arthur Lewis – economista britânico

“Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento 
com retorno garantindo”.

e) Nelson Mandela – ex-presidente da África do Sul

“A educação é a arma mais poderosa que você pode 
usar para mudar o mundo”.

f) Malala Yousafzai – ativista paquistanesa

“Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem 
mudar o mundo”.

TEMAS SOBRE VIOLÊNCIA

a) “A violência não é forma, mas fraqueza, nem nunca 
poderá ser criadora de coisa alguma, mas apenas 
destruidora.” (Benedetto Croce – político italiano).

b) “Frágeis usam a violência, e os fortes as ideias.” (Augusto 
Cury – escritor brasileiro).

c) “A violência, seja qual for a maneira como como ela se 
manifesta, é sempre uma derrota.” (Jean-Paul-Sartre – 
filósofo francês).

d) “Violência não é sinal de força, a violência é um sinal de 
desespero e fraqueza.” (Dalai Lama – monge budista 
tibetano).
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PIERRE BOURDIEU - SOCIÓLOGO FRANCÊS

a) Violência simbólica:

Ela é exercida pelo corpo social, sem coação física, mas 
causa danos morais/psicológicos. Temas possíveis: bullying; 
assédio, imposição de padrões de beleza etc.

b) Capital:

• Capital econômico → renda salário; salário; imóveis, 
bens materiais de uma maneira geral.

• Capital cultural → saberes reconhecidos por meio de 
títulos/diplomas, reconhecimento dos pares intelectuais.

• Capital social → relações que podem ser revertidas em 
capital, através de redes de contato e/ou relações.

• Capital simbólico → prestígio e honra (reputação).

ÉMILE DURKHEIM - SOCIÓLOGO FRANCÊS

a) Anomia social: desregramento, quando as leis deixam 
de ser cumpridas. “Anomia” origina-se do grego e 
significa “ausência de lei”.

Ex.: violência urbana, nos estádios, nas escolas etc.

Obs.: No entanto, tais “desregramentos” só provocam 
a anomia quando há uma ruptura da coesão social. Do 
contrário, a violência, enfim, os atos delitivos ou antissociais 
fazem parte da sociedade e sofrem coerção a fim de 
manter os padrões que a sociedade estabeleceu e, em 
consequência, sua coesão.

b) Fato social: são estruturas sociais e culturais, valores que 
se sobressaem aos indivíduos e podem determinar as 
maneiras de agir, pensar e sentir.

c) Características do modelo de pensamento sociológico 
durkheimiano:

• Generalidade: os fatos sociais são coletivos, do corpo 
social, portanto, não existem em um único indivíduo.

• Exterioridade: o indivíduo é inserido, através do 
nascimento, a um corpo social já existente e que lhe 
incute valores, leis, padrões, instituições etc.;

• Coercitividade: meio pelo qual o corpo social impõe-se 
ao indivíduo a fim de manter a coesão social e, assim, 
evitar a anomia.

DIREITOS HUMANOS
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São direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, etnia, sexo, nacionalidade, 
religião ou qualquer outra condição.

• Incluem: direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à 
educação, entre outros.

Os principais documentos sobre os Direitos Humanos são:

a) Cilindro de Ciro ! 5 séculos a. C.

Cilindro de argila, em escrita cuneiforme, que é 
referenciado como um primeiro texto análogo aos Direitos 
Humanos por suas determinações legais.

Libertou uma parcela de escravos, em geral, populações 
exiladas no Império, permitindo-lhes a possibilidade de 
regresso a suas regiões de origem. Também, estabeleceu 
certa tolerância religiosa.

b) Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

Documento resultante do ideário Iluminista francês e do 
processo revolucionário de 1789.

Todos têm direito à liberdade, propriedade, segurança e 
resistência à opressão.

c) Declaração Universal dos Direitos Humanos

• Documento que foi uma resposta à catástrofe 
Nazifascista (durante a II Guerra Mundial).

• Todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos.

CIDADANIA

“Cidadania não é atitude passiva, mas ação permanente 
em favor da comunidade.” (Tancredo Neves – político 
brasileiro).

Contexto histórico

a) Grécia antiga

A cidadania estabelece os direitos dos indivíduos que 
viviam nas cidades. Os cidadãos eram iguais perante as 
leis e considerados aptos para colaborar com os rumos da 
sociedade. No entanto, nem todos os indivíduos poderiam 
ser cidadãos. Alguns grupos eram excluídos, como as 
mulheres, escravos e os estrangeiros. Além disso, o exercício 
da Democracia Grega Antiga estava condicionado à 
existência do escravizado, cuja posse e efetivo trabalho 
permitia ao cidadão a condição de participar das 
assembleias.
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Esquema da Democracia Grega Antiga

Eupátridas – nobres proprietários de terras e de escravos; 
Gergóis – pequenos proprietários;
Demiurgos – comerciantes; Thetas – camponeses;
Metecos – estrangeiros.

b) Brasil

Ser cidadão é desfrutar de direitos e da liberdade 
garantidos a todas as pessoas. Sugestão de leitura: 
“Cidadão de papel”, de Gilberto Dimenstein. Nesse livro, 
o autor relata que a cidadania é garantida nos papéis, 
porém, é negada na prática.
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A coesão é um dos aspectos que é avaliado 
na competência 4. Para garantir uma boa nota 
nessa competência, você precisa a frase seguinte 
à anterior e amarrar um parágrafo ao outro. Esse 
processo de coesão é extremamente importante 
para a construção de uma argumentação coerente, 
ou seja, que faça e produza sentido. Por favor, 
evite escrever seu texto em MONOBLOCO (texto de 
parágrafo único). Para evitar esse problema, separe 
seu texto em parágrafos, preferencialmente, quatro 
parágrafos. Não se esqueça, também, de marcar a 
margem no início dos parágrafos. Um dedinho!

Coesão

OPERADORES ARGUMENTATIVOS

1. Operadores Argumentativos Interparágrofos

São conectivos que ligam parágrafos

a) Para o primeiro parágrafo de desenvolvimento:

Em primeira instância; Em primeiro lugar; Em primeira 
análise; Primeiramente; A princípio; Primordialmente.

b) Para o segundo parágrafo de desenvolvimento:

Em segunda instância; Em segundo lugar; Em segunda 
análise; Além disso; Ademais.

c) Para a proposta de intervenção:

Portanto, logo, assim sendo, sendo assim, desse modo, 
dessa forma, dessa maneira, então, assim.

OPERADORES ARGUMENTATIVOS INTRAPARÁGRAFOS

São conectivos que ligam as frases

Elementos coesivos a partir das ideias de:

Prioridade,  
relevância

Em primeiro lugar, primeiramente, 
principalmente, primordialmente, sobretudo 

etc.

Tempo 
(frequência,

duração, ordem,
sucessão,

anterioridade,
posterioridade

etc.)

Então, enfi m, logo depois, imediatamente, logo 
após, a princípio, pouco antes, pouco depois, 
anteriormente, posteriormente, em seguida, 

afi nal, fi nalmente, agora, atualmente, hoje, 
frequentemente, constantemente, às vezes, 
eventualmente, por vezes, ocasionalmente, 

sempre, raramente, não raro, ao mesmo 
tempo, simultaneamente, nesse meio tempo, 

enquanto, quando, antes que, depois que, logo 
que, sempre que, assim que, desde que, todas 

as vezes que, cada vez que, apenas etc.

Semelhança, 
comparação, 
conformidade

Como, consoante, segundo, da mesma 
maneira que, do mesmo modo que, 

igualmente, da mesma forma, assim também, 
do mesmo modo, segundo, conforme, sob o 
mesmo ponto de vista, tal qual, como, assim 
como, bem como, como se, à medida que, à 
proporção que, quanto (mais, menos, menor, 

melhor, pior)... tanto (mais, menos, menor, 
melhor, pior), tanto quanto, que (do que), (tal) 
que, (tanto) quanto, (tão) quão, (não só) como, 

(tanto) como, (tão) como etc.

Condição, 
hipótese

Se, desde que, salvo se, exceto se, contanto 
que, com tal que, caso, a não ser que, a 
menos que, sem que, suposto que,desde 

que, eventualmente etc.

Adição, 
continuação

Além disso, a demais, outrossim, ainda mais, 
ainda por cima, por outro lado, também, e, 
nem, não só... mas também, não apenas... 

como também, não só... bem como etc.

Dúvida
Talvez, provavelmente, possivelmente, quem 
sabe, é provável, não é certo, se é que, a caso, 

por ventura etc.

Certeza, ênfase

Decerto, por certo, certamente, 
indubitavelmente, inquestionavelmente, sem 

dúvida, inegavelmente, com toda a certeza 
etc.

Surpresa, 
imprevisto

Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, 
imprevistamente, surpreendentemente etc.

Ilustração, 
esclarecimento.

Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras 
palavras, ou por outra, a saber, ou seja, ou melhor, 

aliás, ou antes etc.

Propósito, 
intenção, 
fi nalidade.

Com o fi m de, a fi m de, com o propósito de, 
para que, a fi m de que, com o intuito de, com o 

objetivo de etc.

Lugar, proximidade, 
distância.

Perto de, próximo a ou de, junto a ou de, fora, 
mais adiante, além, lá, ali, algumas preposições 

e os pronomes demonstrativos etc.

Resumo, 
recapitulação, 

conclusão.

Em suma, em síntese, em resumo, portanto, 
assim, dessa forma, dessa maneira, logo, por 

isso, por consequência etc.

Causa e 
consequência, 
explicação.

Por consequência, por conseguinte, como 
resultado, por isso, por causa de, em virtude 

de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, 
tamanho)... que, porque, porquanto, pois, já 
que, uma vez que, visto que, como (=porque), 

portanto, logo, que (=porque), de tal sorte que, 
de tal forma que, visto que, dado que, como 

etc.

Contraste, 
oposição, 
restrição, 
ressalva, 

concessão.

Pelo contrário, em contraste com, salvo, 
exceto, porém, menos, mas, contudo, 

todavia, entretanto, no entanto, embora, 
apesar de, ainda que, mesmo que, por 

menos que, a menos que, a não ser que, em 
contrapartida, enquanto, ao passo que, por 

outro lado, sob outro ângulo etc.

Alternativa Ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja ... seja, 
já... já, nem... nem etc.
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PARALELISMO

VI
D
EO

AU
LA

São estruturas simétricas que podem estar presentes em 
qualquer texto. Eles são importantes na coesão textual e 
merecem atenção especial de quem quer produzir um texto 
com maior clareza e organização sintática e semântica das 
frases.

1. Paralelismo sintático

É o nome que se dá à estruturação similar de orações 
ou frases dispostas em sequência. É chamada também de 
simetria de construção.

Ex.:

a) Temiam o lançamento de um livro que provocasse 
escândalo e que pudesse revolucionar o cenário das 
letras no país.

Os dois exemplos ilustram situações em que se preservou 
o paralelismo sintático. Em a, existe coordenação entre 
duas orações adjetivas (que provocasse e que pudesse).

2. Paralelismo semântico

É a correlação de sentido que garante a preservação 
do sistema lógico de associações. A sua quebra causa um 
efeito inusitado.

Ex.:

a) João é simpático e sapateiro.
b) Gosto de crianças e de uvas.

Em ambos os casos, há quebra do paralelismo semântico. 
Veja que ocorre o paralelismo sintático, mas isso não impede 
de haver incongruência do sentido.

INADEQUAÇÕES: ADVERSIDADE INTERPARÁGRAFOS

Não inicie o parágrafo com conectivos adversativos: 
mas, porém, todavia, entretanto etc.

Depois de explicar o P1, é necessário haver a transição 
para as explicações do P2: Para isso, você pode usar: além 
disso, outrossim, ademais etc. Esses conectivos dão ideia 
de adição, afi nal, os parágrafos dos desenvolvimentos são 
compostos, na maioria das vezes, por duas causas ou duas 
consequências do problema tratado na redação. Sendo 
assim, usar conectivos de adversidade (ideia contrária) 
seria inadequado, pois a progressão da argumentação 
vem a partir da enumeração/ adição de argumentos que 
serão citados e explicados ao longo dos desenvolvimentos. 
Iniciar o parágrafo com o conectivo “no entanto”, por 
exemplo, daria ao texto a ideia de que os parágrafos estão 
mostrando a oposição entre as argumentações, foto raro 
em redações do Enem.

INADEQUAÇÕES: EMPREGO
DE POR CONSEGUINTEVI

D
EO

AU
LA

O conectivo “por conseguinte” deve ser usado quando se 
estabelece a relação de causa e consequência.

Ex 1:

A escola não é atrativa por questões de infraestrutura
(causa), por conseguinte, favorece a evasão (consequência).

Ex 2:

A escola não é atrativa por questões de infraestrutura
(causa), por conseguinte, o professor não estimula o 
aprendizado (causa).

Nesse caso, o conectivo não exerce a sua função, pois 
se verifi ca a adição de mais uma ideia. Uma sugestão é 
reorganizar a frase dessa forma: A escola não é atrativa 
por questões de infraestrutura e o professor também não 
estimula o aprendizado.

INADEQUAÇÕES: EMPREGO DE POR FIM

Não utilize o operador argumentativo ‘por fi m’ como 
conectivo interparágrafo. Esse conectivo deve ser utilizado 
quando se faz uma enumeração.

Uso inadequado: O Estado deve auxiliar e, por fi m, rever 
a maneira como o ensino de língua portuguesa tem sido 
aplicado.

Perceba que o operador argumentativo ‘por fi m’ vem 
após uma única citação.

Como usar, corretamente, a expressão “por fi m”: O Estado 
deve auxiliar, orientar e, por fi m, rever a maneira como o 
ensino de língua portuguesa tem sido aplicado.

Perceba que o operador argumentativo ‘por fi m’ só foi 
inserido depois da segunda ação.

Veja uma exemplo de Léon Tolstoi:

“Os homens distinguem-se entre si também neste caso: 
alguns primeiro pensam, depois falam e, em seguida, agem; 
outros, ao contrário, primeiro falam, depois agem e,  por 
fi m, pensam.” Note que o conectivo é usado para inserir a 
terceira ideia.

INADEQUAÇÕES: EMPREGO DE ALÉM DISSO

A função do conectivo “além disso” é de adição. Ele 
pode ser usado para estabelecer coesão entre as frases 
e entre os parágrafos. Agora vamos ver o motivo pelo qual 
devemos ter cuidado ao utilizar esse conectivo dentro dos 
parágrafos.
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Ex 1:

Tema: Desafios para combater a obesidade no Brasil.

O amplo comércio de fast-food potencializa a 
obesidade (...). Além disso, a entrada da mulher no mercado 
de trabalho favorece a busca por esse tipo de alimento 
rápido, pois a praticidade se sobrepõe à qualidade 
nutricional.

Perceba que o vocábulo ‘fast-food’ é trazido na 
primeira frase do período como uma das causas, mas, na 
frase seguinte, vê-se a questão da “entrada da mulher no 
mercado de trabalho” como outro potencializador para a 
obesidade, sem fazer uma associação com o tema.

Essa situação pode prejudicar o seu texto quanto à 
seleção das ideias, pois, em vez de você estabelecer a 
progressão do texto, você adiciona outra causa dentro do 
mesmo parágrafo. Lembre-se de que é preciso desenvolver 
apenas um problema por parágrafo.

INADEQUAÇÕES: QUEÍSMO

Sugestões de como evitar o uso, excessivo, do “que”:

SUBSTANTIVAR O VERBO 

Ex 1:

Portanto, a verdade depende de que a realidade se 
manifeste, enquanto a falsidade depende de que ela se 
oculte ou se dissimule em aparências.

Resultado:

Portanto, a verdade depende da manifestação da 
realidade, enquanto a falsidade depende da ocultação ou 
da dissimulação em aparências.

Ex 2:

Bastaria que se anunciasse mais um recurso.

Resultado:

Bastaria o anúncio de mais um recurso.

Ex 3:

A sociedade pensa que não é preconceituosa.

Resultado:

A sociedade pensa não ser preconceituosa.

Ex 4 :

A imprensa esperou que o ministro voltasse.

Resultado:

A imprensa esperou a volta do ministro.

QUEBRAR ORAÇÕES SUBORDINADAS 

Ex 1:

Fui à escola e busquei minha irmã que estava esperando 
(oração subordinada).

Fui à escola e busquei minha irmã. Ela estava me 
esperando (oração coordenada).
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1. DISSERTAÇÃO

1.5 INTERVENÇÃO

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE U | CAPÍTULO 05

...de intervenção
A proposta de intervenção é a última parte da sua 

redação. Nesse parágrafo, você deve apresentar 
soluções para os problemas que apresentou na 
introdução. Vamos ver quais os elementos que devem 
estar presentes nela:

Quem vai fazer? Agente; 
O que vai fazer? Ação; 
Como vai ser feito? Meio; 
Qual o fi nalidade? Efeito;

Detalhamento = alguma informação a mais em 
qualquer um dos elementos.

Estrutura da proposta...

COMO ORGANIZAR A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Sugestão:

Solução 1: operador argumentativo + retomar tema/tese +
agente + ação + meio + detalhamento + fi nalidade.

Solução 2: operador argumentativo + agente + ação + 
fi nalidade.

Obs.: A sua proposta de intervenção não precisa 
seguir, rigidamente, essa ordem. Além disso, apenas 
uma das soluções precisa ser completa. Por esse 
motivo, na segunda solução há três elementos.

Para que fi que claro o raciocínio, veja este esquema, 
usando o tema: Os perigos da automedicação.

1a Etapa:

objetivo: retomar/reafi rmar o tema ou a tese na proposta 
de intervenção.

2a Etapa:

objetivo: selecionar o agente (quem executa?);

3a Etapa:

objetivo: selecionar a ação (o que deve ser feito?);

4a Etapa:

objetivo: selecionar modo/meio (como deve ser feito?);

5a Etapa:

objetivo: selecionar o efeito/fi nalidade (a fi m de que deve 
ser feito/ qual o efeito se a ação for executa?);

6a Etapa:

objetivo: Detalhar = um dos elementos da intervenção).

Resultado:

Portanto, torna-se imprescindível superar os problemas 
que inviabilizam a qualidade da saúde pública no Brasil. 
Para isso, é papel do Ministério da Saúde destinar mais
verbas através de maiores investimentos. Isso deve ocorrer 
para melhorar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS)
e, assim, assegurar a cidadania. Outrossim, cabe aos cursos 
de medicina ampliar as matérias de cunho humanista para 
que possa haver um melhor atendimento à população. 
Destarte, será assegurada a saúde pública de qualidade 
no Brasil.

AGENTES E AÇÕES INTERVENTIVAS

AGENTES SOCIAIS AÇÃO INTERVENTIVAS

Iniciativa privada Promover parcerias/ 
implementar projetos sociais

Núcleos tecnológicos / mídia
Realizar fi cção engajada 

/ divulgar projetos ou 
campanhas

Escolas / universidades Realizar ações educativas / 
difundir cultura

Família

Fiscalizar / efetivar / 
implementar / estabelecer 

parcerias

ONG’s Complementar / auxiliar / 
promover campanhas

Elementos Nulos:

a) agentes nulos: 1. Alguém, ninguém, alguns, uns, uns e 
outros, você; 2. Verbo no modo imperativo ! desde que 
não haja vocativo que identifi que o agente.

b) ações nulas: 1. Dar o primeiro passo; 2. Medidas devem 
ser tomadas; 3. Obstáculos precisam ser superados; 4. É 
preciso fazer alguma coisa.
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1. DISSERTAÇÃO | 1.5 INTERVENÇÃO

Obs.: o ato de conscientizar deve ser considerado 
como uma ação nula, mas se estiver atrelado ao 
efeito, como “a fim de conscientizar a população”, 
deve ser considerado um elemento válido.

Atenção:

Elemento nulo não é contabilizado na contagem dos 
elementos.

Ações consideradas nulas podem aparecer como EFEITO, 
sendo, nestes casos, consideradas válidas.

DETALHAMENTO

O detalhamento é qualquer enfeite de algum dos 
elementos da proposta de redação. Vamos aos exemplos 
de detalhamento:

AGENTE:

Ex.:

1. As ONG’s, como iniciativas para suprir as deficiências do 
Estado, devem disponibilizar (...).

2. A mídia, grande difusora de informação e um potencial 
formador de opinião, pode abordar a questão do surdo 
em sociedade, com propósito de maior conscientização 
social (...)

3. As emissoras de televisão, já que têm alcance social, 
devem (...).

AÇÃO:

Ex.:

1. As prefeituras devem disponibilizar materiais, como 
computadores e tablet’s, a fim de (...).

2. Ademais, as escolas devem disponibilizar materiais 
didáticos, como apostila e e-books, a fim de aprimorar o 
aprendizado dos alunos quanto ao assunto.

MEIO:

Ex.:

1. Cabe ao Ministério da Educação, por meio da 
associação com empresas privadas que receberiam 
incentivos fiscais, desenvolver (...).

2. Isso pode ser feito por meio de propagandas, que 
tragam ideia de cidadania, objetivando (...).

3. A fim de manter a segurança nas grandes cidades, as 
prefeituras deverão investir, portanto, na contratação 
de um maior contingente policial através de concursos 
públicos, cujos editais poderão ser abertos mais vezes 
durante o ano (...).

EFEITO:

Ex.:

1. As emissoras de televisão devem trazer em sua 
programação propagandas referentes ao perigo da 
combinação álcool e direção, a fim de reduzir o número 
de acidentes. Só assim, será possível conscientizar 
efetivamente os motoristas.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: MUITO ALÉM DOS 
ELEMENTOS

Para uma boa proposta de intervenção,   além   dos 
cinco elementos, você deve verificar dois itens: se atende 
completamente ao tema e se os dois problemas da 
introdução são solucionados.

Suponhamos que, na minha introdução sobre o tema “Os 
perigos da automedicação”, delimitei estes problemas: P1= 
consultar na internet e P2= não fracionamento de remédios.

Veja agora a proposta de intervenção:

Torna-se imprescindível, portanto, mitigar os problemas 
que fomentam a automedicação. Para isso, é papel do 
Ministério da Saúde adotar mais rigidez na fiscalização das 
propagandas de remédios, através de multas mais severas, 
pois a impunidade favorece mais manipulação. Essa medida 
deve ocorrer a fim de coibir a ação midiática na ingestão de 
fármacos por conta própria. Além disso, é fundamental que 
o Estado amplie a quantidade de médicos pelo país a fim 
de que a assistência profissional seja garantida a todos. 
Desse modo, as orientações médicas serão respeitadas.

Perceba que há problemas na proposta de intervenção, 
visto que escrevo na introdução que resolverei os problemas 
relacionados a consultas na internet e ao não fracionamento 
de remédios. No entanto, dou soluções para a ingestão 
de fármacos por conta própria e para a garantia da 
assistência social a todos. Sugestão: resolva os problemas 
apresentados na introdução na ordem que você os trouxe 
para que seu projeto de texto seja mantido.
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1. COLÔNIA
1.1 PRÉ-COLONIAL

FRENTE A | CAPÍTULO 01

REVISE &
Responda

Quero convidá-los para viajar na História comigo. 
Eu costumo dizer que estudar História é viajar no 
tempo sem sair do lugar. E aí, topa? Então vamos 
juntos nessa bela jornada pelas linhas da História do 
Brasil. Mas eu sei que alguém também deve estar se 
perguntando por que começar estudando essa tal 
de Transição do Feudalismo para o Capitalismo? Bem 
meus amigos, estudar História é como assistir uma 
novela, você precisa conhecer as cenas dos capítulos 
anteriores para entender os próximos capítulos. Dito 
isso, vamos mergulhar nessa maravilhosa ciência 
humana.

Introdução

Costumamos estudar a História da humanidade 
dividindo-a em períodos. Primeiro estudamos a Pré-
história, depois a História Antiga, Medieval, Moderna e 
Contemporânea. E a História do Brasil começa em que 
período? Se você considerar seu início somente a partir 
da chegada dos portugueses, então a História do Brasil 
começa na Idade Moderna. Porém, se você levar em conta os 
milhares de anos que essa terra já era habitada, essa história 
teve início na Pré-História, pois o continente americano 
foi colonizado por grupos nômades e navegadores que 
chegaram aqui pelo Estreito de Bering e até navegando 
pelo Oceano Pacífi co. Não temos pretensões de fazer um 
estudo tão aprofundado da História, pois nossos objetivos 
são de levar até você o conhecimento necessário para 
fazer provas de vestibular e provas do Enem. Dessa forma, 
seremos mais diretos. Por isso, começaremos analisando o 
contexto europeu que antecedeu a Expansão Marítima e a 
consequente descoberta do Brasil.

Entre o século V e XV, a Europa Ocidental foi marcada pelo 
Modo de Produção Feudal. O Feudalismo era caracterizado 
por uma política descentralizada (Senhores Feudais), por 
uma sociedade estamental (sem mobilidade) e por uma 
economia predominantemente agrária de subsistência. 
Durante esse período feudal, a Europa Feudal era controlada 
pelo poder universal da Igreja Católica. Aliás, você sabe o 
signifi cado da palavra católica? Pesquise aí em seu google.

A partir do século XI da era cristã, o sistema feudal 
entrou em decadência, pois a população havia crescido 
e a produção agrícola não atendia a demanda. Além 
disso, o cerco dos muçulmanos impedia que os europeus 
mantivessem comércio com o Norte da África e com o 
litoral do Oriente Médio. Lembre-se de que os árabes 
haviam realizado uma grande expansão militar e religiosa 
denominada de Jihad. Só que a expansão muçulmana vinha 
acompanhada também do controle das rotas comerciais. 

Diante disso, a Europa Ocidental viu o Mar Mediterrâneo 
fi car nas mãos dos “mouros” (muçulmanos) por cerca de 400 
anos.

AS CRUZADAS

VI
D
EO

AU
LA

Nobres e clérigos organizaram uma série de guerras 
para romper o cerco dos maometanos entre os séculos XI e 
XIII.  Durante as Cruzadas, os europeus descobriram que os 
árabes negociavam produtos trazidos do extremo oriente 
(as Índias Orientais). Os produtos orientais, chamados de 
especiarias, caíram no gosto dos europeus e seu comércio 
transformou a Europa. Os italianos tomaram a dianteira 
no comércio das especiarias, ganhando muito dinheiro e 
despertando o interesse de comerciantes de outros países 
europeus. Italianos e árabes passaram a monopolizar o 
comércio das especiarias no Mediterrâneo.

O RENASCIMENTO COMERCIAL E 
URBANOVI

D
EO

AU
LA

Os comerciantes de especiarias saíam por toda a Europa 
Ocidental comercializando seus produtos, usando rotas 
terrestres ou pequenas rotas litorâneas. Mas, diante de uma 
Europa fragmentada em feudos, com moedas diferentes, 
sistemas de pesos e medidas diferentes era muito difícil fazer 
comércio. As rotas terrestres eram inseguras e muito caras, 
pois os Senhores Feudais cobravam pedágios. Tentando 
superar essas difi culdades, os comerciantes procuraram 
alternativas para aumentar seus lucros. Uma primeira 
alternativa foi encontrar locais ideais para promover 
feiras que pudessem atrair o maior número possível de 
consumidores. Os locais de peregrinação religiosa ou 
os locais das festividades religiosas eram perfeitos, até 
mesmo porque as festas religiosas duravam em média 
9 dias, daí surgiram as “novenas” que ainda existem em 
algumas festas religiosas do Brasil até hoje. Dessa forma, 
essas localidades passaram a agrupar comerciantes que 
se protegiam dos ladrões atrás das muralhas dos Burgos. 
Percebe, não foi difícil entender porque os comerciantes 
logo foram chamados de burgueses. Os vilarejos cresceram 
e passaram a atrair um grande número de pessoas que 
fugiam da exploração dos poderosos Senhores Feudais. 
Muitos desses burgos tornaram-se prósperas cidades, 
dotadas de escolas e universidades, onde discutiam 
sobre os saberes transmitidos pela Igreja Católica. Nesse 
ambiente urbano não demorou muito para que os saberes 
teológicos fossem colocados em xeque-mate. 
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A FORMAÇÃO DAS MONARQUIAS 
NACIONAISVI

D
EO

AU
LA

Outra alternativa para que a classe burguesa superasse 
as difi culdades impostas pelo Feudalismo às práticas 
comerciais, foi o incentivo à centralização política nas 
mãos de um rei, eliminando a descentralização típica dos 
Senhores Feudais. Nesse quesito, Portugal foi a primeira 
nação europeia a ter um rei com poderes acima dos 
proprietários rurais, que também contava com o apoio de 
uma rica burguesia. A Espanha demorou um pouco mais a 
ter um governo centralizado, mas a luta para expulsar os 
árabes de seus territórios contribuiu para que as pequenas 
nações se juntassem em unidades políticas cada vez 
maiores, o que resultou na formação daquela monarquia 
na segunda metade do século XV. Já França e Inglaterra 
tiveram suas monarquias nacionais formadas durante o 
gigantesco confl ito conhecido como a Guerra dos Cem 
Anos. Independente da época ou quanto tempo levou 
para que as monarquias se centralizassem, uma coisa era 
certa, a burguesia seria benefi ciada pela padronização das 
moedas e dos sistemas de pesos e medidas. Entretanto, 
qual a relação de tudo isso com a Expansão Marítima e com 
a descoberta do Brasil? Encontre a resposta nos próximos 
capítulos dessa novela chamada História.

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Na Europa ocidental, a burguesia surge entre os séculos X e 
XI, sob a forma mercantil, isto é, composta por comerciantes, 
cambistas e emprestadores de dinheiro, sendo aumentada 
logo em seguida, com a participação dos artesãos 
urbanos. Durante muito tempo, o poder político esteve nas 
mãos da nobreza, dos grandes senhores de terras, o que 
não impediu o crescimento e enriquecimento da burguesia. 
Com a formação das monarquias absolutistas, unifi cando 
territórios, mercados, leis, moedas e tributos, o poder político 
se concentrou nos reis. Bastante enriquecida, uma parte da 
burguesia começou a comprar terras, conquistar títulos de 
nobreza e, inclusive, assumir cargos nos governos. 

MIGLIOLI, Jorge. Dominação burguesa nas sociedades modernas. 
Fonte: https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/

artigo205Artigo1.pdf / 

Para conquistar o domínio sobre os demais membros da 
sociedade, o grupo descrito no texto se utiliza de diversos 
instrumentos, tendo-se como principal 

A a divisão de riquezas.   
B a utilização dos militares.   
C a abertura do mercado nacional.   
D o controle dos meios de produção.   
E o fechamento do comércio ao mercado externo.    

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Entre os séculos XI e XIII, a transição do feudalismo para 
o capitalismo, no mundo ocidental, engloba um conjunto 

de transformações econômicas e sociais, entre as quais 
identifi camos corretamente a (o): 

A fragmentação da propriedade fundiária senhorial e 
monárquica.   

B substituição da produção das manufaturas pelo sistema 
de corporações de ofícios.   

C supremacia das rotas terrestres e mediterrâneas no 
comércio com o oriente.   

D fortalecimento dos laços de servidão e vassalagem.   
E desenvolvimento da vida urbana através das atividades 

comerciais.   

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Entre 1315 e 1317, sucedem-se pesadas chuvas por todo 
o norte da Europa Ocidental, de forma tão intensa e 
ininterrupta que os campos são devastados e as colheitas 
perdidas, gerando uma situação de calamidade para o 
mundo camponês e que se soma aos vários anos bons que 
haviam levado o preço dos cereais a níveis bastante baixos. 
Sem colheitas e sem poupança, o mau tempo inaugura o 
grande movimento de crise do século XIV.

Francisco C. Teixeira da Silva, Sociedade feudal: guerreiros, sacerdotes e 
trabalhadores.

Pode-se apontar, entre outros elementos, como parte da 
chamada Crise do Século XIV, 

A o progressivo processo de enfraquecimento das 
monarquias nacionais, em especial da França, diante da 
forte resistência liderada pela fração da nobreza voltada 
aos negócios fi nanceiros.   

B a enorme disparidade entre a frágil produção de 
alimentos e o crescimento da população europeia, este 
resultado da ausência de confl itos bélicos e de revoltas 
populares importantes.   

C o efeito positivo das revoltas camponesas para a 
maioria dos trabalhadores dos campos e das cidades, 
especialmente na Europa Oriental, pois houve para 
estes consideráveis aumentos salariais e a concessão do 
direito à sindicalização.   

D o descompasso entre uma produção de mercadorias 
sempre menor do que a entrada de metais amoedáveis 
na Europa, provocando um inédito processo de 
hiperinfl ação, que paralisou a atividade produtiva no 
fi nal do século.   

E a conversão da prestação do trabalho gratuito – a 
corveia – ao senhor, pelo pagamento em produto ou 
em dinheiro por parte do servo, que representou um dos 
passos em direção à dissolução dos laços servis.   

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Neste início de século XXI, quando a humanidade “descobre”, 
através dos meios de comunicação de massa, confl itos que 
envolvem aspectos religiosos, Emília, curiosa, pesquisa nos 
livros e faz uma grande viagem para o fi nal do século XI. Ela 
encontra no livro as palavras proferidas pelo Papa Urbano II:
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“Que os ódios desapareçam entre vós, que terminem vossas 
brigas, que cessem as guerras e adormeçam as desavenças 
e controvérsias. Entrai no caminho que leva ao Santo 
Sepulcro; arrancai aquela terra da raça malvada para que 
fi que em vosso poder. É a terra na qual, disse a Escritura, 
escorre leite e mel (...) Jerusalém é o centro do mundo; sua 
terra é mais fértil do que todas as outras (...). Quando um 
ataque for lançado sobre o inimigo, que um só grito seja 
dado pelos soldados de Deus: ‘Deus o quer, Deus o quer’.”

Rubim Santos Leão de Aquino et alii. “História das sociedades: das 
comunidades primitivas às sociedades medievais”. Rio de Janeiro: Ao Livro 

Técnico, 1980. p. 396.

Emília descobre que o Papa Urbano II incitava o povo cristão a 

A destruir as terras férteis do povo islâmico, antes de 
combater os seus princípios religiosos.   

B unir-se ao povo árabe na defesa dos locais santos, 
invadidos pelos turcos otomanos.   

C respeitar os princípios do Alcorão, uma vez que o Deus do 
povo de Alá é o mesmo do povo cristão.   

D superar os seus problemas, unir forças e atacar os 
muçulmanos que dominavam a Terra Santa.   

E difundir a harmonia que reinava entre eles nas regiões 
ocupadas pelos infi éis sarracenos.   

O PIONEIRISMO PORTUGUÊS

VI
D
EO

AU
LA

https://beduka.com/blog/exercicios/historia-exercicios/exercicios-sobre-
expansao-maritima/

Com uma monarquia centralizada desde o século XIII 
e uma rica burguesia disposta a investir, Portugal tinha 
os pré-requisitos básicos para a Expansão marítima por 
mares nunca dantes navegados. Além dos fatores políticos 
e econômicos, os portugueses praticavam a pesca em 
alto mar, o que lhes deu uma boa experiência na arte da 
navegação, sem esquecer de mencionar a Escola de 
Sagres, que reunia navegadores de vários países para trocar 
experiência e aperfeiçoar os instrumentos de navegação. 
Como bons exemplos desse aperfeiçoamento, podemos 
citar a bússola, inventada pelos chineses e adaptada em 
Portugal, sem esquecer ainda dos avanços proporcionados 
ao tradicional navio Caravo que foi transformado nas 
poderosas Caravelas para viagens em longas distâncias.

As Viagens Portuguesas

Em 1415, os portugueses deram os primeiros passos, 
conquistando a cidade de Ceuta (no atual Marrocos), 
grande entreposto comercial, o que lhes rendeu altas somas 
de dinheiro e ainda mostrou para a Igreja Católica que a 

expansão poderia ter um caráter cruzadista, servindo para 
combater infi éis e conquistar novos adeptos.

Entre as viagens portuguesas pela costa 
africana (“Périplo Africano”) destacamos:

1418: Ilha da Madeira
1427: Açores
1434: Cabo Bojador
1444: Cabo Verde
1488: Cabo das Tormentas (Boa Esperança)

É bom observar que o litoral africano era explorado 
pelos portugueses. Pimentas, ouro e marfi m eram alguns 
dos produtos cobiçados. Do mesmo modo, já se explorava 
a mão de obra escrava e também se fazia comércio com 
alguns reinos africanos enquanto não se chegava às Índias. 
Foram quase cem anos de viagens e investimentos com o 
objetivo de alcançar o Oriente. Em 1498, Vasco da Gama 
chegou em Calicute (atual Calcutá), concluindo a tão 
sonhada expansão para as Índias Orientais. No entanto, 
devemos lembrar que seis anos antes (1492), Cristóvão 
Colombo havia afi rmado que chegara às Índias, o que fez 
Vasco da Gama interrogar os indianos sobre a sua presença 
nas terras das especiarias. Até então, não se sabia do erro 
de Colombo (só constatado por Américo Vespúcio em 1504).

O “Achamento” Do Brasil e as Disputas Territoriais

Durante muitos anos, os livros de História do Brasil diziam 
que os portugueses chegaram aqui por acaso, arrastados 
por uma corrente marítima. Meus amigos, basta parar e 
pensar um pouco: se Vasco da Gama chegou em Calicute 
em 1498 e em sua viagem fez-se um mapa, por que Cabral 
se deixaria arrastar por uma corrente marítima? Outra coisa 
é lembrar que o governo português pressionou a Espanha 
para anular a Bula Inter Coetera (1493) e assinar o Tratado 
de Tordesilhas (1494), estendendo seus limites até boa parte 
do Brasil. Portanto, o Brasil não foi descoberto, mas achado, 
visto que os portugueses provavelmente sabiam da sua 
existência.

Bom, como já deu para perceber, temos alguns elementos 
a esclarecer: como assim, Vasco da Gama chegou à Índia 
perguntando por Colombo? Por que Portugal e Espanha 
assinaram tratados de limites? O Brasil não foi descoberto 
por acaso? 
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Sobre Cristóvão Colombo vale lembrar que seu projeto 
expansionista diferia do projeto português, pois os 
portugueses pretendiam chegar ao Oriente navegando 
pela costa da África. Já Colombo pretendia chegar ao 
Oriente navegando pelo Ocidente, ou seja, o genovês 
acreditava na esfericidade da Terra. Ao chegar a América 
em outubro de 1492, Colombo acreditou que já estivesse 
no Oriente e voltou de lá com essa “certeza”. Ele ainda fez 
outras três viagens acreditando que as terras que havia 
encontrado eram realmente as do Oriente. Agora, acho que 
você entendeu o porquê de Vasco da Gama ter perguntado 
sobre o Colombo quando chegou em Calicute. Entendeu? 
Ninguém na Índia tinha ouvido falar do tal Cristóvão 
Colombo, porque ele não havia chegado por lá.

No que se refere aos tratados de limites, vale destacar 
que o governo de Portugal investia no projeto expansionista 
desde 1415, ou seja, 77 anos antes dos espanhóis iniciarem 
suas viagens, por isso não achava justo perder tudo que já 
havia conquistado no continente africano. Desta forma fi ca 
mais claro entendermos porque os portugueses queriam os 
espanhóis distantes do litoral africano. Em 1493 os reis de 
Portugal e Espanha assinaram o Tratado denominado de 
Bula Inter Coetera, determinando que a Espanha só teria 
direito sobre as terras que fi cassem distantes 100 léguas do 
Cabo Verde. No entanto, no ano seguinte o rei português 
exigiu uma ampliação desse limite. Como havia uma tensão 
acompanhada por ameaça de guerra entre os dois países 
católicos, o Papa conseguiu um acordo que resultou no 
Tratado de Tordesilhas (1494), ampliando a distância dos 
espanhóis das terras africanas para 370 léguas. No entanto, 
se a ideia era afastar a Espanha da África, o novo tratado 
fez de Portugal dono de um pedaço das terras da América 
(veja mapa acima).

O Rei da França, Francisco I, teve uma reação inusitada 
diante do Tratado de Tordesilhas, pois este incluía as terras 
que ainda não haviam sido descobertas. Se você entendeu 
bem, a França e outros países europeus que ainda não haviam 
iniciado a expansão marítima não teriam direito as terras que 
ainda seriam descobertas, pois o citado tratado dizia que 
tudo era de Portugal e Espanha. O monarca francês chegou 
a ser irônico com o Papa dizendo que só respeitaria o tratado 
se o sumo pontífi ce mostrasse um testamento de Adão e 
Eva constatando que as terras do Mundo só pertenciam aos 
ibéricos. Acho que essa atitude do Rei Francisco I fará você 
compreender as invasões constantes de franceses ao litoral 
brasileiro por muitos anos dos Períodos Pré-colonial e Colonial.

O ENCONTRO DOS MUNDOS

VI
D
EO

AU
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Você já ter assistido a fi lmes de fi cção científi ca mostrando 
o contato de terrestres com seres de outros planetas, então 
pense qual seria sua reação se isso acontecesse algum dia? 
E se os extraterrestres fossem semelhantes a você, embora 
andassem nus e tivessem uma cultura bem diferente da 
sua? Diante dessas suposições, não fi ca difícil entender a 
reação dos europeus diante dos habitantes desse novo 
mundo. Para alguns, essa gente e suas terras exóticas se 
encaixavam até na descrição do paraíso citado na Bíblia. 
Por outro lado, como os nativos da América reagiram diante 
de uma gente tão estranha, usando roupas coloridas, 
barbudos e fl utuando sobre as águas do oceano? Bem, 
meus amigos, diante de tantas perguntas fi ca fácil saber 
porque estudar História é tão importante e apaixonante.

Os relatos dos navegantes atestam que os primeiros 
contatos com os nativos foram pacífi cos, apesar dos 
espantos e curiosidades de ambos os lados. No caso do 
Brasil, a esquadra de Cabral passou 8 dias na costa da Bahia, 
mas os lusitanos partiram um tanto quanto decepcionados, 
pois não encontraram ouro, e os “negros da terra” não 
sabiam fazer comércio. Por parte dos índios, a decepção 
não deve ter sido menor, pois aquela gente estranha não 
deu muito valor aos beijus e tapiocas oferecidos. Por falar 
nisso tudo, você já se perguntou como os primitivos do Brasil 
surgiram e como viviam antes da “descoberta do Brasil”?

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç
ÃO

No fi nal do século XV, Espanha e Portugal foram os primeiros 
países europeus a promoverem a expansão marítima 
europeia, chamada também de as Grandes Navegações. 

As razões desse pioneirismo estão relacionadas 

A à enorme quantidade de capitais acumulados nesses 
dois países através do renascimento comercial no século 
XIV.   

B ao processo de fortalecimento da burguesia comercial 
que estava ocupando o poder tanto na Espanha quanto 
em Portugal.    

C ao desenvolvimento industrial dos dois países, que 
os forçou a buscar novos mercados consumidores e 
fornecedores de matéria-prima.   

D ao espírito aventureiro de portugueses e espanhóis 
desenvolvido durante a Guerra de Reconquista contra os 
mouros.    

E à centralização monárquica e ao fato de a nobreza 
desses dois países estar fortalecida, ao contrário de 
outras nobrezas europeias, conseguindo, assim, fi nanciar 
o projeto de expansão marítima.    

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Leia o texto, a seguir, sobre as viagens dos europeus no fi nal 
do século XV. 

Vasco da Gama conseguiu fazer o que Colombo tentou e 
não conseguiu – encontrar o caminho marítimo para a Ásia.
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As especiarias, pedras preciosas, sedas e porcelanas 
da Índia e da China eram fontes importante de riqueza 
que agora rumavam para a Europa. A Europa não tinha 
necessidade de terras, e sim de riquezas e da confi ança de 
que poderia expandir seus horizontes.

Revista de História da Biblioteca Nacional n° 84. Setembro de 2012, p.33. 
Adaptado

Analisando as informações do texto, é correto afi rmar que 
as viagens citadas se inserem no contexto 

A de fortalecimento das relações feudo-vassálicas na 
Europa medieval.   

B das lutas por terras entre a Igreja Católica e os exércitos 
protestantes.   

C dos acordos de paz entre as Coroas europeias e o Império 
Turco-Otomano.   

D de fortalecimento das Coroas ibéricas por meio do 
acúmulo de capital comercial.   

E da disputa entre Itália e Portugal para tomar o trono da 
Espanha e suas colônias.   

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O “coração” econômico da época, Veneza, tem cada vez 
mais difi culdades em assegurar a competitividade de seus 
produtos. Em 1504, os navios venezianos já quase não 
encontram pimenta em Alexandria. As especiarias desta 
proveniência se revelam muito mais caras do que as que são 
encaminhadas da Índia portuguesa: a pimenta embarcada 
pelos portugueses em Calicute é quarenta vezes menos 
onerosa do que a que transita por Alexandria.

Jacques Attali. 1492, 1991. Adaptado.

O historiador descreve um processo de mudança comercial 
que é resultado da 

A vinculação marítima direta do mercado europeu com as 
regiões fornecedoras de produtos orientais.    

B sofi sticação dos hábitos de consumo das sociedades 
europeias com o crescimento das cidades.    

C exploração pela burguesia europeia dos novos produtos 
comestíveis encontrados na América.    

D divisão de territórios na Ásia e na África pelos Estados 
europeus emergentes banhados pelo oceano Atlântico.    

E falta de integração e de comunicação dos centros 
econômicos no interior do continente europeu.    

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Entre os motivos do pioneirismo português nas navegações 
oceânicas dos séculos XV e XVI, podem-se citar 

A a infl uência árabe na Península Ibérica e a parceria com 
os comerciantes genoveses e venezianos.   

B a centralização monárquica e o desenvolvimento de 
conhecimentos cartográfi cos e astronômicos.   

C a superação do mito do abismo do mar e o apoio 
fi nanceiro e tecnológico britânico.   

D o avanço das ideias iluministas e a defesa do livre-
comércio entre as nações.   

E o fi m do interesse europeu pelas especiarias e a busca de 
formas de conservação dos alimentos.   

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Em 1519, os navegadores Fernão de Magalhães e Sebastião 
del Cano partiram de Cádiz, na Espanha, para uma viagem 
que entraria para a história por 

A estabelecer um caminho terrestre para as Índias 
ocidentais.   

B descobrir uma rota segura para atravessar o Polo Norte.   
C comprovar o formato esférico do planeta Terra.   
D desbravar o canal do Panamá.   
E explorar o istmo de Suez.   

A PRÉ-HISTÓRIA DO BRASIL

VI
D
EO

AU
LA

Pintura rupestre encontrada na Serra da Capivara (Piauí)

Pesquisas arqueológicas não provaram que o homem 
da América seja autóctone, ou seja, que a espécie 
humana tenha surgido no nosso continente. Até hoje, 
ninguém conseguiu derrubar a tese de que os primeiros 
hominídeos tenham surgido na África. Diante disso, uma 
pergunta se faz necessária: como os homens chegaram 
ao continente americano? Hoje existem duas teorias 
sobre o povoamento da América: a primeira afi rma que 
os seres humanos entraram pelo estreito de Bering, 
quando havia uma interligação entre o Canadá e a Ásia. 
A segunda tese afi rma que homens teriam chegado ao 
Sul da América através de barcos, partindo da Malásia 
e Polinésia.  Várias ondas migratórias, ocorridas em 
épocas diferentes trouxeram os primeiros habitantes ao 
Novo Mundo. Existe uma discussão sobre quem chegou 
primeiro, se aqueles que atravessaram o estreito de Bering 
ou os que atravessaram o oceano. No entanto, essa briga 
de antropólogos não vem ao caso. O que nos interessa é 
saber como viveram esses primeiros ameríndios. 

Sítios arqueológicos na América do Norte e do Sul nos 
trazem algumas informações: Pontas de fl echas, pinturas de 
cavernas, restos de cerâmica e fósseis humanos são vestígios 
dos nossos “índios”. Observe que chamar os habitantes 
da América de índios tem uma relação com o equívoco 
cometido por Cristóvão Colombo em 1492, pois chegou 
na América acreditando que estava desembarcando na 
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Índia. Bem, voltando aos nossos ancestrais ameríndios, 
sabemos que eram muitos e de muitas etnias. Foram 
nômades, seminômades e por fi m, sedentários. Em outras 
palavras, seguiram o curso natural da história evolutiva da 
humanidade. Quanto aos índios do Brasil, não se sabe ao 
certo a quantidade de indivíduos que moravam nas terras 
“descobertas” por Cabral, embora tenhamos certeza que 
eram alguns milhões. 

Observe o mapa abaixo sobre os índios do Brasil

O Comunismo Primitivo

https://www.youtube.com/watch?v=Y00FjiUQOQM

Tendo o tronco do Tupi como referência, podemos afi rmar 
que os índios viviam em comunidades primitivas, visto que 
não havia propriedade da terra e os únicos bens individuais 
eram os instrumentos de caça, pesca e trabalho, como o 
arco e fl echa e os machados de pedra. Existiam várias 
etnias, além dos Tupi, bem como várias línguas.

A divisão do trabalho era feita de acordo com o sexo e a 
idade do indivíduo: o homem caçava, pescava, derrubava a 
mata, cortava a lenha e preparava a terra para a plantação, 
além de construir as malocas e canoas. Já as mulheres 
eram responsáveis pela agricultura, coleta de frutos e raízes, 
além dos trabalhos domésticos. O fato de terem divisões de 
tarefas não implicava em diferenciações ou discriminações 
entre homens e mulheres, pois se completavam.

Pero de Magalhães Gândavo descrevia os índios como 
selvagens desprovidos de qualquer organização, o que 
demonstra uma visão preconceituosa, elaborada sem 
se preocupar em entender ou estudar os nativos como 
detentores de uma cultura diferenciada:

“A língua de que usam toda pela costa é uma [...]. Carece 
de três letras, convém a saber, não se acha nela f, nem l, nem 
R, cousa digna de espanto, porque assi não têm Fé, nem Lei, 
nem Rei: e desta maneira vivem desordenadamente sem 
terem além disto conta, nem peso, nem medido 

História, cap. 10, fl . 33v.

As Relações Sociais

Existiam três formas de parentesco: Patrilinear: só eram 
parentes os de laço paterno: Matrilinear: só eram parentes 
os de laço materno: Bilateral: eram parentes de laço materno 
e paterno. Nas sociedades patrilineares, o casamento era 
poligênico, ou seja, o homem tinha três ou quatro esposas. 
Nas matrilineares, o casamento era poliândrico, ou seja, 
uma mulher poderia ter vários esposos.

Para a maioria das tribos, a guerra era uma atividade 
necessária, desejada e sagrada, seja para conquistar terras 
mais férteis e fl orestas mais abundantes em caça, seja para 
a vingança ou garantir a supremacia sobre seus inimigos. 
No contexto da guerra, a prática antropofágica surgia 
para vingar a morte dos companheiros mortos e absorver a 
valentia do inimigo morto em combate.

As habitações eram coletivas (ocas) e não haviam 
compartimentos internos. No interior da oca a convivência 
era livre e respeitosa, mesmo durante o ato sexual, pois 
era visto como algo natural. Um conjunto de ocas formava 
uma aldeia ou taba e o conjunto destas formava uma tribo. 
Várias tribos formavam uma nação.

A Educação Indígena

Os pequenos índios, conhecidos como curumins, 
começavam a aprender desde pequenos e de forma prática. 
Observavam o que os adultos faziam e iam treinando desde 
cedo. Quando o pai ia caçar, costumavam levar o indiozinho 
junto para que este aprendesse. Portanto, a educação 
indígena era bem prática e vinculada à realidade da vida 
da tribo indígena. Quando atingia 13 ou 14 anos, o jovem 
passava por um teste e uma cerimônia para ingressar na 
vida adulta.

A Economia

Os índios não produziam excedentes, pois não 
conheciam o comércio, embora fi zessem trocas com 
outras comunidades. Os resultados da caça, pesca e 
agricultura pertenciam ao grupo de parentes. Havia um 
hábito de presentear amigos e parentes, o que tornava a 
retribuição uma obrigação. Cultivavam mandioca, milho, 
feijão, abóbora, banana e abacaxi. Com a chegada dos 
portugueses, os índios aprenderam a cultivar arroz, algodão 
e cana-de-açúcar.

Religião Indígena

Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos 
diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas 
forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para 
estes deuses e espíritos, faziam rituais, cerimônias e festas. 
O pajé era o responsável por transmitir estes conhecimentos 
aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar 
o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde 
além do cadáver, fi cavam os objetos pessoais. Isto mostra 
que estas tribos acreditavam numa vida após a morte.
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O Canibalismo

Theodor de Bry/Domínio Público 

Se existia algo que aterrorizava os colonizadores europeus 
quando aqui chegaram era a prática do canibalismo 
realizada por algumas nações indígenas. Em meados do 
século XVI, um aventureiro alemão chamado de Hans Staden 
naufragou na costa de São Paulo e acabou prisioneiro dos 
Tupinambás. Levado para a tribo, Staden percebeu que 
seria devorado no ritual de canibalismo, pois ele chegou a 
presenciar outras pessoas sendo devoradas pelos nativos. 
Nove meses depois, os franceses o resgataram e chegando 
à Europa, o alemão decidiu escrever um livro relatando sua 
terrível experiência. Esses relatos ajudaram a consolidar 
uma imagem negativa dos índios perante o colonizador.

Você deve estar se perguntando se o alemão tinha ou 
não razão sobre os índios? Afi nal de contas, que maldade 
era essa, a ponto de seres humanos serem devorados? 
Na verdade, na visão dos Tupinambás, a pessoa que era 
capturada para o ritual antropofágico deveria se sentir 
orgulhosa, pois os índios só comiam a carne de pessoas 
que provocavam admiração pela coragem e destreza que 
demonstraram na guerra. Entendeu? Durante a guerra, eles 
observavam qual dos inimigos dava mais trabalho para 
ser derrotado. É claro que também havia um gostinho de 
vingança no ato. Depois de feito prisioneiro, o indivíduo 
era bem tratado, podendo até dormir com mulheres dos 
seus algozes, comer da melhor refeição que havia. A tribo 
realizava uma festa na noite anterior à morte do prisioneiro 
e até convidava tribos aliadas. Um carrasco batia com 
um tacape na nuca da vítima, depois seu corpo era 
esquartejado e assado. As vísceras eram cozidas e servidas 
para mulheres e crianças. Todos acreditavam que estavam 
assimilando a valentia do espírito que habitou aquele corpo. 

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Assinale a alternativa que NÃO se relaciona com as diversas 
hipóteses de origem do homem americano. 

A O mapa justifi ca a hipótese de o homem americano 
apresentar características mongoloides ou pré-
mongoloides, povos oriundos da Mongólia e Sibéria que 
penetraram no continente americano pelo Estreito de 
Bering.   

B Segundo o que demonstra o mapa, o homem chegou 
à América em migrações esporádicas, navegando pelo 
Pacífi co, vindo da Ásia, Polinésia e Oceania.   

C Segundo o mapa, o homem americano é Autóctone, ou 
seja, surgiu no próprio continente, embora não exista 
nenhum fóssil anterior ao ‘Homo Sapiens Sapiens’.   

D Observando o mapa, fi ca evidente que o Ser Humano não 
chegou no continente americano pelo oceano Atlântico, 
apesar de esse ser o caminho mais”curto”.   

E No continente sul-americano, o fóssil mais antigo é de 
uma mulher conhecida por Luzia, encontrada em 1975 
próximo a Lagoa Santa/MG, datada de 11500 anos.

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Mil anos antes da “descoberta” do Brasil pelos europeus, um 
grande movimento de migração parece ter se iniciado no 
sul da fl oresta amazônica. Os povos que se moviam falavam 
línguas aparentadas, de uma grande família de línguas que 
denominamos tupi-guarani. Praticavam a coivara e eram 
bons caçadores e pescadores.
Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil, 2009. Adaptado.

A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se afi rmar 
que os referidos povos 

A limitavam-se ao extrativismo e alimentavam-se 
principalmente de moluscos, daí serem também 
chamados de povos dos sambaquis.   

B eram pacífi cos e estabeleceram relações amistosas 
com outros grupos nativos e, posteriormente, com os 
colonizadores portugueses.   

C eram originários da Ilha de Marajó e dominavam a 
cerâmica, o que permitia a conservação de mantimentos 
e a produção de urnas funerárias.   

D foram dizimados por grupos indígenas procedentes do 
litoral pacífi co do continente, daí sua cultura ter sido 
extinta antes da conquista portuguesa.   

E praticavam a agricultura e tinham bom domínio da 
navegação, o que contribuiu para sua expansão pelas 
terras posteriormente chamadas de Brasil.   

O PERÍODO PRÉ-COLONIAL
(1500 – 1530)VI

D
EO

AU
LA

Como foi dito acima, pelo fato de não terem encontrado 
ouro e os nativos não conhecerem o comércio, não é difícil 
compreender as razões de Portugal não ter demonstrado 
interesse imediato em colonizar o Brasil. Além disso, deve-se 
lembrar que o comércio das especiarias era extremamente 
lucrativo. Mesmo assim, os portugueses não desprezaram 
totalmente o Brasil, visto que enviaram quatro expedições 
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para fazer o reconhecimento da terra e verifi car seu 
potencial econômico, pois o escrivão Pero Vaz de Caminha 
se encantou com a terra descoberta.

“De ponta a ponta é toda
praia... muito chã e muito
formosa. Pelo sertão nos
pareceu, vista do mar,
muito grande; porque a
estender olhos, não podíamos ver senão terra e
arvoredos (...). Até agora
não pudemos saber se há
ouro ou prata nela, ou 
outra coisa de metal, ou
ferro; nem lha vimos.”

O governo lusitano enviou expedições para fazer o 
reconhecimento geográfi co e avaliar o potencial econômico 
das terras de Vera Cruz

Expedições Exploradoras:

Foram realizadas com a fi nalidade de mapear o território 
brasileiro, dando nome às topografi as e procurar riquezas 
possíveis de serem exploradas

• Gaspar de Lemos – 1501
• Gonçalo Coelho – 1500

Expedições Guarda-costeiras:

Tiveram a fi nalidade de combater a presença de piratas 
que visitavam a costa brasileira para saquear o pau-brasil 
com a colaboração de índios.

• Cristóvão Jacques – 1516
• Cristóvão Jacques -  1526

A exploração do Pau-Brasil

https://escolaeducacao.com.br/ciclo-do-pau-brasil/

Durante as expedições, constatou-se a presença de uma 
árvore já bastante conhecida pelos europeus, o pau da cor 
de brasa, usado para extrair tinta para tingir tecidos. Diante 
disso, o governo lusitano fez concessões para explorar a 
tal madeira nas costas do Brasil. Dentre os aventureiros 
que vieram extrair o pau-brasil, o nome mais conhecido é 
Fernando de Noronha. Os portugueses convenceram os 
índios a cortar a madeira e trazê-la até pontos do litoral 
(feitorias), de onde seriam embarcadas nas caravelas, em 
troca de pequenos objetos, como pentes, espelhos, retalhos 
de panos e facões. Essa prática era o escambo. Perceba 
que ainda não existe escravidão no Brasil nessa época. 

Piratas de várias nacionalidades invadiram o litoral 
brasileiro em busca dessa madeira. Lembre-se também de 
que essas invasões eram para demonstrar desobediência 
ao Tratado de Tordesilhas. Essa presença frequente de 
estrangeiros fez o governo português se preocupar em 
colonizar as terras do Brasil.

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Nas primeiras três décadas que se seguiram à passagem 
da armada de Cabral, além das precárias guarnições das 
feitorias [...], apenas alguns náufragos [...] e “lançados” 
atestavam a soberania do rei de Portugal no litoral 
americano do Atlântico Sul.

Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma interpretação, 
2008.

No processo de ocupação portuguesa do atual território 
do Brasil, as primeiras três décadas que se seguiram à 
passagem da armada de Cabral podem ser caracterizadas 
como um período em que 

A Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, 
pois estava voltado prioritariamente para a busca de 
riquezas no Oriente.   

B prevaleceram as atividades extrativistas, que tinham 
por principal foco, a busca e a exploração de ouro nas 
regiões centrais da colônia.   

C Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação, 
interessado na imediata exploração agrícola das férteis 
terras que a colônia oferecia.   

D prevaleceram as disputas pela colônia com outros países 
europeus e sucessivos episódios de invasão holandesa e 
francesa no litoral brasileiro.   

E Portugal implantou fortifi cações ao longo do litoral e 
empenhou-se em estender seus domínios em direção ao 
sul, chegando até a região do Prata.   

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Eu, El-Rei, faço saber aos que este meu regimento virem, que 
sendo informado das muitas desordens que há no sertão do 
pau-brasil, e na conservação dele, de que se tem seguido 
haver hoje muita falta, cada vez será o dano maior se não 
se atalhar e der nisso a ordem conveniente (...): mando que 
nenhuma pessoa possa cortar, nem mandar cortar o dito 
pau-brasil, por si ou seus escravos, sem expressa licença 
do provedor-mor da minha Fazenda (...); e quem o contrário 
fi zer incorrerá em pena de morte e confi scação de toda a 
sua fazenda.”

Felipe III, Regimento do pau-brasil, 1605.

No contexto da colonização das terras do Brasil, o regimento 
do rei Felipe III apresenta medidas associadas: 

A à afi rmação do poder da Coroa espanhola, em 
detrimento dos comerciantes e colonos portugueses.   

B ao caráter monopolista da extração do pau-brasil, pois 
era necessária autorização expressa da Coroa para 
atividade extrativista.   
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C às preocupações da Coroa na preservação da Mata 
Atlântica, que estava sendo devastada pelos colonos.   

D à importância do pau-brasil no comércio colonial como 
principal produto de exportação da América Portuguesa 
no início do século XVII.   

E à afi rmação da política absolutista dos reinos europeus 
cerceadora de todas as iniciativas dos colonos nas 
Américas.   

ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Publicado em Veneza, em 1556, o mapa abaixo é um dos 
primeiros a mostrar o Brasil individualmente. Raro, ele faz 
parte de uma obra italiana, Atlas dele navigazione e Viaggi 
(Atlas de navegação e Viagens), de Giovanni Battista 
Ramusio.

Trata-se de uma pintura da época sobre o Brasil, a qual 
revela pouca preocupação geográfi ca, mas que nos mostra: 

A uma terra de riquezas: a exuberância das matas, a fartura 
de peixes nos mares e a existência de povoadores fortes, 
sadios e trabalhadores.   

B indígenas extraindo troncos de pau-brasil que, depois, 
eram empilhados nas feitorias. Chegando os portugueses, 
os nativos eram recompensados através de um escambo 
com produtos europeus.   

C o início da colonização do Brasil: os indígenas estão 
derrubando as árvores para formar os campos onde 
seria feito o plantio da cana-de-açúcar e a construção 
dos engenhos.   

D o medo dos nativos brasileiros com a chegada das 
naus portuguesas: eles estão abatendo árvores para 
construção de fortifi cações e defesa da ameaça 
europeia.   

E homens nus, selvagens, que conviviam pacifi camente 
com animais de grande porte, o que causava grande 
espanto e medo aos colonizadores.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

TEXTO I

TEXTO II

“A ciência e a arte, dentro de um processo intrincado, 
fabricavam realidades mitológicas que tiveram, e ainda têm 
vida prolongada e persistente”.
COLI, Jorge. A invenção da descoberta. In: Como estudar arte brasileira no 

século XIX? São Paulo: Senac, 2005, p. 23.

Sobre os documentos referentes ao Descobrimento do Brasil 
e à arte produzida no século XIX, é correto afi rmar que 

A ignoram a participação dos indígenas no processo de 
formação da identidade nacional.

B derrubam uma imagem hierarquizada do encontro das 
etnias que formaram a nação brasileira. 

C consolidam uma visão da colonização marcada pela 
exploração portuguesa das matérias-primas. 

D constroem uma memória pacífi ca do nascimento da 
nação fundada sob a égide do catolicismo. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(UECE) Antes da chegada dos portugueses às terras 
americanas:

A havia dois grupos étnicos habitando a região hoje 
chamada Brasil: os Tupis e os Tapuias.

B falavam-se alguns poucos dialetos, variantes de uma 
mesma língua geral, o Nheengatu, apesar de existir um 
grande número de grupos indígenas.

C uma variedade de comunidades nativas, etnicamente 
diferentes, espalhava-se pelo território da futura América 
portuguesa.

D d)havia uma só sociedade indígena vivendo em harmonia, 
igualitarismo e paz; desconhecia-se a violência da 
guerra, trazida para cá pelos europeus.
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VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(UFRGS) Leia o segmento abaixo, do escritor indígena Ailton 
Krenak.

Os fatos e a história recente dos últimos 500 anos têm 
indicado que o tempo desse encontro entre as nossas 
culturas é um tempo que acontece e se repete todo dia. 

Não houve um encontro entre as culturas dos povos do 
Ocidente e a cultura do continente americano numa data 
e num tempo demarcado que pudéssemos chamar de 1500 
ou de 1800. Estamos convivendo com esse contato desde 
sempre.

KRENAK, Ailton. O eterno retorno do encontro. In: NOVAES, Adauto (org.). A 
outra margem do Ocidente. São Paulo: Funarte, Companhia das Letras, 1999. 

p. 25.

Considerando a história indígena no Brasil, a principal ideia 
contida no segmento é 

A negação da conquista europeia na América, em 1500.
B ausência de transformação social nas sociedades 

ameríndias.
C exclusão dos povos americanos da história ocidental.
D estagnação social do continente sul-americano após a 

chegada dos europeus.
E continuidade histórica do contato cultural entre 

ocidentais e indígenas.

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(UEFS) O “coração” econômico da época, Veneza, tem cada 
vez mais difi culdades em assegurar a competitividade de 
seus produtos. Em 1504, os navios venezianos já quase não 
encontram pimenta em Alexandria. As especiarias desta 
proveniência se revelam muito mais caras do que as que são 
encaminhadas da Índia portuguesa: a pimenta embarcada 
pelos portugueses em Calicute é quarenta vezes menos 
onerosa do que a que transita por Alexandria.

(Jacques Attali. 1492, 1991. Adaptado.)

O início da colonização efetiva do Brasil por Portugal, 
historicamente condicionado pelos fatos referidos pelo 
excerto:

A teve início assim que os navegadores chegaram às novas 
terras.

B projetou a hegemonia portuguesa no comércio atlântico.
C enriqueceu a Metrópole com a descoberta de metais 

preciosos.
D atardou-se devido aos lucros auferidos com o comércio 

oriental.
E foi fi nanciado pelos lucros gerados pelo comércio de 

especiarias.

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(UPE) Na bacia do Rio São Francisco, nas paleolagoas 
conhecidas hoje como tanques, foram achados ossos de 
animais extintos da fauna pleistocênica, que conviveram 
com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro 
e Alagoinha, em Pernambuco. Pesquisas mais recentes 
assinalaram, também, a presença de megafauna, como o 
mastodonte e a preguiça-gigante, como é o caso da Lagoa 
Uri de Cima em Salgueiro. 

MARTIN, Gabriela; PESSIS, Anne-Marie. Breve Panorama da Pré-História 
do Vale do São Francisco no Nordeste do Brasil. Revista FUMDHAMentos, 

Volume 1 – Número 10 – Ano 2013, p. 14, adaptado. 

O trecho acima propõe uma leitura da História do Brasil, que 
se caracteriza pela:

A presença essencial dos europeus no continente 
americano. 

B inexistência de exemplares da megafauna em território 
brasileiro. 

C carência de estudos paleoantropológicos e sítios 
arqueológicos no Nordeste. 

D antiguidade da presença humana no país, anterior à 
chegada dos portugueses. 

E existência de répteis de porte avantajado, popularmente 
conhecidos como dinossauros.

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(PUC-CAMP) Do Brasil descoberto esperavam os 
portugueses a fortuna fácil de uma nova Índia. Mas o pau-
brasil, única riqueza brasileira de simples extração antes da 
“corrida do ouro” do iníciodo século XVIII, nunca se pôde 
comparar aos preciosos produtos do Oriente. (...) O Brasil 
dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. 
A literatura que lhe corresponde é, por isso, de natureza 
parcialmente superlativa. Seu protótipo é a carta célebre de 
Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa 
fertilidade do solo.

(MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides ! Breve história da 
literatura brasileira.Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 3-4)

Comprova-se a formulação geral do texto dado, 
no que diz respeito aos nossos primeiros tempos, 
o seguinte segmento de um documento da nossa 
história: 

A O estado de inocência substituindo o estado de graça 
que pode ser uma atitude de espírito. O contrapeso da 
originalidade nativa. 

B Pretendemos também focalizar a linha divisória que nos 
põe do lado oposto dos demais estrangeiros.

C Contra as histórias do homem, que começam no Cabo 
Finisterra. O mundo não datado. Não rubricado. Sem 
Napoleão. Sem César.

D Nem separatismo nem bairrismo. Precisamos de uma 
articulação inter-regional. Elogio do mucambo.

E Águas são muitas; infi ndas. E em tal maneira é graciosa 
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem 
das águas que tem.
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VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(IFSUL) De 1500 a 1530, os portugueses não desenvolveram 
um grande projeto de colonização para a sua colônia na 
América (Brasil). Nesse período, ocorreram as expedições de 
reconhecimentos e as expedições guarda-costas.

A economia, nesse período:

A deteve-se ao cultivo de café na região do Vale do rio 
Paraíba. 

B limitou-se ao cultivo de cana-de-açúcar no nordeste 
com o trabalho escravo. 

C dedicou-se à extração de metais preciosos, sobretudo 
prata, nas Gerais. 

D baseou-se na extração do pau-brasil através do 
escambo com os nativos.

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(UECE) A compreensão cristã do encontro dos portugueses 
com os primeiros habitantes da América teve forte 
conotação maniqueísta: de um lado estava o bem, 
simbolizado pelos europeus na sua suposta busca pelo 
paraíso; de outro, o mal, representado pelos indígenas e 
suas práticas diabólicas.

Analise as afi rmações abaixo acerca dessa compreensão.

I. Tal compreensão foi alimentada por considerações 
imprecisas de alguns viajantes que classifi cavam de 
“demoníacas” certas práticas culturais dos povos 
americanos.

II. A leitura das práticas dos povos americanos pelos 
europeus aliou a ideia da conquista de novas terras com 
o desejo de levar a palavra de Deus àquelas criaturas 
“demonizadas”.

III. O pensamento cristão português dissociava-se 
das ideias e políticas expansionistas; desse modo, 
a propagação da fé era desvinculada da empresa 
marítima.

É correto o que se afi rma em 

A I, II e III. 
B II e III apenas. 
C I e III apenas. 
D I e II apenas. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(IFSUL) A descoberta do Brasil, em 22 de abril de 1500, 
pela esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral, com 
destino às Índias, integra o ciclo da expansão marítima 

portuguesa. Inicialmente denominada Terra de Vera Cruz, 
depois Santa Cruz e, fi nalmente, Brasil, a nova terra foi 
explorada em princípio em função da extração do pau-
brasil, madeira de cor vermelha, usada em tinturaria na 
Europa, e que deu o nome à terra.

O Brasil foi descoberto e começou a ser povoado pelos 
portugueses na Idade:

A Média. 
B Antiga. 
C Moderna. 
D Contemporânea. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(UTFPR) O principal interesse da metrópole portuguesa em 
relação ao Brasil, no período Colonial, era:

A produzir alimentos para alimentar a população de 
Portugal.

B fazer o comércio e escravidão de índios e negros.
C vender os produtos manufaturados de Portugal e 

Espanha.
D extrair produtos e matérias-primas rentáveis no mercado 

mundial da época.
E criar gado para atender ao mercado europeu.

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(PUC-RS) Analise as afi rmativas sobre o Descobrimento do 
Brasil, preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) ou F 
(falso).

(     ) Pode ser enquadrado no processo de expansão 
comercial europeia do início da Era Moderna, que 
objetivava a descoberta de novas fontes de metais 
preciosos e de mercadorias atrativas para o mercado 
consumidor europeu.

(     ) Foi fundamental na construção do império ultramarino 
português, na medida em que as riquezas logo 
encontradas na nova terra levaram a coroa lusitana 
a promover a imediata colonização do atual território 
brasileiro.

(     ) Atendeu aos interesses estratégicos da coroa 
portuguesa, pois a rota descoberta por Vasco da Gama 
para o comércio com as Índias, em 1498, necessitava 
de portos no Atlântico Sul onde fosse possível reparar e 
reabastecer os navios.

(     ) É considerado um momento trágico para as populações 
originais do atual território brasileiro, porque a 
exploração do pau-brasil, primeira riqueza encontrada 
no novo território, levou à escravização do indígena.

O correto preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é

A V – V – F – F
B V – F – V – F
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C V – F – F – V
D F – F – V – V
E F – F – V – F

VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(IFSC) A imagem abaixo apresenta um ritual antropofágico 
de um povo indígena do território onde hoje é o Brasil.

Sobre os povos indígenas do Brasil, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A Os povos indígenas não foram escravizados pelos 
portugueses, pois praticavam o escambo. 

B A imagem acima é falsa, pois os indígenas brasileiros não 
praticavam a antropofagia. 

C Todos os povos indígenas brasileiros eram amistosos, o 
que facilitou a colonização portuguesa. 

D Os povos indígenas brasileiros apresentavam muitas 
diferenças entre si, possuíam línguas diferentes, alguns 
praticavam a antropofagia, outros eram nômades, 
enquanto outros, sedentários. 

E Os portugueses só tiveram contato com os povos 
indígenas após a chegada do primeiro Governador Geral.

VESTIBULARES

QUESTÃO 13    

(UEPB) Considerando a realidade da América Portuguesa 
nas três primeiras décadas do século XVI, é correto afi rmar:

A A expedição exploradora de Gaspar de Lemos, em 1501, 
implantou o sistema de Capitanias Hereditárias para 
garantir o desenvolvimento da cana de açúcar. 

B A Coroa Portuguesa proibiu o estanco do pau-brasil, 
já que a madeira era contrabandeada por franceses e 
ingleses. 

C As expedições de CristovãoJackes, em 1516 e 1526não 
tinham caráter militar, nem combateram estrangeiros. 
Tinham a função específi ca de reconhecer o território e 
implantar as feitorias.

D A atividade desenvolvida com autorização da Coroa 
Portuguesa foi a extração de pau-brasil, uma atividade 
nômade e predatória, que não tinha a fi nalidade de 
promover o povoamento. 

E A mão de obra indígena foi pouco explorada e bastante 
valorizada pelos portugueses, que presenteavam 
os nativos com objetos de grande valor no mercado 
europeu.

GABARITO 

QUESTÕES ORIENTADAS

01 D 02 E 03 E

04 D 05 E 06 E

07 D 08 A 09 B

10 D 11 C 12 E

13 A 14 B 15 B

Acertos Erros Rendimento %

QUESTÕES DE VESTIBULARES

01 D 02 C 03 E

04 D 05 D 06 E

07 D 08 D 09 C

10 D 11 B 12 D

13 D

Acertos Erros Rendimento %

TOTAL DE ACERTOS

Total 
Questões 28 Total 

Acertos Rendimento %
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REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 02

Por que Portugal decidiu colonizar o Brasil?

Como vimos no capítulo anterior, o governo 
português preferiu o comércio oriental a ter que iniciar 
a colonização do Brasil, onde seriam necessários 
altíssimos investimentos. Porém, o comércio das 
especiarias declinou, devido à alta concorrência de 
outros vendedores no mercado europeu, e as notícias 
da presença de piratas na costa brasileira estavam 
se tornando muito frequentes. Um outro fator que 
pode ser acrescentado é a escassez de alimentos 
no mercado europeu. Entretanto, o governo lusitano 
tinha dois problemas: falta de recursos fi nanceiros e 
a população portuguesa era pequena para ocupar 
uma colônia de dimensões continentais. Mesmo 
assim, em 1531, o rei português enviou a primeira 
expedição colonizadora

Introdução

A PRIMEIRA EXPEDIÇÃO 
COLONIZADORA (1531)VI

D
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Martim A. de Souza

A Coroa portuguesa encarregou Martim Afonso de Souza 
de coordenar a Primeira Expedição para colonizar o Brasil. 
Essa expedição era composta de cinco navios com cerca de 
400 pessoas. O comandante foi enviado com vários objetivos, 
a exemplo de fundar vilas e povoações, combater os piratas 
e descobrir riquezas minerais, além de distribuir terras em 
forma de sesmarias para incentivar a vinda de imigrantes. 
Souza fundou a Vila de São Vicente (litoral de São Paulo), fez 
as primeiras plantações de cana de açúcar e construiu o 
primeiro engenho. Uma expedição de 80 homens foi enviada 
aos sertões em busca de riquezas minerais, mas nenhum 
deles retornou. Provavelmente foram mortos por índios. Martim 
Afonso realizou incursões do litoral de Pernambuco à Foz do 
Rio do Prata. Em seus relatórios, o comandante alertava sobre 
a ameaça de perder as terras para os piratas. Era urgente 
enviar mais gente ao Brasil. Esse era um dos problemas a ser 

resolvido, Portugal tinha uma população pequena e tinha 
que povoar uma colônia gigante. Além disso, o Estado estava 
falido, pois gastava excessivamente com funcionários públicos 
e com o luxo da corte.

AS CAPITANIAS HEREDITÁRIAS

VI
D
EO
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Imagem: Reprodução

Em 1534, tomou-se a decisão de dividir a colônia em 
15 capitanias hereditárias (os lotes foram doados a 12 
donatários), doadas a nobres portugueses que teriam a 
obrigação de povoar, proteger e desenvolver seus territórios. 
Para estimulá-los, D. João III concedeu amplos poderes aos 
donatários, fi cando o ônus da empreitada colonizadora por 
conta exclusiva deles.

Existiam dois documentos básicos para regulamentar a 
relação entre os donatários e o governo português: A Carta 
de Doação, determinando a concessão da administração 
da terra e a sua localização; A Carta Foral, que estabelecia 
os direitos e deveres dos donatários. Entre os direitos dos 
donatários estavam:

• Fundar vilas, conceder sesmarias, receber a redizima 
(1/10 das rendas que iriam para a Coroa) e a vintena (5% 
sobre o valor arrecadado com o pau-brasil e a pesca)

• Poderia cobrar tributos sobre salinas, moendas e 
engenhos. 

O sistema de capitanias hereditárias já havia sido 
implantado com sucesso em outras colônias portuguesas 
(Açores, Cabo Verde e Ilhas Madeira).
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Vários fatores contribuíram para o fracasso das 
Capitanias Hereditárias:

• Falta de capitais, visto que o empreendimento era muito 
caro e a maioria dos donatários não eram sufi cientemente 
ricos para esperar o retorno dos investimentos

• Os constantes ataques de piratas, o que obrigava 
o donatário a dispender verbas e homens para os 
combates

• Os ataques dos índios, que reagiam à ocupação de suas 
terras e à destruição das fl orestas para o cultivo da cana.

• O descaso do governo português, pois entregou todo 
o ônus do empreendimento por parte dos donatários, 
não se preocupando em enviar reforço militar ou ajuda 
fi nanceira.

• Terras inférteis, contrariando a aparente fertilidade das 
fl orestas tropicais, muitas eram impraticáveis ao cultivo 
da cana.

As Capitanias que prosperaram:

• São Vicente (SP): seu donatário, Martim Afonso de Souza, 
era um graduado funcionário público, o que lhe rendia 
um vultoso salário e, além disso, foi acusado de ter 
desviado verbas estatais para sua capitania.

• Pernambuco: Além de possuir as melhores terras (solo 
de massapê) para o cultivo da cana, seu donatário 
fez acordos com os índios da região e conseguiu 
investimentos holandeses para sua capitania.

O GOVERNO GERAL

VI
D
EO
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Diante do fracasso das capitanias hereditárias, em 
1549, a Coroa portuguesa decide implantar um governo 
central na colônia com medo da perda do território para 
os franceses. A ideia não era extinguir as capitanias, mas 
trazer ao Brasil um representante da coroa para dar suporte 
aos donatários. É claro que os donatários perderiam grande 
parte dos poderes que possuíam para o governador geral. 

A capitania da Bahia foi comprada pela Coroa portuguesa 
e lá se estabeleceu o governo-geral, reduzindo o poder dos 
donatários. O governador geral era assessorado por três 
auxiliares: provedor-mor (tesoureiro), ouvidor-mor (juiz) e 
capitão-mor (defesa).

Tomé de Sousa (1549 – 1553)

Gravura da chegada de Tomé de Sousa à Bahia - Bib. Mun. de São Paulo

“Eu, el-rei Dom João III, faço saber a vós, Tomé de Sousa, 
fi dalgo da minha casa, que ordenei mandar fazer nas terras 

do Brasil uma fortaleza e povoação grande e forte, na Baía 
de Todos-os-Santos. (...) Tenho por bem enviar-vos por 
governador das ditas terras do Brasil.”

Com o primeiro governador geral vieram cerca de mil 
homens, incluindo cerca de quatrocentos degredados, 
além dos primeiros jesuítas, chefi ados por Manuel da 
Nóbrega. Dentre as principais realizações, destacamos 
a fundação de Salvador, criação do primeiro bispado, 
realizou várias expedições ao longo do litoral e fi scalizou as 
capitanias hereditárias, o que resultou em atritos com vários 
donatários. Este fato é facilmente compreendido, pois 
antes da centralização política do governador geral, cada 
donatário prestava contas diretamente ao rei de Portugal. 
De agora por diante, cada donatário era submisso ao 
governador, o que gerou insatisfação por parte de alguns 
capitães donatários. Um bom exemplo dessa pendenga 
ocorreu entre Tomé de Souza e o Duarte Coelho, donatário 
de Pernambuco. 

Apesar dos atritos com alguns governantes das 
capitanias hereditárias, Tomé de Souza fez uma excelente 
administração, construindo o Colégio dos Jesuítas, a Igreja 
Matriz e prestando socorro a vários colonos que se viam em 
desespero com ataques de índios e piratas. Em 1553 chegou 
seu substituto, Duarte da Costa.

Duarte da Costa (1553 – 1558)

https://quemfazhistoria.com.br/duarte-da-costa/

Assim que chegou ao Brasil, trazendo cerca de duzentas 
pessoas, incluindo meninas órfãs para arranjar casamento 
com colonos, o novo governador deixou bem claro que não 
pretendia atritar-se com os donatários. Tal fato se torna 
claro quando percebemos a liberação de jogos de azar, 
bebedeiras e até o aprisionamento de índios. Neste quesito, 
o fi lho do governador D. Álvaro da Costa foi pivô de uma 
séria crise envolvendo o Bispo Pero Fernandes Sardinha, 
que não queria permitir a captura nem a escravidão de 
índios. O religioso escreveu várias cartas às autoridades de 
Portugal e até ao Papa denunciando as irregularidades do 
governador geral e de seu fi lho. Como não obteve resposta, 
o Bispo decidiu ir pessoalmente a Portugal, mas por ironia 
do destino, sua embarcação naufragou e ele nadou até 
a praia no litoral de Alagoas, onde foi devorado por índios 
canibais. Daí por diante, o governador ordenou que para 
cada português morto por índios, deveriam matar cem 
nativos. A matança e a escravidão de índios se generalizou.

Duarte da Costa trouxe outros jesuítas, destacando-se 
José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo, o qual 
deu origem à cidade de São Paulo. Ainda no seu governo, 
os franceses invadem o Rio de Janeiro para fundar uma 
colônia (a França Antártica). Esses franceses huguenotes 
(calvinistas) estavam fugindo das perseguições católicas 
em sua terra natal. Você deve lembrar que a Europa dessa 
época estava abalada pelos confl itos religiosos entre 
católicos e protestantes. 
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Os franceses chegaram em três navios com cerca de 
seiscentas pessoas, comandados por Nicolas Durand de 
Villegagnon. Os índios Tamoios, velhos aliados de piratas 
franceses, se juntaram aos novos colonizadores. Acredita-
se que autoridades importantes da monarquia francesa 
estavam incentivando a fundação dessa colônia. Diante 
disso tudo, caberia ao governador Duarte da Costa impedir 
tal invasão ou lutar para expulsar os franceses. Ele não 
conseguiu nem uma coisa nem outra.

Mem de Sá (1558 -1572)

Desembarque de Mem de Sá na Baía de Guanabara

Mem de Sá chegou ao Brasil com muitos objetivos, dentre 
eles, a missão de expulsar os franceses do Rio de Janeiro, 
reatar relações com os jesuítas e combater as mazelas 
do governo anterior. A resistência dos franceses era muito 
grande, pois estes contavam com a ajuda da Confederação 
dos Tamoios (uma associação de índios que detestavam os 
portugueses). Os jesuítas convenceram os índios a deixarem 
de apoiar os franceses, o que favoreceu a expulsão dos 
huguenotes. Mem de Sá contou com o apoio fundamental 
do seu sobrinho Estácio de Sá, que fundou a povoação de 
São Sebastião do Rio de Janeiro que serviu de base militar 
para combater os franceses.

Ao combater a escravidão dos índios e proibir os jogos 
de azar, Mem de Sá conquistou a confi ança dos jesuítas 
Anchieta e Manuel da Nóbrega. José de Anchieta chegou 
a colaborar com Mem de Sá e Estácio convencendo índios 
inimigos dos Tamoios a lutar ao lado dos portugueses.

Os franceses voltaram a invadir o Brasil em 1612, ocupando 
o Maranhão, onde fundaram a França Equinocial.

A DIVISÃO DO BRASIL EM DOIS 
GOVERNOS GERAISVI

D
EO

AU
LA

http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=5131&idC=76140#

Em 1572, o governo português resolveu atender a uma 
reclamação constante dos governadores gerais. O Brasil era 
grande demais para ser administrado por um só governador. 
Dessa forma, o Brasil passaria a ter dois governos gerais:

Após a morte de Mem de Sá, o Brasil foi dividido em dois: 
um no “Norte” (com capital em Salvador), comandado por 
Dom Luís de Brito e outro no “Sul” (com capital no Rio de 
Janeiro), comandado por Dom Antônio Salema. No entanto, 
em 1580, quando a coroa portuguesa foi incorporada pela 
espanhola (União Ibérica), o Brasil voltou a ter apenas um 
governador geral.

As câmaras municipais

Outr a esfera de poder na colônia que prevalece em todo 
o período colonial é o das câmaras municipais, que existiam 
apenas nas cidades mais importantes. Seus membros, 
os vereadores, eram constituídos pelos “homens bons”,
grandes proprietários de escravos e terras. Em um momento 
posterior e em cidades mais mercantis, as câmaras foram 
ocupadas por grandes comerciantes. Eram importantes 
centros de poder e de decisão na colônia e algumas vezes 
se confrontavam com a Coroa. As câmaras só perdem 
o poder após o fi m da União Ibérica, quando foi criado o 
Conselho Ultramarino.

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç
ÃO

De 1500 a 1822, o Brasil foi uma das colônias portuguesas. 
Umas das primeiras tentativas de colonização do território 
foi a implantação das Capitanias Hereditárias, sobre as 
quais se pode afi rmar que: 

A todas as Capitanias fracassaram devido às poucas 
verbas oferecidas pela Coroa Portuguesa.   

B as Capitanias Hereditárias não obtiveram sucesso 
econômico devido às rebeliões indígenas que 
reivindicaram a posse da terra.   

C as Capitanias de Pernambuco e de São Vicente tiveram 
êxito, porque os seus respectivos Capitães Donatários 
não aceitaram as condições impostas pela Coroa 
Portuguesa.   

D o gigantismo territorial, poucos recursos fi nanceiros 
e altos tributos a serem pagos à Coroa Portuguesa 
foram alguns dos motivos que contribuíram para que as 
Capitanias Hereditárias não prosperassem.   

E a Carta Foral e a Carta de Doação davam amplos 
poderes aos Capitães Donatários, sendo este um dos 
motivos que fi zeram com que as Capitanias não tivessem 
o sucesso econômico esperado pela Coroa Portuguesa.   

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Sobre a presença francesa na baía de Guanabara (1557-
1560), podemos dizer que foi:

A apoiada por armadores franceses católicos que 
procuravam estabelecer no Brasil a agroindústria 
açucareira.
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B um desdobramento da política francesa de luta pela 
liberdade nos mares e assentou-se numa exploração 
econômica do tipo da feitoria comercial.

C um protesto organizado pelos nobres franceses 
huguenotes, descontentes com a Reforma Católica 
implementada pelo Concílio de Trento.

D uma alternativa de colonização muito mais avançada do 
que a portuguesa, porque os huguenotes que para cá 
vieram eram burgueses ricos.

E parte de uma política econômica francesa levada a cabo 
pelo Estado com intuito de criar companhias de comércio.

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A organização da agromanufatura açucareira no Brasil 
Colônia está ligada ao sentido geral da colonização 
portuguesa, cuja dinâmica estava baseada na

A pesada carga de taxas e impostos sobre o trabalho livre, 
com o objetivo de isentar de tributos o trabalho escravo.

B unidade produtiva voltada para a mobilidade mercantil 
interna, ampliada pelo desenvolvimento de atividades 
artesanais, industriais e comerciais.

C estrutura de produção, que objetivava a urbanização e a 
criação de maior espaço para os homens livres da colônia.

D pequena empresa, que procurava viabilizar a produção 
açucareira apenas para o mercado interno.

E propriedade latifundiária escravista, para atender aos 
interesses da Metrópole Portuguesa de garantir a produção 
de açúcar em larga escala para o comércio externo.

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç
ÃO

No Período Colonial Brasileiro, a implantação do trabalho 
escravo dos africanos deveu-se

A ao desconhecimento de técnicas de produção agrícola 
pelos indígenas, à fácil adaptação do negro às condições 
de trabalho e à necessidade de ocupar o território.

B à passividade do negro, à facilidade de produzir tabaco 
e aguardente e à aceitação por parte dos jesuítas do 
trabalho compulsório.

C à pouca distância entre o Brasil e a África, à belicosidade 
dos grupos indígenas e ao desinteresse dos portugueses 
na produção agrícola.

D ao pequeno crescimento demográfi co da Metrópole, 
à proteção dos indígenas nas missões jesuíticas e à 
facilidade de extração do ouro de aluvião.

E à abundância de terra, à necessidade de produzir em 
alta escala um produto de grande aceitação no mercado 
europeu e à alta lucratividade do tráfi co.

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A colonização brasileira no século XVI foi organizada sob 
duas formas administrativas, Capitanias Hereditárias e 
Governo Geral. 

Assinale a afi rmativa que expressa corretamente uma 
característica desse período.

A As capitanias, mesmo havendo um processo de 
exploração econômica na maior parte delas, garantiram 
a presença portuguesa na América, apesar das 
difi culdades fi nanceiras da Coroa.

B As capitanias representavam a transposição para as 
áreas coloniais das estruturas feudais e aristocráticas 
europeias.

C As capitanias, sendo empreendimentos privados, 
favoreceram a transferência de colonos europeus, 
assegurando a mão de obra necessária à lavoura.

D O Governo Geral permitiu a direção da Coroa na produção 
do açúcar, o que assegurou o rápido povoamento do 
território.

E O Governo Geral extinguiu as Donatarias, interrompendo 
o fl uxo de capitais privados para a economia do açúcar.

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A implantação do sistema de Governo-Geral, em 1548, não 
representou a extinção do anterior modelo administrativo 
descentralizado das Donatárias. 

Assinale a alternativa diretamente relacionada com o 
governo Tomé de Souza.

A Incorporação do reino português à Coroa espanhola 
pela morte do Rei D. Sebastião em Alcácer-Quibir.

B Fundação de São Paulo de Piratininga e da cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro.

C Fundação de Salvador, criação do Bispado e os atritos 
com Duarte Coelho de Pernambuco.

D Assinatura do Tratado de Madrid, restabelecendo os 
limites naturais previstos no Tratado de Tordesilhas de 1494.

E Invasão dos franceses ao Rio de Janeiro com o intuito de 
fundar uma colônia de exploração.

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“A armada de Martim Afonso de Sousa, que deveria deixar 
Lisboa a 3 de dezembro de 1531, vinha com poderes 
extensíssimos, se comparados aos das expedições 
anteriores, mas tinha como fi nalidade principal desenvolver 
a exploração e limpeza da costa, infestada, ainda e cada 
vez mais, pela atividade dos comerciantes intrusos.” 

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. “As Primeiras Expedições.” in: HOLANDA, 
Sérgio Buarque de. (org) HISTÓRIA GERAL DA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA. Tomo 

I, Volume 1. São Paulo: DIFEL, 1960. p. 93.)

Com base nesta citação, assinale a alternativa que indica 
corretamente os principais objetivos das primeiras expedições 
portuguesas às novas terras descobertas na América:

A expulsar os contrabandistas de pau-brasil e combater os 
holandeses instalados em Pernambuco

B garantir as terras brasileiras para Portugal, nos termos 
do Tratado de Tordesilhas, e expulsar os invasores 
estrangeiros
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C instalar núcleos de colonização estável, baseados na 
pequena propriedade familiar, e escravizar os indígenas

D estabelecer contatos com as civilizações indígenas locais 
e combater os invasores franceses na Bahia

E instalar um governo de caráter religioso, objetivando 
somente a expansão da fé cristã aos povos nativos.

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A centralização político-administrativa do Brasil Colônia foi 
concretizada com a

A criação do Estado do Brasil.
B instituição do Governo Geral.
C transferência da capital para o Rio de Janeiro.
D instalação do Sistema das Capitanias Hereditárias.
E política de descaso do governo português pela atuação 

predatória dos bandeirantes.

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Entre as causas da Criação das Capitanias Hereditárias no 
Brasil, podemos apontar

A a necessidade de apoio do governo português aos 
comerciantes de pau-brasil;

B a necessidade de organizar a exploração do ouro;
C o fracasso do governo geral;
D o interesse de Portugal no comércio de escravos 

indígenas;
E a falta de recursos do governo português que transferiu 

aos donatários a responsabilidade da colonização.

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O sistema de capitanias hereditárias, criado no Brasil em 
1534, refl etia a transição do feudalismo para o capitalismo, 
na medida em que apresentava como característica:

A a ausência do comércio internacional, aliada ao trabalho 
escravo e a economia voltada para o mercado interno.

B uma economia de subsistência, trabalho livre, convivendo 
com forte poder local descentralizado através das 
câmaras municipais.

C ao lado do trabalho servil, uma administração 
rigidamente centralizada.

D embora com traços feudais na estrutura política e jurídica, 
desenvolveu uma economia escravista, exportadora, 
muito distante do modelo de subsistência medieval.

E uma reprodução total do sistema feudal, transportada 
para os trópicos, com adaptação apenas ao cultivo de 
produtos adequados ao clima da colônia.

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A administração colonial portuguesa exercia seus poderes 
através das Câmaras Municipais. Sobre estas instituições de 
poder local no Brasil colônia, podemos afi rmar corretamente 
que:

A tinham funções exclusivas de aplicar as determinações 
da Coroa, sendo compostas por funcionários sem 
qualquer poder de decisão

B eram compostas exclusivamente pelos “homens bons”, 
os grandes proprietários de terras, o que garantia a 
estabilidade econômica e permitia ampla autonomia 
local

C as câmaras detinham poderes limitados à aplicação da 
justiça em casos de crimes comuns e à arrecadação dos 
impostos locais, apesar de formada pelos “homens bons” 
da colônia

D tinham amplos poderes, tanto ao nível político como 
administrativo, e eram compostas por vereadores 
escolhidos em eleições diretas e universais

E representavam os comerciantes de origem portuguesa, 
que procuravam garantir o monopólio do comércio de 
especiarias no Brasil.

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Contudo tornava-se cada dia mais claro que se perderiam 
as terras americanas a menos que fosse realizado um 
esforço de monta para ocupá-las permanentemente. Este 
esforço signifi cava desviar recursos de empresas muito mais 
produtivas do oriente”. 

(Celso Furtado)

Para garantir sua presença em terras americanas e 
contornar os gastos elevados de uma colonização, o 
governo português introduziu:

A o sistema de capitanias, que transferia a particulares, em 
troca de privilégios e terras, as despesas da colonização.

B a centralização administrativa através do governo geral.
C a emigração maciça de mão de obra livre para a colônia, 

tendo em vista seu povoamento e desenvolvimento 
interno.

D a criação de um sistema administrativo, totalmente 
original, baseado em feitorias que incrementaram o 
povoamento.

E o enfrentamento militar com as potências invasoras e a 
perda de consideráveis áreas coloniais.

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Os Governos Gerais foram instituídos como a única solução 
político-administrativa viável para a colonização efetiva do 
Brasil, na segunda metade do século XVI, porque
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A a instituição do sistema, em 1548, suprimiu defi nitivamente 
a divisão da Colônia em Capitanias Hereditárias.

B o Governo-Geral representava a centralização político-
administrativa da Colônia, que se tornava imperativa, 
pelo sucesso da maioria das Capitanias Hereditárias.

C o risco crescente, criado com a autonomia excessiva das 
Capitanias Hereditárias, levou o Estado Metropolitano a 
organizar o Governo Geral para substituí-las.

D o Governo centralizado na Colônia correspondia melhor à 
defi nição absolutista do próprio governo metropolitano.

E o Governo Geral constituía-se, em nível político, como 
um regime descentralizado e, em nível econômico, como 
uma grande empresa particular.

ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“(...) os pobres que não podem ter títulos, estabelecem-se 
nos terrenos que sabem não ter dono. Plantam, constroem 
pequenas casas, criam galinhas e quando menos esperam 
aparece-lhes um homem rico, com o título que recebeu na 
véspera, expulsa-os e aproveita o fruto do seu trabalho (...).”
(MACHADO, Humberto F. “Escravos, Senhores e Café: a crise da cafeicultura 

escravista no Vale do Paraíba Fluminense 1860-1888.” Niterói, Clube de 
Leitura/Cromos, 1993, p.30)

Podemos afi rmar, a partir do relato anterior, que o regime 
de sesmaria:

A favoreceu uma elite agrária que se benefi ciou do acesso 
à terra e aos cativos e consolidou uma sociedade 
hierarquizada.

B benefi ciou o agricultor pobre, uma vez que valorizou os 
empreendimentos dos colonos.

C estimulou a produtividade agrícola na colônia, 
desenvolvendo a produção para o mercado interno.

D esteve amparado por uma legislação que garantia 
ao camponês acesso à terra, ampliando sua posse às 
futuras gerações.

E esteve regulado por medidas que garantiam ao agricultor 
estabelecer unidades produtivas independentes de 
qualquer risco.

de mantimentos, carnes de vaca, porco, galinha, ovelhas, 
e outras criações; tem 36 engenhos, neles se faz o melhor 
açúcar de toda a costa; [...] terá a cidade com seu termo 
passante de três mil vizinhos Portugueses, oito mil Índios 
cristãos, e três ou quatro mil escravos da Guiné.

(Fernão Cardim. Tratados da terra e gente do Brasil, 1997.)

O padre Fernão Cardim foi testemunha da colonização 
portuguesa do Brasil de 1583 a 1601. O excerto faz uma 
descrição de Salvador, sede do Governo-Geral, referindo-
se, entre outros aspectos, à:

A incorporação pelos colonizadores dos padrões culturais 
indígenas.

B ligação da atividade produtiva local com o comércio 
internacional. 

C miscigenação crescente dos grupos étnicos presentes na 
cidade.

D existência luxuosa da nobreza portuguesa na capital da 
colônia. 

E dependência da população em relação à importação de 
produtos de sobrevivência. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(IFSUL) “O primeiro passo no sentido de viabilizar a empresa 
açucareira e, portanto, a colonização no Brasil foi a adoção do 
sistema de capitanias hereditárias, já utilizado por Portugal nas 
ilhas do Atlântico. Tratava-se da adoção de largas faixas de 
terra aos capitães-donatários, regulamentada pelas cartas de 
doação e forais.”

Vicentino, Claudio. História geral e do Brasil. volume único. – São Paulo: 
Scipione, 2005. p. 161.

Sobre a adoção das Capitanias Hereditárias afi rma-se que 
representou:

A uma tentativa bem sucedida da Coroa Portuguesa em 
administrar sua colônia da América.

B uma alternativa adotada pelo governo português que 
originou a grande propriedade no Brasil.

C um fracasso, já que todas as capitanias não se 
desenvolveram, causando prejuízo à Coroa Portuguesa.

D um estímulo para extração de metais preciosos na 
América portuguesa desde o início do século 16.

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(IFSP) Observe a fi gura abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a relação comercial praticada 
entre a Metrópole portuguesa e a sua colônia brasileira.

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(ESPCEX AMAN) Do ponto de vista econômico, o sistema de 
capitanias, implantado em 1534, não alcançou os resultados 
esperados pelos portugueses. Entre as poucas capitanias 
que progrediram e obtiveram lucros, principalmente com a 
produção de açúcar, estavam as de:

A Rio Grande e Itamaracá.
B São Vicente e Rio Grande.
C Santana e Ilhéus.
D Maranhão e Pernambuco. 
E São Vicente e Pernambuco.

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(FAMERP) A Bahia é cidade d’El-Rei, e a corte do Brasil; 
nela residem os Srs. Bispo, Governador, Ouvidor-Geral, com 
outros ofi ciais e justiça de Sua Majestade; [...]. É terra farta 
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A Acordo Monopolista. 
B Pacto Colonial. 
C Acordo Real. 
D Pacto Continental. 
E Pacto Geral. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(PUC-CAMP) Do Brasil descoberto esperavam os 
portugueses a fortuna fácil de uma nova Índia. Mas o pau-
brasil, única riqueza brasileira de simples extração antes da 
“corrida do ouro” do iníciodo século XVIII, nunca se pôde 
comparar aos preciosos produtos do Oriente. (...) O Brasil 
dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. 
A literatura que lhe corresponde é, por isso, de natureza 
parcialmente superlativa. Seu protótipo é a carta célebre de 
Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa 
fertilidade do solo.

(MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides ! Breve história da 
literatura brasileira.Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 3-4)

A colonização portuguesa,no século XVI, se valeu de algumas 
estratégias para usufruir dos produtos economicamente 
rentáveis no território brasileiro, e de medidas para viabilizar 
a ocupação e administração do mesmo. São exemplos 
dessas estratégias e dessas medidas, respectivamente,a 
(o):

A prática do escambo com os indígenas e a instituição de 
vice-reinos, comarcas, vilas e freguesias.

B implementação do sistema de plantation no interior e a 
construção, por ordem da Coroa, de extensas fortalezas e 
fortes.

C imposição de um vultoso pedágio aos navios corsários 
de distintas procedências e a instalação de capitanias 
hereditárias.

D introdução da cultura da cana-de-açúcar com uso de 
trabalho compulsório e a instituição de um governo geral.

E comércio da produção das missões jesuíticas e a 
fundação da Companhia das Índias Ocidentais. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(IFBA) Em 1530, o governo português decide iniciar o processo 
de colonização das terras encontradas pela expedição de 
Pedro Álvares Cabral 30 anos antes, motivado, entre outras 
coisas, pela:

A descoberta de ouro na região das Minas Gerais pelos 
bandeirantes paulistas.

B ameaça de perda das terras para os ingleses, que 
estabeleciam bases colonizadoras em várias partes do 
litoral americano.

C crise do comércio português com as Índias Orientais, 
ocasionada pela concorrência dos comerciantes de 
outras nacionalidades.

D falência das manufaturas têxteis lusitanas, incapazes de 
concorrer com os produtos ingleses após a assinatura do 
Tratado de Methuen.

E extinção do extrativismo do pau-brasil, em decorrência 
das difi culdades dos comerciantes portugueses em 
estabelecer relações de troca com os indígenas.

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(UCS) Considere as seguintes afi rmativas sobre o Período 
Colonial brasileiro.

I. Os núcleos de povoamento, depois transformados em 
cidades, desde aexpedição de Martim Afonso de Souza, 
em 1531, tornaram-se valiososinstrumentos do sistema 
administrativo brasileiro.

II. Três características básicas se complementaram na 
exploração colonial doBrasil: economia voltada para o 
mercado externo, latifúndio e escravidão.

III. A exploração econômica preferida pelos portugueses 
no Brasil foi a produçãomanufatureira, em função da 
abundância de matéria-prima.

Das proposições acima:

A apenas I está correta.
B apenas II está correta.
C apenas I e II estão corretas.
D apenas II e III estão corretas.
E I, II e III estão corretas.

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(IFSUL) Sobre o sistema de Capitanias Hereditárias, é correto 
afi rmar que:

A foram criadas segundo um plano dos jesuítas. 
B a falta de recursos fez com que apenas a capitania da 

Bahia prosperasse. 
C o donatário podia doar sesmarias. 
D somente o rei tinha o direito sobre os tributos pagos pela 

população. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(UCS) O Período Colonial da história brasileira teve início em 
1500, com a ofi cialização da posse do território pela coroa 
portuguesa e encerrou-se em 1822, com a independência 
política do Brasil.

Sobre esse Período, é correto afi rmar que:

A a atividade econômica de 1500 a 1530 era nula e fi cou 
conhecida como Pré-Colonial, pois o território impunha 
muitas difi culdades, e os portugueses davam enorme 
atenção ao Oriente. 

B a primeira forma da administração colonial foi o Governo 
Geral, cujo governador era indicado diretamente pelo 
rei de Portugal que escolhia entre a nobreza da corte a 
pessoa mais indicada para assumir tão importante posto. 
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C a exploração econômica preferida pelos portugueses foi 
a produção manufatureira, em função da abundância 
de matérias-primas, que viabilizavam a produção em 
grande escala e a baixo custo. 

D algumas características básicas se complementaram 
na exploração colonial do Brasil, entre elas: latifúndio, 
monocultura, escravidão, economia voltada para o 
comércio externo e monopólio comercial português. 

E as principais cidades foram construídas no litoral 
brasileiro, pois a estrutura econômica agroexportadora 
inviabilizou qualquer tipo de ocupação fora dessa área. 
Assim, o interior do território brasileiro fi cou abandonado 
durante todo o Período Colonial. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(UECE) As atividades manufatureiras eram geralmente 
proibidas no Brasil Colonial. Tal proibição ocorria, porque:

A os produtos consumidos pelos centros urbanos coloniais 
deveriam ser exclusivamente produzidos na Metrópole.

B era preciso garantir que a Colônia fosse consumidora 
dos produtos oferecidos pelos detentores do monopólio 
comercial.  

C a produção artesanal e industrial no Brasil Colônia 
poderia competir com os produtos metropolitanos.  

D a produção que atendia ao consumo dos núcleos rurais 
signifi cava uma ameaça ao monopólio comercial.  

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(UNESP) Em 1534, a Coroa portuguesa estabeleceu o regime 
de capitanias hereditárias no Brasil Colônia. Entre as funções 
dos donatários, podemos citar:

A a nomeação de funcionários e a representação 
diplomática.

B a erradicação de epidemias e o estímulo ao crescimento 
demográfi co.

C a interação com os povos nativos e a repressão ao 
trabalho escravo.

D a organização de entradas e bandeiras e o extermínio 
dos indígenas.

E a fundação de vilas e cidades e a cobrança de impostos.

VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(IFBA) No processo de colonização, os capitães donatários 
tinham alguns direitos oferecidos pela coroa portuguesa: 
podiam escravizar e vender até 24 índios por ano, direito 
sobre a morte de escravos, gentios e homens livres de menor 
qualidade. Podiam, em alguns casos, deportar (degredo) 
colonos sem apelação ao rei. O senhor donatário, como 
grande proprietário de terras (latifundiário), podia também 
ceder pedaços de terra para outros colonos desenvolverem 

plantações e podiam ainda deter o comando militar e o 
direito de alistar colonos e formar milícias.

Com base nesse texto, qual questão é a certa? 

A Esse texto revela que o Rei em nada mandava na 
administração colonial portuguesa. Os verdadeiros 
governantes eram os capitães donatários.

B Os capitães donatários eram homens da pequena 
fi dalguia portuguesa ou mesmo da nascente burguesia. 
Eram homens ávidos por lucros e por subir na vida. Por 
isso o sistema de capitania hereditária falhou, afi nal eles 
não se preocuparam com o sistema como um todo, mas 
com seu próprio enriquecimento, deixando de lado as 
tarefas de representantes da coroa.

C Os capitães donatários tinham tarefas voltadas para a 
segurança interna (contra os indígenas não submetidos) 
e externa da colônia (contra invasores europeus); 
monopolizavam o controle da terra, o que produzia 
uma distribuição de acesso à terra desigual; e eram 
os responsáveis pela organização da produção das 
matérias-primas brasileiras, voltadas para a exportação.

D As violências acima descritas inviabilizaram a 
continuidade das capitanias, já que as pessoas não 
queriam se subordinar a indivíduos com tamanho poder.

E O fato de poderem conceder terras para outros sesmeiros 
gerou uma política de acesso à terra que benefi ciou 
portugueses pobres que habitavam o Brasil.
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1. COLÔNIA
1.3 UNIÃO IBÉRICA

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 03

Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião 
desapareceu combatendo os muçulmanos (mouros) 
em Alcácer Quibir (costa africana). Dom Sebastião 
era um jovem de 24 anos, solteiro, com rigorosa 
formação religiosa. Querendo prestígio junto ao 
papado e tentando ampliar seu império, o jovem 
monarca resolveu conquistar o Marrocos, território 
dominado pelos seguidores do Islamismo. Em meio 
aos combates, Dom Sebastião sumiu e, segundo 
a maioria dos historiadores, seu corpo nunca foi 
encontrado. Este fato dará origem à lenda do 
Sebastianismo, que acredita num retorno triunfal 
desse rei. Bom o que se sabe de fato é que o trono 
caiu nas mãos do Cardeal Dom Henrique, tio-avô de 
Dom Sebastião. Dois anos depois o Cardeal morreu 
e o trono fi cou vago. O rei espanhol Felipe II (que 
tinha um grau de parentesco com dinastia lusitana) 
assume o trono português, unindo as duas nações 
da Península Ibérica, daí o nome de União Ibérica. 

Introdução

Nessa mesma ocasião da junção das coroas ibéricas, o 
Reino Espanhol perdeu o controle sobre os Países Baixos, 
região predominantemente protestante e comercial. É 
neste contexto que compreendemos porque a Holanda 
(parte dos Países Baixos) se tornou inimiga dos espanhóis. 
Os holandeses eram os maiores compradores do açúcar 
brasileiro. Desta forma, não demorou muito para que os 
fl amengos (como eram conhecidos os holandeses) fossem 
proibidos de virem ao Brasil comprar açúcar. E aí, está 
pronto para estudarmos as invasões holandesas ao Brasil?

AS INVASÕES HOLANDESAS:

VI
D
EO

AU
LA

Antes de invadir o Brasil, os holandeses saquearam 
colônias espanholas e portuguesas na costa africana, 
fornecedora de escravos para o Brasil. Em 1604, foi 
registrado o primeiro ataque a Salvador. Era uma espécie 
de teste, para verifi car o poder de resistência dos baianos 
a uma futura invasão de conquista. Em 1621, o governo e 
empresários holandeses criaram a Companhia das Índias 
Orientais ou West-Indische Compagnie (W.I.C.) com o 
objetivo de reunir recursos para comprar armas e equipar 
navios para invadir e conquistar o Brasil.

A invasão holandesa a Salvador (1624 – 1625)

https://www.zonacurva.com.br/a-invasao-holandesa-de-salvador-em-1624/

Em menos de 24 horas os holandeses dominaram 
Salvador. Era 9 de maio de 1624. Os holandeses chegaram 
em 26 navios com cerca de 3.500 homens. O pânico foi 
geral diante do intenso bombardeio. O govenador geral 
Diogo de Mendonça Furtado se rendeu, foi preso e enviado 
para a Holanda. Dias depois da cidade tomada, o Bispo 
Dom Marcos Teixeira organiza a resistência dos católicos 
contra os invasores protestantes. Embora o objetivo dos 
holandeses fosse o comércio do açúcar, o líder religioso 
espalhou a notícia de que os invasores também tinham 
propósito religioso. Diante disso, a população católica de 
Salvador se mobilizou contra os protestantes holandeses 
até que chegasse ajuda militar do governo espanhol. 

No início de 1625, chega a “Jornada dos Vassalos”, uma 
esquadra composta de 56 navios, 1185 canhões e cerca de 12 
mil homens recrutados nos domínios da Dinastia Habsburgo 
(Espanha, Portugal e Nápoles).  Os católicos expulsaram 
os invasores protestantes. Em 1627, um rápido ataque 
holandês resultou no saque de 2.650 caixas de açúcar. 
Até voltar e dominar outras partes do Brasil, os holandeses 
sobreviveriam da pirataria, saqueando navios portugueses 
e espanhóis que saíam de outras colônias carregados de 
ouro e prata.

A longa ocupação do Nordeste (1630-54): 
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Entre 1625 e 1630, os holandeses tiveram a pirataria como 
sua principal fonte de renda. Juntaram recursos sufi cientes 
para preparar uma grande operação militar e conquistar 
a capitania mais próspera do Brasil. Segundo relato dos 
próprios holandeses, Pernambuco possuía 121 engenhos de 
açúcar na época. Além disso, Pernambuco era muito mais 
próxima dos mercados fornecedores de escravos, o que 
facilitava a aquisição dessa mão de obra e um consequente 
aumento de produção. O ataque contou com 65 navios e 
cerca de 7.300 homens. A queda de Olinda foi rápida, mas 
o governador Matias de Albuquerque resistiu bravamente 
no Arraial do Bom Jesus até 1637. Isso mesmo, foram sete 
anos de luta contra os invasores fl amengos. A historiografi a 
tradicional acusa o pernambucano Domingos Calabar de 
traição, ao apontar para os holandeses a maneira mais fácil 
de derrotar o Arraial do Bom Jesus. Com essa colaboração, 
os holandeses fi nalmente conquistaram Pernambuco. 

A traição de Calabar

Um revisionismo histórico realizado por historiadores 
da Escola dos Annales, que diverge dos historiadores 
positivistas, não considera Calabar um traidor. Consideram 
que Calabar não tinha nenhuma obrigação de ser patriota, 
pois o Brasil não era uma nação livre. Segundo eles, Calabar 
não tinha nenhuma ligação com o governo espanhol, até 
porque estávamos na época da União Ibérica. Dessa forma, 
fi ca mais fácil de inocentar Calabar de qualquer acusação 
de traição, além disso, ele teria recebido um bom dinheiro 
dos holandeses. Independente de tudo isso, Domingos 
Calabar acabou preso e condenado à morte por traição. 

Vocês já ouviram falar de uma peça teatral escrita por 
Chico Buarque e Ruy Guerra no início dos anos 1970 sobre a 
traição de Calabar?  Não? Então que tal fazer uma pesquisa 
sobre essa peça na internet?

 https://www.passeiweb.com/estudos/livros/calabar 
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/discutindo-

fi gura-calabar.htm, 

O GOVERNO DE MAURÍCIO
DE NASSAU (1637-44)VI

D
EO

AU
LA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Maur%C3%ADcio_de_Nassau

Contratado a “peso de ouro” pela Companhia das Índias 
Ocidentais (W.I.C.), o Conde João Maurício de Nassau 
chegou ao Recife depois do efetivo domínio militar. Assim 
que desembarcou, percebeu os estragos provocados pela 
longa guerra de conquista. Engenhos destruídos, muitos 
abandonados e uma produção bem pequena diante da 
fama de ser Pernambuco a capitania mais próspera na 
colônia. De imediato convocou uma reunião com padres 
e senhores de engenho. Queria deixar bem claro que não 
tinha intenção de expandir a fé calvinista, como chegaram 
a acreditar os baianos. A liberdade religiosa seria uma de 
suas marcas administrativas. Judeus que viviam disfarçados 

de cristãos-novos logo ergueram a primeira Sinagoga (a 
primeira do Continente Americano). Os padres católicos 
foram informados que poderiam voltar à vida normal 
com suas missas e procissões. Aos senhores de engenho, 
Nassau revelou que sua intenção era fi nanciá-los para que 
pudessem aumentar a produção do açúcar. Financiaria a 
compra de escravos e de equipamentos para modernizar 
os engenhos. Era claro que esse fi nanciamento era na base 
de juros altos e diante de um compromisso de fi delidade 
com os holandeses. Além disso, Nassau também criou uma 
espécie de Parlamento, chamado de Câmara dos Escabinos, 
composto por representantes dos senhores, padres e 
comerciantes. Em pouco tempo, a capitania de Pernambuco 
se recuperou e até superou a produção anterior de açúcar. 

Maior produção signifi cava maior lucratividade para a 
W.I.C. Dessa maneira, compreendemos como foi que sobrou 
dinheiro para investir em saneamento e embelezamento do 
Recife, agora a principal cidade da capitania, destronando 
Olinda. A Cidade Maurícia (Mauristtad) ostentava prédios 
majestosos e pontes gigantescas foram construídas 
tornando Recife a “Veneza brasileira”.

Nassau também investiu em artes e ciências. Artistas como 
Frans Post, Albert Eckhout e William Piso foram alguns dos 
intelectuais trazidos ao Brasil. Observe as pinturas abaixo.

https://www.thaisslaski.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Frans_Post_-_
Paysage_br%C3%A9silien-scaled.jpg#main

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Albert_Eckhout_-_Mameluca.JPG

A in surreição pernambucana (1645-54): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_dos_Guararapes#/media/
Ficheiro:Victor_Meirelles_-_'Battle_of_Guararapes',_1879,_oil_on_canvas,_

Museu_Nacional_de_Belas_Artes,_Rio_de_Janeiro.JPG



343

COLÔNIA | 1.3 UNIÃO IBÉRICA

HI
ST

ÓR
IA

| F
RE

NT
EA

| C
AP

ÍT
UL

O
03

Em virtude dos confl itos europeus e da inadimplência dos 
senhores de engenho para com a Companhia das Índias 
Ocidentais (WIC), os holandeses mudam sua postura colonial 
no Nordeste brasileiro. Nassau foi demitido em 1644 por se 
recusar a cumprir novas determinações. Diante de uma 
postura mais rígida na cobrança dos tributos e das dívidas 
atrasadas, os pernambucanos se revoltaram contra os 
fl amengos, contando com o apoio de negros (liderados por 
Henrique Dias) e índios (liderados por Felipe Camarão). Entre 
1645 e 1654, ocorreram uma série de confl itos entre brasileiros 
e holandeses, denominados de Insurreição pernambucana. 
Em 1654, depois de muitas batalhas (Tabocas e Guararapes), 
os holandeses são expulsos do Brasil. No entanto, a 
expulsão dos holandeses representou o início do declínio 
do açúcar brasileiro, pois estes passaram a produzir um 
açúcar de melhor qualidade nas Antilhas (América Central). 
É interessante notar que a Insurreição Pernambucana é vista 
por muitos historiadores como o primeiro movimento nativista 
brasileiro, quando os fi lhos de portugueses começam a se 
sentir brasileiros de fato. Estaria nascendo dessa forma, o 
sentimento de brasilidade.

Outro fato que merece ser destacado é que em 1640, a 
União das nações ibéricas chegava ao seu fi m. A burguesia 
e parte da nobreza portuguesa apoiaram o rompimento 
com os espanhóis levando Dom João de Bragança como 
novo monarca português. Quando ocorria a última batalha 
da Insurreição Pernambucana, o novo monarca português 
enviou uma esquadra com reforço militar.

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç
ÃO

As invasões holandesas no Brasil, no século XVII, estavam 
relacionadas à necessidade de os Países Baixos manterem 
e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na 
Europa, que havia sido interrompido

A pela política de monopólio comercial da Coroa 
Portuguesa, reafi rmada em represália à mobilização 
anticolonial dos grandes proprietários de terra.

B pelos interesses ingleses que dominavam o comércio 
entre o Brasil e Portugal.

C pela política pombalina, que objetivava desenvolver o 
benefi ciamento do açúcar na própria colônia, com apoio 
dos ingleses.

D pelos interesses comerciais dos franceses, que estavam 
presentes no Maranhão, em relação ao açúcar.

E pela Guerra de Independência dos Países Baixos contra 
a Espanha, e seus consequentes refl exos na colônia 
portuguesa, devido à União Ibérica.

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Durante a fase colonial, o Brasil foi alvo de vários ataques 
estrangeiros, sendo um deles em Pernambuco, marcado 
pela administração de João Maurício de Nassau. Este 
representava:

A Os interesses da burguesia inglesa que avançava na sua 
acumulação primitiva de Capital, ao explorar o açúcar 
brasileiro.

B A reação dos judeus portugueses interessados em manter 
o exclusivo comércio do pau-brasil.

C Os interesses dos holandeses, que, através da Companhia 
das Índias Ocidentais, queriam voltar a ter o controle do 
comércio do açúcar, perdido com a União Ibérica.

D A tentativa dos protestantes franceses de fundarem uma 
colônia de povoamento.

E A intenção da Coroa Portuguesa de garantir a efetiva 
exploração aurífera na região.

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O desenvolvimento do ciclo de preação ao índio no 
banderismo vicentino, durante as invasões holandesas no 
século XVII, explica-se porque:

A os holandeses passaram a controlar as regiões africanas 
fornecedoras de escravos, impedindo o tráfi co negreiro 
para área portuguesa, gerando assim a procura de 
escravos indígenas nas áreas sob domínio português.

B os invasores holandeses substituíram o escravo negro 
pelo índio, mais habituado à produção de excedentes.

C os portugueses sempre preferiram a escravidão indígena, 
que traziam lucros para a colônia.

D os vicentinos, devido à abundância de escravos negros 
na região, relutaram em aceitar escravos indígenas.

E os bandeirantes paulistas aprisionaram somente 
indígenas destribalizados, poupando as missões jesuítas 
de seus ataques.

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Durante a união ibérica, Portugal foi envolvido em sérios 
confl itos com outras nações europeias. Tais fatos trouxeram 
como consequências para o Brasil Colônia:

A as invasões holandesas no Nordeste e o declínio da 
economia açucareira após a expulsão dos invasores.

B o fortalecimento político e militar de Portugal e colônias, 
devido ao apoio espanhol.

C a redução do território colonial e o fracasso da expansão 
bandeirante para além de Tordesilhas.

D a total transformação das estruturas administrativas e a 
extinção das Câmaras Municipais.

E o crescimento do mercado exportador em virtude da paz 
internacional e das alianças entre Espanha, Holanda e 
Inglaterra.

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O principal porto da Capital [de Pernambuco], que é o mais 
nomeado e frequentado de navios que todos os mais do 
Brasil, (...) está ali uma povoação de 200 vizinhos, com uma 
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freguesia do Corpo Santo, de quem são os mareantes mui 
devotos, e muitas vendas e tabernas, e os passos do açúcar, 
que são umas lojas grandes, onde se recolhem os caixões 
até se embarcarem nos navios.

(Frei Vicente do Salvador, “História do Brasil - 1500-627”.)

O texto refere-se ao povoado de Recife. A partir do texto, 
é correto afi rmar que um aspecto histórico que explica a 
condição do povoado na época foi 

A o investimento feito pelos franceses na sua urbanização.   
B a concorrência econômica com São Vicente, o que 

justifi ca seu baixo índice de população.   
C a relação que mantinha com o interior do país, sendo o 

principal entreposto do comércio interno da produção de 
subsistência.   

D o fato de ser próspero economicamente por conta da 
produção de açúcar para exportação.   

E a presença da Igreja católica, estimulando romarias e 
peregrinações de devotos.   

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç
ÃO

 (...) o número de refi narias, na Holanda, passara de 3 ou 
4 (1595) para 29 (1622), das quais 25 encontravam-se em 
Amsterdã, que se transformara no grande centro de refi no e 
distribuição do açúcar na Europa.

Elza Nadai e Joana Neves

A respeito do aumento de interesse, por parte dos 
holandeses, não apenas na refi nação do açúcar brasileiro, 
mas também no transporte e distribuição desse produto 
nos mercados europeus, acentuadamente no século XVII, é 
correto afi rmar que:

A com a União Ibérica (1580-1640), os holandeses desejavam 
conquistar militarmente o litoral nordestino para obter 
postos estratégicos na luta contra a Espanha.

B a ocupação de Salvador, em 1624, por tropas fl amengas, 
foi um sucesso, do ponto de vista militar, para diminuir o 
poderio de Filipe II, rei da Espanha.

C a criação da Companhia das Índias Ocidentais foi 
responsável pela conquista do litoral ocidental da África, 
do nordeste brasileiro e das Antilhas, visando obter mão 
de obra para as lavouras antilhanas.

D o domínio holandês, no nordeste brasileiro, buscava 
garantir o abastecimento de açúcar, controlando a 
principal região produtora, pois foi graças ao capital 
fl amengo, que a empresa açucareira pode ser instalada 
na colônia.

E a Companhia das Índias Ocidentais, em 1634, na luta 
pela conquista do litoral nordestino, propõe a proteção 
das propriedades brasileiras submetidas à custódia 
holandesa, porém, em troca, os brasileiros não poderiam 
manter sua liberdade religiosa.

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O período que se estende de 1624 a 1654 é caracterizado 
por tentativas de colonização costeira do Brasil e pelo 
efetivo domínio holandês no Nordeste. 

Sobre as “Invasões Holandesas”, nesse momento da história 
colonial brasileira, é INCORRETO afi rmar que elas:

A iniciaram-se pela Bahia, de onde os holandeses foram 
expulsos, mas expandiram-se em direção a Recife até 
atingir o entorno de São Luís, região estratégica para o 
ataque às frotas oriundas das minas espanholas que por 
lá passavam carregadas de ouro e prata.

B estavam relacionadas com a União Ibérica e a 
consequente guerra pela autonomia das Províncias 
Unidas dos Países Baixos frente ao domínio espanhol, 
que interferiu nas relações políticas e comerciais entre 
portugueses e holandeses.

C contaram com a participação da Companhia das Índias 
Ocidentais, empresa responsável pela administração 
do território holandês conquistado e que, em troca de 
apoio, ofereceu vantagens aos senhores de engenhos de 
Pernambuco.

D entraram em decadência a partir de 1642, devido à nova 
política adotada pela Companhia das Índias Ocidentais, 
que obrigou os senhores de engenho a aumentar a 
produção de açúcar para que conseguissem pagar suas 
dívidas com os holandeses.

E propiciaram a substituição da mão-de-obra escrava 
pela livre nas lavouras canavieiras do Nordeste, 
durante o governo do conde Maurício de Nassau, 
também conhecido por implementar a urbanização e o 
embelezamento do Recife.

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A expressão “Círculo de ferro da opressão colonial”, do 
historiador Caio Prado Jr., sintetiza admiravelmente a nova 
política adotada por Portugal com o fi m da União Ibérica, 
em 1640. Com relação a essa nova política administrativa, é 
CORRETO afi rmar que:

A o Conselho Ultramarino se tornou o órgão supremo da 
administração responsável por todos os negócios das 
colônias portuguesas.

B as Câmaras Municipais se tornaram soberanas e 
independentes expressando o poder máximo dos 
grandes senhores rurais.

C a Intendência do Ouro, órgão especial de arrecadação 
tributária, passou a se subordinar diretamente ao 
controle do governador da Capitania das Gerais.

D os Capitães donatários adquirem mais prestígio, 
principalmente, após a instalação do Vice-Reinado na 
América portuguesa.

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A respeito das invasões holandesas que ocorreram durante o 
século XVII no nordeste brasileiro, é CORRETO afi rmar que:

A foram iniciativas de grupos de aventureiros holandeses, sem 
qualquer vinculação com as disputas internacionais entre os 
Estados-Nação do período.

B com a expulsão defi nitiva dos invasores holandeses em 1654, 
pela qual lutaram lado a lado índios, negros e portugueses, 
saíram reforçados os vínculos entre a Metrópole e a Colônia 
naquela região.
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C nas batalhas de resistência à invasão dos holandeses em 
Pernambuco, destacou-se a fi gura heróica de Domingos 
Fernandes Calabar.

D durante o período da dominação holandesa no nordeste 
brasileiro, a população foi obrigada a trocar o catolicismo 
pelo calvinismo, por ser esta a religião do príncipe Maurício 
de Nassau.

E a forma pela qual se deu a expulsão defi nitiva dos holandeses 
explica o surgimento posterior de vários movimentos 
nativistas, como a Revolta de Beckman (1684-85), Guerra dos 
Mascates (1710-14) e a Revolução Praieira (1848).

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Motivos por que a Companhia das Índias Ocidentais deve 
tentar tirar ao rei da Espanha a terra do Brasil e lista de tudo 
o que o Brasil pode produzir anualmente”.

Este título de livro da época nos dá uma visão do espírito 
que norteou o movimento das invasões holandesas. Sobre 
estas podemos afi rmar que

A a política de invasões dos holandeses visava restabelecer 
o protecionismo ao comércio colonial, porque os produtos 
brasileiros só podiam ser comprados pelos comerciantes 
espanhóis.

B a criação da Companhia das Índias Ocidentais visava 
romper o bloqueio econômico português que impedia o 
livre comércio do açúcar.

C os planos dos holandeses visavam à reapropriação 
dos lucros da distribuição e venda do açúcar brasileiro, 
prejudicados pela dominação fi lipina sobre Portugal.

D a hegemonia holandesa já estava estabelecida na 
Europa e era necessário agora ocupar a área açucareira 
com trabalhadores livres.

E os espanhóis, ao dominarem o Brasil, pretendiam 
desenvolver uma colonização fora do sistema 
mercantilista, e isto era lesivo aos interesses da 
Companhia das Índias Ocidentais.

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A morte de Dom Henrique, no início do ano de 1580, provocou 
uma crise de sucessão no trono português, abrindo o caminho 
para sua conquista pelo soberano espanhol, Felipe II. 

A união entre os dois reinos ibéricos durou sessenta anos e, 
para o Brasil, esse período foi marcado pelo (pela): 

A conquista do norte da colônia, em busca do domínio do 
estuário do rio da Prata, com a fundação da Colônia do 
Sacramento.   

B adoção da escravização indígena e início da exploração 
do ouro em Minas Gerais.   

C a expansão da economia mineradora e expulsão dos 
jesuítas.   

D abertura dos portos às nações amigas e início da 
industrialização.   

E a expansão da ocupação interna do território e 
incremento das entradas e bandeiras.   

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“(...) da amizade dos índios depende em parte o sossego e 
a conservação da colônia do Brasil e que se tendo isto em 
vista deve-se-lhe permitir conservar a sua natural liberdade, 
mesmo aos que no tempo do rei de Espanha caíram ou por 
qualquer meio foram constrangidos à escravidão, como eu 
próprio fi z libertando alguns. Devem-se dar ordens, também, 
para que não sejam ultrajados pelos seus ‘capitães’, ou 
alugados a dinheiro ou obrigados contra sua vontade a 
trabalhar nos engenhos; ao contrário deve-se permitir a 
cada um viver do modo que entender e trabalhar onde 
quiser, como os da nossa nação (...).”
Fragmento do relatório de Maurício de Nassau aos diretores da Companhia 

das Índias Ocidentais, em 1644.

O documento demonstra que, durante 

A a Insurreição Pernambucana, a Companhia das Índias 
Ocidentais era contrária a qualquer trabalho escravo na 
produção açucareira.   

B a União Ibérica, os holandeses proibiram o tráfi co de 
escravos para o Brasil e promoveram a liberdade aos 
indígenas.   

C o período Colonial, a escravização indígena foi inexistente, 
devido aos interesses estratégicos e comerciais dos 
europeus.   

D as ocupações francesas, no nordeste do Brasil, ocorreram 
transformações nas relações dos europeus com as 
populações nativas, no que se refere ao trabalho cativo.   

E a ocupação holandesa, no nordeste brasileiro, foi 
combatida a escravização indígena promovida pelos 
ibéricos.   

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões 
estrangeiras. Nessas invasões:

A a francesa, na Baía da Guanabara, resultou na criação de 
uma colônia, a França Antártica, formada principalmente 
por católicos interessados no cultivo da cana-de-açúcar 
e no trabalho de conversão dos índios.   

B a holandesa foi motivada pelo embargo espanhol que, por 
representar uma ameaça à sua economia, levou o país a 
decidir-se pela invasão do Brasil, inicialmente pela região 
do Rio Grande do Norte, onde encontrou forte resistência.

C a holandesa, em Pernambuco, foi favorecida pelo 
constante reforço vindo da Holanda, o auxílio de cristãos-
novos residentes na região e por estarem seus soldados 
mais bem armados e mais experientes.   

D a resistência luso-brasileira à invasão pernambucana 
foi organizada em grupos de guerrilha e contou com 
a liderança de Domingos Fernandes Calabar, morto 
lutando contra os holandeses.   

E embora a resistência luso-brasileira em Pernambuco 
contasse com a vantagem do fator surpresa e melhor 
conhecimento do terreno, os holandeses acabaram por 
conquistar o Nordeste, onde se estenderam desde o 
Maranhão até a Bahia.   
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ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Quem foi Calabar? Para uns, um patriota; para outros, um 
desertor; para muitos, traidor. Dele, com certeza, só se pode 
dizer: covarde não era. Era um bravo, um forte, um hábil 
guerrilheiro, um mulato de talento.

(Celso Cunha Jr. In: Francisco de Assis Silva e Pedro Ivo de Assis Bastos. 
“História do Brasil”)

A fi gura de Domingos Fernandes Calabar deve ser 
relacionada à seguinte passagem da História do Brasil: 

A Invasão francesa ao Maranhão.   
B Segunda Invasão dos holandeses ao Nordeste.   
C Guerra da Cisplatina.   
D Guerra do Paraguai.   
E Guerra de Canudos.   

ORIENTADA

QUESTÃO 15    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Guerreado por Madri e pela Holanda, posto em 
quarentena pela Santa Sé, Portugal busca o apoio de 
Londres, preferindo a aliança com os distantes hereges, a 
associação com os vizinhos católicos. Dando seguimento 
vários tratados bilaterais, os portugueses facilitam o acesso 
dos mercadores e das mercadorias inglesas às zonas sob 
seu controle na Ásia, África e América”.

ALENCASTRO, L.F. de, “A economia política dos descobrimentos”, NOVAES, 
A. (org.), A descoberta do homem e do mundo, São Paulo, Cia das Letras, 

1998, p. 193.

O trecho do texto de Alencastro refere-se: 

A Ao período inicial da expansão marítima portuguesa, no 
qual as rivalidades com a Espanha em torno da partilha 
da América levaram a uma aproximação diplomática 
entre Portugal e Inglaterra.   

B À época da Restauração, que se seguiu à união dinástica 
entre as monarquias ibéricas e que obrigou a Coroa 
portuguesa a enfrentar tropas espanholas na Europa e 
holandesas na África e na América.   

C À época napoleônica, que acabou por defi nir o início da 
aproximação diplomática de Portugal com a Inglaterra, 
em virtude da articulação franco-espanhola que 
ameaçava as colônias portuguesas na América.   

D Ao período de Guerras de Religião, durante o qual 
monarquia portuguesa, por aproximar-se dos calvinistas 
ingleses, passou a ser encarada com suspeitas pelo 
poder pontifício.   

E À época das primeiras viagens portuguesas às Índias, 
quando muitas expedições foram organizadas em 
conjunto por Inglaterra e Portugal, o que alijou holandeses 
e espanhóis das atividades mercantis realizadas na Ásia.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(ESPCEX AMAN) Durante o período conhecido por União 
Ibérica, ocorreu o Embargo Espanhol ao comércio das 
colônias portuguesas com os holandeses. Isto motivou a 
Holanda a atacar o Nordeste brasileiro com a fi nalidade 
de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o 
Brasil e a Europa. 

É fato relacionado à primeira investida dos holandeses ao 
Brasil, ocorrida em 08 de maio de 1624, a (o)(s):

A conquista de Porto Calvo por Matias de Albuquerque.
B ocupação de Salvador.
C governo de Maurício de Nassau. 
D fundação do Arraial do Bom Jesus.
E Batalhas de Guararapes

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(CPS) Frans Post, pintor, desenhista e gravador holandês, 
documentou paisagens e cenas do cotidiano do chamado 
“Brasil Holandês”, sob o governo de Maurício de Nassau 
(1630–1654).

Entre as características da presença holandesa em 
Pernambuco, pode-se citar, corretamente:

A a valorização da cultura muçulmana, a implementação 
da monocultura do café e a abolição da escravidão, 
considerada pelos holandeses um símbolo do atraso 
civilizatório brasileiro. 

B a intolerância religiosa e a perseguição a cristãos e 
muçulmanos, o estímulo à mineração de ouro e prata e 
o descaso pelo patrimônio público, que não resistiu às 
intempéries e ao vandalismo.

C a implementação do regime absolutista, a perseguição a 
intelectuais e artistas e a deterioração dos equipamentos 
urbanos, cuja manutenção dependia dos investimentos 
diretos da Coroa portuguesa. 

D o princípio da isonomia, o incentivo a pesquisas sobre 
geologia e astronomia e o desenvolvimento de uma 
cultura própria, na qual se destaca a miscigenação de 
elementos das três religiões monoteístas. 

E a tolerância religiosa, o incentivo a pesquisas sobre 
a fauna e a fl ora tropicais e o desenvolvimento da 
arquitetura, no qual se destacam a drenagem de áreas 
alagadiças e a construção da primeira ponte de grande 
porte do Brasil. 
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VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(UECE) Sobre a presença de europeus, durante os séculos 
XVI, XVII e XVIII, no território que hoje pertence ao Brasil, é 
correto afi rmar que:

A se restringiu aos portugueses que, desde o Tratado 
de Tordesilhas, eram os únicos com direito sobre esta 
terra plenamente reconhecido pelas demais nações 
europeias.

B diferentemente de outras regiões da América, nenhuma 
das cidades do Brasil sofreu ataques de piratas ou 
corsários de origem europeia.

C devido ao Tratado de Tordesilhas, apenas portugueses 
e espanhóis estiveram pelas terras brasileiras durante os 
séculos de nossa colonização.

D além dos portugueses, em diversas regiões do atual 
território brasileiro, nos primeiros séculos da colônia, 
houve presenças de espanhóis, franceses e holandeses.

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(ACAFE) “É verdade que antes da união das monarquias 
ibéricas, em 1580,ao manter uma boa relação com os 
portugueses, os fl amengos frequentavam os portos 
brasileiros e a cidade de Lisboa carregando açúcar em 
suas urcas, levando-o a refi nar em Flandres e distribuindo-o 
por via terrestre e fl uvial por toda a Europa central. De 
sua embarcação tão características, fi cou a lembrança 
na toponímia carioca, através do morro que evoca a sua 
forma.” 

PRIORI, Mary del. Histórias da gente brasileira: volume 1: colônia.São Paulo: 
Editora LeYa, 2016. Página 69. 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o período 
colonial da história do Brasil é correto afi rmar, exceto:  

A Durante a União Ibérica, holandeses e espanhóis 
formaram a Companhia das Índias Ocidentais e dividiram 
os lucros da comercialização do açúcar produzido no 
Brasil e levado para a Europa. 

B Com a União Ibérica acirraram-se os confl itos entre a 
Espanha e a Holanda. Com a proibição espanhola da 
parceria comercial entre holandeses e produtores de 
açúcar no Brasil, os fl amengos invadiram o nordeste. 

C Maurício de Nassau, administrador holandês em 
Pernambuco, promoveu reformas urbanas e manteve 
uma boa relação com os senhores de engenho. 

D A revolta conhecida como Insurreição Pernambucana 
acabou determinando a saída dos holandeses do 
nordeste brasileiro e teve como consequência uma crise 
na empresa açucareira brasileira.

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(UECE) No período de 1580 a 1640, Portugal foi governado 
pelo Rei Felipe II, que era também rei da Espanha. Isto se 
deveu ao fato de o rei português, D. Sebastião, ter morrido, 

em 1578, na batalha de Alcácer-Quibir, sem deixar herdeiro; e 
seu sucessor, o Cardeal D. Henrique, que tinha 70 anos, veio 
a falecer em janeiro de 1580, ocasionando a crise dinástica 
e a disputa que levaria o rei espanhol ao trono português. 

Essa época é conhecida como:

A Período Pré-colonial. 
B Período Regencial. 
C União Ibérica. 
D Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(ESPCEX AMAN) Em 1578, dom Sebastião, rei de Portugal, 
morre na batalha de Alcácer-Quibir. Sem descendentes, o 
trono foi entregue a seu tio dom Henrique, que viria a falecer 
dois anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada 
disputa, a Coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, 
rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com 
esta união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se 
inimigo de Portugal.

Das opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo 
de Portugal. 

A Holanda
B Alemanha
C Itália
D Inglaterra
E EUA

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(IFSC) Os holandeses estão entre os diversos povos 
que invadiram ou tentaram invadir o território que hoje 
corresponde ao Brasil, durante o período colonial, no século 
XVII. 

Sobre a presença holandesa no Brasil:

A os holandeses estabeleceram suas colônias no Sudeste 
brasileiro. 

B os holandeses eram parceiros comerciais dos portugueses 
na atividade açucareira. 

C o principal interesse dos holandeses era a crescente 
economia cafeeira. 

D os portugueses estabeleceram uma política de 
cordialidade com os holandeses quando estes invadiram 
sua colônia. 

E os holandeses saíram do Brasil por meio de um processo 
chamado “União Ibérica”.

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(PUC-RJ) A respeito da ocupação holandesa dos territórios 
portugueses na América e na África, na primeira metade do 
século XVII,assinale a alternativa INCORRETA. 
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A A ocupação holandesa está relacionada à conjuntura 
política da união das coroas de Espanha e Portugal 
(União Ibérica)e ao processo de independência dos 
Países Baixos.

B Nesta mesma época, os holandeses também invadiram e 
ocuparam territórios portugueses na África (Angola), com 
oobjetivo de controlar o fl uxo de escravos negros para os 
engenhos de açúcar da América portuguesa.

C O período de administração de Maurício de Nassau foi 
marcado pela reorganização urbanística do Recife, com 
a pavimentaçãode ruas e a construção de novas pontes.

D A administração de Nassau no Nordeste da América 
portuguesa fi cou caracterizada pela perseguição 
aos católicos e judeus, uma vez que os holandeses 
professavam a religião protestante (calvinistas).

E Até a União Ibérica, os comerciantes holandeses eram os 
principais distribuidores do açúcar português na Europa.

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(UECE) Atente ao que se afi rma a respeito da invasão 
holandesa no Nordeste brasileiro.

I. A ocupação do Nordeste do Brasil pelos holandeses 
surgiu como episódio da ofensiva econômica holandesa 
do século XVII.

II. A expansão econômica holandesa baseava-se 
essencialmente no comércio, na usura e em outras 
atividades ligadas à circulação de riquezas.

III. O objetivo maior da invasão era a conquista da próspera 
economia açucareira das capitanias do Nordeste.

É correto o que se afi rma em:

A I e II apenas. 
B II e III apenas. 
C I e III apenas. 
D I, II e III. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(MACKENZIE) Com a união das coroas de Portugal e 
Espanha, ocorreu o início do período chamado de União 
Ibérica (1580-1640). A Holanda, que enfrentou diversas lutas 
contra a Espanha, exerceu infl uência direta na colônia 
portuguesa na América, pois:

A passou a pilhar e saquear as feitorias na costa africana 
dominada pelos espanhóis, interessada no comércio de 
escravos e de marfi m, invadindo, também, as cidades de 
Santos e Salvador, no Brasil.

B o embargo espanhol representou prejuízos para 
os interesses holandeses no Brasil, uma vez que 
participavam do comércio de produtos tropicais 
nacionais, principalmente do pau-brasil.

C sofria, na época, perseguições religiosas na Europa e 
retaliações dos católicos residentes em seu país, por isso, 
seu desejo foi montar uma colônia protestante no Brasil.

D ocupou o nordeste brasileiro para evitar a criação 
de bases e feitorias espanholas, visando quebrar o 
monopólio da rota da prata advinda das demais colônias 
e também minar o prestígio internacional ibérico.

E apoderou-se do nordeste brasileiro e retomou o controle 
da lucrativa operação de transporte, refi no e distribuição 
comercial do açúcar brasileiro, perdido a partir da União 
Ibérica.
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1. COLÔNIA
1.4 EXPANSÃO TERRITORIAL

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 04

Se você é curioso, já deve ter percebido que o 
mapa do Brasil mudou muito desde a chegada 
dos portugueses. Lembre-se de que, mesmo antes 
da “descoberta”, parte do atual território já estava 
dentro dos limites territoriais estipulado pelo Tratado 
de Tordesilhas de 1494. Então, ao longo da História do 
Brasil, os habitantes da colônia foram incorporando 
territórios, obrigando as duas coroas ibéricas a 
assinar vários Tratados de Limites. Lembrando 
também que, durante o período da União Ibérica, que 
durou 60 anos, a linha demarcatória de Tordesilhas 
perdeu sua utilidade, o que facilitou a expansão e a 
ocupação de terras espanholas por brasileiros. Muito 
tempo depois, já com o Brasil independente, ainda 
incorporamos outras terras, seja por guerra ou por 
compra, a exemplo do Acre, comprado da Bolívia em 
1903 pelo Tratado de Petrópolis.

Introdução
Dentre os fatores que contribuíram para tal expansão 

citamos:

O BANDEIRISMO

VI
D
EO

AU
LA

Bandeiras eram expedições particulares organizadas 
com o intuito de penetrar os sertões (qualquer região 
interiorana) em busca de riquezas ou para aprisionar índios. 
Essas expedições apresentaram três fases:

Bandeirismo de Caça ao Índio:

Mesmo quando o governo português decretou a proibição 
de se aprisionar índios, pretendia lucrar com o comércio 
do escravo africano, muitos brasileiros descumpriram tal 
proibição porque o africano era caro. Muitos senhores 
de engenho não podiam comprar escravos africanos e 
acabaram recorrendo ao braço do nativo. A busca pelo índio 
se intensifi cou durante a ocupação holandesa ao Nordeste 
brasileiro e ao mesmo tempo ocupava os mercados 
fornecedores de escravos para o Brasil. E qual a relação 
disso com a expansão territorial do Brasil? Bom, na medida 
que penetravam os interiores do Brasil, os bandeirantes 
montavam acampamentos onde os nativos aprisionados 
eram acumulados para depois serem transportados para 
serem vendidos nos engenhos do litoral. Muitos desses 
acampamentos acabaram se tornando povoados e, mais 
tarde, vilas como Cuiabá. Depois de ocupada, a terra passa 
a ser reivindicada.

Bandeirismo de Busca de Metais Preciosas: 

Quando os portugueses restabeleceram o abastecimento 
de escravos africanos ao mercado brasileiro, a procura pelo 
escravo indígena diminuiu, levando muitos bandeirantes 
buscarem, de forma mais intensa encontrar metais e 
pedras preciosas. Os locais dos garimpos acabaram se 
transformando em povoados e vilas, ou seja, mais uma 
forma de ocupar as terras espanholas

O Sertanismo de Contrato: 

Os bandeirantes eram denominados também de 
sertanistas, pois viviam penetrando pelos sertões. Então, 
os senhores de engenho contratavam-nos para recapturar 
escravos fugitivos ou destruir quilombos, daí surgiu a 
expressão Sertanismo de Contrato. Um bom exemplo 
ocorreu quando o bandeirante Domingos Jorge Velho 
foi contratado para destruir o Quilombo de Palmares em 
Alagoas.
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A PECUÁRIA

VI
D
EO

AU
LA

Você deve lembrar que já citamos o problema gerado 
pela criação de gado junto aos canaviais. A falta de pastos 
dotados de cercados acabou provocando prejuízos na 
produção do açúcar. Com isso, o gado foi levado do litoral 
para os Sertões. 

A Pecuária Nordestina: 

Partindo de Pernambuco, o gado penetrou para o 
Sertão seguindo o curso do Rio São Francisco, por onde os 
vaqueiros passavam fundando currais que mais tarde seriam 
povoados e vilas. Essa é razão pela qual o Rio São Francisco 
fi cou conhecido como o “Rio dos Currais”. Esse gado que 
seguiu o curso do São Francisco acabou chegando em 
Minas Gerais. Outra parte do gado nordestino migrou para 
o Piauí e Pará. 

A Pecuária do Sudeste: 

Já o gado que partiu do litoral paulista migrou para o 
Sul, atingindo os excelentes pastos dos pampas gaúchos, 
transformando-se na principal atividade econômica da 
região nos séculos seguintes. A expansão para o Sul atingiu 
as margens do Rio do Prata, onde os brasileiros fundaram a 
Colônia de Sacramento (bem em frente a Buenos Aires). Os 
espanhóis atacaram e tomaram Sacramento logo após sua 
fundação, o que provocou a reação imediata de Portugal.

AS FORTALEZAS DO NORTE E 
NORDESTEVI

D
EO

AU
LA

Durante o período da fusão das monarquias ibéricas, a 
presença de piratas, no litoral brasileiro foi intensifi cada, 
o que levou o governo de Madri a mandar construir várias 
fortifi cações militares ao longo das praias do Norte e 
Nordeste. Em torno dessas fortifi cações surgiram povoações 
que estavam além do limite do velho Tratado de Tordesilhas. 
Alguns bons exemplos são as cidades de Natal (RN), Belém 
(PA) e Fortaleza (CE).  Percebe que a todo instante voltamos 
a falar da mesma coisa? Pois é, o objetivo é justamente 
esse, mostrar porque o mapa do Brasil se expandiu para o 
Oeste. Para legitimar essa expansão era necessário que os 
governos de Espanha e Portugal assinassem novos tratados 
de limites. Portugal e Espanha? Mas, não estavam unidas? 
Verdade. Mas, em 1640, a União Ibérica chegou ao seu fi m, 
quando o povo português aclamou um novo rei, Dom João 
de Bragança.

AS MISSÕES JESUÍTICAS

VI
D
EO

AU
LA

Padres jesuítas também contribuíram para a expansão do 
nosso território quando penetraram na fl oresta amazônica 
para catequizar índios em aldeias artifi ciais denominadas 
de “Missões”. A maioria dessas aldeias fi cavam dentro 
dos limites do território espanhol. Mais tarde, esses locais 

foram reconhecidos como territórios portugueses. Muitas 
dessas missões tornaram-se cidades como Manaus. 
Nessas localidades ocorria o processo de catequização e 
aculturação do índio. 

A FUNDAÇÃO DA COLÔNIA DE 
SACRAMENTOVI

D
EO

AU
LA

Desde a chegada de Martim Afonso de Souza, o governo 
português procurou expandir seus domínios até a foz do Rio 
do Prata. Em 1679, fi nalmente os portugueses conseguiram se 
instalar nas margens do Rio do Prata, bem de frente a Buenos 
Aires, fundando a Colônia do Santíssimo Sacramento. No 
entanto, a presença de portugueses na região incomodava 
os argentinos. Não demorou muito para que ocorresse 
o primeiro ataque sobre Sacramento e a expulsão dos 
portugueses. Quando a notícia chegou em Lisboa, o rei 
português convocou o da Espanha para negociar novos 
tratados de limites sobre as terras da América.

OS TRATADOS DE LIMITES ENTRE 
PORTUGAL E ESPANHAVI

D
EO

AU
LA

1681: Tratado de Lisboa 

A Espanha foi forçada a devolver Sacramento, pois 
Portugal fi rmou uma parceria militar com a Inglaterra, 
ameaçando a vizinha ibérica. Pouco tempo depois do 
retorno dos portugueses para a Colônia de Sacramento, 
novos ataques partindo da Argentina ocorreram.

1715: Tratado de Ultrecht

A Espanha devolveu Sacramento mais uma vez aos 
portugueses.
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1750: Tratado de Madri

Portugal entregou Sacramento para a Espanha, em 
troca do reconhecimento das terras ocupadas pelos 
brasileiros, do Amazonas ao Rio Grande do Sul (Sete Povos 
das Missões). Era o princípio do Uti-possidetis. Os jesuítas 
espanhóis e os índios da região de Sete Povos das Missões 
não aceitam esse tratado, gerando uma série de confl itos 
na região, conhecidos como Guerras Guaraníticas.

As Guerras Guaraníticas

Filme “A Missão” de 1986 retrata as Guerras Guaraníticas

Confl ito entre os índios guaranis, da região de Sete Povos 
das Missões, e os portugueses que se tornaram donos 
daquela região depois da assinatura do Tratado de Madri. 
Os índios da região haviam sido catequizados por jesuítas 
espanhóis e temiam serem capturados e escravizados 
pelos bandeirantes. Esses confl itos acabaram por levar à 
anulação do tratado, fazendo Portugal devolver Sete Povos 
aos espanhóis.

1761: Tratado de El Pardo 

Anula o Tratado de Madri, e a Colônia de Sacramento 
volta para Portugal. Tal acordo faz ressurgir os confl itos 
entre brasileiros e argentinos na região do Prata.

1777: Tratado de Santo Ildefonso

Assinado por Dona Maria I (a Louca). A rainha queria 
se livrar de regiões confl ituosas. Desta forma, Portugal 
devolve Sacramento aos espanhóis em troca da Ilha de 
Santa Catarina (que havia sido colonizada por eles). Veja 
que Portugal fi cou sem Sacramento e sem Sete Povos das 
Missões, mas preservou todas as outras terras do Tratado 
de Madri.

1801: Tratado de Badajós 

Quando D. João VI assumiu o trono, em virtude dos 
problemas mentais de Dona Maria, obrigou a Espanha a 
retomar as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Madri. 
Diante disso, tornou-se inevitável a volta dos confl itos entre 
brasileiros e os índios guaranis da região de Sete Povos. Ao 
fi nal da peleja predominou o desejo português, resultando 
no massacre dos nativos e dos jesuítas espanhóis que os 
apoiavam.

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Se a obra historiográfi ca de Sérgio Buarque de Hollanda 
foi um olhar para o passado brasileiro a partir da História 
de São Paulo (as monções, as entradas e bandeiras, os 
caminhos e fronteiras) entre a generalidade do ensaio, em 
Raízes do Brasil, e a sistematização acadêmica de sua 
produção na USP, a cidade do Rio de Janeiro funda um 
universo poético e um horizonte criativo inteiramente novos 
em Chico Buarque, no cruzamento das atividades do “morro” 
(o samba, sobretudo) com as da “cidade” (A Bossa Nova e a 
vida intelectual do circuito Zona Sul).
FIGUEIREDO, Luciano (org). História do Brasil para ocupados. Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2013, p. 451.

As entradas e bandeiras, durante o Período Colonial, foram 
expedições 

A contratadas pelos donatários das capitanias, a fi m de 
mapear as populações indígenas que habitavam a região 
e instalar missões e aldeias visando à sua pacifi cação, 
etapa indispensável para o sucesso do empreendimento 
colonial.   

B idealizadas por autoridades coloniais e pelos primeiros 
moradores instalados na Vila de São Paulo, com o objetivo 
principal de combater os colonizadores espanhóis 
que vinham desrespeitando os limites do Tratado de 
Tordesilhas e tomando-lhes as minas de ouro e prata.   

C planejadas pelos brancos colonizadores, 
empreendedores particulares ou encarregados da 
Coroa, compostas de dezenas de índios e mestiços 
contratados para desbravar o “sertão” e viabilizar rotas 
comerciais de minérios, especiarias e gado entre as 
isoladas vilas do interior.   

D articuladas e executadas pelos bandeirantes, a mando 
da Coroa, da Igreja Católica ou por iniciativa própria, a fi m 
de assegurar o controle português das minas de ouro e o 
plantio em terras férteis, dizimando índios hostis e fundando 
vilas jesuíticas para o branqueamento da população.   

E organizadas e fi nanciadas, respectivamente, pela Coroa 
Portuguesa e por particulares, em busca de metais 
preciosos, do apresamento de indígenas e da efetivação 
da posse das terras por colonizadores portugueses.   

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç
ÃO

As incursões dos bandeirantes paulistas às missões dos 
jesuítas castelhanos do Guairá multiplicaram-se a partir do 
século XVII. Paulistas e guerreiros tupiniquins enveredavam 
pelo Caminho do Peabiru, velha trilha tupi, rumo ao 
Guairá, território situado entre os rios Paranapanema, 
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Iguaçu e Paraná. Nessa região de posse duvidosa, dado 
que os portugueses sempre consideraram que a linha de 
Tordesilhas passava pelo estuário do Prata, os jesuítas 
espanhóis haviam criado entre 1622 e 1628 onze missões. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: uma 
interpretação) 

Quanto ao assunto tratado no texto é correto assinalar:  

A as incursões dos bandeirantes às missões jesuítas visavam 
apresar indígenas aldeados em grupos numerosos e 
habituados ao trabalho rural;   

B nessas incursões não havia nenhuma participação de 
indígenas entre os integrantes das bandeiras;    

C o objetivo primordial dos bandeirantes paulistas era 
apresar “negros da terra” para a exportação dessa mão 
de obra para a Europa;    

D os ataques dos bandeirantes paulistas aos jesuítas 
castelhanos eram uma resposta contra a postura da 
Espanha que naquele momento apoiava a invasão 
holandesa ao Brasil;    

E as incursões dos bandeirantes paulistas contra as 
missões jesuíticas de Guairá e Tapes ocorreram após o 
Tratado de Madri.   

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A peculiaridade da pecuária sertaneja no Brasil do século 
XVIII esteve ligada principalmente às relações de trabalho 
nela estabelecidas. Acerca dessas relações, é correto 
afi rmar-se que 

A predominava o trabalho escravo em larga escala, 
semelhante ao sistema aplicado nos grandes engenhos 
de açúcar.   

B havia predominância do trabalho de negros libertos, 
mestiços livres, brancos pobres e, em pequena escala, 
escravos africanos.   

C a mão de obra negra e escrava na pecuária era maioria 
em relação a outros trabalhadores, mas diferenciava-se 
pelo fato de o trabalho ser mais brando.   

D nas fazendas de gado, o percentual de livres e escravos 
era em torno de cinquenta por cento para cada 
categoria, uma vez que era um trabalho que exigia um 
grande número de trabalhadores.   

E os criadores de gado nordestino preferiam o trabalhador 
de origem europeia na condução do rebanho pelas 
entranhas das áridas terras distantes do litoral.

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O confl ito armado travado na segunda metade do século 
XVIII e que fi cou conhecido como
Guerras Guaraníticas, 

A foi uma reação dos índios de Sete Povos das Missões, 
liderados por alguns jesuítas, à ocupação de suas terras 
e à possível escravização.   

B ocorreu entre paulistas, com o apoio de diversas tribos 
guaranis, e os emboabas, pela hegemonia da extração 

do ouro das Minas Gerais.   
C defi niu a conquista da Colônia do Sacramento por tropas 

luso-brasileiras.   
D provocou a assinatura do Tratado de Lisboa, pelo qual 

Portugal devolvia a área conhecida como Sete Povos 
das Missões à Espanha.   

E abriu caminho para a conquista e ocupação, por parte 
dos portugueses, da calha do rio Solimões – Amazonas.   

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A formação do território brasileiro no período colonial resultou 
de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por 
tratados no século XVIII. 

Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos 
de expansão com um dos Tratados de Limites:

A A expansão da fronteira norte, impulsionada pela 
descoberta das minas de ouro, foi consolidada nos 
Tratados de Utrecht.

B A região missioneira no sul constituiu um caso à parte, 
só resolvido a favor de Portugal com a extinção da 
Companhia de Jesus.

C O Tratado de Madri revogou o de Tordesilhas e deu ao 
território brasileiro conformação semelhante à atual.

D O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da 
região das Missões e do rio da Prata.

E Os Tratados de Santo Ildefonso e Badajós consolidaram 
o domínio português no sul, passando a incluir a região 
platina.

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Meu avô foi buscar prata,
mas a prata virou índios.
Meu avô foi buscar índio,
mas o índio virou ouro.
Meu avô foi buscar ouro,
mas o ouro virou terra.
Meu avô foi buscar terras
e a terra virou fronteira.
Meu avô, ainda intrigado,
foi modelar a fronteira:
E o Brasil tomou a forma de harpa.”

(Martim Cererê - Cassiano Ricardo)

O autor, no seu poema Metamorfoses refere-se às várias 
transformações verifi cadas no território brasileiro. 

Tais “metamorfoses” presentes acima se referem 

A à importância do indígena brasileiro na composição 
étnica e cultural do povo brasileiro.   

B às dimensões continentais adquiridas pela nação 
brasileira e sua semelhança com um instrumento musical.   

C ao processo histórico de penetração e ocupação do 
território nacional e a delimitação das nossas fronteiras.   

D à conquista do território nacional, realizada pelos nossos 
indígenas, graças à navegação dos nossos rios.   
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E à enorme diversidade de ecossistemas e paisagens 
naturais presentes no nosso vasto território.   

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Neste caso, como em quase tudo, os adventícios [que 
chegaram depois] deveriam habituar-se às soluções e 
muitas vezes aos recursos materiais dos primitivos moradores 
da terra. As estreitas veredas e atalhos que estes tinham 
aberto para uso próprio nada acrescentariam àqueles de 
considerável, ao menos durante os primeiros tempos. Para 
o sertanista branco ou mameluco, o incipiente sistema de 
viação que aqui encontrou foi um auxiliar tão prestimoso e 
necessário quanto o fora para o indígena. Donos de uma 
capacidade de orientação nas brenhas selvagens, em que 
tão bem se revelam suas afi nidades com o gentio, mestre e 
colaborador inigualável nas entradas, sabiam os paulistas 
como transpor pelas passagens mais convenientes as 
matas espessas ou as montanhas aprumadas, e como 
escolher sítio para fazer pouso e plantar mantimentos.

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, pág. 19. Adaptado.)

Segundo o historiador Sérgio Buarque de Holanda, sobre 
os indígenas e os sertanistas que circulavam pelo sistema 
de estradas que ligavam a vila de São Paulo ao sertão e à 
costa, é correto afi rmar que 

A os sertanistas precisaram construir muitas vias de acesso 
entre São Paulo e o sertão, substituindo as poucas e 
estreitas veredas abertas pelos indígenas.   

B os indígenas foram importantes colaboradores dos 
paulistas nas entradas.   

C os sertanistas, ao contrário dos indígenas, pouco sabiam 
da arte de transpor as matas e escolher o melhor lugar 
para fazer pouso.   

D os sertanistas não conseguiram se adaptar aos recursos 
materiais dos indígenas.   

E os indígenas se diferenciavam dos sertanistas por terem 
uma capacidade maior de transpor montanhas e plantar 
mantimentos.   

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç
ÃO

 […] se me representou que, pelas notícias que tinham 
adquirido com as entradas que haviam feito pelos sertões 
dessa América, se lhes fazia certo haver neles minas de 
ouro e prata, e pedras preciosas, cujo descobrimento 
senão havia intentado pela distância em que fi caram as 
tais terras, aspereza dos caminhos, e povoações de índios 
bárbaros que nelas se achavam aldeados; […] e porque 
deste descobrimento de minas podiam resultar grandes 
interesses à minha fazenda, se ofereciam a me irem fazer 
esse serviço tão particular, à sua custa, não só conquistando 
com guerra aos gentios bárbaros que se lhes opuserem mas 
também procurando descobrir os haveres que nas ditas 
terras esperavam achar, […] e que fazendo o serviço que se 
ofereciam esperavam ser-lhes remunerado com as honras 
e prêmios.

Resposta de D. João V ao pedido de licença dos bandeirantes, 14 de 
fevereiro de 1721. In: PALACÍN, Luís; GARCIA, Ledonias; AMADO, Janaína. 
História de Goiás em documentos. Goiânia: Editora da UFG, 1995. p. 22. 

(Adaptado).

O documento remete às relações entre o Rei e os súditos, no 
período colonial no Brasil, estabelecendo que

A a exploração aurífera seria feita com base nos 
investimentos da Coroa nas expedições.   

B os gentios seriam protegidos por meio da proibição de 
sua escravização.   

C o conhecimento da fauna e da fl ora do sertão seria 
prioritário para os interesses da Coroa.   

D a recompensa dos bandeirantes estaria assegurada em 
caso de sucesso da expedição.   

E as expedições em áreas distantes e infestadas de gentios 
seriam excluídas do patrocínio real.   

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A União Ibérica foi um importante estímulo à expansão 
territorial portuguesa sobre o território que legalmente 
pertencia à Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. 
Com isso, aconteceram vários confl itos entre os dois países 
e foram necessários alguns tratados de limites para que as 
novas fronteiras se defi nissem. Sobre os tratados de limites 
que defi niram o território brasileiro, pode-se afi rmar que:  

A o Tratado de Lisboa foi assinado entre Portugal e 
Espanha e restabeleceu os limites territoriais existentes à 
época do Tratado de Tordesilhas.    

B o Tratado de Madri, assinado entre Portugal e Espanha, 
usando o princípio da restauração, restabeleceu as 
fronteiras existentes antes da União ibérica.    

C com o Tratado do Santo Ildefonso, Portugal recebeu o 
domínio dos Sete Povos das Missões, o que provocou a 
chamada Guerra Guaranítica.    

D o Tratado de Methuen, assinado entre Portugal e 
Inglaterra, defi niu as fronteiras ao norte do Brasil, e a 
Guiana fi cou sob domínio inglês.    

E o Tratado de Badajoz foi o último a ser assinado e 
praticamente defi niu os limites territoriais brasileiros. A 
única alteração, desde aquela época, foi a anexação do 
Acre.    

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O monumento representado, na fi gura acima, está 
localizado no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo, 
e faz referência às diversas expedições que aconteciam no 
Brasil no período em que era colônia de Portugal. Sobre 
essas expedições, relacione as colunas:
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(1) Entradas 
(2) Bandeiras 
(3) Sertanismo de contrato 
(4) Bandeiras de prospecção 

(     ) Expedições de iniciativas particulares com objetivos 
diversos. 

(     ) Expedições com objetivo de combater tribos indígenas 
e quilombos. 

(     ) Expedições que tinham como principal objetivo 
encontrar metais e pedras preciosas. 

(     ) Expedições patrocinadas pela Coroa ou 
governadores com objetivos diversos, entre eles a 
expansão do território.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA 
correspondente ao preenchimento da segunda coluna, de 
cima para baixo.

A 1, 3, 4, 2.   
B 2, 4, 3, 1.   
C 2, 3, 4, 1.   
D 1, 4, 3, 2.   
E 3, 2, 4, 1.   

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A historiografi a tradicional atribui ao bandeirismo o 
alargamento do território brasileiro para além de Tordesilhas.

Sobre esta atividade é correto afi rmar que:

A jamais converteu-se em elemento repressor, atacando 
quilombos ou aldeias indígenas.

B as Missões do Sul foram preservadas dos ataques 
paulistas, devido à presença dos jesuítas espanhóis.

C na verdade, o bandeirismo era a forma de sobrevivência 
para mestiços vicentinos, rudes e pobres, e a expansão 
territorial ocorreu, de forma inconsciente, como subproduto 
de sua atividade.

D eram empresas totalmente fi nanciadas pelo governo 
colonial, tendo por objetivo alargar o território para além 
de Tordesilhas.

E era exercida exclusivamente pelo espírito de aventura dos 
brancos vinculados à elite proprietária vicentina, cujas 
lavouras de cana apresentavam grande prosperidade.

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Entre 1750, quando assinaram o Tratado de Madrid, e 1777, 
quando assinaram o Tratado de Santo Ildefonso, Portugal e 
Espanha discutiram os limites entre suas colônias americanas. 

Neste contexto, ganhou importância, na política portuguesa, 
a ideia da necessidade de:

A defender a colônia com forças locais, daí a organização 
dos corpos militares do centro-sul e a abolição das 
diferenças entre índios e brancos.

B fortifi car o litoral para evitar ataques espanhóis e isolar 
o marquês de Pombal por sua política nitidamente pró-
bourbônica.

C transferir a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, 
para onde fl uía a maior parte da produção açucareira, 

ameaçada pela pirataria.
D afastar os jesuítas da colônia por serem quase todos 

espanhóis e, nesta qualidade, defenderem os interesses 
da Espanha.

E aliar-se política e economicamente à França para 
enfrentar os vizinhos espanhóis, impondo-lhes suas 
concepções geopolíticas na América.

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“...sairão os missionários com todos os móveis, e efeitos, 
levando consigo os índios para aldear em outras terras 
da Espanha; e os referidos índios poderão levar também 
todos os seus bens móveis e semoventes, e as armas, 
pólvora e munições ... se entregarão as povoações à Coroa 
de Portugal, com todas suas casas, igrejas, e edifícios e a 
propriedade e posse de terreno...”
“...como seria possível fazer a mudança de mais de trinta 
mil índios para outro lado do rio Uruguai sem causar-lhes 
danos irreparáveis; como transportar sem riscos mais de 
setecentas mil cabeças de gado?...”

(Érico Veríssimo. O CONTINENTE. São Paulo, Círculo do Livro.)

O texto refere-se ao

A Tratado de Santo Ildefonso - com entrega para a Espanha 
das terras da Colônia do Sacramento e dos Sete Povos.

B Convênio de El Pardo - que anulava o Tratado de Madri, 
em função da Guerra Guaranítica e atritos entre as 
comissões demarcadoras portuguesas e espanholas.

C Tratado de Badajós - que restaurava, na prática, o que 
fora disposto no Tratado de Madri.

D Princípio “Uti Possidetis”: missionários e índios deveriam 
abandonar aquelas terras dado ao fato delas terem sido 
colonizadas efetivamente, antes, pelos portugueses.

E Tratado de Madri - que, no Sul, entregava a Colônia do 
Sacramento para a Espanha e destinava os Sete Povos 
para Portugal.

ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O processo de expansão da conquista territorial que 
culminou com a incorporação da Amazônia ao domínio 
português esteve vinculado a diferentes situações. NÃO faz 
parte desse contexto o(a)

A iniciativa de colonos que se aventuravam na coleta de 
recursos naturais da região, como as “drogas do sertão”, 
ou formavam as “tropas de resgate”.

B implantação da grande lavoura canavieira com base no 
latifúndio e no trabalho escravo negro, voltada para o 
mercado externo.

C confl ito entre colonos e missionários, que tinham, a 
respeito da população indígena, interesses diversifi cados.

D prática de uma política ofi cial adotada pela Coroa, que 
incentivava o movimento expansionista e fazia realizar 
expedições para o reconhecimento da área.

E ação das Ordens Religiosas que buscava os indígenas 
para nucleá-los e catequizá-los, estabelecendo missões 
ou aldeamentos.
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VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(IFSUL) Observe a imagem.

A imagem acima apresenta o Tratado de Tordesilhas, que 
foi assinado em 1494 e estabeleceu:

A uma linha imaginária traçada a 100 léguas a oeste de 
Cabo Verde, em que as terras a leste pertenceriam aos 
espanhóis e as terras a Oeste, aos portugueses.

B uma divisão entre Portugal e Espanha, a partir de 370 
léguas a oeste de Cabo verde, em que as terras a leste 
fi cariam com Portugal e as terras a Oeste, com a Espanha.

C uma separação entre França e Inglaterra, das terras 
do continente americano, sendo as terras ao norte 
pertencentes aos ingleses e as terras ao sul, à França.

D um acordo diplomático, assinado no século 18 entre os 
países Ibéricos, pela disputa das terras descobertas com 
a Expansão Marítima e Comercial Europeia.

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(CFT-RJ)

Notícias do Brasil (Os Pássaros Trazem)
(...)

A novidade é que o Brasil não é só litoral!
É muito mais, é muito mais que qualquer zona sul.
Tem gente boa espalhada por esse Brasil,
que vai fazer desse lugar um bom país!
Uma notícia está chegando lá do interior.
Não deu no rádio, no jornal ou na televisão.
Ficar de frente para o mar, de costas para o Brasil,
não fazer desse lugar um bom país!

(Milton Nascimento e Fernando Brant)

O trecho acima da canção Notícias do Brasil, de Milton 
Nascimento e Fernando Brandt, composta em 1981, reivindica 
a valorização da natureza, da paisagem e da cultura do 
interior do Brasil. Sobre o processo de desbravamento e 
exploração do interior do Brasil no período colonial, assinale 
a alternativa incorreta: 

A A busca pelas chamadas “drogas do sertão” estimulou a 
exploração da região amazônica.

B A produção de gado no interior não representou uma 
atividade econômica importante no período colonial.

C A descoberta das Minas Gerais nas décadas de 1680 e 
1690 promoveu a ocupação mais sistemática do interior 
do centro-sul.

D Os bandeirantes paulistas desbravavam o interior em 
busca de indígenas que seriam comercializados como 
escravos.

VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(UFJF) O mapa a seguir constitui-se como um documento 
do século XVII e revela o Brasil conhecido e cartografado 
naquele contexto. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, muitas 
atividades propiciaram o aumento do espaço conhecido e 
habitado do território hoje chamado Brasil.

Este é o Mapa de João Teixeira Albernaz II, intitulado 
Província do Brasil, datado de 1666. Ali é possível ver o litoral 
do Brasil, desde a Barra do Pará, até o Rio Grande, incluindo 
algumas missões jesuíticas na fronteira do Rio da Prata.

ORIENTADA

QUESTÃO 15    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A defi nição dos limites do Brasil colonial em diversos tratados, 
durante o século XVIII, foi o resultado político de vários 
movimentos, dentre os quais se destaca na região sul o(a):

A interesse português no rio da Prata, materializado na 
fundação da Colônia do Sacramento.

B necessidade natural de ocupação de novas terras para a 
“plantation” canavieira.

C proteção portuguesa aos aldeamentos indígenas, 
contrariando a política espanhola de escravização do 
gentio.

D disputa pela posse das zonas mineradoras na região 
platina.

E interferência do Papado na negociação do Tratado de 
Madri para resguardar as zonas missioneiras.
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A respeito da expansão territorial, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A A pecuária desempenhou um importante papel para 
o povoamento do Sertão e com o tempo, os vaqueiros 
seguiram o curso dos rios, especialmente do Rio São 
Francisco.

B O desconhecimento em relação às bacias hidrográfi cas 
existentes, fez com que a ocupação se mantivesse 
restrita ao litoral da Colônia.

C Os jesuítas instalaram suas missões na região nordeste, 
visto que a Coroa Portuguesa proibia a presença das 
aldeias na região ao sul do Rio de Janeiro.

D A colonização portuguesa manteve-se localizada na 
região nordeste, permanecendo as terras abaixo do 
Trópico de Capricórnio dominadas pela Espanha.

E Não houve nenhuma ocupação da região da Amazônia, o 
que fez com que esta parte do Brasil fi casse inexplorada 
até o fi nal do século XIX.

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(CPS) A partir do início do século XVII, padres jesuítas 
espanhóis fundaram povoados nos quais reuniram 
populações indígenas da região da bacia do rio da Prata. 
Os trinta povos das missões, como fi caram conhecidos 
esses aldeamentos, eram formados especialmente por 
índios guarani, tradicionais habitantes locais. De acordo 
com o Tratado de Tordesilhas, esses povoados fi cavam na 
área pertencente à Espanha.

Entretanto, com a assinatura do Tratado de Madri, em 1750, os 
limites entre as terras sob controle espanhol e português na 
América do Sul foram redefi nidos. Conforme o novo acordo, 
sete povoados guarani que fi cavam a leste do rio Uruguai 
foram incorporados aos domínios portugueses e, por essa 
razão, seus habitantes foram obrigados a se mudar para a 
margem oeste do rio.

Os povos guarani guerrearam pelo direito de permanecer 
em seus povoados e, como foram derrotados em 1756pelas 
tropas ibéricas, acabaram se estabelecendo, em sua 
maioria, na região sob controle espanhol.

De acordo com as informações apresentadas no texto e no 
mapa, é correto afi rmar que:

A os jesuítas espanhóis estabeleceram as suas missões 
em 1756, na região que hoje corresponde a São Paulo, 
Paraguai e Argentina. 

B os índios guarani, obedecendo ao Tratado de Madri, 
se estabeleceram em novos povoados fundados nos 
arredores de Assunção, Curitiba e Florianópolis. 

C os portugueses fundaram trinta reduções jesuíticas às 
margens do rio da Prata, atendendo ao que havia sido 
defi nido pelo Tratado de Tordesilhas no início do século 
XVII. 

D os povoados formados por jesuítas e indígenas na bacia 
do Prata foram diretamente afetados pelo Tratado de 
Madri, acordo de limites assinado em 1750. 

E os espanhóis recuperaram, com o Tratado de Tordesilhas, 
a região de Porto Alegre, tomada pelos índios guarani 
que não aceitaram ser realocados. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(PUC-CAMP) Se a obra historiográfi ca de Sérgio Buarque de 
Hollanda foi um olhar para o passado brasileiro a partir da 
História de São Paulo (as monções, as entradas e bandeiras, 
os caminhos e fronteiras) entre a generalidade do ensaio, 
em Raízes do Brasil, e asistematização acadêmica de sua 
produção na USP, a cidade do Rio de Janeiro funda um 
universo poético e um horizonte criativo inteiramente novos 
em Chico Buarque, no cruzamento das atividades do “morro” 
(o samba, sobretudo) com as da “cidade” (A Bossa Nova e a 
vida intelectual do circuito Zona Sul).
FIGUEIREDO, Luciano (org). História do Brasil para ocupados.Rio de Janeiro: 

Casa da Palavra, 2013, p. 451.

As entradas e bandeiras, durante o Período Colonial, foram 
expedições:

A contratadas pelos donatários das capitanias, a fi m de 
mapear as populações indígenas que habitavam a região 
e instalar missões e aldeias visando à sua pacifi cação, 
etapa indispensável para o sucesso do empreendimento 
colonial.

B idealizadas por autoridades coloniais e pelos primeiros 
moradores instalados na Vila de São Paulo, com o objetivo 
principal de combater os colonizadores espanhóis 
que vinham desrespeitando os limites do Tratado de 
Tordesilhas e tomando-lhes as minas de ouro e prata.

C planejadas pelos brancos colonizadores, 
empreendedores particulares ou encarregados da 
Coroa, compostas de dezenas de índios e mestiços 
contratados para desbravar o “sertão” e viabilizar rotas 
comerciais de minérios, especiarias e gado entre as 
isoladas vilas do interior.

D articuladas e executadas pelos bandeirantes, a mando 
da Coroa, da Igreja Católica ou por iniciativa própria, 
a fi m de assegurar o controle português das minas de 
ouro e o plantio em terras férteis, dizimando índios hostis 
e fundando vilas jesuíticas para o branqueamento da 
população.

E organizadas e fi nanciadas, respectivamente, pela Coroa 
Portuguesa e por particulares, em busca de metais 
preciosos, do apresamento de indígenas e da efetivação 
da posse das terras por colonizadores portugueses.
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VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(UFG) O Tratado de Madri (1750) pretendeu atender à disputa 
de territórios entre Portugal e Espanha, representando 
também uma estratégia para melhor administrar os domínios 
ibéricos na chamada região das Missões. A tentativa de 
impô-lo gerou uma guerra que, ao seu fi nal, terminou por 
defi nir o controle sobre as colônias que ocupavam a região 
dos Pampas. 

Esse tratado:

A determinou a troca entre os sete povos das missões, no 
Uruguai, e a colônia de Sacramento, no Brasil. 

B redefi niu as fronteiras territoriais na América do Sul, com 
base no uti possidetis. 

C permitiu aos jesuítas exercer um domínio que se estendeu 
por toda a região do Prata. 

D garantiu a consolidação da chamada “República dos 
Guaranis”, sob infl uência da Igreja Católica. 

E possibilitou a anexação da região das Missões ao 
território argentino e do Chaco ao Uruguai. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(UFSJ) “Ilha do Bananal, atual Estado de Tocantins, ano 
de 1750. Um grupo de homens descalços, sujos e famintos 
se aproxima de uma aldeia carajá. Cautelosamente, 
convencem os índios a permitirem que acampem na 
vizinhança. Aos poucos, ganham a amizade dos anfi triões. 
Um belo dia, entretanto, mostram a que vieram. De 
surpresa, durante a madrugada, invadem a aldeia. Os 
índios são acordados pelo barulho de tiros de mosquetão 
e correntes arrastando. Muitos tombam antes de perceber 
a traição. Mulheres e crianças gritam e são silenciadas a 
golpes de machete. Os sobreviventes do massacre, feridos 
e acorrentados, iniciam, sob chicote, uma marcha de 1500 
quilômetros até a vila de São Paulo – como escravos.”

TORAL, A. e BASTOS, G. Os brutos que conquistaram o Brasil. In: Revista 
Superinteressante, abril de 2000. Fonte: http://super.abril.com.br/historia/

brutos-conquistaram-brasil-441292.shtml. Acesso em 29/08/2012

Ações desse gênero, ocorridas na América Portuguesa, 
eram frequentemente empreendidas pelos:

A bandeirantes paulistas. 
B jesuítas ibéricos. 
C funcionários da coroa portuguesa. 
D invasores franceses. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(FATEC) Neste caso, como em quase tudo, os adventícios 
[que chegaram depois] deveriam habituar-se às soluções e 
muitas vezes aos recursos materiais dos primitivos moradores 
da terra. Às estreitas veredas e atalhos que estes tinham 
aberto para uso próprio nada acrescentariam aqueles de 
considerável, ao menos durante os primeiros tempos. Para 

o sertanista branco ou mameluco, o incipiente sistema de 
viação que aqui encontrou foi um auxiliar tão prestimoso e 
necessário quanto o fora para o indígena. Donos de uma 
capacidade de orientação nas brenhas selvagens, em que 
tão bem se revelam suas afi nidades com o gentio, mestre e 
colaborador inigualável nas entradas, sabiam os paulistas 
como transpor pelas passagens mais convenientes as 
matas espessas ou as montanhas aprumadas, e como 
escolher sítio para fazer pouso e plantar mantimentos.

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, pág. 19. Adaptado.)

Segundo o historiador Sérgio Buarque de Holanda, sobre 
os indígenas e os sertanistas que circulavam pelo sistema 
de estradas que ligavam a vila de São Paulo ao sertão e à 
costa, é correto afi rmar que:

A os sertanistas precisaram construir muitas vias de acesso 
entre São Paulo e o sertão, substituindo as poucas e 
estreitas veredas abertas pelos indígenas. 

B os indígenas foram importantes colaboradores dos 
paulistas nas entradas. 

C os sertanistas, ao contrário dos indígenas, pouco sabiam 
da arte de transpor as matas e escolher o melhor lugar 
para fazer pouso. 

D os sertanistas não conseguiram se adaptar aos recursos 
materiais dos indígenas. 

E os indígenas se diferenciavam dos sertanistas por terem 
uma capacidade maior de transpor montanhas e plantar 
mantimentos. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(MACKENZIE) “Os bandeirantes foram romantizados (...) 
e postos como símbolo dos paulistas e do progresso, 
associação enobrecedora. A simbologia bandeirante servia 
para construir a imagem da trajetória paulista como um 
único e decidido percurso rumo ao progresso, encobrindo 
confl itos e diferenças.”

(Abud, K. Maria. In: Matos, M. I. S. de São Paulo e Adoniram Barbosa)

Ainda que essa imagem idealizada do bandeirante tenha 
sido uma construção ideológica, sua importância, no 
período colonial brasileiro, decorre: 

A de sua iniciativa em atender à demanda de mão de 
obra escrava do Brasil Holandês, durante o governo de 
Maurício de Nassau.

B de sua extrema habilidade para lidar com o nativo hostil, 
garantindo sua colaboração espontânea na busca pelo 
ouro.  

C de sua colaboração no processo de expansão territorial 
brasileira, à medida que ultrapassou o Tratado de 
Tordesilhas e fundou povoados, garantindo, futuramente, 
o direito de Portugal sobre essas terras.  

D de sua atuação decisiva na Insurreição Pernambucana, 
que resultou na expulsão dos holandeses do nordeste, 
em 1654, considerada como o primeiro movimento de 
cunho emancipacionista da colônia.  

E da colaboração dos mesmos na formação das Missões 
Jesuíticas, cujo objetivo era a proteção e catequização 
de índios tupis, obstáculo à ocupação do território 
colonial. 
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VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(FUVEST) A criação, em território brasileiro, de gado e 
de muares (mulas e burros), na época da colonização 
portuguesa, caracterizou-se por: 

A ser independente das demais atividades econômicas 
voltadas para a exportação. 

B ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de 
proprietários que se opunham à escravidão. 

C ter estimulado a exportação de carne para a metrópole 
e a importação de escravos africanos. 

D ter-se desenvolvido, em função do mercado interno, em 
diferentes áreas no interior da colônia. 

E ter realizado os projetos da Coroa portuguesa para 
intensifi car o povoamento do interior da colônia. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(UNIFESP) As atividades das Bandeiras, durante a 
colonização do Brasil, incluíam: 

A Impedir a escravidão negra e indígena. 
B Garantir o abastecimento do interior. 
C Perseguir escravos foragidos. 
D Catequizar os povos nativos. 
E Cultivar algodão, cana-de-açúcar e café. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(CFT-SC) A expansão do território das terras portuguesas 
na América se deu, entre outros fatores, pela ação das 
entradas e das bandeiras. Sobre essas expedições, é 
CORRETO afi rmar que: 

A A relação entre bandeirantes e povos indígenas era 
extremamente pacífi ca. 

B As bandeiras ocorreram apenas na região norte do País. 
C Os jesuítas nunca entraram em confronto com os 

bandeirantes e até ajudavam na conquista de povos 
indígenas. 

D Nunca existiu uma bandeira com o objetivo de acabar 
com quilombos. 

E Entre os objetivos dos bandeirantes estavam a caça de 
indígenas e a procura de metais preciosos. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 13    

(UFPEL) FRONTEIRAS MERIDIONAIS DO BRASIL

As linhas dos Tratados tracejadas nos mapas representam, 
respectivamente:

A o Tratado de Santo Ildefonso - quando as missões 
jesuíticas foram entregues aos portugueses pelos 
espanhóis - e a demarcação do Tratado de Tordesilhas. 

B o Tratado de Badajoz (1750) - que determinou a criação 
dos Campos Neutrais - e o Tratado de Madri (1777), que, 
ao contrário, manteve a Colônia do Sacramento como 
portuguesa. 

C o Tratado de Madri - pelo qual os portugueses 
entregaram as missões para os espanhóis em troca da 
Colônia do Sacramento - e o limite meridional do Tratado 
de Tordesilhas no sul do Brasil.

D o Tratado de Santo Ildefonso (1750) - que garantiu a 
posse da Província Cisplatina para o Império brasileiro 
- e a representação geográfi ca dada pelo Tratado de 
Badajoz (1777), que contrastou com o tratado anterior e 
antecedeu a Guerra Guaranítica. 

E a fronteira determinada pelo Tratado de Madri(1750) - 
que eliminou os limites do Tratado de Tordesilhas - e a 
demarcação do Tratado de Santo Ildefonso (1777). 
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1. COLÔNIA
1.5 CICLO DO AÇÚCAR E 
     SOCIEDADE COLONIAL

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 05

A Exploração Da Cana-De-Açúcar: 

O objetivo da metrópole portuguesa e dos 
comerciantes portugueses ao colonizar o Brasil era 
conseguir aqui produtos de alto valor no mercado 
europeu, de preferência metais, de acordo com os 
princípios mercantilistas. Apesar da procura, não foi 
achado inicialmente nenhum metal precioso no Brasil. 
Diante dessa ausência, a Coroa e os colonizadores 
tentaram outros produtos valorizados no mercado 
europeu, o de maior sucesso certamente foi a cana-
de-açúcar. O açúcar da cana tinha um grande valor 
na Europa e adaptou-se bem ao clima brasileiro, em 
especial ao nordestino, onde passou a ser cultivado 
largamente, tornando-se o litoral nordestino a região 
central de colonização nos séculos XVI e XVII. Outros 
produtos agrícolas eram também produzidos para a 
exportação, como o tabaco e o anil.

Introdução

O PLANTATION

VI
D
EO

AU
LA

Toda a produção colonial foi montada a partir da visão 
mercantilista da época, ou seja, dentro de uma visão voltada 
para a geração de lucro, pois vivia-se a fase do Capitalismo 
Comercial ou Pré-capitalismo. Pense bem, alguém sairia 
da Europa para vir ao Brasil, colônia de clima tropical com 
ambiente hostil sem pensar em ganhar dinheiro? Claro que 
não! Então, a montagem das estruturas produtivas eram 
voltadas para a geração de riqueza. Dentro dessa visão, fi ca 
fácil compreendermos porque o Plantation era composto de 
três elementos básicos: a Monocultura do açúcar (produto 
altamente lucrativo), o trabalho Escravo (considerado 
barato e rentável) e o Latifúndio (grandes extensões de 
terras). Perceba que esses três elementos estão interligados. 
O açúcar produzido era vendido para atravessadores 
que frequentavam os engenhos ou diretamente nas 
cidades portuárias aos comerciantes europeus. O governo 
português fi cava com 20%, correspondente a um quinto de 
todo açúcar comercializado. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/plantation.htm

O ENGENHO

VI
D
EO

AU
LA

14

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

https://seguindopassoshistoria.blogspot.com/2013/12/o-engenho-e-o-
fabrico-do-acucar-no.html?m=0

Legenda: 

1) Casa Grande - 2) Capela - 3) Senzala - 4) Moinho Real  - 5,6, 7 e 8) Casa 
das Máquinas com Fogão e tacho de cobre - 9) Horta - 10) Granjas - 11) 

Canavial - 12) Pocilga - 13 e 14) Carros de Bois.

Observe na imagem que todos os elementos numerados 
correspondiam a um engenho de açúcar do Brasil Colonial. O 
Senhor de Engenho só se ausentava de sua propriedade em 
ocasiões bem raras, como ir à cidade mais próxima comprar 
algo que não se produzia no Engenho ou negociar a produção 
anual do açúcar. Poderia também ir até a cidade (vila) em 
caso de festas natalinas, quando aproveitavam para rever 
amigos ou aproximar seus fi lhos dos fi lhos de outro senhor, já 
pensando nos arranjos de casamento.

OS SENHORES DE ENGENHO 
OBRIGADOSVI

D
EO

AU
LA

Quando um proprietário rural plantava, mas não tinha 
condições de montar “a fábrica” onde se moía a cana, 
ele procurava um Senhor de Engenho mais rico e dono de 
todo o maquinário para a moagem da cana e lhe pagava 
um percentual para executar esse processo. A taxa podia 
chegar a 50% do açúcar produzido. Poderia também 
ocorrer de um Senhor de Engenho arrendar parte de suas 
terras para outro senhor e, neste caso, cobrava pelo aluguel 
e pela moagem da cana. E essa relação de subordinação 
de um senhor a outro demonstrava que, entre os nobres da 
terra, havia uma hierarquia que garantia status.
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ATIVIDADES ECONÔMICAS 
COMPLEMENTARESVI

D
EO

AU
LA

Paralelamente à atividade canavieira desenvolveram-
se outras atividades econômicas voltadas para o mercado 
externo ou simplesmente para abastecer a população 
colonial. Por isso, faz-se necessário fazermos algumas 
considerações.

A Pecuária Bovina: 

As primeiras cabeças de gado foram trazidas dos Açores 
pelo governador Tomé de Souza. O objetivo era servir de 
transporte para a cana plantada distante das casas de 
moagem. O transporte dessa cana era feito nos ombros dos 
escravos, o que retardava a produção do açúcar. Os bois e 
vacas seriam atrelados aos carros, facilitando o transporte 
de grandes quantidades de cana, acelerando a produção 
e agilizando sua posterior comercialização. No entanto, 
aquilo que pareceu ser a solução de um grande problema 
acabou se tornando outro problema, pois o crescimento 
do rebanho implicava no ataque aos canaviais. Como 
não existiam cercas, o gado pastava livremente pelas 
plantações de cana comendo suas folhas e brotos do 
vegetal. Os senhores de engenho logo perceberam que não 
dava para criar gado e plantar cana no mesmo espaço. 
Diante dessa situação, era necessário tanger o gado para 
os sertões, trazendo de lá apenas os bois necessários para 
os carros e a carne para abastecer o engenho. Mais adiante 
vamos estudar as consequências dessa migração forçada 
do gado para as regiões interioranas.

O Algodão: 

Planta nativa, já era utilizada pelos índios na confecção 
de redes de dormir. Os colonizadores europeus descobriram 
que poderiam substituir suas grossas roupas de lã de 
carneiro por roupas de algodão, mais apropriadas ao 
clima tropical da vasta colônia da América. No entanto, 
sua produção só atingiu grande nível quando estourou a 
Revolução Industrial na Europa a partir da segunda metade 
do século XVIII. Neste contexto, o cultivo do algodão atingiu 
extraordinária expansão, ocupando grandes extensões de 
terras no Nordeste brasileiro.

O Tabaco: 

Também nativa da América, o fumo ou tabaco já era 
consumido pelos índios, que também o usavam como planta 
medicinal (antibacteriano e anti-infl amatório). Em pouco 
tempo os europeus que aqui chegavam caíam no vício do 
cigarro ou cachimbo. Além de prazeroso, o consumo do fumo 
também ajudava a afugentar os incômodos mosquitos que 
infernizavam a vida dos colonos. Depois de algum tempo, o 
tabaco entrou na pauta das exportações para o mercado 
europeu e para o mercado africano, onde era usado como 
moeda de troca, na aquisição de escravos. É claro que 
o tabaco nunca foi tão lucrativo quanto o açúcar, mas 
acabou se tornando a principal fonte de renda de muitos 
pequenos proprietários que não possuíam recursos para 
montar um engenho.

Drogas do Sertão: 

Eram como chamavam algumas plantas ou frutos nativos 
que serviam como remédio ou alimento para os índios e 
acabavam caindo no gosto dos europeus. Guaraná, cacau 
e baunilha eram as prediletas. Extraídas principalmente na 
região amazônica, as drogas do sertão também entraram 
na pauta das exportações. Sua produção se dava através 
do extrativismo nas densas fl orestas do Norte. Por isso, 
as missões jesuíticas, utilizando mão de obra indígena 
catequizada, eram os maiores produtores das tais drogas. 
Em outra ocasião falaremos mais sobre as missões jesuíticas.

Cultivos de Subsistência: 

Durante todo o período colonial, os cultivos de 
subsistência, destinados ao alimento da população 
do engenho, tornaram-se uma dor de cabeça para os 
proprietários rurais. A maioria deles destinava sempre 
as piores terras para essa fi nalidade, o que gerava 
crises constantes de fome. Em alguns casos, os senhores 
destinavam alguns escravos para o roçado da mandioca. 
Noutros casos, os escravos só eram liberados para o roçado 
no fi m de semana. Poderia ocorrer do roçado produzir algum 
excedente? Sim poderia. Então este excedente poderia ser 
comercializado e o escravo acumular algum dinheiro para 
comprar sua alforria. Alguns estudiosos denominam essa 
prática de “brecha camponesa”.

“[...] a de minimizar os custos de manutenção e de 
reprodução da força de trabalho [...]. Os excedentes 
obtidos pelos escravos em suas parcelas eram livremente 
comercializados, e o dinheiro recebido permitia comprar 
suplementos à dieta, bebidas, roupas, sapatos, joias, 
tabaco etc. Alguns escravos acumularam o sufi ciente para 
comprar sua liberdade. Em geral, o acesso às parcelas era 
estável e reconhecido, a ponto de que podiam alugá-las ou 
herdá-las por testamento (informais, claro).“ 

(GORENDER, 1990, p. 117).

Afi nal de contas o que era cultivado com a fi nalidade de 
alimentar a população? Predominantemente, mandioca. 
A farinha seca produzida a partir desse tubérculo era 
o alimento básico de todos. Do escravo ao senhor de 
engenho, todos comiam farinha com rapadura e carne seca 
(em algumas regiões conhecida como carne de sol). Além 
da mandioca, plantava-se também milho, feijões, arroz e 
verduras e frutos. As hortaliças quase não eram cultivadas.

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A produção de açúcar, no Brasil colonial:

A possibilitou o povoamento e a ocupação de todo o 
território nacional, enriquecendo grande parte da 
população.

B praticada por grandes, médios e pequenos lavradores, 
permitiu a formação de uma sólida classe média rural.

C consolidou no Nordeste uma economia baseada no 
latifundiário monocultor e escravocrata que atendia aos 
interesses do sistema português.

D desde o início garantiu o enriquecimento da região Sul 
do país e foi a base econômica de sua hegemonia na 
República.
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E não exigindo muitos braços, desencorajou a importação 
de escravos, liberando capitais para atividades mais 
lucrativas.

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Apesar do predomínio da agromanufatura açucareira na 
economia colonial brasileira, a pecuária e a extração das 
“drogas do sertão” foram fundamentais.  

A esse respeito, podemos afi rmar que:

A ocorreu uma grande absorção da mão de obra escrava 
negra, particularmente na pecuária.

B a presença do indígena na extração das “drogas do 
sertão” foi essencial pelo conhecimento da geografi a da 
região nordeste.

C por serem atividades complementares, a força de 
trabalho não se dedicava integralmente a elas.

D ambas foram responsáveis pelo processo de interiorização 
do Brasil colonial.

E possibilitaram o surgimento de um mercado interno que 
se contrapunha às fl utuações do comércio internacional.

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, 
a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta 
empresa comercial, ... destinada a explorar os recursos 
naturais de um território virgem em proveito do comércio 
europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização 
tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele 
explicará os elementos fundamentais, tanto no social 
como no econômico, da formação e evolução dos trópicos 
americanos”.

Caio Prado Júnior, HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL

Com base neste texto, podemos afi rmar que o autor

A indica que as estruturas econômicas não condicionam a 
vontade soberana dos homens.

B demonstra a autonomia existente entre as esferas social 
e econômica.

C propõe uma interpretação econômica sobre a 
colonização do Brasil, acentuando seu sentido mercantil.

D dá ao Brasil uma especifi cidade dentro do contexto de 
colonização dos trópicos.

E confere ao sentido da colonização uma relativa 
autonomia em relação ao mercado internacional.

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Com relação à economia do açúcar e da pecuária no 
Nordeste durante o período colonial, é correto afi rmar que:

A por serem as duas atividades essenciais e 
complementares, portanto as mais permanentes, foram 
as que mais usaram escravos.

B a primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria 
à escravidão, e a segunda, tecnologicamente mais 
simples, ao trabalho livre.

C a técnica era rudimentar em ambas, na agricultura 
por causa da escravidão, e na criação de animais por 
atender ao mercado interno.

D tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se 
formas mistas e sofi sticadas de trabalho livre e de 
trabalho compulsório.

E por serem diferentes e independentes uma da outra, não 
se pode estabelecer qualquer tentativa de comparação 
entre ambas.

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Na Samarra, aliás, Manuelzão conduzira o início de tudo, 
havia quatro anos, desde quando Federico Freyre gostou 
do rincão e ali adquiriu seus mil e mil alqueires de terra 
asselvajada. - “Te entrego, Manuelzão, isto te deixo em 
mão, por desbravar!” E enviou o gado. Manuelzão: sua 
mão grande. Sua porfi a. Pois ele sempre até ali usara um 
viver sem pique nem pouso - fazendo outros sertões, 
comboiando boiadas, produzindo retiros provisórios, onde 
por pouquinho prazo se demorava - sabendo as poeiras do 
mundo, como se navega. Mas, na Samarra, ia mas era fi rmar 
um estabelecimento maior. Sensato se alegrara. Mordeu no 
ser. Arreuniu homens e veio, conforme acostumado.

Guimarães Rosa. “Manuelzão”

A atividade econômica à qual Manuelzão se dedicava, 
descrita no texto, contribuiu em grande parte, no Brasil 
colonial, para

A o povoamento das regiões Centro-Oeste e Sul.
B o surgimento do bandeirantismo no Sudeste.
C a decadência dos engenhos na província de Minas 

Gerais.
D a comercialização das “drogas do sertão” na região 

Norte.
E o estabelecimento de pequenas propriedades no sertão 

nordestino.

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A história econômica e social do Brasil Colonial está 
pontilhada de crises de abastecimento que podem ser 
explicadas por:

A desvio da produção de alimentos para o consumo das 
tropas e abastecimento do Oriente.

B maior atenção e investimento nos setores extrativos 
da economia colonial durante o primeiro século da 
colonização.

C predominância dos setores voltados para a produção de 
exportação.
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D baixa produtividade das lavouras indígenas responsáveis 
pelo abastecimento das cidades.

E constantes ataques de piratas, que paralisavam a 
importação de gêneros alimentícios da Europa.

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A colonização portuguesa no Brasil é caracterizada 
por uma ampla empresa mercantil. É o próprio Estado 
metropolitano que, em conjugação com as novas forças 
sociais produtoras, ou seja, a burguesia comercial, assume 
o caráter da colonização das terras brasileiras. 

A partir daí os dois elementos - Estado e burguesia - passam 
a ser os agenciadores coloniais e, assim, a política defi nida 
com relação à colonização é efetivada através de alguns 
elementos básicos que se seguem: dentre eles apenas um 
não corresponde ao exposto no texto; assinale-o.

A a preocupação básica será a de resguardar a área do 
Império Colonial face às demais potências europeias.

B o caráter político da administração se fará a partir da 
Metrópole e a preocupação fi scal dominará todo o 
mecanismo administrativo.

C o vértice defi nidor reside no monopólio comercial.
D a função histórica das Colônias será proeminente no 

sentido de acelerar a acumulação do capital comercial 
pela burguesia mercantil europeia.

E a produção gerada dentro das Colônias estimula o 
seu desenvolvimento e atende às necessidades de seu 
mercado interno.

A SOCIEDADE CANAVIEIRA

VI
D
EO

AU
LA

A sociedade canavieira ou açucareira estruturada, nos 
primeiros cem anos da colonização, era basicamente bipolar, 
ou seja, era formada por duas camadas: a dos senhores de 
engenho e a dos escravos. A camada intermediária, formada 
por comerciantes, capatazes e artesãos, era tão pequena 
que não chegava a compor uma terceira camada, pois 
muitos escravos passaram a exercer também algumas dessas 
atividades. 

Os Senhores de Engenho

https://br.pinterest.com/pin/647744358886761419/

O padre Antonil disse certa vez que ser Senhor era 
“título a que todos aspiravam”, pois signifi cava ser servido, 
obedecido e respeitado por todos. Os senhores de engenho 
“formavam uma espécie de aristocracia da riqueza e do 
poder, não uma nobreza hereditária de tipo europeu” 
(Schwarcz). O simples fato do indivíduo não ser negro já era 
uma grande vantagem numa sociedade caracterizada pela 
escravidão africana. Some-se a isso, o fato desse cidadão 
não precisar exercer o trabalho braçal e você compreenderá 
facilmente o que era ser nobre no Brasil colonial.

Os senhores de engenho formavam a elite colonial, a 
nobreza da terra, embora nem todos tivessem origem nobre. Os 
primeiros colonos que se tornaram proprietários de terra eram 
fi lhos da pequena nobreza lusitana ou burgueses endividados. 
A maioria deles era de “fi dalgos”, como se dizia em Portugal, 
sobre os fi lhos de pessoas que não eram nobres de origem. É 
bom esclarecer que não eram senhores de engenho apenas 
os donatários, como já me perguntaram muitos alunos. Além 
dos donatários, centenas de colonos vieram ao Brasil atraídos 
pela possibilidade de ascensão social e econômica. O grande 
estímulo para que viessem eram as sesmarias (gigantes 
lotes de terra onde montavam seus engenhos de açúcar). 
Diferentemente das Capitanias Hereditárias, as sesmarias 
eram propriedades privadas, podendo ser vendidas depois 
de cinco anos de ocupação. Para muitos estudiosos das 
questões sociais, as sesmarias deram origem à concentração 
fundiária que existe até hoje. Nem todos os proprietários rurais 
tiveram sucesso no cultivo da cana, seja porque as terras não 
eram férteis, seja porque não possuíam dinheiro sufi ciente 
para comprar escravos e os equipamentos necessários para 
a montagem do engenho.

A rigidez da hierarquia social era uma marca dos 
senhores de engenho. Em sua propriedade, sua autoridade 
era incontestável. Esposa, fi lhos, funcionários e escravos 
viam o senhor como um soberano real. Você já deve ter visto 
alguma telenovela mostrando a submissão da senhora 
de engenho, tratando seu esposo como “meu senhor”. As 
fi lhas eram controladas a tal ponto que os quartos onde 
dormiam não tinham janela para evitar qualquer “aventura” 
das moças. Era comum esperar se casar com alguém que 
o pai escolhia. Já os rapazes, acompanhavam seu pai nos 
afazeres diários, vendo como se administrava o engenho, 
como deveriam tratar funcionários e escravos. As refeições 
eram os momentos no qual todos se reuniam, não só para 
comer, mas também para trocar algumas ideias, se informar 
de alguma fuga de escravo ou dos castigos aplicados a 
estes em caso de desobediência. Aos domingos e dias 
santos, toda a família se reunia na capela do engenho 
acompanhando as missas e novenas.
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O NEGRO AFRICANO

VI
D
EO

AU
LA

https://www.historiahoy.com.ar/como-se-abolio-la-esclavitud-argentina-n935

Quando os portugueses decidiram colonizar o Brasil 
os índios eram a primeira opção de mão de obra, visto 
que na exploração do pau-brasil os nativos tiveram uma 
relação inicial amistosa com os europeus recém-chegados. 
Entretanto, diante da introdução da cultura canavieira, 
com uma labuta diária, os indígenas tornaram-se arredios 
e agressivos. Claro que esse não era o comportamento da 
maioria, mas esse comportamento deu margem para o 
governo lusitano justifi car a opção pelo escravo africano. O 
tráfi co de escravos africanos era altamente rentável.

Na camada dos escravos, a situação não era nada fácil. 
Tudo começava pelo aprisionamento em solo africano, seja 
pelos portugueses ou por tribos inimigas que os capturavam 
e os vendiam aos comerciantes de escravos. Na travessia 
do Atlântico muitos morriam. Porões fétidos onde mal 
comportavam cem indivíduos, embarcavam quatrocentos, 
quinhentos. Serviam uma mísera ração, jogada no piso 
do navio, por onde escorriam excrementos. Diante desse 
quadro, não é difícil compreender porque tantos morriam. 
Quando desembarcavam nos portos de Salvador, Recife 
ou Rio de Janeiro, eram levados aos mercados onde eram 
vendidos como animais. Famílias eram separadas e seus 
membros vendidos em mercados, de diferentes cidades. 
Ao chegar no engenho, os escravos eram acomodados 
nas senzalas, casebres longos, feitos de taipa, cobertos 
com palha, de chão batido. Ali dormiam e faziam a primeira 
refeição do dia, antes de seguir para a labuta diária. 

Ao total, estima-se que trouxeram 3,6 milhões de africanos 
para trabalhar como escravos no Brasil e 12 milhões como 
um todo para a América. Para cada um que chegava ao 
Brasil, pode-se contar outro morto na terrível viagem. A 
partir de 1600, esse tipo de mão de obra vai ser a mais usada 
na colônia. Os portugueses não capturavam os cativos na 
África (como fi zeram nos anos iniciais), mas compravam 
prisioneiros de tribos ou reinos inimigos. Nas sociedades 
africanas, existiam escravos antes dos europeus chegarem, 
mas deve-se notar que esta forma de escravidão não era 
pela cor do indivíduo, mas por ser um inimigo derrotado num 
campo de batalha. O europeu comprava o africano e o 
usava como escravo por considerá-lo um ser inferior. A Igreja 
Católica chegou a justifi car a escravidão como castigo de 
Deus, pois considerava o africano como descendente de 
Caim, personagem bíblico que matou seu irmão Abel.

No Brasil o escravo africano ou afro descendente vira uma 
fi gura frequente na colônia, constituindo 50% da população 
colonial no século XVIII. O tráfi co de escravos gerava ainda 
grande riqueza para os trafi cantes, tráfi co esse dominado 
inicialmente por Portugal e, depois, por cidades coloniais 
como Rio e Salvador.

Colônia

Os Principais Grupos Étnicos Negros trazidos 
ao Brasil:

• Bantos: vindos do Congo, Angola e Golfo da 
Guiné

• Sudaneses: Golfo da Guiné e Sudão
• Maleses: eram originais do Mali, mas o termo 

designava qualquer africano seguidor do 
islamismo

O jesuíta Antonil disse certa vez que “os negros são as 
mãos e os pés dos senhores de engenho”. Diante de uma 
frase como essa se esperava que os senhores tratassem 
seus escravos com o mínimo de dignidade. Porém, raros 
eram os senhores que tratavam seus escravos com algum 
respeito. Na maioria, os senhores se impunham pelo medo, 
pela pressão e ameaça de castigo. Então, o que deveria se 
esperar dos escravos? Fugas e rebeliões eram frequentes, 
muitas resultando no assassinato dos senhores e seus 
familiares. 

O QUILOMBO DE PALMARES

VI
D
EO

AU
LA

https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/guerra-dos-palmares

Mocambos e quilombos surgiram por todo o litoral do 
Brasil. Litoral? Isso mesmo, a maioria esmagadora dos 
quilombos fi cam em regiões de difícil acesso, mais próximas 
do litoral, pois o negro tinha a esperança de voltar ao 
continente africano. Antes de seguir, é bom esclarecer 
que mocambos eram pequenos aldeamentos de escravos 
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fugitivos. Já o quilombo era uma nação formada por vários 
mocambos, sob a liderança de um chefe que exercia 
um papel semelhante a um rei africano. O quilombo de 
Palmares, entre os Estados de Alagoas e Pernambuco, foi 
o maior e o mais resistente de todo o Brasil Colonial. Seu 
apogeu ocorreu no reinado de Zumbi. Foi necessário que 
o governo e os senhores de engenho contratassem um 
bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho para aniquilar 
Palmares. Outras formas de resistência ocorriam com a 
manutenção de dialetos nativos, através de cultos religiosos 
clandestinos e danças. Um bom exemplo disso é a capoeira, 
que transformou uma dança numa forma de luta. 

A população quilombola era quase autossufi ciente, 
produzindo seus alimentos e seus instrumentos de caça e 
pesca. Na maioria dos anos, a produção agrícola gerava 
excedentes que eram comercializados com cidades vizinhas 
ou com comerciantes itinerantes denominados de “caixeiros 
viajantes”. Precisavam comprar sal, pólvora e chumbo. De resto, 
produziam seus próprios tecidos e calçados, além dos utensílios 
domésticos como panelas de barro e colheres de pau.

A IGREJA NA COLONIZAÇÃO

VI
D
EO

AU
LA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pateo_do_Collegio.jpg

Pátio do Colégio São Paulo fundado por Nóbrega e 
Anchieta.

Desde o princípio da década de 1550, a ordem dos jesuítas 
presente no Brasil. Essa ordem foi criada na Contrarreforma 
exatamente para fazer a expansão da fé católica no 
mundo. Eles serão os religiosos mais presentes no Brasil 
até a sua expulsão, em 1759. Possuem várias propriedades 
e utilizam largamente o trabalho compulsório indígena, 
inclusive estabelecendo as missões indígenas, onde 
catequizam e usam a força de trabalho dos ameríndios. 
Vão ser importantes também na educação na colônia, 
são eles que educam os fi lhos dos senhores de engenho, 
comerciantes e outras pessoas poderosas na colônia. A 
educação, no período colonial, é restrita aos fi lhos desses 
grupos dominantes.

Por falar em educação, os jesuítas fundaram os primeiros 
colégios do Brasil, sendo o primeiro em Salvador (1550) e 
o segundo em São Paulo (1554), em torno do qual surgiria 
a cidade do mesmo nome. Você deve ter consciência que 
a Coroa portuguesa não permitia que fossem criadas 
universidades nas colônias para não despertar o senso 
crítico nos cidadãos, o que poderia levá-los à rebelião ao 
perceberem que eram explorados pela metrópole. Então, 
no Brasil só existia o equivalente ao Ensino Fundamental e 
o Ensino Médio de hoje. Mas, o que se ensinava nas escolas 
daquela época? Bom, a estrutura educacional montada no 

Brasil Colônia era herdeira de uma educação que surgiu na 
Baixa Idade Média europeia. Na primeira fase, chamada de 
Trivium, o aluno aprendia Gramática, Retórica e Dialética.

“O Trivium, composto pelas disciplinas: gramática, 
dialética e retórica, é um conjunto de conhecimentos 
que abrange desde a forma da escrita, o signifi cado das 
palavras, a lógica do pensamento até ao uso da linguagem 
que deveria ser escolhida para comunicar e ensinar o que 
se compreendeu. Esta linguagem, segundo a perspectiva 
da retórica, obedece a formas de estilo, a métodos para 
se alcançar o fi m desejado – a comunicação, ou seja, o 
ensino.”

PEINADO, Maria Rita Sefrian de Souza. O Ensino do Trivium e do Quadrivium, A 
Linguagem e a História na Proposta de Educação Agostiniana. Unioeste-Foz. 2011.

Na segunda fase, o aluno estudava o Quadrivium, 
composto pelas disciplinas de Aritmética, Geometria, 
Música e Astronomia. Essas matérias eram úteis, segundo 
Santo Agostinho, à compreensão das expressões referentes 
a essas artes utilizadas nas Escrituras como objeto de 
comparações a fi m de alcançar o entendimento das coisas 
espirituais e, consequentemente, a rejeição das fi cções 
supersticiosas.

Toda a educação tinha como propósito maior tornar 
o cidadão preparado para compreender as Sagradas 
Escrituras. Se algum aluno tivesse um propósito maior, então 
teria que se deslocar até a Europa e ingressar em uma 
Universidade. Porém, de acordo com os valores transmitidos 
por seus pais e pelos padres que os educavam, os meninos 
e moços da sociedade açucareira não tinham tantas 
pretensões, com raríssimas exceções.

A Santa Inquisição no Brasil

A Santa Inquisição ou Tribunal do Santo era um tribunal 
que julgava e condenava hereges e pessoas por conduta 
irregular, além de judeus que vinham para o Brasil muitas 
vezes disfarçados de cristãos-novos. Até mesmo membros 
do Clero eram denunciados por comportamentos indevidos, 
como “bulinar” escravas ou sodomia. Apesar de vários 
casos de interrogatórios, a Santa Inquisição não chegou a 
queimar ninguém na fogueira aqui no Brasil.

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Durante o período colonial, prevaleceu um modelo 
de sociedade conhecido como Patriarcal. Tal regime 
permitia que as relações entre senhores e escravos não se 
caracterizassem somente pela violência, mas também por 
uma cordialidade que disfarçava uma relação de poder 
muito mais complexa. 

A partir do afi rmado, podemos dizer que uma das 
características desse modelo foi:  

A A convivência igualitária entre brancos e negros dentro 
dos engenhos.    

B A completa submissão entre os negros da senzala em 
relação aos negros da casa-grande.    

C A manutenção do poder do branco sobre o negro apesar 
da cordialidade.    

D A formação de uma relação democrática, apesar da 
escravidão.

E A alteração das estruturas sociais a partir de uma visão 
cristã do homem branco.
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ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O engenho de açúcar pode ser considerado como um 
recorte representativo do mundo colonial, por conter, em 
seu interior, as principais características da sociedade e 
da economia que se desenvolveram na colônia como, por 
exemplo, a (o):

A ampla integração entre os diversos segmentos étnicos 
da sociedade colonial.

B preponderância da população escrava, principal forma 
de mão de obra.

C participação direta do capital comercial europeu 
na produção colonial, através da propriedade dos 
engenhos.

D ausência de qualquer controle econômico da metrópole 
sobre a vida colonial.

E controle de toda a economia e dos cargos políticos da 
sociedade colonial pelos “senhores de engenho”.

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, 
porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e 
aumentar fazenda.”

Antonil, CULTURA E OPULÊNCIA DO BRASIL, 1711, livro 1, Capítulo, IX.

Assinale a opção que, baseada na citação do jesuíta Antonil, 
justifi ca corretamente os fundamentos da sociedade 
colonial.

A A sociedade colonial se resumia ao mundo da casa-
grande e da senzala, espaços fundamentais de um 
mundo rural mediado pelos engenhos açucareiros.

B O ideal de sociedade colonial, segundo os inacianos, era 
o de uma sociedade de missões, o que explica a crítica 
do jesuíta Antonil à escravidão.

C A estrutura social do Brasil Colônia era fundamentalmente 
escravista, uma vez que os setores essenciais da 
economia colonial, a exemplo da agromanufatura do 
açúcar, dependiam do trabalho escravo, sobretudo dos 
africanos.

D A sociedade escravista erigida na Colônia sempre foi 
condenada pelos jesuítas que, a exemplo de Antonil, 
desejavam ardorosamente que índios e africanos se 
dedicassem ao mundo de Deus.

E A sociedade colonial possuía duas classes, senhores 
e escravos, polos antagônicos do latifúndio ou da 
“fazenda” mencionada por Antonil.

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç
ÃO

A sociedade do açúcar que se constituiu no decorrer dos 
dois primeiros séculos, após o descobrimento das terras 
brasileiras, foi marcada:

A pela ocupação da região central da colônia, levando à 
interiorização do povoamento.

B pela diversidade de segmentos sociais e pela mobilidade 
social dos seus integrantes.

C pelo domínio do trabalho escravo, reforçando o seu 
caráter discriminatório e autoritário.

D pelo desenvolvimento de um mercado interno 
diversifi cado, permitindo um maior fl uxo da renda.

E pela integração harmoniosa de componentes culturais 
tanto dos colonizados quanto dos colonizadores.

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Em sua obra, se acentuam os contrastes de requinte e fartura 
das casas-grandes com a promiscuidade e a miséria das 
senzalas, a sensualidade desenfreada e a subserviência dos 
homens do eito. Mas há também o homem e a paisagem. 
Certamente a observação se concentra na zona açucareira 
do Nordeste, rica de tradições que datam do século XVI, no 
momento em que se decompõe essa estrutura tradicional 
por força de uma nova ordem econômica.

Antonio Candido & José Aderaldo Castello. “Presença da Literatura 
Brasileira - Modernismo”. 6.ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Difel, 1977.

O texto refere-se a um período da evolução histórica 
brasileira em que

A o poder político do senhor de engenho era assegurado 
pela monarquia portuguesa através da sua designação 
para os mais altos cargos da administração colonial.

B a sociedade brasileira caracterizava-se pelas relações 
de cordialidade entre senhores e escravos, forjando os 
princípios essenciais da democracia racial no país.

C o universo social, marcado por uma rígida estratifi cação, 
limitava o desenvolvimento dos demais segmentos da 
população situados entre a camada senhorial e os 
escravos.

D a adoção de formas de trabalho compulsório no litoral 
brasileiro constituiu uma adaptação dos tradicionais 
institutos de servidão e vassalagem às áreas coloniais.

E as difi culdades de adaptação às áreas coloniais levaram 
os europeus a organizar uma sociedade com mínima 
diferenciação entre os seus vários segmentos.

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Sobre os jesuítas, intimamente relacionados com a expansão 
europeia e a realidade colonial, é correto afi rmar que:

A foram expulsos de Portugal e do Brasil no reinado de D. José I.
B respeitaram as culturas alheias, mas fi zeram da educação 

uma das tarefas menos constantes na América, na Ásia e 
na África.

C a Ordem dos Jesuítas nunca foi reconhecida pela Santa 
Sé e pelos monarcas absolutos.

D deliberadamente buscaram aniquilar os guaranis 
catequizados.

E foram indispensáveis na luta contrarreformista, mas 
não estavam sujeitos a um modelo de organização 
hierarquizada militarmente.
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ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Em 1694, uma expedição chefi ada pelo bandeirante 
Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo governo 
metropolitano de destruir o quilombo de Palmares. Isto se 
deu porque:

A os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial 
centrada no Nordeste, queriam aí estabelecer pontos de 
comércio, sendo impedidos pelos quilombos.

B os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os 
quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o 
governo com movimentos milenaristas.

C o quilombo desestabilizava o grande contingente escravo 
existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da 
produção açucareira e da dominação colonial.

D os senhores de engenho temiam que os quilombolas, que 
haviam atraído brancos e mestiços pobres, organizassem 
um movimento de independência da colônia.

E os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os 
colonos à revolta contra a metrópole visando trazer 
novamente o Nordeste para o domínio holandês.

ORIENTADA

QUESTÃO 15    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O Quilombo dos Palmares passou para a história como 
símbolo da resistência negra, sediado na Serra da Barriga, 
no atual Estado de Alagoas. 

Esta experiência existiu porque:

A os holandeses dominaram o Nordeste e não tinham 
interesse no escravo africano.

B os paulistas começaram a apresar o índio e a vendê-lo 
para as lavouras, suprimindo o braço escravo.

C as invasões holandesas permitiram a fuga dos escravos 
negros porque desorganizavam as fazendas nos 
primeiros tempos.

D a fuga era a única saída para os quilombos auxiliados 
pelos jesuítas.

E os escravos africanos foram estimulados pelos 
Bandeirantes, que pretendiam valorizar a mão de obra 
indígena.

Sobre a atuação dos jesuítas no Brasil Colonial, podemos 
afi rmar que: 

A os jesuítas eram grandes defensores da liberdade 
religiosa, com destaque para os históricos sermões do 
padre Antônio Vieira em defesa deste princípio.

B nas Minas Gerais do Século XVIII, tivemos atuação do 
padre Antonil, membro da Cia. De Jesus, que divulgou as 
ideias do reformador Martinho Lutero na região.

C os jesuítas trabalharam fortemente na catequização dos 
indígenas e muitos defendiam a não escravização dos 
nativos americanos.

D os jesuítas foram contrários ao processo de colonização 
das Américas, afi rmando que os europeus não tinham o 
direito de explorar novos territórios.

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(UTFPR) Se as especiarias dominaram o comércio marítimo 
português durante o século XV, um século depois esse 
papel foi ocupado, no Brasil, pela produção açucareira, 
que abrangia a lavoura de cana propriamente dita e a 
fabricação do açúcar nos engenhos. Muitos historiadores 
denominam essa economia de plantation, expressão 
emprestada dos ingleses para indicar as lavouras tropicais.

Assinale a alternativa que apresenta os três elementos nos 
quais esse tipo de produção se fundamentava. 

A Latifúndio, monocultura e mão de obra escrava.
B Latifúndio, policultura e mão de obra escrava.
C Latifúndio, monocultura e mão de obra livre.
D Minifúndio, monocultura e mão de obra escrava.
E Minifúndio, policultura e mão de obra livre.

VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(UPF) “Não é fácil saber de onde foi que Jorge Velho partiu 
para ir combater Palmares, se de São Paulo ou do Piauí. 
Tanto se pode admitir uma versão como a outra, já que 
ambas se apoiam em documentos de igual autoridade [...]. 
Há também muita controvérsia sobre os seus efetivos. Em 
diferentes documentos o número de indígenas oscila entre 
800 e 1.300, e o de brancos entre 80 e 150, não falando nas 
mulheres e crianças que costumava levar consigo. A marcha 
de seiscentas léguas até Pernambuco foi uma estupenda 
façanha. Custou-lhe a perda de 396 pessoas, das quais 196 
morreram de fome ou doença e 200 desertaram.”  

(FREITAS, Décio. Palmares: a guerra dos escravos. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1984, p. 145-146)

O bandeirante Domingos Jorge Velho foi contratado pelo 
governo português para destruir o quilombo de Palmares. 
Isso se deu porque:

A os paulistas, excluídos do circuito da produção colonial 
centrada no Nordeste, queriam aí estabelecer pontos de 
comércio, sendo impedidos pelos quilombos.

B os paulistas tinham prática na perseguição de índios, os 
quais, aliados aos negros de Palmares, ameaçavam o 
governo com movimentos milenaristas.

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(CFTRJ) A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa 
católica que foi fundada em 1534, em Paris. Esta ordem é 
conhecida pelo seu “catolicismo militante”, caracterizado 
pelo esforço para a “ampliação da fé católica” em oposição 
à criação das chamadas Igrejas Protestantes. Tal ordem foi 
muito importante durante o período colonial brasileiro. Hoje 
existem cerca de 18 mil jesuítas no mundo. 
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C o quilombo desestabilizava o grande contingente escravo 
existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da 
produção açucareira e da dominação colonial.

D os senhores de engenho temiam que os quilombolas, que 
haviam atraído brancos e mestiços pobres, organizassem 
um movimento de independência da colônia.

E os aldeamentos de escravos rebeldes incitavam os 
colonos à revolta contra a metrópole, visando trazer 
novamente o Nordeste para o domínio holandês.

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(MACKENZIE) No Brasil do século XVI, a sociedade tinha, no 
engenho, o centro de sua organização.

Assinale a alternativa que NÃO atesta a importância do 
engenho no período colonial. 

A A grande propriedade era monocultora e também 
escravocrata, voltada para o mercado externo, sendo 
a montagem da estrutura de produção açucareira, um 
empreendimento de alto custo. 

B Os senhores de engenhos, por serem proprietários de 
terras e escravos, detinham o poder político e controlavam 
as Câmaras Municipais, sendo denominados de “homens 
bons”, estendendo tal poder para o interior de sua família. 

C Alguns engenhos funcionavam como unidades de 
produção autossufi cientes, pois além de ofi cinas para 
reparos de suas instalações, produziam alimentos 
necessários à sobrevivência de seus moradores. 

D No engenho também havia alguns tipos de trabalhadores 
assalariados, como o feitor, o mestre de açúcar, o capelão 
ou padre, que se sujeitavam ao poder e à infl uência do 
grande proprietário de terras. 

E Os grandes engenhos contavam com toda a infraestrutura 
não apenas para atender às necessidades básicas de 
sobrevivência, mas voltadas à atividade intelectual que 
tornava o engenho centro de discussões comerciais. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(UECE) “Há duas Brancas Dias: uma real, outra imaginária. A 
primeira pode ser conhecida consultando-se os documentos 
históricos e os estudos já escritos a respeito; a outra está nos 
romances e peças de teatros inspirados pelo personagem 
real. [...] Enquanto seu marido, Diogo Fernandes, instalava-
se em Pernambuco, [...] Branca, que havia permanecido 
em Portugal, era denunciada e presa pela Inquisição. 
Acusada de judaísmo pela própria mãe e por uma irmã, 
que já se encontravam presas, Branca admitiu a dita 
heresia, sendo assim libertada, [...]. Com a morte do marido, 
além de administrar a parcela que restava do engenho 
Camaragibe após um fracasso parcial de sua exploração, 
Branca manteve em sua casa da Rua Palhares, em Olinda, 
com a ajuda das fi lhas, uma escola para ensinar meninas a 
cozinhar, bordar e fazer rendados. Mal imaginava que, trinta 
anos depois, já morta, suas ex-alunas a denunciariam ao 
visitador inquisitorial por práticas judaizantes no Brasil”.
Bruno Fleiter. Duas faces de um mito. Nossa História. Ano 1, no 10, ago. 2004. 

O aspecto da colonização do Brasil tratado no trecho acima 
diz respeito:

A ao processo de inclusão social dos praticantes de 
religiões não católicas, respeitando o direito ao culto e 
suas tradições religiosas. 

B à perseguição religiosa, por parte do Tribunal do Santo 
Ofício, que trouxe a inquisição até as terras brasileiras no 
período colonial. 

C à condição de liberdade de culto e manifestação religiosa 
presentes na História do Brasil desde a colonização até 
os dias atuais. 

D à perfeita inclusão na sociedade brasileira dos negros 
libertos, dos judeus e da população pobre em geral, com 
a criação da República e da democracia no Brasil. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(IFSP) Os índios foram os primeiros a serem empregados 
como mão de obra no Brasil, mas acabaram sendo 
substituídos pelos negros escravizados vindos da África, 
trazidos em navios negreiros, mantidos em senzalas e 
submetidos a torturas e à separação de seus familiares. 

Sobre este assunto, assinale a alternativa incorreta. 

A Os negros rebelavam-se contra a escravidão por meio 
da fuga e da queima das plantações dos seus senhores. 

B A fuga de escravas das fazendas era pouco comum. 
C Os negros fugitivos se concentravam em Quilombos, 

sendo o de Palmares o mais conhecido. 
D Importantes fi guras desta resistência são Zumbi e Ganga 

Zumba. 
E As escravas, como forma de resistência, praticavam 

aborto e infanticídio.

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(FGV-RJ) Navegamos pelo espaço de quatro dias, até que, 
a dez de novembro, encontramos a barra de um grande 
rio chamado de Guanabara, pelos nativos (devido à sua 
semelhança com um lago) e de Rio de Janeiro pelos primeiros 
descobridores do local. [...] o Senhor de Villegagnon, para se 
garantir contra possíveis ataques selvagens, que se ofendem 
com extrema facilidade, e também contra os portugueses, 
se estes alguma vez quisessem aparecer por ali, fortifi cou 
o lugar da melhor maneira que pôde. Os víveres eram-nos 
fornecidos pelos selvagens e constituídos dos alimentos do 
país, a saber, peixes e veação diversa, constante de carne 
de animais selvagens (pois eles, diferentemente de nós, não 
criam gado), além de farinha feita de raízes [...] Pão e vinho 
não havia. Em troca destes víveres, recebiam de nós alguns 
objetos de pequeno valor, como facas, podões e anzóis.

THEVET, André. As singularidades da França Antártica. Belo Horizonte/São 
Paulo, Itatia/Edusp. 1978, p. 93-94.

O frei franciscano André Thevet esteve em terras brasileiras 
entre 1555 e 1556, junto com outros franceses comandados 
por Nicolas de Villegagnon. A leitura do trecho do relato 
dessa expedição permite:
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A constatar a aceitação, pelo reino francês, da partilha do 
Novo Mundo realizada por portugueses e espanhóis.

B identifi car as diferenças entre as práticas coloniais e o 
tratamento dispensado aos indígenas pelos portugueses 
e franceses.

C perceber as diferenças culturais entre os povos indígenas 
e os conquistadores europeus.

D reconhecer a necessidade da escravidão africana 
como base para a montagem das estruturas produtoras 
coloniais.

E diferenciar as orientações religiosas dos protestantes 
franceses das referências católicas ibéricas.

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(CFTRI) “Os africanos foram trazidos do chamado “continente 
negro” para o Brasil e, em um fl uxo de intensidade variável. 
Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas como 
escravos variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 
entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na 
sua grande maioria jovens do sexo masculino.” 

(FAUSTO, Boris. História do Brasil,EDUSP, p. 51)

Sobre o tráfi co de escravos e a escravização de africanos, a 
afi rmativa ERRADA é: 

A No século XVI, a Guiné (Bissau e Cachen) e a Costa da 
Mina, forneceram o maior número de escravos. No século 
XVII em diante, as regiões mais ao sul da costa africana 
– Congo e Angola – tornaram-se centros exportadores 
importantes.

B Os trafi cantes de escravos baianos eram mais ligados 
à Costa da Mina, a Guiné e ao Golfo de Benin. Os 
trafi cantes de escravos do Rio de Janeiro obtinham 
escravos, sobretudo em Angola.

C No Brasil do século XVII, no início da implantação do 
empreendimento cafeeiro, os portugueses recorreram à 
escravização indígena para metrópole portuguesa, no 
entanto, o cativeiro indígena não gerava ganhos.

D O tráfi co negreiro era tão lucrativo que, pelo seu controle, 
lutavam, durante 3 séculos, Portugal, Espanha, Holanda, 
Inglaterra e França.

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(IFBA)

“Folga nego,
Branco não vem cá!
Se vié
Pau há de levá!.”

(Do Folclore alagoano. Citado por Freitas, Décio, op.cit.,pág.27.)

O quilombo dos Palmares representou um dos mais 
importantes movimentos de resistência dos negros contra 
a escravidão no Brasil. No período colonial, o surgimento de 
inúmeros quilombos relaciona-se ao fato de que:

A a vivência nos quilombos signifi cava a superação do 
tratamento hostil que recebiam no mundo escravo e a 
esperança de construção de uma sociedade baseada 
em relações sociais igualitárias. 

B muitos negros, mesmo tendo um sentimento de gratidão 
para com os senhores, nutriam a esperança de construir 
uma real experiência de liberdade. 

C os próprios senhores estimularam os agrupamentos de 
negros fugitivos, tendo em vista a construção de uma 
melhor interação social com a massa de escravos. 

D o quilombo dos Palmares ao buscar obter vantagens 
materiais com as elites locais perdeu seu caráter 
combativo, o que levou a sua destruição. 

E no interior do quilombo predominava uma estrutura de 
produção com base na propriedade privada da terra e 
dos instrumentos de trabalho, o que revelava a existência 
de uma sociedade de privilégios. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(IFSUL) Na História do Brasil, a fase açucareira, 
cronologicamente situada entre os séculos XVII e XVIII, 
corresponde ao período em que a produção e exportação 
de açúcar foram as principais atividades econômicas. 

A produção era baseada no plantation, o qual signifi ca uma 
empresa:

A agrícola, latifundiária, monocultora, escravocrata e 
exportadora.

B agrícola, minifundiária, policultora, escravista e voltada 
para o mercado interno. 

C agrícola, latifundiária, autossufi ciente, com trabalho 
servil indígena e voltada para o mercado externo.

D comercial, minifundiária, monocultora, escravista e 
voltada para a exportação.
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1. COLÔNIA
1.6 CRISE DO SISTEMA COLONIAL 
     E CICLO DA MINERAÇÃO

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 06

O Fim da União Ibérica ou A Restauração Portuguesa

Em 1640 estoura uma revolta na cidade de Évora, 
o representante do governo espanhol foi morto e um 
novo rei aclamado pelo povo português. Foram 60 
anos de união das duas nações e muitos problemas 
para os portugueses. O governo espanhol se envolvia 
em muitos confl itos na Europa, o que resultava em 
aumento de impostos para os lusitanos. Cansados 
disso, a população mais pobre e a classe burguesa 
resolveram romper com a nação espanhola, colocando 
o Conde Dom João de Bragança como novo rei. Claro 
que a Espanha não aceita a separação e declara 
guerra aos portugueses. Diante de tal acontecimento, 
o que ocorreu no Brasil? Quais os refl exos disso tudo 
na maior colônia portuguesa? 

Introdução

O AUMENTO DA EXPLORAÇÃO 
COLONIALVI

D
EO

AU
LA

O novo rei português encontra o Estado em péssimas 
condições fi nanceiras, tendo perdido várias colônias na África e 
na Ásia, além da invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Dom 
João IV procurou fazer parcerias com os ingleses e até mesmo 
com os holandeses (inimigos tradicionais da Espanha). Era preciso 
ter dinheiro para erguer a nação e recuperar suas colônias.

Para que conseguisse mais fundos para estabilizar o 
Estado, o governo português cria a Companhia de Comércio 
do Brasil (1647-1720), a Companhia de Comércio do Maranhão 
(1682-5) e o Conselho Ultramarino, órgão responsável por 
aprimorar a exploração das colônias. Essas atitudes do novo 
rei português acabaram provocando reações da população 
colonial. Surgiam as primeiras revoltas coloniais.

A ACLAMAÇÃO DE AMADOR BUENO 
(1641): SÃO PAULOVI

D
EO

AU
LA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aclama%C3%A7%C3%A3o_de_Amador_Bueno

Com a Restauração, os paulistas temiam que a nova 
dinastia lusitana (a Bragança) proibisse a captura de índios 
para serem vendidos como escravos. Lembre-se de que 
o bandeirismo de caça ao índio era uma das formas de 
sobrevivência dos paulistas.  Diante disso, eles aclamaram 
um fazendeiro da região, Amador Bueno, como “rei” de São 
Paulo. Esta capitania deixaria de ser parte do reino português 
para se integrar ao reino espanhol. Você consegue imaginar 
isso? São Paulo se separaria do Brasil português para ser do 
Brasil espanhol. A ideia era não perder também o contato 
comercial com a região do Prata (Argentina) com a qual os 
paulistas mantinham excelentes transações. No entanto, o 
Amador Bueno que havia sido aclamado como o líder do 
movimento rebelde acabou não aceitando a aclamação e 
o movimento foi um tremendo fracasso.

A REVOLTA DE BECKMAN (1684): 
MARANHÃOVI

D
EO

AU
LA

   
https://1.bp.blogspot.com/-SAqgRvasf0w/WrOZ5h22xkI/

AAAAAAAAOe8/8vAqGycRAPwKkVJS4pvSKzMfbNRhAxoZgCLcBGAs/s1600/
beckman%2Brevolta%2B5.jpg

Com o intuito de facilitar a exploração do Colônia 
sem ter que investir, o governo português terceirizou, 
isso mesmo, delegou a outras pessoas ou empresas uma 
função que deveria ser exercida pelo Estado. Diante do 
exposto, acredito que você compreenderá o papel de 
uma Companhia de Comércio. Uma empresa privada que 
recebia autorização do Estado português, via contrato, 
para explorar o comércio de uma determinada região do 
Brasil por um determinado período. 

A Companhia de Comércio do Maranhão passou a 
exercer o monopólio comercial sobre tudo o que os colonos 
da região produziam ou precisavam comprar. O algodão e 
a cana-de-açúcar eram as principais riquezas da província. 
No entanto, a população local necessitava de produtos 
manufaturados e de farinha de mandioca, geralmente 
comprada na Bahia. Como a Companhia de Comércio 
detinha o direito de exclusividade comercial, aproveitava 
para explorar a população maranhense. Nesse contexto, 
os fazendeiros Manuel e Thomaz Beckman lideraram 
uma revolta em São Luís, invadindo os armazéns da dita 
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Companhia de Comércio. Aproveitaram também para 
expulsar os padres jesuítas que não permitiam a escravidão 
de índios numa região onde a escassez da mão de obra 
africana era constante. Os irmãos Beckman deixaram bem 
claro que não pretendiam separar o Maranhão de Portugal, 
mas não se submeteriam a tamanha exploração exercida 
pelos donos da companhia de comércio. 

Ao tomar o poder e instalar um governo provisório, os 
rebeldes decidiram enviar uma missão diplomática a Lisboa 
para tentar encontrar uma solução junto ao rei de Portugal. 
Thomaz Beckman era o chefe da missão. Ao chegar em 
Portugal, o líder rebelde recebeu voz de prisão e foi obrigado 
a regressar ao Brasil onde seria executado junto com outros 
revoltosos. Alguns anos depois, a Companhia de Comércio 
foi substituída por outra.

A GUERRA DOS EMBOABAS
(1707-1709)VI

D
EO

AU
LA

http://www.viladeutopia.com.br/curral-do-del-rey-a-guerra-dos-
emboabas-e-os-cristaos-novos/#prettyPhoto

Você lembra que os paulistas se dedicavam à captura de 
índios para vendê-los como escravos? Pois bem, de tanto 
explorar os sertões, eles acabaram encontrando pedras 
preciosas, semipreciosas e o tão sonhado ouro. Antônio 
Rodrigues Arzão foi o descobridor do ouro. Era fi nal do 
século XVII, época em que o açúcar nordestino declinava 
em virtude da concorrência do açúcar holandês produzido 
nas Antilhas. A notícia bombástica da descoberta do ouro, 
no interior da colônia, provocou um tremendo alvoroço. 
Senhores de engenho falidos, comerciantes e artesãos 
correram para as “minas gerais”. Quando essa mesma 
notícia chegou na metrópole, a reação dos portugueses não 
foi muito diferente. Para muitos era a chance de melhorar 
de vida sem ter que investir, até mesmo porque a maioria 
deles não tinha recursos. Migrar para o Brasil e enriquecer 
era prioritário. Então começava uma corrida ao ouro das 
Minas Gerais.

Diante disso, como você, sendo um paulista descobridor 
do ouro, reagiria a essa invasão de “estrangeiros”? Isso 
mesmo, para os bandeirantes paulistas, essa gente que 
chegava do Nordeste do Brasil e da Metrópole era vista 
como estrangeiros. A partir daí já dá para perceber que 
os confl itos não tardaram a acontecer. Para agravar mais 
ainda a tensão na região do ouro, o governo português 
baixou algumas normas para a exploração do metal 
precioso, prejudicando mais ainda os descobridores.

Os paulistas chamavam os forasteiros de “emboabas”, 
termo em tupi que signifi ca ave com pernas emplumadas. 

A expressão tinha um sentido pejorativo, pois os paulistas 
estariam zombando dos recém-chegados que trajavam 
calças compridas recheadas de palha ou usavam botas de 
cano longo para evitar os espinhos e as mordidas de cobras 
venenosas. Da zombaria para as agressões físicas foi muito 
rápido. Paulistas matavam “emboabas” que matavam 
paulistas. O apogeu desse confl ito foi o massacre do capão 
da traição, quando dezenas de paulistas foram mortos 
por forasteiros. O governo metropolitano teve que enviar 
tropas para a região do confl ito e ainda determinou que as 
capitanias de Minas Gerais e São Paulo fossem separadas. 
Os paulistas acabaram expulsos de Minas Gerais. 

A GUERRA DOS MASCATES
(1709 - 1711)VI

D
EO

AU
LA

Ilustração de ítalo henrique

Você sabe o que é um mascate? Mascate era como os 
comerciantes ambulantes eram denominados antigamente. 
Seria algo como o camelô de hoje. Pois bem, já que sabemos 
o signifi cado de mascate vamos ao enredo desse confl ito 
ocorrido em Pernambuco no início do século XVIII. Naquela 
época era visível a decadência do açúcar nordestino, o 
que afetava a qualidade de vida dos senhores de engenho. 
Acostumados à boa vida, a maioria deles não estava 
conseguindo manter o mesmo status de antes. No entanto, 
alguns desses senhores procuravam manter as aparências 
comprando fi ado nos armazéns do Recife, grande 
centro comercial da província. As vendas a crédito eram 
registradas em notas promissórias (espécie de compromisso 
de pagar uma dívida). Os senhores de engenho assumiam o 
compromisso de quitar suas dívidas ao fi nal de cada ano. 
Porém, quando não conseguiam pagar, o comerciante tinha 
que entrar com uma ação judicial na Câmara Municipal 
de Olinda. Esse era um grande problema, pois a Câmara 
Municipal de Olinda era composta por outros senhores de 
engenho, que querendo proteger seus companheiros da 
vergonha de terem seus bens confi scados para quitar uma 
dívida, acabavam arquivando as ações judiciais. Percebeu 
que esse esquema de apadrinhamento estava prejudicando 
os comerciantes? Como resolver isso?

Em 1709, uma comissão de representantes dos 
comerciantes foi até Lisboa fazer uma simples reivindicação 
ao governo: elevar Recife à categoria de vila, dotada 
de sua própria Câmara Municipal. O rei de Portugal não 
pensou duas vezes, atendeu aos comerciantes. O que ele, 
nem os comerciantes imaginavam era a violenta reação 
dos senhores de engenho. Recife foi invadida, a Câmara 
Municipal e seu Pelourinho destruídos. Os comerciantes se 
armaram e partiram para a agressão. Sei que você está 
pensando o que o Pelourinho tem a ver com isso? Bom, 
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Pelourinho era o tronco fi ncado em praça pública onde 
escravos eram açoitados exemplarmente. Somente cidades 
elevadas à categoria de vila podiam tê-los. Por isso, os 
senhores atacaram os dois símbolos da elevação de Recife 
à vila. O resultado disso tudo já era previsível, o governo 
metropolitano enviou tropas em defesa dos comerciantes, 
manteve Recife como vila e ainda retirou de Olinda o título 
de capital da capitania.

Qual a lição que aprendemos com toda essa história? 
Ela nos comprova que o Nordeste açucareiro já não era o 
centro das atenções por parte do governo português, que 
aquela altura estava com seus olhos voltados para as Minas 
Gerais. Ficou claro? 

REVOLTA DE FELIPE DOS SANTOS OU 
REVOLTA DE VILA RICA (1720)VI

D
EO

AU
LA

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_Vila_Rica

A maior parte do ouro produzido no Brasil era em pó, 
também chamado ouro de aluvião, o que facilitava o 
contrabando. Sabendo disso, o governo português baixou 
decreto obrigando todos os mineradores a fundir o metal 
antes de vendê-lo. Essa medida gerou descontentamentos 
entre os mineradores, eclodindo em uma revolta liderada 
pelo português Felipe dos Santos. 

Pelo decreto do governo, todo o ouro deveria ser fundido 
nas Casas de Fundição, onde era também cobrado “o 
quinto”, ou seja, 20% do ouro derretido. A parte do ouro do 
minerador era transformada em uma barra numerada para 
facilitar o controle governamental. Dessa forma fi ca mais 
fácil compreender porque os mineradores se revoltaram. De 
agora por diante seria muito mais difícil enganar os fi scais 
e vender o ouro sem ter que pagar o imposto ao governo.

https://serromg.blogspot.com/2009/02/barra-de-ouro-do-serro-e-encontrada.html

Como você percebe na ilustração acima, as barras 
de ouro que saíam das Casas de Fundição possuíam 

elementos que difi cultavam a falsifi cação e o contrabando. 
Isso não quer dizer que impediu totalmente a sonegação 
de impostos. Outra coisa que vale destacar é que as ditas 
Casas de Fundição fi cavam distantes das minas, obrigando 
os mineradores a se deslocar por estradas muito perigosas, 
cheias de assaltantes. 

Quando estoura a revolta, Felipe dos Santos e cerca de 
3 mil seguidores tomaram o controle dos principais pontos 
de Vila Rica, surpreendendo o governador, o Conde de 
Assumar.  Fingindo atender os revoltosos, o governador 
prometeu solucionar o problema através do Governador 
Geral na Bahia. Essa tática lhe deu tempo para organizar a 
repressão. Felipe dos Santos foi preso e condenado à morte. 
Dezenas de revoltosos foram presos e tiveram suas casas 
queimadas. A execução do líder deveria servir de exemplo 
para intimidar outras futuras revoltas. Parece que não deu 
certo. Em 1789, o governo descobriu os conspiradores da 
Inconfi dência Mineira. Porém, essa revolta já ocorreu num 
contexto diferente, marcada pela vontade de separar o 
Brasil ou parte dele de Portugal.

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Ocorridos entre os meados do século XVII até as primeiras 
décadas do século XVIII, os movimentos nativistas 
apresentam-se como os primeiros sinais de uma crise do 
sistema colonial.

Sobre esses movimentos, é correto afi rmar que 

A tinham como principal objetivo a separação política entre 
colônia e metrópole, com a autonomia administrativa 
e a formação de novas nações livres nas regiões onde 
ocorriam.   

B em Minas Gerais, com a Guerra dos Emboabas e a Revolta 
de Felipe dos Santos, no Maranhão, com a Revolta 
dos Beckman, e em Pernambuco, com a Insurreição 
Pernambucana e a Guerra dos Mascates, aparecem 
as divergências entre os interesses dos colonos e os da 
metrópole.   

C ocorreram somente em locais que vivenciavam crises 
econômicas, como o Rio Grande do Sul (Farroupilha 1835-
1845) e Pernambuco (Revolução Pernambucana de 1817).   

D somente a Confederação do Equador, ocorrida no 
nordeste brasileiro, pode ser tomada como um legítimo 
movimento nativista, uma vez que não pretendia a 
separação política em relação a Portugal, mas, somente, 
maior autonomia administrativa.   

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç
ÃO

No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez 
com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado 
europeu. Os proprietários de engenho, em Pernambuco, 
para minimizar os efeitos desta crise, recorreram a 
empréstimos junto aos comerciantes da Vila de Recife. Esta 
situação gerou um forte antagonismo entre estas partes, 
que se acirrou quando D. João V emancipou politicamente 
Recife, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato 
desobrigou os comerciantes de Recife do recolhimento de 
impostos a favor de Olinda. 
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O confl ito que eclodiu em função do acima relatado foi a 

A Revolta de Beckman.   
B Guerra dos Mascates.   
C Guerra dos Emboabas.   
D Insurreição Pernambucana.   
E Conjuração dos Alfaiates.   

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç
ÃO

As revoltas nativistas foram aquelas que tiveram como causa 
principal o descontentamento dos colonos brasileiros com 
as medidas tomadas pela coroa portuguesa. Ocorreram 
entre o fi nal do século XVII e início do XVIII. 

http: //www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/revoltas_nativistas.htm.

Entre as principais revoltas nativistas, destacam-se, 

A Beckman e Filipe dos Santos.   
B Cabanagem e Balaiada.   
C Sabinada e Farrapos.   
D Carrancas e Setembrada.   

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Em 1682, foi criada a Companhia Geral do Comércio do 
Estado do Maranhão, com o objetivo de controlar os atritos 
entre fazendeiros e religiosos na disputa pelo trabalho 
indígena, mais barato que o africano, e incentivar a 
produção local... A companhia venderia aos habitantes do 
Maranhão produtos europeus, como azeite, vinho e tecidos, 
e deles compraria o que produzissem, como algodão, 
açúcar, madeira e as drogas do sertão, para comercializar 
na Europa. Também deveria fornecer à região quinhentos 
escravos por ano, uma fonte alternativa de mão de obra, 
diante da resistência jesuítica em permitir a escravidão de 
nativos. Os preços cobrados pela companhia, entretanto, 
eram abusivos, e ela não cumpria os acordos, como o 
fornecimento de escravos.

VICENTINO, Claudio e DORIGO, Gianpaolo. História Geral e do Brasil. 
Editora Scipione, SP, 2010 – p. 358.

O texto acima descreve uma situação que colaborou para o 
acontecimento de um confl ito, no período colonial brasileiro 
ocorrido na segunda metade do século XVII, que fi cou 
conhecido como 

A Revolta de Beckman.   
B Guerra dos Mascates.   
C Guerra dos Emboabas.   
D Revolta de Felipe dos Santos.   
E Revolta de Amador Bueno.   

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Das minas e seus moradores bastava dizer que é habitada 
de gente intratável. A terra parece que evapora tumultos; 
a água exala motins; o ouro toca desaforos; destilam 
liberdades os ares; vomitam insolências as nuvens; infl uem 

desordens os astros; o clima é tumba da paz e berço da 
rebelião; a natureza anda inquieta consigo, e amotinada lá 
por dentro é como no inferno.

Lilia Schwarcz e Heloisa Starling. Brasil: uma Biografi a.

O texto é parte do discurso histórico e político sobre a 
sublevação que nas minas houve no ano de 1720 e que o 
governador Pedro Miguel de Almeida e Portugal, o conde 
de Assumar, fez chegar às mãos das autoridades régias 
em Lisboa.

A respeito da sedição de Vila Rica, em 1720, é correto 
assinalar: 

A os sediciosos planejavam forçar a coroa a suspender 
o estabelecimento das casas de fundição, onde se 
registrava o ouro em barras e se deduzia o quinto por 
arroba, o imposto devido ao rei;    

B os sediciosos planejavam forçar a coroa a abolir a 
derrama, que determinava a cobrança de todos os 
impostos atrasados;   

C os sediciosos rebelaram-se contra forasteiros que eram 
benefi ciados pela coroa com privilégios na exploração 
das jazidas auríferas;   

D os projetos dos sediciosos eram o rompimento com 
Portugal, a adoção de um regime republicano e a criação 
de uma universidade em Vila Rica;   

E a sublevação desafi ou a ação do marquês de Pombal 
que havia determinado o monopólio régio sobre a 
extração de diamantes.    

CICLO DA MINERAÇÃO

VI
D
EO

AU
LA

https://conhecimentocientifico.r7.com/conheca-a-mineracao-no-brasil-
colonial-e-saiba-onde-e-quando-ocorreu/

O desejo de encontrar ouro no Brasil remonta à época 
do descobrimento, quando alguns índios foram levados 
para a caravela onde se encontrava o capital Pedro Álvares 
Cabral. Naquele instante os nativos apontavam para o 
colar de ouro que Cabral trazia pendurado no pescoço e 
apontavam para mata, dando a entender que existia o tal 
metal na terra descoberta. A esperança virou decepção 
rapidamente. Durante os oito dias que permaneceu no 
Brasil, a expedição cabralina não encontrou o ouro. Nos 
anos seguintes, o governo lusitano enviou várias expedições 
para fazer o reconhecimento da terra e de suas potenciais 
riquezas. Não faltaram falsos alarmes, pois o ouro tão 
sonhado parecia que só existia nas terras americanas 
pertencentes aos espanhóis.
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A DESCOBERTA E A IMIGRAÇÃO

VI
D
EO

AU
LA

Você lembra quando falamos dos bandeirantes paulistas? 
Penetravam pelos sertões do Brasil para capturar índios e 
vendê-los como escravos. Nessas andanças pelo interior da 
colônia, os bandeirantes montavam acampamentos, faziam 
roças e, nas horas vagas, faiscavam as margens dos rios e 
riachos em busca de qualquer coisa que reluzisse. Vários 
deles se depararam com pedras semipreciosas a exemplo 
de topázio, turmalina e ametista. Finalmente no fi nal do 
século XVII, Antônio Rodrigues Arzão encontrou o ouro em 
1693. A notícia se espalhou rapidamente, provocando uma 
corrida ao ouro das “Minas Gerais”, um vasto território que 
incluía terras paulistas e mineiras. Milhares de nordestinos e 
europeus correram para as Minas Gerais. Alguns estudiosos 
afi rmam que vieram ao Brasil mais europeus em cinquenta 
anos (1700 – 1750) do que nos duzentos anos anteriores (1500 
– 1700). Por isso é fácil compreendermos porque o estado 
de Minas Gerais é o que tem maior número de municípios 
(são 853 municípios). Você já viu no capítulo das Revoltas 
Nativistas o confl ito entre os paulistas descobridores do ouro 
e essa gente que chegou de fora (“os emboabas”). Não era 
para esperar outra coisa, era gente demais e ouro de menos. 
A quantidade de pessoas procurando ouro era gigante

O REGIMENTO AURÍFERO

VI
D
EO

AU
LA

Para colocar ordem no caos que se tornou a região das 
“minas gerais”, o governo português estipulou uma série 
de regras constantes no Regimento Aurífero de 1702. Este 
documento criava o cargo de Intendente ou Superintendente 
das Minas. A pessoa escolhida para ocupar tal cargo só 
prestava contas ao rei, não se submetendo à autoridade 
do Governador Geral, nem ao govenador da capitania. O 
Superintendente era auxiliado por vários outros funcionários, 
como um Guarda-mor, guardas-menores e deputados. De 
acordo com o Regimento, quando alguém encontrava ouro, 
deveria comunicar ao Superintendente que demarcava os 
limites da terra e a dividia em lotes (chamados de datas). 
O descobridor da mina tinha direito a dois lotes. Os demais 
lotes eram leiloados e outros sorteados. Para adquirir um 
lote, era necessário ter no mínimo 12 escravos africanos, 
o que difi cultava a vida dos paulistas, pois não possuíam 
recursos para comprar africanos. A pessoa que adquiria 
um ou mais lote de uma mina tornava-se um Lavrador 
do ouro. E quando o indivíduo não tinha os 12 escravos 
africanos? Neste caso, o sujeito tornava-se um Faísqueiro
ou Fasicador, sendo permitido que vivesse nos arredores da 
mina escavacando na esperança de encontrar o ouro.

A EXPLORAÇÃO DOS DIAMANTES

VI
D
EO

AU
LA

Quando descoberto por volta de 1729, a exploração 
do diamante seguia as mesmas regras da exploração 
do ouro, porém, em 1730, o governo criou um Regimento 
específi co para o diamante. Foi instituída uma Intendência 

exclusiva para administrar a extração da pedra preciosa. A 
notícia do seu achamento provocou uma corrida ao Norte 
de Minas Gerais, mais precisamente ao Arraial do Tijuco 
(hoje Diamantina). Em 1734, a abundante produção do 
diamante provocou uma queda do seu preço no mercado 
nacional e internacional, o que levou o Rei de Portugal 
proibir sua extração por um período. A partir de 1740, o 
governo decidiu arrendar a exploração do diamante a um 
particular, era o Contratador. Esse cidadão recebia o direito 
de exclusividade e repassava 20%, ou seja, um Quinto da 
produção ao governo. Depois de alguns anos, essa prática 
foi extinta e o próprio governo assumiu a tutela sobre a 
extração do diamante, alugando escravos de particulares. 

OS CAMINHOS DO OURO

VI
D
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http://www.institutoestradareal.com.br/caminhos/diamantes/

A descoberta do ouro provocou uma corrida para a região 
denominada de “as minas gerais”. Até então, a exploração 
colonial era praticamente litorânea, com raríssima exceção 
dos bandeirantes que exploravam os sertões. A sede do 
metal precioso forçou a abertura de estradas para ligar 
o litoral ao interior da colônia onde estavam as minas. 
Essas estradas partiam do Rio de Janeiro e São Paulo. A 
coroa portuguesa investiu na abertura das estradas, daí 
a expressão “Estrada Real”, ou seja, estrada do rei. Ao 
longo dos trajetos, foram surgindo pousadas e postos de 
fi scalização. O vai-e-vem de comerciantes, exploradores 
do ouro e seus escravos era intenso.
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AS MISSÕES JESUÍTICAS

VI
D
EO

AU
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O Rio de Janeiro assume, assim, uma posição privilegiada 
com a mineração, já que é porta de entrada de escravos, 
imigrantes, artigos metropolitanos para as minas e porta de 
saída de ouro e diamantes. Ainda, será a principal região 
abastecedora de alimentos para Minas. Abastecimento 
esse que foi sempre muito problemático, já que os principais 
esforços dos mineradores eram pela exploração de ouro. O 
preço dos alimentos e artigos básicos era altíssimo, o que 
explica as sérias crises de fome. A mineração proporciona 
um dinamismo da economia colonial, com formação de um 
mercado interno, com certa especialização e integração.

A SOCIEDADE MINERADORA

VI
D
EO
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A descoberta do ouro e a corrida de gente para as “Minas 
Gerais” acabou gerando uma sociedade diferente daquela 
existente nos primeiros duzentos anos da colonização. Na 
sociedade litorânea do açúcar, só haviam praticamente 
duas camadas sociais: senhores de engenho e escravos. 
Na região aurífera surge uma classe média numerosa, 
pois nem todo mundo era dono de minas ou escravo. 
Segundo alguns estudiosos, a população brasileira saltou 
de 300 mil indivíduos para 3,25 milhões em 50 anos. Então, 
naturalmente nem todos que foram para a região do 
ouro o encontraram. Muitos dedicaram-se às atividades 
comerciais e artesanais, pois a demanda por serviços era 
muito grande. Com o surgimento de vilas e povoados, os 
senhores das minas deixavam sua família na zona urbana 
e embrenhavam nas matas com seus escravos em busca 
do precioso metal. As famílias desses senhores precisavam 
ser servidas por médicos, professores, alfaiates, funileiros, 
ferreiros, etc. Eis aí os elementos da classe média mineira. 

Em Minas Gerais, também se observa que o número de 
escravos alforriados era muito maior do que na sociedade 
açucareira do Nordeste. Muitos senhores liberavam seus 
escravos para que buscassem o ouro por conta própria, 
recebendo um percentual do ouro encontrado. Outra 

prática muito de alforria era através do “negro de ganho” 
ou “escravo de ganho”, quando o escravo recebia um 
percentual de dinheiro através do comércio de frutos, doces 
ou animais nas feiras da cidade. Observe as pinturas de 
Jean B. Debret. 

Jean Baptiste, O Colar de Ferro - Castigo para os fugitivos, Viagem 
Pitoresca e História do Brasil.

https://fundacaoschmidt.org.br/debret-e-a-missao-artistica-francesa-no-
brasil-200-anos/

Se você pensa que essas alforrias era bondade dos 
senhores de escravos é bom fi car atento à leitura do texto 
abaixo:

“Durante o período imperial, a Província de Minas Gerais 
contou com a maior população forra do Brasil. Esta se 
formou a partir de uma estrutura social bem dinâmica, 
constituída por uma grande malha urbana, de economia 
diversifi cada, mercado de consumo e por um grande 
número de senhores possuidores de pequenos grupos 
de escravos. Minas neste momento experimentava uma 
complexidade de relações de dominação talvez incomum 
nas outras regiões escravistas do Brasil em igual dimensão. 
Mas por que de certa forma o Estado tão fortemente 
instalado na região permitiu e até incentivou, embora com 
certa apreensão, a prática das alforrias? E que motivos 
teriam levado os proprietários de escravos a concedê-las 
de maneira generalizada? Não estariam os poderosos, de 
certa maneira, usando de uma estratégia equivocada de 
dominação? Embora fosse de interesse fundamental dos 
escravos, a alforria também exercia uma função importante 
para os senhores e Estado, por meio dela controlavam seus 
cativos, obrigando-os a anos de serviço obediente em troca 
da concessão da liberdade futura. As alforrias eram vistas 
como um mecanismo que, ao tornar-se uma possibilidade 
real, modelava e pacifi cava o dia-a-dia da relação senhor/ 
escravo e inibia os atritos. Tratava-se, portanto, as alforrias 
como um instrumento fundamental, concreto não baseado 
na exceção, capaz de deter uma sociedade de oprimidos 
maior numericamente, ao grupo dos senhores.”

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_
teses/2010/Historia/monografi a/monoprecoliberd.pdf
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A TRIBUTAÇÃO

VI
D
EO
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Pelo Regimento Aurífero, a coroa portuguesa cria um 
grande aparato burocrático para retirar o máximo de 
impostos da mineração e evitar o contrabando. Cabia 
ao governo 20% (um quinto) de toda a produção do ouro. 
A Intendência das Minas era o órgão responsável pela 
demarcação das minas, pela venda e sorteio dos lotes 
(chamados de “datas”), bem como pela cobrança dos 
impostos. Todas as estradas que davam acesso à região 
mineradora eram fi scalizadas. Tudo que entrava ou saía tinha 
que ser tributado. Em 1734, o governo instituiu a Capitação, 
imposto semestral cobrado por cabeça de escravos e 
homens forros que habitavam as Minas Gerais. Essa medida 
veio acompanhada de uma redução do tradicional Quinto 
de 20% para 12%, que favorecia os pequenos proprietários 
de minas, mas prejudicava os grandes mineradores. Não 
faltaram protestos dos grandes mineradores, o que resultou 
na extinção da capitação e na volta do Quinto de 20%.  
Lembrado que em 1720, o governo havia implantado as Casas 
de Fundição que obrigava os produtores do ouro a fundir o 
metal antes de comercializá-lo, também gerando protestos, 
como o de Filipe dos Santos em Vila Rica. A partir de 1750, 
a produção do ouro entra em declínio, mas o governo não 
pretendia reduzir sua arrecadação, o que se comprova com 
Finta e a Derrama instituídas pelo Marquês de Pombal (veja 
governo pombalino).

A DECADÊNCIA DA MINERAÇÃO E O 
‘RENASCIMENTO AGRÍCOLA’:VI

D
EO

AU
LA

As técnicas de extração do ouro eram bastante 
rudimentares, muitas trazidas da África pelos escravos. 
Era muito comum se retirar barro ou areia de uma data e 
depositar sobre outra, sem que se encontrasse um grama 
de ouro do local escavado, quando na verdade o veio 
do ouro poderia estar no local onde se depositava o lixo. 
Minas subterrâneas desmoronavam com muita frequência 
matando dezenas de escravos, o que resultava em seu 
abandono precoce. Além disso tudo, muito ouro havia sido 
extraído e exportado para a Europa. Com a decadência da 
mineração, a capitania de Minas se torna uma forte região 
agropecuária e dá-se o que é chamado de ‘renascimento 
agrícola’, onde os principais produtos de exportação do 
Brasil voltam a ser provindos da agricultura. Acredito que 
você lembra que na futura República do Café com Leite, 
São Paulo representava o café e Minas Gerais, o leite.

O GOVERNO POMBALINO 
(1750 – 1777)VI

D
EO

AU
LA

Sebastião José de Carvalho e Melo, ou simplesmente, o 
Marquês de Pombal foi o 1o Ministro de Portugal durante o 
Reinado de D. José I. Durante 27 anos, o Ministro procurou 
reorganizar o Estado português e melhorar suas fi nanças. 
Muitas das medidas do Pombal acabaram repercutindo 
no Brasil. Em 1755, Lisboa foi bastante destruída por um 
terremoto, o que exigiu muitos recursos fi nanceiros para 
reconstruí-la. Isso quer dizer que, para nós brasileiros, 
teríamos que pagar mais impostos.

Monumento a Marquês de Pombal (Lisboa, Portugal). Foto: inavanhateren / 
Shutterstock.com

As reformas pombalinas

Esse ministro se enquadra dentro do modelo de 
absolutismo ilustrado. Ele fez uma série de reformas em 
Portugal e nas colônias, tentando tirar o atraso de Portugal 
na Europa. Foram reformas claramente centralizadoras e 
autoritárias, que benefi ciavam os grandes comerciantes 
portugueses e o próprio Estado.

Derrama (1750)

Com o primeiro sinal de decadência na arrecadação do 
quinto na região das minas, Pombal institui uma Finta de 
100 arrobas de ouro (1500 kg). Segundo esse mecanismo, 
a arrecadação anual do quinto nas minas deveria ser 
de 100 arrobas de ouro. Caso não se chegasse a esse 
valor, o governo decretava um confi sco de ouro de todos 
os moradores de Minas Gerais para completar a cota 
estipulada. Veja se você compreendeu com o seguinte 
exemplo: vamos supor que, no ano de 1789, o governo só 
tenha arrecadado 1400 kg de ouro através do imposto 
tradicional do Quinto. Então, no ano seguinte, o Pombal 
decretava um confi sco de 100 kg de ouro, mesmo daqueles 
que já haviam pago imposto. Entendeu? Agora imagine 
essa cobrança sendo feita com requintes de violência, 
com soldados e fi scais arrebentando casas e sobrados, a 
qualquer hora do dia ou da noite, para tomar o ouro que 
fora explorado de forma honesta. A partir daí você terá uma 
melhor noção dos motivos que levaram os Inconfi dentes de 
1789 a planejar a independência do Brasil.

Expulsão dos jesuítas

As reformas que o Marquês de Pombal fez deixou muitos 
nobres e padres descontentes. Ao reformar o ensino, 
introduzindo as ciências modernas, o ministro Pombal 
passou a ser bastante criticado pelos jesuítas. Além disso, 
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o Rei Dom José sofreu um atentado e as investigações 
apontavam o envolvimento dos jesuítas e de alguns nobres. 
Aqui no Brasil, os jesuítas eram acusados de instigar os índios 
a atacar os portugueses. Diante de tais situações, Pombal 
decretou a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. 
O lado negativo para nós foi uma queda na qualidade da 
educação, pois professores leigos foram contratados para 
substituir os padres.

Companhias de Comércio

Tentando reorganizar as fi nanças e aperfeiçoar a 
exploração das colônias, as companhias monopolistas 
de comércio foram recriadas. Assim, criaram- se a 
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão em 1755 e 
a Companhia Geral do comércio de Pernambuco e da 
Paraíba. Essas companhias aumentavam bastante os 
lucros dos comerciantes portugueses e consequentemente 
a arrecadação de impostos.

Capital no Rio de Janeiro (1763)

Por decisão do marquês de Pombal, a capital do Brasil 
passa de Salvador para o Rio de Janeiro, pois o Nordeste 
açucareiro estava em decadência desde o fi nal do século 
XVI e o Sudeste despontara como novo centro fi nanceiro em 
virtude do ciclo do ouro. A maior parte do ouro produzido 
em Minas Gerais era escoado para a Europa através do 
Porto do Rio de Janeiro.

Medidas administrativas

Outras medidas foram: extinção das capitanias 
hereditárias, reunifi cação administrativa – a colônia era 
então dividida administrativamente em duas – e monopólio 
real dos diamantes.

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Como a sociedade do reino e as dos núcleos mais antigos 
de povoamento – a de Pernambuco, Bahia ou São 
Paulo – seguiam, em Minas, os princípios estamentais de 
estratifi cação, ou seja, pautavam-se pela honra, pela 
estima, pela preeminência social, pelo privilégio, pelo 
nascimento. A grande diferença é que, em Minas, o dinheiro 
podia comprar tanto quanto o nascimento, ou “corrigi-lo”, 
bem como a outros “defeitos” (...) Como rezava um ditado na 
época, “quem dinheiro tiver, fará o que quiser”.

(Laura de Mello e Souza. Canalha indômita. Revista de História da 
Biblioteca Nacional, ano 1, no 2, ago. 2005. Adaptado)

No Brasil colonial, tais “defeitos” referem-se 

A aos que fossem acusados pelo Tribunal da Santa 
Inquisição e aos que estivessem na Colônia sem a 
permissão do soberano português.   

B ao exercício de qualquer prática comercial desvinculada 
da exportação e à condição de não ser proprietário de 
terras e escravos.   

C aos que explorassem ilegalmente o trabalho compulsório 
dos indígenas e aos colonos que não fi zessem parte de 
alguma irmandade religiosa.   

D aos colonos que se casavam com pessoas vindas da 
Metrópole e aos que afrontassem, por qualquer meio, os 
chamados “homens bons”.   

E aos de sangue impuro, representados pela ascendência 
moura, africana ou judaica, e aos praticantes de 
atividades artesanais ou relacionadas ao pequeno 
comércio.   

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç
ÃO

No Brasil Colonial, uma determinada atividade gerou maior 
articulação entre regiões distantes, ampliou a intervenção 
regulamentadora da metrópole e deu origem a uma 
sociedade diferenciada, caracterizada pela vida urbana, 
pelo aumento da mestiçagem e do número de alforrias e 
por uma notável produção cultural. 

Trata-se 

A da pecuária no sertão nordestino.   
B das plantations de tabaco e algodão no Nordeste.   
C da coleta de drogas do sertão na região amazônica.   
D das missões jesuíticas no Sul.   
E da extração de ouro nas Minas Gerais.   

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Também no Brasil, o século XVIII é momento da maior 
importância, fase de transição e preparação para a 
Independência. Demarcada, povoada, defendida, dilatada 
a terra, o século vai lhe dar prosperidade econômica, 
organização política e administrativa, ambiente para a vida 
cultural, terreno fecundo para a semente da liberdade. (...) A 
literatura produzida, nos fi ns do século XVIII, refl ete, de modo 
geral, esse espírito, podendo- se apontar a obra de Tomás 
Antônio Gonzaga como a sua expressão máxima.

(COUTINHO, Afrânio. Introdução à Literatura no Brasil. Rio de Janeiro: EDLE, 
1972, 7. Ed. p. 127 e p. 138) 

É correto afi rmar que, no século a que o texto de Afrânio 
Coutinho se refere, a mineração, ao atuar como polo de 
atração econômica, 

A foi responsável pela entrada no país de uma grande 
quantidade de produtos sofi sticados que incentivou a 
criação de uma estrutura para o desenvolvimento da 
indústria nacional.   

B reforçou os laços de dependência e monopólio do sistema 
colonial ao garantir aos comerciantes portugueses 
o comércio de importação e exportação e impedir a 
concorrência nacional.   

C promoveu a descentralização administrativa colonial 
para facilitar o controle da produção pela metrópole e 
fez surgir o movimento de interiorização conhecido como 
bandeirismo de contrato.   

D iniciou o processo de integração das várias regiões 
até então dispersas e desarticuladas e fez surgir um 
fenômeno antes desconhecido na colônia: a formação 
de um mercado interno.   
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E alterou qualitativamente o sistema social pois, ao 
estimular a entrada de imigrantes, promoveu a 
transformação dos antigos senhores de terras e minas 
em capitães de indústria brasileira.   

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Há caminhos e cidades brasileiras que nasceram a partir de 
rotas comerciais ou de exploração do território, que homens 
percorreram por rios, por terra e por mar, perfazendo longas 
distâncias de diversas formas, muitas vezes se aproveitando 
de caminhos já utilizados pelos povos indígenas.

Uma dessas rotas ligava, entre os séculos XVIII e XIX, Viamão, 
no atual Rio Grande do Sul, a Sorocaba, no atual estado de 
São Paulo, formando, ao longo do trajeto, povoados a partir 
dos pousos – locais de descanso.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos 
agentes e ao movimento referido. 

A Cavaleiros transportando mercadorias do Pantanal.   
B Bandeirantes à procura de índios, ouro e pedras preciosas.   
C Tropeiros, com mulas, cavalos e bois, transportando 

mercadorias.   
D Viajantes em cavalos e mulas, para transportar ouro e 

pedras preciosas.   
E Navegantes em pequenas embarcações, para explorar a 

costa do sul do Brasil.   

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç
ÃO

O trabalho escravo nas minas tinha singularidade, era uma 
realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo 
meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade.

(Neusa Fernandes, A Inquisição em Minas Gerais no século XVIII. p. 66)

Acerca da singularidade citada, é correto afi rmar que 

A o Regimento das Minas, publicado em 1702, determinava 
que depois de sete anos de cativeiro, os escravos da 
mineração seriam automaticamente alforriados.   

B a presença de escravos nas regiões mineiras foi pequena, 
pois a especialização da exploração do ouro exigia um 
número reduzido de trabalhadores.   

C a dinâmica da economia mineira, no decorrer do século 
XVIII, comportou o aumento do número das alforrias 
pagas, gratuitas ou condicionais.   

D a exploração aurífera nas Minas Gerais organizava-se por 
meio de grandes empresas, o que impediu a formação 
de quilombos na região.   

E a preponderância do trabalho livre na mineração do 
século XVIII permitiu melhores condições de vida para os 
escravos indígenas e africanos.   

REVOLTAS SEPARATISTAS

VI
D
EO

AU
LA

O Contexto Histórico

Tiradentes Esquartejado, obra de Pedro Américo, 1893

O século XVIII no Ocidente foi marcado por grandes 
transformações econômicas, políticas e sociais. A ordem 
feudal estava sendo defi nitivamente suplantada, pois 
a manufatura dava lugar às fábricas, o velho regime 
absolutistas era derrubado pelas ideias iluministas, 
defendidas por uma nova classe emergente, a burguesia. 
Diante desse contexto, nas áreas coloniais ocorriam as 
primeiras lutas pela independência. No caso brasileiro, vale 
destacar a formação de uma elite que enviava seus fi lhos 
para estudar na Europa e que de lá trazia as novas ideias. 
Nessa mesma época, o governo metropolitano aumentava 
o arrocho fi scal, deixando nossa elite colonial insatisfeita. 
E aí, você compreendeu esse contexto ou acha melhor 
reforçar? Entendi, é melhor falar mais um pouco sobre isso, 
né? Então vamos lá:

O QUE FOI O ILUMINISMO?

VI
D
EO

AU
LA

Uma revolução cultural que marcou o século XVIII, 
caracterizada pela crítica ao Estado Absolutista, à Economia 
Mercantilista, aos Privilégios Feudais (do Clero e da Nobreza) 
e à Intolerância Religiosa. Os iluministas pregavam três 
palavras “mágicas” para a época: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Agora imagine essas ideias chegando numa 
colônia como o Brasil, onde o governo português aplicava 
tudo aquilo que os iluministas criticavam? Conseguiu 
perceber que tais ideias foram a base das Revoltas 
Separatistas do Brasil? 
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DE QUE MANEIRA A INDEPENDÊNCIA 
DOS ESTADOS UNIDOS INFLUENCIOU 

AS REVOLTAS SEPARATISTAS?VI
D
EO

AU
LA

A independência das 13 colônias britânicas serviu de 
modelo para todas as outras colônias americanas. Do México 
à Argentina, todos queriam seguir o exemplo de romper com 
a exploração metropolitana e se declarar livre das amarras 
coloniais. Aliás, até hoje as decisões tomadas pelos líderes 
latinos e até mesmo o comportamento social dos latinos 
têm como referência aquilo que os estadunidenses fazem.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA 
REVOLUÇÃO FRANCESA NESSE 

CONTEXTO?VI
D
EO

AU
LA

Bom, vocês sabem que o ano de 1789, que marcou o 
início da Revolução Francesa também é usado como marco 
histórico que marca o fi m da Idade Moderna e o início da 
idade Contemporânea. Então, diante disso dá para imaginar 
a importância desse fato? Pois é, a Revolução Francesa 
assinalou o fi m do Antigo Regime, ou seja, o fi m de tudo 
aquilo que representava o passado medieval da Europa. 
Além disso tudo, não esqueça que a revolução representou 
a vitória política da burguesia, a classe vinha crescendo 
em importância econômica e social, mas que lhe faltava 
tomar o poder dos soberanos absolutistas, responsáveis 
por preservar os privilégios do Clero e da Nobreza. A notícia 
da eclosão da Revolução Francesa estourou como uma 
bomba nas colônias. Muitos demoraram a acreditar, afi nal 
se tratava da queda do maior regime absoluto de toda a 
Europa. Mas, enfi m era verdade. Constatava-se que se o 
absolutismo francês caiu, qualquer outro regime também 
poderia cair. As elites coloniais e até setores das camadas 
populares se empolgaram e passaram a conspirar e lutar 
pela independência de suas nações.

COMO A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
CONTRIBUIU PARA O DECLÍNIO DO 

SISTEMA COLONIAL?VI
D
EO

AU
LA

Todos nós temos conhecimento que a Inglaterra foi 
o berço da Revolução Industrial. Porém, não adiantava 
nada acelerar a produção das manufaturas se não tivesse 
mercados consumidores para tais produtos. Os industriais 
ingleses precisavam encontrar pessoas dispostas a comprar 
suas mercadorias e precisavam contar com a abertura 
dos portos para poderem vender e também comprar mais 
matérias primas para abastecer suas fábricas. E daí, como 
é que isso refl etiu nas colônias? Ora, desde que entramos 
na escola, nossos professores de História explicam que 
uma colônia só poderia comercializar com sua respectiva 
metrópole. Era o “pacto colonial”, lembra? Pois é, não 
adiantava nada a Inglaterra produzir se Portugal, Espanha e 
França, só para fi carmos nesses exemplos, não permitissem 
que suas colônias comprassem tais mercadorias. Já os 
colonos, que desejavam comprar manufaturas sem os 
excessivos impostos metropolitanos também pensavam 
nas vantagens de negociar livremente com os industriais 
britânicos, sem a presença do governo metropolitano. Você 
está entendendo? A Inglaterra, não pioneira da Revolução 

Industrial, bem como a elite das colônias possuíam algo em 
comum, se livrar do “pacto colonial” e isso só seria possível 
com a independência. Diante dessa explicação, acho que 
fi cou mais fácil entender porque a Inglaterra foi a nação que 
mais deu apoio ao processo de independência das colônias 
da América Latina. 

A INCONFIDÊNCIA MINEIRA (1789)

VI
D
EO

AU
LA

Quando estudamos as características da sociedade 
mineradora percebemos uma grande diferença se 
comparada a do Nordeste açucareiro. Seu caráter urbano 
e seu elevado nível intelectual a tornou berçário de 
acaloradas discussões sobre as ideias iluministas e sobre 
a relação de exploração da metrópole portuguesa. Muitos 
jovens que frequentaram universidades europeias voltavam 
para casa trazendo livros e textos políticos libertários. As 
reuniões de intelectuais ocorriam sempre sob o pretexto 
de se deliciar um licor de fruta ou uma saborosa garrafa de 
vinho do Porto. Por variadas vezes essas reuniões varavam 
a noite. Padres, funcionários públicos, militares, donos de 
minas, escritores e até desocupados. É claro que a notícia 
da Declaração de Independência dos Estados Unidos 
provocou grande alvoroço entre os inconfi dentes de Minas 
Gerais. O estudante Joaquim Maia foi a Paris encontrar com 
Thomas Jeferson pedir ajuda ao representante da primeira 
nação livre da América. Jeferson confessou que torcia 
pelos inconfi dentes brasileiros, mas negou ajuda fi nanceira 
ao movimento rebelde. Cogitou-se até pedir ajuda ao 
governo francês, afi nal Luís XVI fi nanciou a libertação das 
13 ex-colônias britânicas. Bom, com ou sem ajuda externa, 
uma coisa é certa, a revolta mineira era irreversível. O 
envolvimento de pessoas como Cláudio Manuel da Costa, 
Thomas Antonio Gonzaga, Padre Rolim, Alvarenga Peixoto, 
além do mítico Tiradentes garantiria a continuidade do 
espírito conspiratório. 

A partir de 1750 a produção do ouro entra em franco 
declínio, mas o estado português ignorou tal situação 
e aumentou a carga tributária. A decisão do Marquês de 
Pombal de impor uma cota mínima de 100 arrobas de 
ouro por ano era um absurdo. Quando não se atingia tal 
cota através do quinto, o governo decretava a derrama, 
confi scando violentamente o ouro de quem já havia pago 
o imposto. Para piorar a situação, vez por outra o governo 
deixava a derrama acumular por até cinco anos seguidos, 
como foi no ano de 1879. Por isso, não difícil de entender 
porque os inconfi dentes planejassem a defl agração da 
revolução durante a cobrança da derrama. Os conspiradores 
já planejavam a rebelião pelo menos desde 1781. 

Em 1785, a rainha Dona Maria I (a Louca) baixou decreto 
proibindo manufaturas no Brasil, exceto àquelas que 
produziam tecidos para vestir escravos. Observe bem, 
em plena Revolução Industrial a rainha baixa tal decreto 
frustrando alguns membros da elite que almejavam investir 
em tal setor. Mas, afi nal de contas quais eram as pretensões 
dos inconfi dentes? 
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Os Estados Unidos eram a referência para os rebeldes 
mineiros. Proclamar uma República, decretar liberdade 
comercial e industrial, fundar uma universidade, tornar 
o serviço militar obrigatório e ajudar a famílias pobres e 
numerosas. No entanto, a questão abolicionista não foi 
incluída na pauta revolucionária embora tivesse sido motivo 
de debate. 

E o Tiradentes, qual foi sua importância mesmo? Bom, o 
Alferes Joaquim da Silva Xavier era um cidadão de classe 
média. Exercia o posto de Alferes (subtenente) porque as 
leis de Portugal não permitiam que subisse nos degraus 
da escada militar que houvesse nascido nas colônias. 
Além do posto militar, que lhe garantia livre trânsito entre 
as capitanias, o fato de exercer a profi ssão de dentista lhe 
garantia o livre acesso a qualquer residência sem levantar 
suspeitas. Portanto, esse seria o papel do Tiradentes, um 
propagador das ideias revolucionárias. Sua participação 
permaneceria secundária se não tivesse assumido toda a 
culpa pela conspiração e ter sido condenado à forca e ao 
esquartejamento.

O que deu errado? Bem, uma coisa é certa, ninguém 
contava com uma traição. O inconfi dente Silvério dos Reis, 
que havia participado de todas as reuniões conspiratórias 
decidiu delatar os companheiros em troca do perdão de 
suas dívidas e de algumas vantagens. Silvério procurou o 
governador Visconde de Barbacena explicou que havia 
um movimento conspiratório em andamento e confessou 
que também fazia parte. O delator confessou seu 
arrependimento, mas queria obter vantagens, como um título 
de nobreza, uma pensão vitalícia, uma nova identidade e sua 
transferência para outra capitania. Você percebeu alguma 
semelhança com as delações que ocorrem nos dias de hoje 
envolvendo os famosos presos da “Operação Lava jato”. O 
réu confessa sua participação e oferece provas envolvendo 
outros integrantes dos esquemas de corrupção em troca 
de redução da sua pena. Então diante das denúncias do 
Silvério dos Reis, o governador de Minas Gerais suspendeu 
a cobrança da derrama e mandou prender os denunciados. 
Instalou-se uma Devassa (investigação) que durou quase 
três anos. Nesse meio tempo, Claudio Manuel da Costa foi 
encontrado enforcado em sua cela, com fortes indícios de 
assassinato, embora o governo tenha dito que foi suicídio. 
Os demais presos, incluindo o Tiradentes continuaram 
negando qualquer movimento conspiratório.

Em 1792, o Alferes Joaquim da Silva Xavier decidiu assumir 
toda a culpa, o que lhe rendeu a mais severa sentença. 
Por que ele fez isso? Não sabemos. Foi o mais torturado? 
Queria se livrar da penosa prisão? Queria imitar Jesus? Bem, 
existem várias especulações, mas nenhuma conclusiva. 
No dia 21 de abril daquele mesmo ano, Tiradentes foi 
enforcado e esquartejado no Rio de janeiro onde sido 
preso divulgando as ideias revolucionárias. As partes do 
seu corpo foram pregadas em postes nas estradas que 
davam acesso a Minas Gerais. Cem anos depois, a fi gura 
do Tiradentes não era mais citada nos livros de História, 
até que militares derrubaram a Monarquia e Proclamaram 
a República (1889). Isso explica porque os pesquisadores 
foram, de certa forma, obrigados a resgatar a imagem 
de um militar que havia morrido pela causa republicana. 
Criaram um feriado nacional no dia 21 de abril e a pintura do 
artista Pedro Américo passou a ilustrar livros e revistas sobre 
a História do Brasil.

A CONJURAÇÃO CARIOCA (1794)

VI
D
EO

AU
LA

http://projeto-militar.blogspot.com/p/conjuracao-carioca-1794.html

Um grupo de intelectuais criou uma Sociedade Literária 
no Rio de Janeiro, sendo coordenada por Silva Alvarenga e 
João Marques Pinto. A ideia inicial era promover debates e 
troca de ideias sobre vários ramos do conhecimento. Temas 
de astronomia, de biologia e de química dominaram os 
primeiros debates. A passagem de cometas ou as formas 
de transmissões de doenças eram estudadas com grande 
entusiasmo. No entanto, discussões políticas também 
acabaram chegando na sociedade. As notícias sobre o 
desenrolar da Independência dos Estados Unidos, as ideias 
de Rousseau e Montesquieu também foram temas de 
debates, o que levou o governado, Visconde de Rezende a 
decretar a prisão de vários intelectuais. Ao fi nal de quase 
dois anos de investigação, as autoridades policiais não 
encontraram provas sufi cientes para incriminar os membros 
da Sociedade Literária, que acabaram soltos. 

A CONJURAÇÃO BAI ANA OU REVOLTA 
DOS ALFAIATES (1798)VI

D
EO

AU
LA

Banco de imagens Nova Escola

Diferentemente da Inconfi dência Mineira, a Conjuração 
Baiana foi mais uma revolta social do que política. Apesar de 
sua origem está ligada a um grupo de maçons elitistas da 
Loja Cavaleiros da Luz, como Cipriano Barata e Agostinho 
Gomes, essa revolta chegou aos membros das camadas 
populares. Tentando corrigir a falta de apoio popular que 
existiu na conspiração mineira, os autores da conjuração 
convidaram representantes do povo, como soldados, 
alfaiates e negros forros. O que os membros da elite não 
imaginavam é que esses indivíduos do povo pudessem 
assumir a liderança da conspiração e que pudessem incluir 
projetos mais radicais do que fora imaginado no início. Os 
soldados Lucas Dantas Torres e Luiz Gonzaga das Virgens, 
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bem como os alfaiates Manuel Faustino de João de Deus 
foram capazes de editar panfl etos para espalhar pelas 
ruas de Salvador prometendo uma República onde todos 
seriam considerados iguais, independente da sua cor. 
Essas atitudes dos líderes populares afastaram os ricos 
maçons do planejamento da rebelião. Outra diferença 
em relação aos mineiros é que os baianos faziam questão 
de se expor, como atesta a frase escrita na Bandeira 
revolucionária: “Apareça e não se esconda”. Tal ousadia 
era o refl exo do que havia ocorrido na fase mais radical 
da Revolução Francesa, quando Jacobinos e Sans Culotes 
ditaram as regras, levando milhares de nobres à guilhotina. 
Os conjurados baianos também se identifi cavam usando 
pequenas conchas em pulseiras, colares e brincos, o que 
faz alguns também a denominarem de Revolta dos Búzios.

A situação fi nanceira do Nordeste não era das melhores 
naquele fi nal do século XVIII, especialmente a situação da 
Bahia desde que perdeu o status de capital da colônia, 
decisão tomada pelo Marquês de Pombal em 1763, em 
virtude do ciclo do ouro, que deslocara o eixo econômico 
da colônia para o Sudeste. A carestia resultado da queda 
na produção de gêneros agrícolas de subsistência, bem 
como a perda do poder aquisitivo da elite tornavam o 
clima bastante tenso. Entre 1787 e 1798 foram registrados 
vários casos de saques a armazéns e feiras livres. Para 
piorar a situação, o governo metropolitano só aumentava 
a opressão fi scal. A notícia de que a Revolução Francesa 
estava sob controle das camadas mais baixas, assim 
como a notícia de que no Haiti, os escravos estavam em 
armas matando a elite colonial serviram de inspiração aos 
conjurados baianos.

Em agosto de 1798, começaram a surgir panfl etos e frases 
escritas nos muros de Igrejas e prédios de Salvador com 
forte apelo revolucionário: 

“Animai-vos povo baiense, que está para chegar o 
tempo feliz de nossa liberdade, o tempo que seremos 
todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais”, 
eles assinam como “Anônimos Republicanos”.

A reação do governador Dom Fernando José de Portugal e 
as autoridades militares trataram de investigar e identifi car 
os autores dos panfl etos de das pichações revolucionárias. 
Não foi difícil chegar aos rebeldes. Foram identifi cados 36 
cabeças do movimento, incluindo os maçons, que como 
de praxe negaram qualquer participação. Ao todo, mais 
de 600 pessoas foram interrogadas, mas somente quatro 
foram apontadas como os grandes agitadores: os soldados 
Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, além dos dois alfaiates 
Manuel Faustino e João de Deus. Tal como aconteceu com 
o Tiradentes, eles quatro foram enforcados e esquartejados 
em praça pública. Terminava dessa forma, a primeira revolta 
de caráter social que pretendia abolir a escravidão, além de 
também querer proclamar uma República.

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Na edição de julho de 1818 do Correio Braziliense, o jornalista 
Hipólito José da Costa, residente em Londres, publicou a 

seguinte avaliação sobre os dilemas então enfrentados 
pelo Império português na América:

A presença de S.M. [Sua Majestade Imperial] no Brasil lhe 
dará ocasião para ter mais ou menos infl uência naqueles 
acontecimentos; a independência em que el-rei ali se acha 
das intrigas europeias o deixa em liberdade para decidir-se 
nas ocorrências, segundo melhor convier a seus interesses. 
Se volta para Lisboa, antes daquela crise se decidir, não 
poderá tomar parte nos arranjamentos que a nova ordem 
de coisas deve ocasionar na América.

Nesse excerto, o autor referia-se 

A aos desdobramentos da Revolução Pernambucana do 
ano anterior, que ameaçara o domínio português sobre 
o centro-sul do Brasil.   

B às demandas da Revolução Constitucionalista do Porto, 
exigindo a volta imediata do monarca a Portugal.   

C à posição de independência de D. João VI em relação 
às pressões da Santa Aliança para que interviesse nas 
guerras do rio da Prata.    

D às implicações que os movimentos de independência 
na América espanhola traziam para a dominação 
portuguesa no Brasil.    

E ao projeto de D. João VI para que seu fi lho D. Pedro se 
tornasse imperador do Brasil independente.    

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Nos anos fi nais do século XVIII, uma série de medidas 
tomadas por Portugal tencionou as relações políticas entre 
alguns setores da população da colônia, proporcionando 
condições para algumas manifestações de insatisfação, tal 
qual a Inconfi dência Mineira. 

A respeito desse movimento, assinale a afi rmativa correta. 

A Movimento de ruptura com a metrópole que intencionava 
romper com a escravidão e proclamar a independência 
de todo o território brasileiro de Portugal.   

B Movimento de ruptura com a metrópole defl agrado, 
especialmente, por uma elite ilustrada que rejeitava o 
aumento dos impostos e a espoliação do fi sco colonial.    

C Movimento de ruptura com a metrópole que pretendia 
romper os laços comerciais com Portugal, exigindo o livre 
comércio e a abertura dos portos às nações amigas.    

D Um levante bem-sucedido por meio do qual as classes 
mais baixas implantaram a república durante alguns 
anos, até quando foram vencidos pelos portugueses.    

E Um levante mal sucedido que ocasionou no enforcamento 
de vários inconfi dentes, entre eles Tiradentes, que foi 
exemplifi cado por ser a principal liderança do movimento.   

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç
ÃO

 “O Atlântico tornou-se o cenário de circulação de livros e 
ideias, e de revolucionários, militares, exilados, maçons, 
bonapartistas, absolutistas, clérigos, artistas, comerciantes, 
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vagabundos, e até mesmo da transmigração de uma corte 
imperial inteira (…). De fato, Je! erson, Miranda, Thomas 
Paine, Adams, Tousant Louverture, Arruda Câmara, Tomáz 
Gonzaga, José Bonifácio, entre muitos outros, cruzaram o 
oceano com ideias fervilhando em seus cérebros e animados 
por projetos de reforma – por vezes radical – da ordem do 
antigo regime”

MOTA, Carlos Guilherme; LOPEZ, Adriana. História do Brasil: uma 
interpretação. São Paulo: SENAC, 2008, p. 373)

Nesse texto, o autor está fazendo referências ao contexto e 
aos ideais revolucionários que inspiraram alguns movimentos 
políticos no Brasil. Seriam alguns deles: 

A Revolução Francesa; Revolução Haitiana; Farroupilha; 
Canudos.    

B Revolução Inglesa; Contestado; Revolução Haitiana, 
Confederação do Equador.   

C Revolta dos Alfaiates; Revolta dos Malês; Revolução 
Francesa; Revolução Americana.    

D Revolução de 1817; Revolta dos malês; Revolução Gloriosa; 
Revolução Francesa.    

E Revolução Haitiana; Revolta dos Alfaiates; Revolução 
Francesa; Revolução de 1817.    

ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç
ÃO

“Ó vós Homens cidadãos, ó vós Povos curvados, e 
abandonados pelo Rei, pelos seus despotismos, pelos seus 
ministros [...]
A França está cada vez mais exaltada, a Alemanha já lhe 
dobrou o joelho, Castela só aspira sua aliança, Roma já 
vive anexa, O Pontífi ce está abandonado, e desterrado; o 
rei da Prússia está preso pelo seu próprio povo, as nações 
do mundo têm seus olhos fi xos na França, a liberdade é 
agradável para todos; é tempo povo, povo o tempo é 
chegado para vós defendereis a vossa liberdade; o dia da 
nossa revolução; da nossa liberdade e de nossa felicidade 
está para chegar, animai-vos que sereis felizes.”

Trechos de um manifesto afi xado na cidade de Salvador em 1798.

A partir da leitura dos trechos do manifesto, é possível 
afi rmar que os autores do manifesto: 

A eram monarquistas e defendiam uma aliança com o reino 
de Castela.    

B tinham conhecimento do movimento revolucionário que 
ocorrera na França e dos ideais de liberdade que o 
fundamentavam.    

C refutavam qualquer possibilidade de organização política.    
D não tinham acesso aos eventos políticos que ocorriam 

fora de Salvador.    
E atuaram no processo de proclamação da república no 

Brasil.    

ORIENTADA

QUESTÃO 15    RE
SO

LU
Ç
ÃO

Após a leitura do texto abaixo e dos seus conhecimentos 
sobre o tema, responda a questão abaixo:

“A Inconfi dência Mineira (1789) e a Inconfi dência Baiana 
(1798) têm em comum o fato de serem reprimidas pela Coroa 
Portuguesa ainda na fase de preparativos e o desejo de 
autonomia de seus participantes, pois consideravam-
se prejudicados e excluídos dos benefícios pelos quais 
acreditavam ter direito de usufruir em sua plenitude. 
Apesar de algumas opiniões contraditórias, percebe-se 
que o diferencial entre as duas conjurações é o fato de 
que a Conjuração Mineira teve um caráter elitista em sua 
organização e execução até o fi m, enquanto a Conjuração 
Baiana, ao adquirir contornos mais radicais e populares, 
causou o afastamento dos líderes intelectuais da elite local 
que organizaram inicialmente o movimento, fazendo com 
que mulatos, escravos, brancos pobres e negros libertos se 
transformassem nos cabeças do levante.”

http://historiasylvio.blogspot.com.br/2013/inconfi dencia-mineira-x-
inconfi denciabaiana. Acesso em: 02/09/2016.

Fazendo um paralelo entre os movimentos revolucionários, 
a Inconfi dência Mineira e a Conjuração Baiana, podemos 
afi rmar que: 

A Enquanto os participantes da Inconfi dência Mineira, 
em geral buscaram como modelo político a república 
organizada nos Estados Unidos, na Conjuração Baiana 
foi clara a inspiração na Revolução Francesa.   

B A existência da imprensa livre no século XVIII no Brasil 
possibilitou a difusão dos ideais de liberdade e igualdade 
em Minas e nas outras as regiões do país, possibilitando o 
êxito dos revoltos.   

C Na capitania das Minas Gerais, o consumo de livros era 
inferior, quando comparado a outras capitanias, o que 
difi cultou a discussão dos ideais emancipacionistas 
pelos setores médios urbanos.   

D Na Inconfi dência Mineira, houve um amplo apoio das 
camadas populares, dando maior força ao movimento, 
enquanto a Conjuração Baiana fi cou restrita a 
intelectuais.   

E Na conjuração baiana os envolvidos restringiram suas 
ações a reuniões secretas coordenadas pela loja 
maçônica Cavaleiros da Luz, sem nenhuma iniciativa de 
convocação pública para a luta.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(UNESP) A efervescência que conheceram nas Minas [Gerais, 
do século XVIII] as artes e as letras também teve feição 
peculiar. Pela primeira vez na Colônia buscava-se solução 
própria para a expressão artística.

Laura Vergueiro. Opulência e miséria das Minas Gerais, 1983.

São exemplos do que o texto afi rma a:

A pintura e a escultura renascentistas.
B poesia e a pintura românticas.
C arquitetura barroca e a poesia árcade.
D literatura de viagem e a arquitetura gótica.
E música romântica e o teatro barroco.

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(ESPCEX AMAN) No início do século XVIII, a concorrência 
das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro 
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caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho, 
em Pernambuco, para minimizar os efeitos desta crise, 
recorreram a empréstimos junto aos comerciantes da Vila 
de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre 
estas partes, que se acirrou quando D. João V emancipou 
politicamente Recife, deixando esta de ser vinculada a 
Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes de Recife do 
recolhimento de impostos a favor de Olinda. 

O confl ito que eclodiu em função do acima relatado foi a:

A Revolta de Beckman. 
B Guerra dos Mascates. 
C Guerra dos Emboabas. 
D Insurreição Pernambucana. 
E Conjuração dos Alfaiates. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(IFSUL) As revoltas nativistas foram aquelas que tiveram 
como causa principal o descontentamento dos colonos 
brasileiros com as medidas tomadas pela coroa portuguesa. 
Ocorreram entre o fi nal do século XVII e início do XVIII. 

http: //www.historiadobrasil.net/brasil_colonial/revoltas_nativistas.htm.
Acesso em: 22 jul. 2016. 

Entre as principais revoltas nativistas, destacam-se:

A Beckman e Filipe dos Santos. 
B Cabanagem e Balaiada. 
C Sabinada e Farrapos. 
D Carrancas e Setembrada. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(FUVEST) A respeito dos espaços econômicos do açúcar e 
do ouro no Brasil colonial, é correto afi rmar: 

A A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às 
demandas de transporte da economia mineradora.

B A produção açucareira estimulou a formação de uma 
rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera.

C O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a 
interiorização da colonização portuguesa.

D A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na 
exploração do ouro do que na produção de açúcar.

E Ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a 
formação de um mercado interno colonial.

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(UEFS) A Inconfi dência Mineira (1789) e a Conjuração Bahiana 
(1798) expressaram localmente o conjunto de mudanças 
ocorridas no Mundo Ocidental a partir de meados do século 
XVIII. 

Apesar de suas diferenças, os dois movimentos opunham-se:

A à submissão colonial implícita na política mercantilista 
metropolitana.

B à importação de ideais iluministas pela cultura brasileira.
C à divisão do país entre ricos donatários portugueses.
D à infl uência das independências das Colônias Inglesas 

da América.
E à participação de homens livres pobres na preparação 

da independência.

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(ACAFE) A Revolta de Vila Rica no século XVIII mostrou os 
abusos que as autoridades portuguesas cometiam com os 
mineradores e a população de Minas Gerais. 

No contexto dessa revolta é correto afi rmar, exceto:  

A O movimento reivindicava a redução dos preços dos 
alimentos e o cancelamento da medida que proibia a 
circulação de ouro em pó. 

B Foi um dos nomes dados à Inconfi dência Mineira, que 
entre seus participantes teve Joaquim José da Silva 
Xavier.

C Os altos impostos e o rígido controle sobre a exploração 
do ouro também contribuíram para o levante de Vila Rica. 

D Um dos líderes da revolta foi enforcado e teve seu corpo 
esquartejado e exposto em praça pública.

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(ESPCEX AMAN) As ideias iluministas começaram a circular 
no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas refl etiram-
se em vários campos da atividade e do conhecimento 
humano. 

Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que 
apresenta um fi lósofo deste período, cujo pensamento 
incentivou, de forma relevante, a Inconfi dência Mineira. 

A Jean-Jacques Rousseau 
B Adam Smith 
C François Quesnay
D Vicent de Gournay
E Nicolau Maquiavel 

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(PUC-CAMP) Tiradentes era alguém com todas as 
características e ressentimentos de um revolucionário. Além 
do mais, ele se apresentava para o martírio ao proclamar 
sua responsabilidade exclusiva pela inconfi dência. Era óbvia 
a sedução que o enforcamento do alferesrepresentava 
para o governo português: pouca gente levaria a sério 
um movimento chefi ado por um simples Tiradentes 
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(e asautoridades lusas, depois de outubro de 1790, 
invariavelmente se referiam ao alferes por seu apelido de 
Tiradentes).

MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa. A Inconfi dência Mineira: Brasil e 
Portugal 1750-1808. São Paulo: Paz e Terra, 1995, p. 216.

O texto de Kenneth Maxwell, ao se referir a Tiradentes, 
nos remete à Inconfi dência Mineira. Sobre a Inconfi dência 
Mineira, é correto afi rmar que:

A o fracasso do movimento deveu-se, entre outros, à 
precária organização do movimento e à falta de coesão 
efetiva entre os conspiradores.

B a conjuração resultou em reuniões nas quais se travaram 
debates políticos e fi losófi cos sem que com isso resultasse 
em proposta de revolta.

C a ausência de princípios iluministas, como os de liberdade 
e igualdade jurídica, deu ao movimento um caráter 
verdadeiramente revolucionário.

D o êxito da conspiração deu-se em função de ser formada, 
principalmente, pelas camadas médias e urbanas e dos 
grupos pobres da população.

E as ideias do despotismo ilustrado deram origem a um 
movimento conspiratório e libertário no processo de 
ruptura política do país.

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(FAMERP) A descoberta de ouro, no Brasil do século XVII, 
provocou, entre outros:

A a formação de núcleos populacionais no interior da 
colônia e o pagamento, por Portugal, de parte das 
dívidas com a Inglaterra.

B o fi m da economia agrícola monocultora e a clara 
diferenciação em relação às áreas de colonização 
espanhola na América. 

C o início do extrativismo na colônia e a exploração dos 
metais nobres brasileiros por multinacionais inglesas e 
norte-americanas.

D o desenvolvimento de ampla produção agrícola na 
região das Minas e a autossufi ciência alimentar das 
áreas mineradoras.

E a implantação de vasta rede de transportes na região 
das Minas e o rápido escoamento do ouro na direção dos 
portos do Nordeste. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(UECE) O início do Séc. XVIII marcou uma importante 
mudança no processo de colonização do Brasil pela 
metrópole portuguesa. A descoberta de jazidas de pedras 
e metais preciosos, no interior do território, promoveu 
interiorização do povoamento e diversas alterações na 
administração colonial.

Sobre esse período, é correto afi rmar que:

A apesar de a capital da colônia permanecer no litoral, 
diversos núcleos urbanos surgiram nas regiões de 
exploração mineira tais como Vila Rica, Diamantina, 
Sabará e Mariana. 

B a mais importante alteração administrativa foi a 
transferência da capital da colônia, de Salvador, na 
Bahia, para Ouro Preto, em Minas Gerais. 

C a cobrança de impostos sobre a mineração, como 
o “quinto”, praticada pela Intendência das Minas, 
era tolerada pois todos os recursos eram usados na 
educação e na saúde pública e gratuita para os colonos. 

D na atividade mineradora, o uso de trabalho escravo, muito 
amplo na economia açucareira, era quase inexistente, 
sobressaindo-se o trabalho livre de imigrantes europeus. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(UNESP) Em meados do século o negócio dos metais não 
ocuparia senão o terço, ou bem menos, da população. O 
grosso dessa gente compõe-se de mercadores de tenda 
aberta, ofi ciais dos mais variados ofícios, boticários, 
prestamistas, estalajadeiros, taberneiros, advogados, 
médicos, cirurgiões-barbeiros, burocratas, clérigos, 
mestres-escolas, tropeiros, soldados da milícia paga. Sem 
falar nos escravos, cujo total, segundo os documentos da 
época, ascendia a mais de cem mil. A necessidade de 
abastecer-se toda essa gente provocava a formação de 
grandes currais; a própria lavoura ganhava alento novo.

Sérgio Buarque de Holanda. “Metais e pedras preciosas”. História geral da 
civilização brasileira, vol. 2, 1960. Adaptado.

De acordo com o excerto, é correto concluir que a extração 
de metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII 

A impediu o domínio do governo metropolitano nas áreas 
de extração e favoreceu a independência colonial. 

B bloqueou a possibilidade de ascensão social na colônia e 
forçou a alta dos preços dos instrumentos de mineração. 

C provocou um processo de urbanização e articulou a 
economia colonial em torno da mineração. 

D extinguiu a economia colonial agroexportadora e 
incorporou a população litorânea economicamente 
ativa.

E restringiu a divisão da sociedade em senhores e Escravos 
e limitou a diversidade cultural da colônia.

VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(MACKENZIE) A Inconfi dência Mineira representou 
potencialmente uma das maiores ameaças de subversão 
da ordem colonial. O fato de ter ocorrido na área das Minas, 
área na qual a permanente vigilância e repressão sobre 
a população eram as tarefas maiores das autoridades 
públicas, indica um alto grau de consciência da capacidade 
de libertação da dominação metropolitana.

Resende, Maria Eugênia Lage de. A Inconfi dência Mineira. São Paulo: 
Global, 1988.

De acordo com o texto acima assinale a assertiva correta. 
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A A opulência da produção mineradora alcançou o seu 
apogeu na segunda metade do século XVIII, aumentando 
a ganância da metrópole portuguesa, que acreditava 
que os mineiros estivessem sonegando impostos e 
passou a usar de violência na cobrança dos mesmos. 

B O descontentamento dos colonos aumentava de acordo 
com o preço das mercadorias importadas, já que eram 
proibidas as manufaturas na Colônia. Além disso, os 
jornais que circulavam na região, alertavam a população 
sobre a corrupção nos altos cargos administrativos 
coloniais. 

C Sofrendo violenta opressão, a classe dominante 
mineira conscientizou-se das contradições entre os 
seus interesses e os da metrópole. Infl uenciada pelo 
pensamento iluminista e na iminência da cobrança da 
derrama em Vila Rica, em 1789, preparou uma insurreição. 

D Contando com adesão e apoio efetivo de diversas 
parcelas da população mineira, os insurgentes 
reivindicavam um governo republicano inspirado na 
ideias presentes na Constituição dos EUA, mas foram 
traídos por um dos participantes em troca do perdão de 
suas dívidas pessoais. 

E Mesmo sem ter ocorrido de fato, a Inconfi dência Mineira, 
o apoio recebido da população revoltada e infl uenciada 
pelos ideais iluministas, demonstrou a maturidade do 
processo pela independência do país. Tal engajamento 
vai estar presente durante todas as lutas em prol da 
nossa emancipação.

VESTIBULARES

QUESTÃO 13    

(FUVEST) Os ensaios sediciosos do fi nal do século XVIII 
anunciam a erosão de um modo de vida. A crise geral do 
Antigo Regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema 
atlântico – pois é essa a posição da América portuguesa 
–, apontando para a emergência de novas alternativas de 
ordenamento da vida social.

IstvánJancsó, “A Sedução da Liberdade”. In: Fernando Novais, História 
da Vida Privada no Brasil, v.1. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

Adaptado.

A respeito das rebeliões contra o poder colonial português 
na América, no período mencionado no texto, é correto 
afi rmar que:

A em 1789 e 1798, diferentemente do que se dera com as 
revoltas anteriores, os sediciosos tinham o claro propósito 
de abolir o tráfi co transatlântico de escravos para o Brasil.

B da mesma forma que as contestações ocorridas no 
Maranhão em 1684, a sedição de 1798 teve por alvo 
o monopólio exercido pela companhia exclusiva de 
comércio que operava na Bahia.

C em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, 
os sediciosos esperavam contar com o suporte da França 
revolucionária.

D tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, a sedição de 
1789 opôs os mineradores recém-chegados à capitania 
aos empresários há muito estabelecidos na região.

E em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade 
de rompimento defi nitivo das relações políticas com 
a metrópole, diferentemente do que ocorrera com as 
sedições anteriores. 
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1. QUÍMICA GERAL
   E INORGÂNICA
1.1 INTRODUÇÃO À QUÍMICA

FRENTE A | CAPÍTULO 01

REVISE &
Responda

O universo é formado por matéria e energia 
radiante (luz). A matéria é sempre mais fácil de ser 
observada, embora os nossos sentidos tenham suas 
limitações. Entretanto, há algumas formas de matéria 
que o pequeno tamanho das partículas torna 
impossível a sua percepção. A energia radiante, por 
seu lado, também pode ser visível ou invisível. A parte 
visível impressiona o nosso cérebro através de uma 
variedade de cores bem conhecida. A parte invisível 
pode ser detectada com equipamentos apropriados. 
O assunto energia radiante será estudado com maior 
profundidade nas aulas de Física.

Conceitos fundamentais

Para permitir uma compreensão mais racional do 
universo, os estudiosos da natureza criaram alguns termos 
técnicos, que são aqui apresentados e defi nidos. 

• Matéria

É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. 
Ex.: ar, átomos, água, metal, sal, areia, pedras etc.

• Corpo 

Porção limitada de matéria.
Ex.: madeira, um volume de água, um pedaço de vidro ou 

de cerâmica etc.

• Objeto 

Corpo com um formato especial e que se presta a um 
certo uso. 

Ex.: mesa, cadeira, garrafa, martelo, caneta, caderno etc. 

• Massa

É a medida da quantidade de material em um objeto.

• Peso

É uma grandeza física que mede a força de atração 
gravitacional sofrida por um corpo ou objeto (matéria).

• Sistema 

Parte do universo que escolhemos para realizar algum 
estudo, seja teórico ou experimental. Tudo aquilo que não 
faz parte do sistema que escolhemos é chamado Ambiente. 
A parte do ambiente que faz fronteira com o sistema é 
Vizinhança do sistema. 

AS FASES (ESTADOS FÍSICOS)
DA MATÉRIAVI

D
EO

AU
LA

Fase sólida

• Alto grau de organização
• Força de coesão > Força de repulsão 
• Forma e volume constantes 

Fase líquida

• Grau de organização menor que o sólido
• Força de coesão = Força de repulsão 
• Forma variável e volume constante 
• Tensão superfi cial

Fase gasosa

• Alto grau de desorganização
• Força de coesão < Força de repulsão 
• Forma e volume variáveis 

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(FEI-SP) Os estados físicos das substâncias abaixo, a 25°C e 1 
atm, são, respectivamente:

Substância PF (1 atm, °C) PE (1 atm, °C)

Pentano -130 36,1

Cloro -101 -34,5

A sólido e sólido. 
B líquido e sólido. 
C líquido e líquido.
D sólido e gás.
E líquido e gás.

TRANSFORMAÇÕES DA MATÉRIA

VI
D

EO
AU

LA

I. Transformação Física (Fenômeno Físico)

Esse tipo de transformação não altera as fórmulas das 
substâncias (sejam elas moleculares, iônicas ou metálicas) 
participantes. Antes e depois do processo, a substância é 
a mesma. Isso signifi ca que suas propriedades químicas 
(reações) não são modifi cadas. Os processos de mudança 
de fases exemplifi cam transformações físicas:
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Essa transformação é mais profunda do que a anterior, 
porque as fórmulas das substâncias participantes são 
modifi cadas, em que os átomos são reagrupados para 
formar novas substâncias. Exemplos: obtenção de um metal 
a partir do seu óxido, a digestão de alimentos, a fotossíntese, 
a formação da ferrugem, a queima de uma vela etc.

Visualmente, podemos suspeitar que ocorreu uma reação 
química, quando há liberação de gás, ou luz, ou calor, ou 
formação de precipitado e, até mesmo, uma mudança de 
cor. Contudo, é interessante lembrar que toda boa regra 
carrega algumas exceções.

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(CEFET-AL) Considere os fenômenos a seguir:

I. O escurecimento de uma maçã após ser cortada ao meio;
II. Uma roupa secando no varal;
III. A combustão de gasolina no motor de um carro;
IV. A solidifi cação da água em um freezer para formar gelo.

São exemplos de fenômenos químicos:

A I e II. 
B II e III. 
C I e III. 
D II e IV.
E II, III e IV.

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(PUC-MG) Numa praia, em pleno verão, um estudante de 
Química observou que o carrinho de picolé usava “gelo seco” 
para retardar o degelo dos picolés. Pediu à vendedora um 
pedaço do gelo e colocou-o num copo com água, ocorrendo 
formação de “fumaças brancas”. 

Observou-se então o fenômeno de:

A evaporação. 
B sublimação. 
C fusão.
D gaseifi cação.
E liquefação.

PROPRIEDADES DA MATÉRIA

VI
D

EO
AU

LA

Gerais

São as 8 (oito) propriedades apresentadas por todas as 
substâncias.

• Massa;
• Impenetrabilidade;
• Elasticidade;
• Extensão;
• Compressibilidade;
• Inércia;
• Divisibilidade;
• Descontinuidade.

Funcionais

São as propriedades apresentadas por grupos 
de substâncias, tais como ácidos, hidróxidos, sais, 
hidrocarbonetos, éteres, aminas etc.

Específi cas

São as propriedades apresentadas por cada substância 
pura, individualmente. São de três tipos:

• Propriedades físicas: temperatura de ebulição, 
temperatura de fusão, densidade, calor específi co etc.

• Propriedades químicas: reações de combustão, de 
enferrujamento, de saponifi cação etc.

• Propriedades organolépticas: são as que impressionam 
nossos sentidos. Ex.: cor, odor, sabor, brilho.

As propriedades físicas das substâncias são critérios 
usados para determinar a pureza de uma substância.

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(PUC-MG) Em um laboratório de química, foram encontrados 
cinco recipientes sem rótulo, cada um contendo uma 
substância pura líquida e incolor. Para cada uma dessas 
substâncias, um estudante determinou as seguintes 
propriedades:

1. ponto de ebulição
2. massa
3. volume
4. densidade

Assinale as propriedades que podem permitir ao estudante a 
identifi cação desses líquidos.

A 1 e 2. 
B 1 e 3. 
C 2 e 4.
D 1 e 4.
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SUBSTÂNCIAS PURAS

VI
D

EO
AU

LA

São aquelas que não se encontram misturadas com 
nenhuma outra e que podem ser representadas por fórmulas 
químicas. Por apresentarem composição atômica fi xa, 
possuem propriedades químicas e físicas bem defi nidas.

• Substância Simples 

É toda substância pura formada por átomos de um 
mesmo elemento químico. Ex.: gás oxigênio (O2), gás 
nitrogênio (N2), grafi te (Cn), diamante (Cn), cobre (Cu), ouro 
(Au), prata (Ag) etc.

• Substância Composta 

É toda substância pura formada por átomos de diferentes 
elementos químicos. Ex.: água (H2O), carbonato de cálcio 
(CaCO3), ácido sulfúrico (H2SO4), cloreto de sódio (NaCl), etc.

• Misturas

Reunião de duas ou mais substâncias puras. Ex.: água 
potável, água do mar, vinagre, granito etc. Como as 
misturas apresentam composição variável, não podem 
ter propriedades químicas e físicas bem defi nidas, como 
as substâncias puras. Se a mistura é unifásica, ela é 
homogênea. Se há mais de uma fase, ela é heterogênea.

Comportamento de Substâncias Puras 
e Misturas diante das mudanças de 
fases

As mudanças de fases (algumas vezes chamadas 
de mudanças de estado) são processos físicos nos 
quais o material passa da fase sólida para a líquida, 
e desta para a fase gasosa, e vice-versa. Algumas 
substâncias podem passar diretamente da fase sólida 
para gás, bem como o contrário. As mudanças de fases 
são geralmente acompanhadas pelo aquecimento e 
resfriamento do material, sob pressão atmosférica. A 
comparação de comportamentos entre uma substância 
pura e uma mistura homogênea qualquer permite 
claramente distinguir uma da outra. Uma observação 
mais cuidadosa deve ser feita na comparação da 
substância pura com as misturas homogêneas do tipo 
eutética (com mostram pontos de fusão constantes) 
ou azeotrópica (com pontos de ebulição constantes). 
Analise os quatro diagramas a seguir:

S
S + L L

L + G
G

tempo

T ( °C)

P.F.

P.E.

SUBSTÂNCIA PURA

S
S + L

L
L +G

G

tempo

T ( °C)

MISTURA

S
S + L L

L +G
G

tempo

T ( °C)

MISTURA EUTÉTICA

S
S + L

L
L + G

G

tempo

T ( °C)

MISTURA AZEOTRÓPICA

• Na mistura eutética, o ponto de fusão é constante; 
na mistura azeotrópica, o ponto de ebulição é 
constante.

• Nas misturas comuns, não há patamares 
constantes.

• Em substâncias puras, há dois patamares 
constantes.

Quando fazemos qualquer estudo sobre sistemas, 
percebemos que alguns deles são homogêneos, como a 
água destilada, a água potável, a água misturada com 
álcool, as ligas metálicas etc. Ao contrário, outros sistemas 
aparecem não-uniformes, heterogêneos, como a água 
barrenta, água e óleo de cozinha, a argila e até mesmo o 
seu quarto de estudos de Química. Em decorrência dessas 
observações, fazemos a seguinte classifi cação:

Sistemas Homogêneos

São os sistemas uniformes, com uma única fase. Sistemas 
dessa natureza têm as mesmas características em todos os 
seus pontos. Por exemplo, o sabor da água açucarada que 
você preparou não depende do local da mistura de onde 
se retire uma amostra para analisar. Tenha atenção que um 
sistema homogêneo pode ser uma substância pura, bem 
como uma mistura homogênea.

Sistemas Heterogêneos

São aqueles que não são uniformes, mostrando mais de 
uma fase. Eles não possuem características iguais em todos 
os seus pontos. Por exemplo, na mistura óleo com água, 
fi ca bem claro que as propriedades do sistema dependem 
do local onde se retira um pouco da mistura para analisar. 
Um sistema heterogêneo é quase sempre uma mistura 
heterogênea. Entretanto, não se esqueça de que uma 
substância pura que está mudando de fase é um sistema 
heterogêneo.
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ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(FUVEST) Considere as fi guras pelas quais são representados 
diferentes sistemas contendo determinadas substâncias 
químicas. Nas fi guras, cada círculo representa um átomo, 
e círculos de tamanhos diferentes representam elementos 
químicos diferentes.

A respeito dessas representações, é correto afi rmar que os 
sistemas 

A 3, 4 e 5 representam misturas.   
B 1, 2 e 5 representam substâncias puras.   
C 2 e 5 representam, respectivamente, uma substância 

molecular e uma mistura de gases nobres.   
D 6 e 4 representam, respectivamente, uma substância 

molecular gasosa e uma substância simples.   
E 1 e 5 representam substâncias simples puras.   

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFES) Observe a representação dos sistemas I, II e III e 
seus componentes. O número de fases em cada um é, 
respectivamente:

A 3, 2 e 4. 
B 3, 3 e 4. 
C 2, 2 e 4.
D 3, 2 e 5.
E 3, 3 e 6.

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(VUNESP) Uma amostra de água do rio Tietê, que apresentava 
partículas em suspensão, foi submetida a processos de 
purifi cação obtendo-se, ao fi nal do tratamento, uma solução 
límpida e cristalina.

Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, 
podemos afi rmar que correspondem, respectivamente, a:

A substâncias composta e simples.
B substâncias simples e composta.
C  misturas homogênea e heterogênea.
D misturas heterogênea e homogênea.
E mistura heterogênea e substância simples.

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Na Química, para se caracterizar um determinado material 
são utilizadas, dentre outras, quatro constantes físicas: ponto 
de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade que 
constituem um “quarteto fantástico”. 

Em um laboratório, foram obtidos os dados da tabela abaixo, 
relativos a propriedades específi cas de amostras de alguns 
materiais.

Material Massa (g) 
a 20oC

Volume 
(cm3)

Temperatura 
de Fusão (oC)

Temperatura de 
Ebulição (oC)

A 115 100 80 218

B 174 100 650 1120

C 74 100 -40 115

D 100 100 0 100

Considerando os dados da tabela, analise as afi rmações 
seguintes.

I. À temperatura de 25°C, os materiais C e D estão no 
estado líquido.

II. Massa e volume são propriedades específi cas de cada 
material.

III. Se o material B for insolúvel em D, quando for adicionado 
a um recipiente que contenha o material D, ele deverá 
afundar.

IV. Se o material A for insolúvel em D, quando for adicionado 
a um recipiente que contenha o material D, ele deverá 
fl utuar.

V. À temperatura de 20°C, a densidade do material C é 
igual a 0,74 g/mL.

Das afi rmações acima, são corretas, apenas:
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A I, III e V.
B II, III e IV.
C III, IV e V.
D I e V.
E I, III e IV.

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Considere a curva de aquecimento de uma substância sólida 
até seu estado gasoso, em função do tempo, à pressão de 1 
atmosfera.

I. No tempo t2 coexistem sólido e líquido.
II. A temperatura T2 representa o ponto de ebulição da 

substância.
III. No intervalo de tempo t3 a t4, os estados líquido e vapor 

da substância coexistem a uma temperatura constante.
IV. A curva de aquecimento mostra que a substância não é 

pura, mas sim, uma mistura homogênea simples.
V. O tempo t1 representa o inicio da vaporização da 

substância.
VI. No intervalo de tempo t2 a t3, a substância se encontra 

no estado líquido a uma temperatura que varia de T1 a 
T2.

De acordo com as informações do enunciado e com o gráfi co 
acima, assinale a proposição correta.

A Somente as proposições I, II e V estão corretas.
B Somente as proposições II, III e VI estão corretas.
C Somente as proposições III, IV e VI estão corretas. 
D Todas as proposições estão erradas. 
E Todos as proposições estão corretas.

OS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO
DE MISTURASVI

D
EO

AU
LA

O conjunto de processos de separação dos componentes 
das misturas recebe o nome de Análise Imediata. O conjunto 
de processos empregado para misturas homogêneas é 
diferente daquele que usamos para as misturas homogêneas.

Separação de Misturas Heterogêneas (Processos Mecânicos)

• SÓLIDO + SÓLIDO

1. Catação: os fragmentos são catados(escolhidos) com a 
mão ou pinça.

Ex.: Catação de feijão.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/catacao-flotacao-levigacao.htm

2. Ventilação: separação do componente mais leve por 
corrente de ar.

 Ex.: Colheita do café, benefi ciamento do arroz.

http://3.bp.blogspot.com/-AKBLlPcYZlY/VaEoPbq4EJI/AAAAAAAABy0/
ThZMQ_uYl_s/s1600/DSC09529.JPG

3. Levigação: separação do componente mais leve por 
corrente de água.

Ex.: Separação do ouro + areia.

https://www.oestadonet.com.br/noticia/12900/o-ouro-do-tapajos-o-comeco/

4. Flotação: separação por um líquido de densidade 
intermediária.

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/separacao-misturas.htm
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5. Dissolução Fracionada: separação por meio de um 
líquido que dissolve apenas um componente.

Ex.: areia + sal

https://querobolsa.com.br/enem/quimica/dissolucao-fracionada

6. Peneiração ou Tamisação: os componentes estão 
reduzidos a grãos de diferentes tamanhos.

Ex.:
Areia na construção civil.

https://verdeequipamentos.com.br/

7. Separação Magnética: apenas um componente é atraído 
pelo ímã.

Ex.:
Limalhas de ferro + enxofre.

https://www.youtube.com/watch?v=tjXMGLz9DTA

8. Sublimação: um dos componentes sofre sublimação.

Ex.:
Areia e iodo. 

http://naturais-quimica.blogspot.com/2015/01/estudo-das-misturas.html

9. Fusão Fracionada: separação por meio de aquecimento 
das misturas até a fusão do componente de menor 
PONTO DE FUSÃO.

https://www.coladaweb.com/quimica/quimica-organica/separacao-de-misturas

10. Cristalização Fracionada: adiciona-se um líquido capaz 
de dissolver todos os sólidos. Por evaporação da solução, 
os componentes cristalizam-se separadamente.

Ex.:

Obtenção do NaCl nas salinas.

https://www.estudopratico.com.br/separacao-dos-tipos-de-misturas-
homogeneas-e-heterogeneas/

• SÓLIDO + LÍQUIDO

1. Decantação: após a sedimentação, a fase líquida é 
escoada.
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Etapas da decantação

2. Filtração: separa fase líquida ou gasosa da sólida por 
meio de superfície porosa.

Filtração Comum

Aparelhagem usada para separar misturas grosseiras de 
sólidos e líquidos.

Equipamento de filtração simples

http://www.explicatorium.com/cfq-7/filtracao.html

Filtração sob Vácuo

Aparelhagem usada quando as partículas sólidas 
dissolvidas são muito pequenas e formam uma pasta, 
“entupindo” os poros do filtro. O vácuo realizado dentro do 
kitassato obriga o ar atmosférico a passar pelo filtro e a 
arrastar o líquido.

Equipamento de filtração sob vácuo

3. Centrifugação: decantação acelerada por uma 
centrifuga. Ex.: Separação da gordura do leite.

http://www.tecquimica.cefetmg.br/galerias/arquivos_download/
Centrifugaxo_-_Gisele_-_CEFET_2012.pdf

Quando uma mistura heterogênea sólido-líquido for de 
difícil separação, utiliza-se a força centrífuga, obtida pela 
rotação acelerada dos tubos de ensaio, para empurrar a 
parte sólida para o fundo do tubo, enquanto a parte líquida 
fica, límpida, sobre o sólido depositado.

LÍQUIDO +  LÍQUIDO

1. Funil de decantação 

https://querobolsa.com.br/enem/quimica/decantacao

A mistura heterogênea líquido-líquido é colocada no 
funil de bromo. O componente mais denso fica em baixo e 
o menos denso, em cima. Abre-se, então, a torneira até que 
todo o componente mais denso seja recolhido no béquer. 
Então fecha-se a torneira para que o componente menos 
denso fique retido no funil.

• SÓLIDO + GÁS

Filtração (Câmara de poeira ou chicana):

Ex.:

Poeira + ar

http://slideplayer.com.br/slide/16112201/

SEPARAÇÃO DE MISTURAS HOMOGÊNEAS (PROCESSOS 
FÍSICOS)

1. Liquefação Fracionada (Gás + Gás): por resfriamento 
da mistura, os gases se liquefazem separadamente, à 
medida que vão sendo atingidos os seus PONTO DE 
EBULIÇÃO.
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Ex.:

Separação, no laboratório, dos componentes do ar.

Liquefação Fracionada do ar atmosférico

https://quizlet.com/br/581378194/metodos-de-separacao-de-misturas-flash-cards/

2. Aquecimento Simples (Gás + Líquido): por aquecimento 
abaixo do PONTO DE EBULIÇÃO do líquido, o gás 
dissolvido é expulso.

https://www.tuasaude.com/como-tornar-a-agua-boa-para-beber/

3. Destilação Simples (Sólido + Líquido): por aquecimento, 
só o líquido entra em ebulição, vaporiza e a seguir 
condensa, separando-se do sólido. Usada para separar 
misturas homogêneas, do tipo sólido-líquido, nas quais a 
diferença entre o ponto de ebulição dos componentes é 
bastante acentuada (por exemplo, água e sal).

Equipamento de Destilação Simples

https://www.infoescola.com/quimica/destilacao-simples/

A água entra em ebulição, o vapor de água passa pelo 
condensador e volta à forma líquida. No fi nal, tem-se a 
água pura recolhida no béquer e o sal retido no balão.

4. Destilação Fracionada (Líquido +  Líquido): por 
aquecimento, os líquidos vaporizam e a seguir condensam, 
separadamente, à medida que vão sendo atingidos os 
seus PONTOS DE EBULIÇÃO.

Ex.: Separação dos compostos do petróleo, separação 
dos compostos do ar liquefeito, separação da água do 
etanol etc.

Equipamento de Destilação Fracionada

REIS, Martha. Química 1. Editora Ática. 1ª Edição. São Paulo, 2003.

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UNEB-BA) Analise as afi rmações.

I. Os processos de análise imediata não alteram as 
propriedades químicas das substâncias.

II. Uma substância pura é caracterizada por suas 
constantes físicas como ponto de fusão, ponto de 
ebulição e densidade.

III. Cristalização é um processo físico que serve para separar 
e purifi car sólidos.

Assinale:

A se somente as afi rmações I e II estão corretas.
B se todas as afi rmações estão corretas.
C se somente as afi rmações I e III estão corretas.
D se somente as afi rmações II e III estão corretas.
E se nenhuma das afi rmações está correta.

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFAL) A seguir encontra-se o fl uxograma relativo à 
separação dos componentes de uma mistura constituída por 
óleo, água e sal totalmente dissolvido.
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Examinando o fl uxograma apresentado, é correto afi rmar 
que os processos de separação 1 e 2 são, respectivamente:

A fi ltração e decantação.
B destilação e fi ltração.
C fi ltração e centrifugação.
D decantação e centrifugação.
E decantação e destilação.

ORIENTADA

QUESTÃO 12    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UNESP) Um sistema heterogêneo, S, é constituído por uma 
solução colorida e um sólido branco. O sistema foi submetido 
ao seguinte esquema de separação:

Sistema heterogêneo S

Sólido colorido Z Líquido incolor W

Operação 1

Operação 2

Sólido branco X Líquido colorido Y

Ao se destilar o liquido W, sob pressão constante de 1 
atmosfera, verifi ca-se que sua temperatura de ebulição 
variou entre 80 e 100°C. Indique qual das seguintes afi rmações 
é correta.

A A operação I é uma destilação simples.
B A operação II é uma decantação.
C O líquido colorido Y é uma substância pura.
D O líquido incolor W é uma substância pura.
E O sistema heterogêneo S tem, no mínimo, 4 componentes.

ALOTROPIA

VI
D

EO
AU

LA

Alotropia é a propriedade de alguns elementos químicos 
para formarem substâncias simples diferentes. Embora 
muitos elementos apresentem o fenômeno, os casos mais 
conhecidos são os do carbono (grafi te, diamante, fulerenos, 
...), do oxigênio (gás oxigênio e gás ozônio), do enxofre 
(rômbico e monoclínico) e do fósforo (vermelho e branco). 
Veja que os alótropos de um elemento (suas variedades 
alotrópicas) são substâncias diferentes e, portanto, 
apresentam propriedades físicas diferentes.

Carbono

Cn – GRAFITE

Sólido mole cinzento
Fraco brilho metálico
Conduz bem eletricidade
Conduz calor
Densidade: 2,25 g/cm3

Forma mais estável do carbono

Cn – DIAMANTE

Sólido duro (o mais duro de todos)
Brilho adamantino
Não conduz eletricidade (isolante 
elétrico)
Não conduz calor
Densidade: 3,51 g/cm3

Forma menos estável do carbono

FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6ª Edição. São Paulo, 2004.

Fulerenos

Os fulerenos são uma forma alotrópica do 
carbono, a terceira mais estável após o diamante e 
o grafi te. Tornaram-se populares entre os químicos, 
tanto pela sua beleza estrutural quanto pela sua 
versatilidade para a síntese de novos compostos 
químicos. Os buckminsterfulerenos, bucky-bolas, ou 
apenas “fulerenos”, constituem uma vasta família 
de nanomoléculas superaromáticas, simétricas, 
compostas por dezenas de átomos de carbono sp2, 
dispostos nos vértices de um icosaedro truncado.

Nanotubos

Os nanotubos de carbono são alótropos do 
carbono com uma nanoestrutura cilíndrica. Estes 
cilindros de moléculas de carbono possuem 
propriedades incomuns e que são de altíssimo valor 
no campo da nanotecnologia, eletrônica, óptica e 
outros campos tecnológicos da ciência dos materiais. 
Particularmente, devido as suas extraordinárias 
propriedades de condução térmica, mecânica 
e elétrica, os nanotubos de carbono podem ter 
aplicações que possibilitem inúmeras melhorias nas 
estruturas dos materiais.
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Fósforo

P
4
 – FÓSFORO BRANCO

Ponto de fusão: 44,1°C
Ponto de ebulição: 280°C
Cor: branco-amarelado
Densidade: 1,8g/cm3

Mole e quebradiço
Cheiro de alho
Fosforescente
Venenoso
Forma menos estável do fósforo

P
n
 – FÓSFORO VERMELHO

Ponto de fusão: 593°C
Ponto de ignição: 725°C
Cor: vermelho opaco
Densidade: 2,36g/cm3

Duro e quebradiço
Inodoro
Não-fosforescente
Não-venenoso
Forma estável do fósforo

FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6ª Edição. São Paulo, 2004.

Oxigênio

O
2
 – GÁS OXIGÊNIO

Corresponde a 21% do ar
Essencial à vida
Incolor e inodoro
Forma mais estável

O
3
 – GÁS OZÔNIO

Corresponde a 10 ppm (na 
estratosfera)
Protege da radiação ultravioleta 
(camada de ozônio)
De cor azul e cheiro desagradável.
Forma menos estável

FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6ª Edição. São Paulo, 2004.

Enxofre

S8 ENXOFRE RÔMBICO

Ponto de fusão: 112,8°C
Ponto de ebulição: 444,6°C
Densidade: 2,07g/cm3 a 20°C
Cor: amarela
Insolúvel em água e solúvel em 
dissulfeto de carbono (CS2)
Forma mais estável do enxofre

S8 ENXOFRE MONOCLÍNICO

Ponto de fusão: 119,0°C
Ponto de ebulição: 444,6°C
Densidade: 1,96g/cm3 a  20°C
Cor: amarela
Insolúvel em água e solúvel em 
dissulfeto de carbono (CS2)
Forma menos estável do enxofre

FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6a Edição. São Paulo, 2004.

ORIENTADA

QUESTÃO 13    RE
SO

LU
Ç

ÃO

O enxofre é uma substância simples cujas moléculas são 
formadas pela união de 8 átomos; logo, sua fórmula molecular 
é S8. Quando no estado sólido ele forma cristais do sistema 
rômbico ou monoclínico, conforme fi gura a seguir.

A respeito do enxofre rômbico e do enxofre monoclínico é 
correto afi rmar que eles se constituem em:

A formas alotrópicas do elemento químico enxofre, cuja 
fórmula é S6.

B átomos isótopos do elemento químico enxofre, cujo 
símbolo é S.

C átomos isótopos do elemento químico enxofre, cuja 
fórmula é S8.

D formas alotrópicas do elemento químico enxofre, cujo 
símbolo é S.

E formas isobáricas, da substancia química enxofre cujo 
símbolo é S.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
(E.T.A)VI

D
EO

AU
LA

I. Etapas do Tratamento da Água:

• CAPTAÇÃO: 

Ainda sem o tratamento adequado e não podendo ser 
consumida pela população, é capitada e bombeada de 
rios, lagos, passando por telas, grades, impedindo materiais 
maiores, como galhos, troncos, lixo, folhas, etc.

Fonte: http://engcivilnet.blogspot.com/2012/10/sistema-cantareira.html

• COAGULAÇÃO e FLOCULAÇÃO:

Coagulação (Fenômeno Químico): São adicionadas 
substâncias coagulantes, como Sulfato de Alumínio 
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ou Taninos, pois substâncias pequenas não sofrem 
sedimentação pela ação da gravidade. 

Al2(SO4)3 + Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 + Al(OH)3

O íon Alumínio (Al3+) atrairá as partículas carregadas 
negativamente(ânions) na água, facilitando a remoção.

Nessa etapa também são adicionadas outras 
substâncias, como o:

• cloro para remover a patologia(micro-organismos).
• Cal virgem (CaO) ou a Cal Hidratada (Ca(OH)2) ou soda 

cáustica para corrigir o pH da água, retirando a acidez.

FLOCULAÇÃO (Fenômeno Físico): A água sofrerá uma 
agitação mecânica e serão formados “FLOCOS” de 
partículas de sujeira.

www.engquimicasantossp.com.br/2012/08/estacao-de-tratamento-de-agua.html

• DECANTAÇÃO (Fenômeno Físico)

A água em repouso será separada dos “Flocos” pela 
ação da gravidade.

Essas partículas sólidas (LODO) serão levadas para 
aterros sanitários ou podem ser reutilizados como adubo.

http://www.comasa.eco.br/pagina/agua/

• FILTRAÇÃO (Fenômeno Físico)

Os fi ltros são formados por areia grossa, areia fi na, 
cascalho e carvão ativado(poroso).

As partículas que não foram decantadas serão barradas 
no fi ltro.

O CARVÃO ATIVADO elimina cor, óleos, odor, mau gosto, 
remove substâncias orgânicas dissolvidas através do 
mecanismo de ADSORÇÃO. 

http://www.vi-vendo.com/2017/01/aguatratada.html

Para evitar corrosão das tubulações, o pH é novamente 
corrigido, diminuindo a acidez.

• DESINFECÇÃO: Cloração (Fenômeno Químico) e 
Fluoretação (Fenômeno Físico). 

Cloração: destruição de microrganismos patogênicos 
(bactérias e vírus).

Pode ser usado cloro ou ozônio.

Fluoretação: A fl uoretação da água de abastecimento 
público é efetuada através de compostos à base de FLUOR. 

A aplicação destes compostos na água de abastecimento 
público contribui para a redução da incidência de cárie dentária.

• DISTRIBUIÇÃO:

A água agora tratada, é levada às casas da população 
para ser consumida.

ORIENTADA

QUESTÃO 14    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(CPS) A quantidade de água doce disponível para o nosso 
uso é muito pequena, perto de 3% do volume total de água 
existente. Os outros 97% são constituídos por água salgada. 
Desses 3% de água doce, cerca de 1% está acessível para a 
população de todo o planeta e o restante está na forma de 
gelo. Contudo, boa parte da água acessível encontra-se 
poluída e deve ser tratada para o consumo humano.

As etapas envolvidas nas estações de tratamento da água 
das grandes metrópoles são 

A fi ltração e cloração, somente.   
B decantação e fi ltração, somente.   
C fl oculação e decantação, somente.   
D sublimação, decantação e fi ltração.   
E fl oculação, decantação, fi ltração e cloração.   
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VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(UERJ) Novas tecnologias de embalagens visam a 
aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo 
sua deterioração e mantendo a qualidade do produto 
comercializado. Essas embalagens podem ser classifi cadas 
em Embalagens de Atmosfera Modifi cada Tradicionais 
(MAP) e Embalagens de Atmosfera Modifi cada em Equilíbrio 
(EMAP). As MAP são embalagens fechadas que podem utilizar 
em seu interior tanto gases como He, Ne, Ar e Kr, quanto 
composições de CO2 e O2 em proporções adequadas. As 
EMAP também podem utilizar uma atmosfera modifi cada 
formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na 
sua superfície, conforme ilustrado abaixo.

Adaptado de exclusive.multibriefs.com. 

Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a 
uma substância composta é simbolizado por: 

A Kr   
B O2   
C He   
D CO2   

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(COL. NAVAL) Marque a opção que apresenta apenas 
substâncias compostas. 

A H2, O2, S8   
B I2, O3, H2O   
C CO, He, NH3   
D H2O, N2, Cl2   
E NO2, H2O, NaCl   

VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(CFTRJ) “Clarear o cabelo em salão com química ou em casa, 
sem química?” Afi nal no salão serão usados tonalizantes, 
oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias. 
Já o processo caseiro, conta com as receitas antigas que 
resistiram aos anos. Nesse universo encontramos a cebola, 
o suco de limão, canela, ruibarbo e até o mel para mudar a 
tonalidade dos cabelos.

Sobre o tratamento caseiro, podemos inferir que  

A por ser natural e sem a presença de substâncias químicas 
é menos invasivo;   

B ter apenas produtos naturais signifi ca que oferece riscos 
menores ao uso;   

C apesar de ser um processo natural, também contém 
substâncias químicas;   

D a isenção de tonalizantes e outras substâncias torna o 
procedimento seguro.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(UPE) Em países onde as reservas de água doce são 
escassas, principalmente nos insulares, são comuns 
as estações de dessalinização da água do mar. Esse 
processo consiste na utilização de vapor d’água de alta 
temperatura, para fazer a água salgada entrar em ebulição. 
Posteriormente, o vapor passa por vários estágios, em que 
é liquefeito e depois vaporizado, garantindo um grau de 
pureza elevado do produto fi nal. 

O processo de separação de mistura que podemos 
identifi car no processo descrito é o de 

A fi ltração.   
B destilação.   
C centrifugação.   
D osmose reversa.   
E decantação fracionada.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(PUC-CAMP) Uma revista traz a seguinte informação 
científi ca:

O gás carbônico no estado sólido é também conhecido 
como “gelo seco”. Ao ser colocado na temperatura 
ambiente, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, 
ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado 
gasoso.

É correto afi rmar que a sublimação é um fenômeno 

A químico, uma vez que o gás carbônico se transforma em 
água.   

B físico, uma vez que ocorreu transformação de substância.   
C físico, uma vez que não ocorreu transformação de 

substância.   
D químico, uma vez que ocorreu transformação de 

substância.   
E químico, uma vez que não ocorreu transformação de 

substância.    

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(UFJF) O Brasil, atualmente, vive uma grave crise hídrica. 
A obtenção de água potável a partir do processo de 
dessalinização da água do mar é uma possível saída 
para o problema. Algumas usinas de dessalinização da 



771

1. QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 1.1 INTRODUÇÃO À QUÍMICA

QU
ÍM

IC
A|

 FR
EN

TE
A|

 C
AP

ÍT
UL

O
01

água do mar já estão em operação no Brasil, a primeira 
delas foi construída em Fernando de Noronha e as demais 
estão distribuídas em algumas cidades do Nordeste. 
Indique o processo de separação mais adequado para a 
dessalinização da água do mar. 

A Filtração.   
B Destilação simples.   
C Extração.   
D Catação.   
E Decantação.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(UECE) Uma planta descoberta recentemente por 
pesquisadores da EPAGRI de Itajaí (Santa Catarina) é a 
matéria-prima para a produção do primeiro sal vegetal no 
Brasil. O sal de cozinha também é, prioritariamente, extraído 
da água do mar e das minas de sal gema. O processo 
tradicional de extração do sal de cozinha da água do mar 
é uma 

A destilação simples.   
B decantação.   
C cristalização.   
D convecção.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(UFPR) A extração de petróleo em águas profundas 
segue basicamente três etapas: i) perfuração, utilizando 
uma sonda; ii) injeção de água pressurizada, que extrai 
o petróleo das rochas subterrâneas; e iii) separação do 
petróleo misturado com água e pedaços de rochas.

A terceira etapa é realizada por meio dos métodos de: 

A decantação e fi ltração.   
B extrusão e evaporação.   
C sedimentação e fl otação.   
D destilação e centrifugação.   
E evaporação e cromatografi a.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(UNISINOS) Acidente entre caminhões bloqueia BR-290 
em Arroio dos Ratos. Colisão aconteceu por volta das 6h e 
resultou no vazamento da carga de gasolina.

Disponível em http://zh.clicrbs.com.br. Acesso em 04 out. 2015. 

A gasolina, combustível de grande parte dos automóveis 
que circulam no mundo, e outros produtos, como o gás 
natural, GLP, os produtos asfálticos, a nafta petroquímica, 
o querosene, os óleos combustíveis, os óleos lubrifi cantes, 
o óleo diesel e o combustível de aviação, são obtidos por 
meio da __________ do petróleo. Esta é uma operação que 

se baseia nas diferenças de __________ dos componentes 
da mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é um líquido 
oleoso, escuro, __________ em água e __________ denso 
que a água, encontrado em jazidas do subsolo da crosta 
terrestre. 

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por  

A destilação fracionada; ponto de fusão; insolúvel; menos.    
B destilação simples; ponto de ebulição; insolúvel; menos.    
C destilação fracionada; ponto de ebulição; solúvel; mais.    
D extração com solvente; ponto de ebulição; solúvel; mais.    
E destilação fracionada; ponto de ebulição; insolúvel; 

menos.   

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(UTFPR) Cíntia acordou de manhã e escovou os dentes 
mantendo a torneira aberta. Ligou o chuveiro para esquentar 
a água, pois queria tomar um banho quente. Após o banho, 
penteou o cabelo. Não conseguiu pentear bem porque o 
espelho estava embaçado. Saiu do banheiro deixando a 
luz acesa e foi para a cozinha. Acendeu o fogão a gás. A 
queima do gás forneceu energia para a fervura da água. 
Fez o café. Colocou açúcar no café com leite e pôs uma 
fatia de pão na torradeira – mas o pão queimou. Tomou, 
então, só café com leite e saiu correndo para trabalhar.

Adaptado de: Gewandsznajder, F. Ciências - Matéria e Energia.
8a série. São Paulo. Ed. Ática. 2006. p 27.

No texto, em negrito, estão indicadas transformações 
físicas e transformações químicas. Destas transformações, 
o número de transformações químicas é igual a: 

A 1   
B 2   
C 3   
D 4   
E 5   

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(UFRS) Os símbolos Cl, Cl2 e Cl– representam, 
respectivamente:

A o átomo do elemento cloro, a molécula da substância 
simples cloro e o ânion cloreto.

B a molécula da substância simples cloro, o elemento cloro 
e o átomo de cloro eletronegativo.

C a molécula da substância simples cloro, a molécula da 
substância cloro e o átomo do elemento cloro.

D o átomo do elemento cloro, a molécula da substância 
composta cloro, e o cátion cloreto.

E o elemento químico cloro, átomos do elemento cloro e o 
átomo do elemento cloro eletronegativo.
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VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(CESGRANRIO) Considere o quadro a seguir:

SUBSTÂNCIAS FÓRMULA

gás carbônico CO2

água H2O

ozônio O3

ácido sulfúrico H2SO4

ferrocianeto ferroso Fe2[Fe(CN)6]

A respeito desses compostos, está correto afi rmar que a (o):

A água tem na sua molécula 1 átomo de hidrogênio ligado 
a 2 átomos de oxigênio.

B gás carbônico resulta da união de 2 moléculas de 
oxigênio a 1 molécula de carbono.

C ozônio é constituído de 3 elementos oxigênio.
D acido sulfúrico resulta da união de 2 elementos H ligados 

a 1 elemento S e a 4 elementos O.
E ferrocianeto ferroso é constituído de 3 elementos 

químicos distintos.

VESTIBULARES

QUESTÃO 13    

(MACKENZIE) O esquema abaixo representa um conjunto 
de substancias:

É incorreto afi rmar que esse sistema contém:

A sete átomos no total.
B três substâncias diferentes.
C átomos de três elementos químicos diferentes.
D duas substancias puras compostas.
E duas substancias puras simples.

VESTIBULARES

QUESTÃO 14    

(PUC-RS) Numere corretamente a coluna B, que contém 
exemplos de sistemas, de acordo com a coluna A, que 
apresenta a classifi cação dos mesmos.

Coluna A

1. elemento químico
2. substância simples
3. substância composta
4. mistura homogênea
5. mistura heterogênea

Coluna B

(     ) fl uoreto de sódio (NaF)
(     ) gás oxigênio (O2)
(     ) água do mar fi ltrada
(     ) limonada com gelo

A alternativa que contém a sequência correta dos números 
da coluna da direita, de cima para baixo, é:

A 3, 2, 4, 5.
B 3, 2, 5, 4.
C 2, 1, 4, 5.
D 2, 3, 5, 4.
E 1, 2, 3, 4.

GABARITO 

QUESTÕES ORIENTADAS

01 A 02 E 03 D

04 A 05 C 06 B

07 A 08 E 09 B

10 B 11 A 12 C

13 D 14 E

Acertos Erros Rendimento %

QUESTÕES DE VESTIBULARES

01 D 02 E 03 C

04 B 05 C 06 B

07 C 08 A 09 E

10 B 11 A 12 E

13 D 14 A

Acertos Erros Rendimento %

TOTAL DE ACERTOS

Total 
Questões 28 Total 

Acertos Rendimento %
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1. QUÍMICA GERAL
   E INORGÂNICA
1.2 ESTRUTURA ATÔMICA 
     A. MODELOS ATÔMICOS

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 02

A constituição da matéria sempre foi um grande 
mistério para o homem. A partir do início do século 
XIX, com as ideias do inglês John Dalton, o mundo 
atômico começou a ser desvendado e, desde então, 
tem mostrado uma evolução crescente com as 
descobertas de novos e diversos fenômenos até os 
nossos dias.

Como curiosidade, a palavra átomo surgiu há 
muito tempo, por volta de 500 a.C. na Grécia. Os 
fi lósofos tentavam dar sentido às coisas da natureza 
e especulavam que toda espécie de matéria poderia 
ser subdividida infi nitas vezes até se chegar numa 
partícula fi nal, que não poderia mais ser partida, o 
átomo. Entretanto, como não havia qualquer base 
científi ca para essas divagações, acreditar no 
átomo grego naquele tempo era tão somente um 
puro exercício mental.

Introdução

TEORIA ATÔMICA DE DALTON - 1808 
(BOLA DE BILHAR)VI

D
EO

AU
LA

A primeira teoria científi ca da história foi baseada nas 
leis ponderais de Lavoisier (conservação da massa) e de 
Proust (proporções defi nidas). Pela concepção de Dalton, a 
principal característica do átomo era sua massa. Ele seria 
indivisível, nunca poderia ser criado ou destruído. O átomo 
seria como uma esfera invisível, dura, maciça e inquebrável, 
semelhante a microscópicas bolas de bilhar. 

Para a representação dos átomos de diferentes 
elementos, Dalton utilizava pequenos círculos:

Os principais postulados da teoria de Dalton foram:

1. A matéria é composta por minúsculas partículas 
chamadas átomos. 

2. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em 
massa e volume e apresentam as mesmas propriedades. 

3. Os átomos de elementos diferentes apresentam massas, 
volumes e propriedades diferentes. 

4. Os átomos são indivisíveis, não podem ser criados nem 
destruídos. 

5. As reações químicas comuns não passam de uma 
reorganização dos átomos. 

6. Os compostos são formados pela combinação de 
átomos de elementos

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç

ÃO
De acordo com os postulados de Dalton, os átomos:

I. diferem de elemento para elemento. 
II. são as unidades envolvidas nas transformações 

químicas. 
III. são indivisíveis. 
IV. consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera 

onde se localizam os elétrons.

Dessas afi rmações, são corretas somente:

A I e II.
B I e III. 
C III e IV
D I, II e III 
E I, II e IV. 

O MODELO ATÔMICO DE THOMSON - 
1898 

(PUDIM DE PASSAS)VI
D

EO
AU

LA

Ao analisar os resultados obtidos nas suas experiências 
e nas realizadas por outros físicos, o inglês J.J. Thomson 
ampliou a ideia do átomo de Dalton. O átomo, além da 
massa, seria uma minúscula esfera de eletricidade positiva 
com incrustações de pequenas cargas negativas (1897). A 
concepção do átomo de Thomson lembrava um pudim de 
passas.

Disponível em: http://www.brasilescola.com.

Através de equações físico-matemáticas bem 
elaboradas, Thomson calculou a razão entre a carga e a 
massa do elétron, achando o valor (q/m) igual a 1,76!108 
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coulombs/grama. Um valor tão elevado deixava bastante 
claro que a massa do elétron seria extremamente pequena. 
De fato, quase dez anos depois, um outro inglês, Robert 
Milikan, conseguiu medir a carga do elétron ao analisar 
os resultados que obteve na sua famosa experiência das 
“gotas de óleo”. O valor encontrado, igual a q = 1,6!10-19 

coulombs, permitiu calcular a massa do elétron como m = 
9,1!10-28 gramas!

O modelo de Thomson para o átomo foi, portanto, 
o primeiro a considerá-lo divisível, uma vez que era 
constituído por partículas elétricas positivas e negativas. 
Esse modelo foi importante porque conseguia explicar 
alguns fenômenos:

• a eletrização por atrito: o atrito separava cargas 
elétricas (parte das positivas em um corpo é igual 
parte das negativas em outro, como no caso do 
bastão atritado com tecido);

• a corrente elétrica: interpretada como um fl uxo de 
elétrons;

• a condução de eletricidade por íons negativos 
e positivos em solução aquosa. Os íons eram 
resultantes do excesso e da falta de elétrons, 
respectivamente;

• as descargas elétricas em gases: os elétrons são 
arrancados de seus átomos (como na ampola de 
Crookes).

Ampola de Crookes

A ampola em si é um tubo fechado de vidro resistente, 
rarefeito (gás sob pressão muito baixa, quase nula), contendo 
placas metálicas paralelas (eletrodos) no interior, ligadas a 
um gerador elétrico de corrente contínua: A placa positiva é 
chamada ÂNODO, e a placa negativa é o CÁTODO. Os raios 
catódicos são elétrons “arrancados” do cátodo metálico, 
que viajam em linha reta para o ânodo. Cada um dos 
minúsculos elétrons tem massa muito pequena, de 9,1!10-

28 gramas e mostram carga elétrica negativa igual 1,6!10-19

coulombs. Os raios catódicos foram descobertos pelo físico 
inglês J. J. Thomson, no fi nalzinho do século XIX.ste apenas 
nas substâncias (simples) METÁLICAS.

FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6ª Edição. São Paulo, 2004.

Além dos raios catódicos, outro tipo de radiação, 
observada, nas ampolas, fi cou conhecida como raios 
canais. Eles são íons positivos (CÁTIONS) provenientes 
das moléculas do gás residual na ampola. São formados 
quando os raios catódicos colidem e “arrancam” um ou 
mais elétrons das moléculas gasosas. Portanto, mostram 
massa bem maior que a dos raios catódicos, que depende 
do gás residual. Eles foram descobertos pelo físico alemão 
Goldstein.

FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6ª Edição. São Paulo, 2004.

O elétron é a menor partícula com a menor carga elétrica 
negativa associada. O próton também é muito pequeno e 
carrega a menor carga positiva possível. A massa do próton 
é 1836 maior que a massa do elétron. As cargas do próton e 
do elétron são iguais em valor absoluto.

O pósitron, descoberto em 1934, tem carga elétrica 
positiva igual a do próton e massa igual a do elétron.

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç

ÃO

No fi nal do século XIX, o inglês J. J. Thomson determinou a 
relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser 
considerado como a descoberta do elétron. 

O fato permitiu a revisão do modelo atômico proposto por 
Dalton no início daquele século, porque Thomson:

A apontou para a divisibilidade do átomo.
B confi rmou que o átomo tem massa. 
C calculou os níveis de energia dos elétrons.
D Indicou que os elétrons giram em volta do núcleo.
E propôs a ideia de órbitas elí

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(PUC-RJ) A descoberta do elétron deveu-se a descargas 
realizadas em tubos de alto vácuo, contendo gás residual. 
Na experiência, foi observado um feixe que: 

I. Partia do cátodo. 
II. Partia do ânodo. 
III. Resultava unicamente da ionização do gás residual. 
IV. Apresentava defl exão em um campo magnético. 

Pelo exame dos complementos, conclui-se que são 
CORRETAS as alternativas: 

A I e III. 
B I e IV. 
C II e III. 
D II e IV. 
E III e IV. 
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ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFMG) No fi m do século XIX, Thomson realizou experimentos 
em tubos de vidro que continham gases a baixas pressões, 
em que aplicava uma grande diferença de potencial. 
Isso provocava a emissão de raios catódicos. Esses raios, 
produzidos num cátodo metálico, deslocavam-se em 
direção à extremidade do tubo (E). 

Na fi gura, essa trajetória é representada pela linha 
tracejada X. 

Nesses experimentos, Thomson observou que: 

I. A razão entre a carga e a massa dos raios catódicos 
era independente da natureza do metal constituinte do 
cátodo ou do gás existente no tubo. 

II. Os raios catódicos, ao passarem entre duas placas 
carregadas, com cargas de sinal contrário, se desviavam 
na direção da placa positiva. 

Na fi gura, esse desvio é representado pela linha tracejada Y. 

Considerando-se essas observações, é CORRETO afi rmar 
que os raios catódicos são constituídos de 

A elétrons. 
B ânions. 
C prótons. 
D cátions.

O MODELO ATÔMICO DE 
RUTHERFORD - 1911 (SISTEMA SOLAR)VI

D
EO

AU
LA

Outra experiência clássica da Física foi realizada na 
Inglaterra, pelo neozelandês E. Rutherford e colaboradores, 
por volta de 1911. Eles utilizaram um canhão de radiação ALFA 
(2α

4) para atingir lâminas metálicas de pequena espessura. 
A análise dos resultados foi sufi ciente para substituir e 
sepultar, de vez, o recente modelo de Thomson:

• O átomo possui um núcleo, cujo diâmetro é 10.000 a 
100.000 vezes menor que o do próprio átomo.

• O núcleo atômico contém todos as cargas positivas 
do átomo (prótons), além de outro tipo de partícula 
que não tem carga elétrica (nêutrons).

• Os elétrons envolvem o núcleo numa eletrosfera.
• Na eletrosfera do átomo, predomina o VAZIO.
• O raio do átomo é da ordem de 10-8 cm.

A experiência de Rutherford

MORTIMER, Eduardo; MACHADO, Andréa. Química 1. Editora Scipione. São 
Paulo, 2013.

Diante dos novos fatos, o átomo passou a ser pensado 
como algo muito pequeno (diâmetro da ordem de 10-8cm) 
com um espaço quase vazio - a eletrosfera com elétrons- e 
um núcleo muito menor, cujo diâmetro estaria em torno de 10-

12cm,  contendo toda a carga positiva. Os elétrons estariam 
girando nesse vazio ao redor do núcleo, como minúsculos 
planetas em órbitas de um sol igualmente minúsculo.

Disponível em: http://blogdoenem.com.br.

Um pouco mais tarde, em 1932, o inglês 
James Chadwick bombardeou núcleos 
de átomos de berílio com partículas alfa, 
confi rmando a previsão do nêutron de Rutherford: 

2
4! + 4

9Be 6
12C + 0

1n

Com essa descoberta, os solitários prótons 
ganharam a companhia ofi cial dos nêutrons, 
partículas um tanto estranhas, com uma massa 
ligeiramente maior que a do próton, mas sem 
apresentar eletricidade.
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Representação do núcleo do átomo, segundo Rutherford
FELTRE, Ricardo. Química 1. Editora Moderna. 6ª Edição. São Paulo, 2004.

As ideias de Rutherford para o novo modelo atômico 
representaram, sem qualquer sombra de dúvidas, um dos 
maiores saltos da Física. Entretanto, alguns meses depois, 
ele teve que encarar um sério problema construído pelas 
próprias leis da Física Clássica (Newtoniana): Segundo 
essas leis, toda carga elétrica em movimento deve perder 
energia continuamente. Como Rutherford considerou que 
o elétron estava em movimento na eletrosfera, criou-se o 
impasse: se perdesse energia, a sua órbita teria a forma 
espiralada, diminuindo continuamente, até que ele caísse 
no próprio núcleo. Por outro lado, se não perdesse energia, 
deveria fi car imóvel na eletrosfera. Mas, com a imobilidade, 
o núcleo atômico o atrairia facilmente. Nesse tabuleiro de 
xadrez, criado pela própria Física, o modelo de Rutherford 
fi cou exposto e entrou em xeque.

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Na experiência das lâminas de ouro, também conhecida 
como “experiência de Rutherford”, um feixe de partículas 
alfa, de carga elétrica positiva, foi dirigido contra uma 
lâmina fi níssima de ouro, e os experimentadores (Geiger e 
Marsden) observaram que um grande número das partículas 
atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um 
pequeno número sofria desvios muito acentuados. 

Esse resultado levou Rutherford a considerar o átomo:

A com um núcleo muito pequeno contendo todas as cargas 
positivas e os elétrons numa eletrosfera. 

B com uma massa praticamente concentrada na 
eletrosfera.

C com elétrons circulando em camadas em volta do núcleo. 
D com nêutrons em órbitas elípticas bem próximas do 

núcleo.
E Com elétrons e nêutrons juntos no núcleo atômico.

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(CPS) O texto seguinte brinca com dois conceitos químicos:

Por que tomar água no meio da aula prejudica o 
aprendizado?
Resposta: Porque ela diminui a concentração.

Um nêutron entra num bar e pergunta: – Qual o valor da 
bebida?
O garçom responde: – Pra você? É zero! 

No segundo exemplo, o valor da bebida faz analogia: 

A a carga elétrica do nêutron.    
B a massa atômica do nêutron.    
C a massa molecular do nêutron.    
D ao número de massa do nêutron.    
E ao grupo na tabela periódica do nêutron.    
  

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFMG) Os resultados da experiência de bombardeamento 
de uma lâmina de ouro com partículas alfa foram 
corretamente interpretados por Rutherford, em 1911. 

Todas as alternativas apresentam conclusões resultantes 
dessa experiência, EXCETO: 

A Os átomos têm núcleos densos e eletricamente positivos. 
B A matéria tem, em sua constituição, grandes espaços 

vazios. 
C Os elétrons se situam nos níveis de energia da eletrosfera. 
D O tamanho do núcleo é muito menor do que o tamanho 

do átomo. 
E A carga nuclear e a da eletrosfera têm valores iguais com 

sinais contrários. 

O MODELO ATÔMICO DE BÖHR-
RUTHERFORD (1913)VI

D
EO

AU
LA

Quando um feixe de luz branca, emitido por uma 
lâmpada incandescente comum, atravessa um prisma (ou 
uma grade de difração), ocorre uma decomposição desse 
feixe, formando o que chamamos de um espectro luminoso 
colorido e contínuo (contínuo, porque não percebemos 
claramente a separação das várias cores).

Entretanto, se em vez dessa lâmpada comum fosse 
utilizada uma de gás hidrogênio (uma ampola de Crookes 
contendo gás hidrogênio aquecido sob baixa pressão), 
o espectro seria descontínuo. Quando experiências 
semelhantes levam a resultados diferentes, o espírito 
científi co de algumas pessoas se manifesta.   

Foi assim que o físico dinamarquês Niels Bohr, baseando-
se nas observações empíricas do espectro do hidrogênio, 
realizadas alguns anos antes (relações matemáticas 
conhecidas como séries de Balmer, de Lyman, etc.), 
empregou a “teoria dos quanta” de Max Planck (1900) para 
defender seu ponto de vista sobre occ. Dois anos depois 
do modelo de Rutherford, os postulados de Bohr foram 
divulgados para a comunidade científi ca. O seu resumo é 
dado abaixo:
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1. O elétron, no seu movimento natural e circular ao redor 
do núcleo, não perde energia. 

2. Na sua órbita natural, o elétron tem um valor mínimo de 
energia. Há outras órbitas circulares permitidas para o 
elétron a determinadas distâncias do núcleo. Para cada 
um raio da órbita, há um nível de energia correspondente 
(são os estados de energia estacionários). 

3. O elétron só pode ser encontrado em um desses níveis, 
com uma determinada quantidade de energia. 

4. O elétron pode saltar de um nível de energia interno 
para outro mais afastado, desde que absorva uma 
quantidade bem defi nida de energia do ambiente. 
Ao deixar de receber a energia externa, ele voltará ao 
nível original, realizando um ou mais saltos. Para cada 
salto diferente no retorno, ele irá emitir uma parcela 
da energia recebida. Se o retorno ocorrer com apenas 
um salto, ele emitirá toda a energia de uma só vez. A 
energia é liberada como radiação eletromagnética, 
cujos comprimentos de onda são diferentes para cada 
salto diferente.

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Uma moda recente entre as crianças é colecionar fi gurinhas 
que brilham no escuro. As fi guras apresentam em sua 
constituição, a substância sulfeto de zinco. O fenômeno 
ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos de 
zinco absorvem energia luminosa, saltando para níveis de 
energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam 
aos seus níveis de origem, liberando energia luminosa e 
fazendo a fi gurinha brilhar.

Essa característica pode ser explicada considerando o 
modelo atômico proposto por: 

A Dalton.
B Thomson.
C Lavoisier.
D Rutherford.
E Bohr. 
  

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Chama-se fóton certa quantidade de energia capaz de:

A sempre expulsar o elétron do átomo
B sempre que absorvida pelo elétron, mudar a sua trajetória 

para outra mais externa.
C apenas manter o elétron em órbita.
D desintegrar o átomo.
E transformar o átomo em um ânion.
  

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UDESC) Considerando os modelos atômicos mais 
relevantes, dentro de uma perspectiva histórica e científi ca, 
assinale a alternativa correta.  

A Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido 
como indivisível (Dalton). O modelo que o sucedeu foi 
de Thomson, que propunha o átomo ser formado por 
uma massa carregada positivamente com os elétrons 
distribuídos nela.   

B No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um 
núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera. O 
modelo seguinte foi o de Bohr que introduziu a ideia de 
que os elétrons ocupam orbitais com energias defi nidas.  
Este modelo se assemelha ao modelo do sistema solar.    

C No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como 
indivisível. O modelo sucessor foi o de Rutherford, no 
qual o átomo era constituído de um núcleo carregado 
negativamente e uma eletrosfera.   

D O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado 
por uma massa carregada positivamente com os elétrons 
distribuídos nela. O modelo seguinte foi o de Rutherford, 
no qual o átomo era constituído de um núcleo carregado 
positivamente e uma eletrosfera.   

E No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais 
com energias defi nidas, este modelo se assemelha ao do 
sistema solar. O modelo que o sucedeu foi o de Thomson, 
que propunha o átomo ser formado por uma massa 
carregada positivamente com os elétrons distribuídos 
nela.    

ORIENTADA

QUESTÃO 11    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFJF) Desde a Grécia antiga, fi lósofos e cientistas vêm 
levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. 
Demócrito foi uns dos primeiros fi lósofos a propor que a 
matéria era constituída por partículas muito pequenas 
e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir 
de então, vários modelos atômicos foram formulados, à 
medida que novos e melhores métodos de investigação 
foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as 
representações gráfi cas de alguns modelos atômicos: 
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Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico 
com a sua respectiva representação gráfica. 

A I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr. 
B I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton. 
C I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson. 
D I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford-Bohr. 
E I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(CEFET) A figura seguinte representa um fenômeno ocorrido 
ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de 
papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito.

Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos, de 
Dalton até Bohr, o primeiro modelo que explica o fenômeno 
da eletrização é o de

A Bohr. 
B Dalton. 
C Thomson.
D Rutherford.

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(IFCE) Os filósofos gregos foram os responsáveis pela 
criação do termo átomo, que significa não divisível. O átomo 
seria a menor parte da matéria, ou seja, não poderia ser 
mais dividida. Entretanto, esse conceito não é mais aceito. 
Diante dessa assertiva, sobre os átomos, é correto afirmar-
se que

A possuem partículas sem carga conhecidas por elétrons.  
B não podem ser desintegrados. 
C possuem partículas negativas chamadas de nêutrons. 

D apresentam o núcleo formado somente por prótons. 
E apresentam duas regiões distintas: núcleo e eletrosfera. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(UFJF) Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm 
levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. 
Demócrito foi uns dos primeiros filósofos a propor que a 
matéria era constituída por partículas muito pequenas 
e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir 
de então, vários modelos atômicos foram formulados, à 
medida que novos e melhores métodos de investigação 
foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as 
representações gráficas de alguns modelos atômicos: 

Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico 
com a sua respectiva representação gráfica. 

A I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr. 
B I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton. 
C I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson. 
D I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford-Bohr. 
E I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(IFSUL) No interior do tubo da lâmpada fluorescente 
existem átomos de argônio e átomos de mercúrio. Quando a 
lâmpada está em funcionamento, os átomos de Ar ionizados 
chocam-se com os átomos de Hg. A cada choque, o átomo 
de Hg recebe determinada quantidade de energia que 
faz com que seus elétrons passem de um nível de energia 
para outro, afastando-se do núcleo. Ao retornar ao seu 
nível de origem, os elétrons do átomo de Hg emitem grande 
quantidade de energia na forma de radiação ultravioleta. 
Esses raios não são visíveis, porém eles excitam os elétrons 
do átomo de P presente na lateral do tubo, que absorvem 
energia e emitem luz visível para o ambiente. 

O modelo atômico capaz de explicar o funcionamento da 
lâmpada fluorescente é 

A Modelo de Dalton. 
B Modelo de Thomson. 
C Modelo de Rutherford.  
D Modelo de Böhr. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(UEL) Gaarder discute a questão da existência de 
uma “substância básica”, a partir da qual tudo é feito. 
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Considerando o átomo como “substância básica”, atribua V 
(verdadeiro) ou F (falso) às afi rmativas  a seguir.

(     ) De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o 
átomo é constituído por duas regiões distintas: o núcleo 
e a eletrosfera.

(     ) Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo 
como uma esfera carregada positivamente, na qual 
estariam incrustados os elétrons, com carga negativa.

(     ) No experimento orientado por Rutherford, o desvio das 
partículas alfa era resultado da sua aproximação com 
cargas negativas presentes no núcleo do átomo.

(     ) Ao considerar a carga das partículas básicas (prótons, 
elétrons e nêutrons), em um átomo neutro, o número de 
prótons deve ser superior ao de elétrons.

(     ) Os átomos de um mesmo elemento químico devem 
apresentar o mesmo número atômico.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta. 

A V – V – F – F – V.
B V – F – V – F – V.
C V – F – F – V – F.
D F – V – V – V – F.
E F – F – F – V – V.

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(CEFET) Trata-se de um modelo no qual os átomos de um 
mesmo elemento químico possuem propriedades iguais. A 
união desses átomos na formação de compostos ocorre em 
proporções numéricas fi xas e a reação química dos mesmos 
envolve apenas combinação, separação e rearranjo.

Essa descrição refere-se ao modelo atômico de 

A Bohr. 
B Dalton.
C Thomson.
D Rutherford. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(PUC-RS) Em 2013, comemorou-se o centenário da 
publicação de um trabalho que marcou época no 
desenvolvimento da teoria atômica. Intitulado Sobre a 
constituição de átomos e moléculas, o trabalho oferece 
uma descrição da estrutura atômica na qual os elétrons 
descrevem órbitas bem defi nidas e podem saltar de 
uma órbita a outra mediante a absorção ou emissão de 
radiação. _________, o autor desse trabalho, elaborou seu 
modelo atômico tomando as ideias de Rutherford como 
ponto de partida. Segundo Rutherford, o átomo contém um 
núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movem 
os elétrons. Assim surgiu a famosa imagem do átomo como 
_________, a qual substituiu a noção de _________ de que 
o átomo seria semelhante a _________.

As expressões que completam corretamente o texto são, 
respectivamente: 

A Bohr; um sistema solar em miniatura; Thomson; um pudim 
de passas. 

B Bohr; um pudim de passas; Dalton; uma bola de bilhar. 
C Thomson; um sistema solar em miniatura; Dalton; um 

pudim de passas 
D Thomson; um pudim de passas; Demócrito; uma bola de 

bilhar.
E De Broglie; um sistema solar em miniatura; Thomson; uma 

bola de bilhar 

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(UEMG) NÃO LUGAR 

Estou me olhando do futuro 
que não existe 
e considero o passado 
que me trespassou: 

Há uma névoa 
em torno desse núcleo 
que fui eu. 
— Quem fui eu, ao ser? 
— Quem serei, não sendo? 

Tenho que estudar melhor 
o caso das partículas de elétron 
que estão sem ser 
e são sem estar.

Que o núcleo existe 
é certo. 
Mas mal o posso tocar. 
não chega a ser bem uma casa 
mas nele é que me coube habitar. 

Sísifo desce a montanha

A última estrofe do poema trata da existência do núcleo 
atômico, conceito que foi introduzido por

A Bohr. 
B Rutherford. 
C Thomson. 
D Dalton.

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(CEFET) O fi lme “Homem de Ferro 2” retrata a jornada 
de Tony Stark para substituir o metal paládio, que faz 
parte do reator de seu peito, por um metal atóxico. Após 
interpretar informações deixadas por seu pai, Tony projeta 
um holograma do potencial substituto, cuja imagem se 
assemelha à fi gura abaixo.
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A Rutherford.
B Thomson. 
C Dalton.
D Bohr.

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(UFPB) Rutherford idealizou um modelo atômico com duas 
regiões distintas. Esse modelo pode ser comparado a um 
estádio de futebol com a bola no centro: a proporção entre 
o tamanho do estádio em relação à bola é comparável ao 
tamanho do átomo em relação ao núcleo (fi gura).

Acerca do modelo idealizado por Rutherford e considerando 
os conhecimentos sobre o átomo, é correto afi rmar: 

A Os prótons e os nêutrons são encontrados na eletrosfera. 
B Os elétrons possuem massa muito grande em relação à 

massa dos prótons. 
C O núcleo atômico é muito denso e possui partículas de 

carga positiva. 
D A eletrosfera é uma região onde são encontradas 

partículas de carga positiva. 
E O núcleo atômico é pouco denso e possui partículas de 

carga negativa. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(PUC-MG) Assinale a afi rmativa que descreve 
adequadamente a teoria atômica de Dalton. Toda matéria 
é constituída de átomos: 

A os quais são formados por partículas positivas e 
negativas. 

B os quais são formados por um núcleo positivo e por 
elétrons que gravitam livremente em torno desse núcleo. 

C os quais são formados por um núcleo positivo e por 
elétrons que gravitam em diferentes camadas eletrônicas. 

D e todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos.

VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(PUC-RS) O átomo, na visão de Thomson, é constituído de: 

A níveis e subníveis de energia. 
B cargas positivas e negativas. 
C núcleo e eletrosfera. 
D grandes espaços vazios. 
E orbitais.

GABARITO 

QUESTÕES ORIENTADAS

01 D 02 A 03 B

04 A 05 A 06 A

07 C 08 E 09 B

10 A 11 D

Acertos Erros Rendimento %

QUESTÕES DE VESTIBULARES

01 C 02 E 03 D

04 D 05 A 06 B

07 A 08 B 09 A

10 C 11 D 12 B

Acertos Erros Rendimento %

TOTAL DE ACERTOS

Total 
Questões 24 Total 

Acertos Rendimento %
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1. QUÍMICA GERAL
   E INORGÂNICA
1.2 ESTRUTURA ATÔMICA | B. ESTRUTURA 
DO ÁTOMO E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

REVISE &
Responda

REVISE &
Responda

FRENTE A | CAPÍTULO 03

É o número de prótons no núcleo de um dado 
átomo. É o número que identifi ca o elemento químico. 
Num átomo neutro, o número de prótons no núcleo é 
igual ao número de elétrons na eletrosfera.

Ex.:

O átomo de alumínio (Al) tem número atômico 13 
(Z = 13). Isso signifi ca que o núcleo do átomo tem 13 
prótons e que na eletrosfera do mesmo há 13 elétrons.

Número Atômico (Z)

NÚMERO DE MASSA (A)

VI
D

EO
AU

LA

É um número inteiro que indica a soma da quantidade de 
prótons (Z) com a quantidade de nêutrons (N) no núcleo do 
átomo (A = Z + N).

A
ZX

Ex: O átomo neutro de sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons no 
núcleo. Portanto, para esse átomo: Z=11 e A=23

Na
A =  23

Z =  11

11 prótons

23 - 11 = 12 nêutrons

11 elétrons

ELEMENTO QUÍMICO

VI
D

EO
AU

LA

É o conjunto de átomos com o mesmo número atômico 
(Z). Por exemplo, no elemento sódio (Z=11), todos os átomos 
possuem núcleos com 11 prótons, ou seja, todos eles com o 
mesmo número atômico.

Mostramos anteriormente que um átomo é eletricamente 
neutro, uma vez que o número de prótons no seu núcleo 
é igual ao número de elétrons na eletrosfera. Como a 
eletrosfera é a parte mais externa do átomo, ela pode 
perder ou ganhar um ou mais elétrons de outro átomo, sem 
alterar o seu núcleo. Quando acontece essa movimentação 
de elétrons na periferia, temos que considerar duas 
possibilidades: 

• o átomo perde um ou mais elétrons: ele se transforma 
num cátion, cuja carga é positiva.

• o átomo ganha um ou mais elétrons: ele se transforma 
num ânion, cuja carga é negativa. 

Os cátions e os ânions são denominados íons positivos e 
negativos, respectivamente.  

ISÓTOPOS, ISÓBAROS, ISÓTONOS E 
ISOELETRÔNICOSVI

D
EO

AU
LA

Isótopos

São átomos que apresentam o mesmo número atômico 
(Z) e diferentes números de massas (A). Os isótopos são, 
portanto, átomos do mesmo elemento químico (mesmo Z), 
mas que apresentam diferentes quantidades de nêutrons, 
resultando, assim, diferentes números de massa. Ex.: 1

1H, 2
1H 

e 3
1H; 12

6C e 14
6C.

Os isótopos do hidrogênio são os únicos com nomes 
especiais: 1

1H (prótio, hidrogênio comum, ou hidrogênio 
leve), 2

1H (deutério, ou hidrogênio pesado) e 3
1H (trítio, 

trício, ou hidrogênio muito pesado).

Isóbaros

São átomos que apresentam diferentes números 
atômicos (Z), embora tenham o mesmo número de massa 
(A). Ex: 40

19K e 40
20Ca. Os isóbaros são, portanto, elementos 

diferentes.

Isótonos

São átomos que apresentam diferentes números 
atômicos (Z) e diferentes números de massa (A) de modo 
que tenham o mesmo número de nêutrons. Ex.: 37

17Cl e 40
20Ca 

(ambos apresentam 20 nêutrons).

Isoeletrônicos

São átomos que possuem o mesmo número de elétrons. 

Ex.:

23
11Na+1  e  19

9F
-1. 
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SOMMERFELD E O MODELO DE 
SUBNÍVEISVI

D
EO

AU
LA

Estudando os espectros descontínuos dos átomos com 
mais de um elétron, o físico alemão Sommerfeld percebeu 
que as raias luminosas obtidas eram constituídas por outras, 
mais fi nas. Com isso, ele demonstrou matematicamente 
que as órbitas do elétron também poderiam ser elípticas, 
com diferentes excentricidades e energias. Assim, além 
da órbita circular de Bohr, surgiram novas opções. Os 
diferentes subníveis de energia do elétron foram associados 
aos números 0, 1, 2 e 3, correspondentes às letras s, p, d, f, 
(iniciais das palavras sharp, principal, di" use e fundamental, 
originadas dos estudos das raias fi nas dos espectros 
descontínuos). O subnível s, por exemplo, comporta um 
máximo de 2 elétrons; o subnível p, 6; o subnível d, 10; e o 
subnível f, um máximo de 14 elétrons.

Algum tempo depois, Wolfgang Pauli demonstrou 
que cada subnível de energia é, por sua vez, formado 
por minúsculas regiões chamadas orbitais, e que cada 
orbital comportaria no máximo dois elétrons com spins 
contrários. O termo “orbital” substituiu a palavra “órbita” 
quando Heisenberg afi rmou que era impossível medir com 
precisão e, simultaneamente, a posição e a velocidade 
do elétron (o Princípio da Incerteza).

ORIENTADA

QUESTÃO 01    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Observe a tabela abaixo a respeito dos elementos X e Y:

Elemento neutro x y

Número atômico 13 D

Número de prótons A 15

Número de elétrons B 15

Número de nêutrons C 16

Número de massa 27 E

Os valores A, B, C, D e E que completam a tabela são, 
respectivamente:

A 13, 14, 15, 16, 31
B 14, 14, 13, 16, 30 
C 12, 12, 15, 30, 31
D 13, 13, 14, 15, 31 
E 15, 15, 12, 30, 31 

ORIENTADA

QUESTÃO 02    RE
SO

LU
Ç

ÃO

A espécie X3- tem 36 elétrons na eletrosfera e 42 nêutrons 
no núcleo. O átomo neutro X apresenta número atômico e 
número de massa, respectivamente: 

A 42 e 78
B 36 e 78
C 30 e 72 
D 33 e 75
E 36 e 75 

ORIENTADA

QUESTÃO 03    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFLA) As afi rmações que se seguem dizem respeito a dois 
elementos A e B. 

I. B possui massa atômica igual a 39. 
II. O número atômico de A é igual a 20. 
III. B é isoeletrônico com A+. 
IV. A e B são isótonos. 

Podemos afi rmar que: 

A A e B+ são isoeletrônicos. 
B o número de massa de A é igual a 40. 
C o número de elétrons de B é igual a 20. 
D o número de nêutrons de A é igual a 17. 
E A e B são isóbaros.
  

ORIENTADA

QUESTÃO 04    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(PUC-RJ) Analise as frases a seguir e assinale a alternativa 
que contém uma afi rmação INCORRETA. 

A Os nuclídeos 12
6C e 13

6C são isótopos. 
B Os isóbaros são nuclídeos com mesmo número de massa. 
C O número de massa de um nuclídeo é a soma do número 

de elétrons com o número de nêutrons. 
D A massa atômica de um elemento químico é dada 

pela média ponderada dos números de massa de seus 
isótopos. 

E Os isótonos são nuclídeos que possuem o mesmo número 
de nêutrons. 

ORIENTADA

QUESTÃO 05    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UFTM) A água pesada é quimicamente formada por átomos 
de hidrogênio e de oxigênio, tal como a água comum. No 
entanto, a água pesada contém predominantemente 
átomos de 2H (deutério) e 16O. Ela é utilizada em reatores 
nucleares para moderar nêutrons emitidos em reações 
nucleares que ocorrem no núcleo do reator e geram 
energia térmica. Os átomos de hidrogênio e de deutério 
são classifi cados como ____________. Em uma molécula 
de água pesada, o número total de nêutrons é igual a 
__________. 

As lacunas são preenchidas CORRETA e respectivamente 
por:



783

QU
ÍM

IC
A|

 FR
EN

TE
A|

 C
AP

ÍT
UL

O
03

1. QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA | 1.2 B. ESTRUTURA DO ÁTOMO E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

A isômeros; 10. 
B isômeros; 18. 
C isótopos; 10. 
D isótopos; 18. 
E isótopos; 20. 

DIAGRAMA DE LINUS PAULING

VI
D

EO
AU

LA

A energia de um subnível é tanto maior quanto for a 
soma do seu nível de energia “n” (um número inteiro que 
varia de 1 até teoricamente o infi nito), com o número do 
subnível contido nesse nível, um inteiro que pode assumir 
valores defi nidos como 0 (ou s), 1 (ou p), 2 (ou d) e 3 (ou f). Por 
exemplo, a energia do subnível 5p (ou 5+1=6) é maior que a 
do subnível 4s (ou 4+0=4). Ao fazer esse tipo de soma para os 
vários subníveis de energia, o químico americano L. Pauling 
percebeu que seria possível criar um diagrama prático para 
ordenar todos eles na ordem crescente de energia, como 
mostramos logo a seguir:

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA

VI
D

EO
AU

LA

Em átomos neutros

Para fazermos a distribuição eletrônica de um átomo 
neutro, devemos conhecer o seu número atômico (Z) e, 
consequentemente, seu número de elétrons, os distribuindo 
em ordem crescente de energia dos subníveis, de acordo 
com o diagrama de Pauling.

A distribuição eletrônica pode ser representada em 
ordem crescente de energia ou por camadas. Por exemplo: 

Em cátions e ânions

A distribuição eletrônica de íons é semelhante a dos 
átomos neutros. Lembramos que o íon é formado a partir 
da perda ou do ganho de elétrons e que esses elétrons são 
retirados da (ou recebidos na) última camada eletrônica, 
a mais externa, chamada camada de valência (e não do 
subnível de maior energia).

Veja os exemplos a seguir: 

Para a distribuição do íon Fe3+, é necessária a retirada 
de um elétron do subnível d, da penúltima camada:

A adição de elétrons segue a mesma lógica:

ORIENTADA

QUESTÃO 06    RE
SO

LU
Ç

ÃO

O átomo de ferro pode ser representado por 56
26Fe e, no 

estado fundamental, tem a seguinte distribuição eletrônica 
por níveis: 
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A 2 — 8 — 16. 
B 2 — 8 — 8 — 8. 
C 2 — 8 — 10 — 6. 
D 2 — 8 — 14 — 2. 
E 2 — 8 — 18 — 18 — 10.

ORIENTADA

QUESTÃO 07    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Os átomos dos elementos X e Y apresentam, 
respectivamente, apenas 1 elétron nos subníveis 3d e 4d, 
logo, podemos afi rmar que seus números atômicos são:

A 19 e 39. 
B 21 e 39. 
C 19 e 42. 
D 21 e 42. 
E 11 e 26. 
  

ORIENTADA

QUESTÃO 08    RE
SO

LU
Ç

ÃO

Um átomo X, de número de massa 63 e número de nêutrons 
36, é isótono de um átomo Y, de número de massa 64 e 
isóbaro de um átomo Z que possui 34 nêutrons. 

Em relação a esses átomos, é correto afi rmar que as 
confi gurações de X2+, Y2+ e Z2+ são, respectivamente, 

A [Ar] 4s1 3d8; [Ar] 4s2 3d5 e [Ar] 4s2 3d6

B [Ar] 4s2 3d5; [Ar] 4s2 3d6 e [Ar] 4s2 3d7

C [Ar] 3d5 4s2; [Ar] 3d6 4s2 e [Ar] 3d9 4s0

D [Ar] 3d7; [Ar] 3d8 e [Ar] 3d9

E [Ar] 4s2 3d5; [Ar] 4s2 3d6 e [Ar] 4s1 3d8

ORIENTADA

QUESTÃO 09    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(UNIOESTE) Um átomo possui confi guração eletrônica, cujo 
orbital mais energético é o 3d. Esse orbital se encontra 
semipreenchido. A respeito da confi guração eletrônica 
desse átomo é CORRETO afi rmar. 

A A distribuição eletrônica da camada de valência é 2s2 e 
2p6.   

B Todos os elétrons presentes neste átomo possuem spin 
eletrônico emparelhado, em sua confi guração de menor 
energia.   

C Apenas um elétron presente neste átomo possui spin 
eletrônico desemparelhado, em sua confi guração de 
menor energia.   

D Este átomo possui 25 elétrons, sendo 20 com spins 
emparelhados e 5 com spins desemparelhados.   

E A promoção de um elétron do orbital 3p para um orbital 
de maior energia leva a confi guração eletrônica 3p4 4s1.   

ORIENTADA

QUESTÃO 10    RE
SO

LU
Ç

ÃO

(IME) Identifi que a alternativa em que a confi guração 
eletrônica da espécie química representada, em seu estado 
fundamental, é dada por:

A Cu+   
B Sn2+   
C Cd  
D Ge2+   
E Zn+   

VESTIBULARES

QUESTÃO 01    

(UERJ) O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a 
Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24.000 
anos para chegar a níveis seguros.

Adaptado de Revista Superinteressante, 12/08/2016.

Após 30 anos do acidente em Chernobyl, o principal 
contaminante radioativo presente na região é o césio-137, 
que se decompõe formando o bário-137. 

Esses átomos, ao serem comparados entre si, são 
denominados: 

A isótopos
B isótonos
C isóbaros
D isoeletrônicos

VESTIBULARES

QUESTÃO 02    

(IFSUL) Os isótopos radioativos do cobalto apresentam 
grande importância na medicina, sendo utilizados na 
destruição de células cancerosas. O isótopo na forma de 
cátion bivalente, 60Co, apresenta os seguintes números de 
prótons, elétrons e nêutrons, respectivamente: 

A 27 - 27 - 35 
B 27 - 25 - 33 
C 60 - 29 - 33 
D 60 - 27 - 35 
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VESTIBULARES

QUESTÃO 03    

(UFPR) As propriedades das substâncias químicas podem 
ser previstas a partir das confi gurações eletrônicas dos seus 
elementos. De posse do número atômico, pode-se fazer a 
distribuição eletrônica e localizar a posição de um elemento 
na tabela periódica, ou mesmo prever as confi gurações dos 
seus íons. 

Sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e 
possuindo número atômico Z = 20, a confi guração eletrônica 
do seu cátion bivalente é:

A 1s2 2s2 2p6 3s2

B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2

E 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2

VESTIBULARES

QUESTÃO 04    

(FATEC) Cinco amigos estavam estudando para a prova de 
Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da 
Tabela Periódica:

- cada participante selecionou um isótopo dos elementos 
da Tabela Periódica e anotou sua escolha em um cartão de 
papel;

- os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro 
decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o 
cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons.

Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores.

56 16 40 7 35

26 8 20 3 17

PedroFernanda Gabriela Júlia Paulo

Fe O Ca Li Cl

Observando os cartões, é correto afi rmar que o(a) 
vencedor(a) foi 

A Júlia. 
B Paulo. 
C Pedro. 
D Gabriela. 
E Fernanda. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 05    

(CPS) Leia o texto, que brinca com dois conceitos químicos, 
para responder à questão a seguir.

- Por que tomar água no meio da aula prejudica o 
aprendizado?

Resposta: Porque ela diminui a concentração.

- Um nêutron entra num bar e pergunta: – Qual o valor da 
bebida?
O garçom responde: – Pra você? É zero!

No segundo exemplo, o valor da bebida faz analogia 

A a carga elétrica do nêutron.  
B a massa atômica do nêutron.  
C a massa molecular do nêutron.  
D ao número de massa do nêutron.  
E ao grupo na tabela periódica do nêutron.  

VESTIBULARES

QUESTÃO 06    

(UDESC) Na Inglaterra por volta de 1900, uma série de 
experimentos realizados por cientistas, como Sir Joseph 
John Thompson (1856-1940) e Ernest Rutherford (1871-1937), 
estabeleceu um modelo do átomo que serviu de base à 
teoria atômica. Atualmente, sabe-se que três partículas 
subatômicas são os constituintes de todos os átomos: próton, 
nêutrons e elétrons. Desta forma, o átomo constituído por 17 
prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons possui número atômico e 
número de massa, sequencialmente, igual a: 

A 17 e 18
B 34 e 52
C 17 e 17
D 17 e 35
E 35 e 17

VESTIBULARES

QUESTÃO 07    

(IFCE) Um íon pode ser conceituado como um átomo ou 
grupo de átomos, com algum excesso de cargas positivas 
ou negativas. Nesse contexto, a distribuição eletrônica do 
íon Mg+2 pode ser representada corretamente por

Dado: Mg24
12

A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. 
B 1s2 2s2 2p6 3s2. 
C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. 
D 1s2 2s2 2p6. 
E 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 08    

(UTFPR) O chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, 
maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na 
construção civil, em baterias de ácido, em munição, em 
proteção contra raios-X e forma parte de ligas metálicas 
para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos 
elétricos, materiais antifricção, metais de tipografi a, etc.
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No chumbo presente na natureza são encontrados átomos 
que têm em seu núcleo 82 prótons e 122 nêutrons (Pb – 204), 
átomos com 82 prótons e 124 nêutrons (Pb – 206), átomos 
com 82 prótons e 125 nêutrons (Pb – 207) e átomos com 82 
prótons e 126 nêutrons (Pb – 208). Quanto às características, 
os átomos de chumbo descritos são: 

A alótropos. 
B isômeros. 
C isótonos. 
D isótopos. 
E isóbaros. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 09    

(IFSUL) Os átomos são formados por prótons, nêutrons e 
elétrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados no 
núcleo enquanto que os elétrons circundam o átomo na 
eletrosfera. A tabela abaixo apresenta a quantidade de 
partículas que formam os elementos F, Mg e Fe.

Elemento Prótons Nêutrons Elétrons Massa

F g 9 19

Mg 12 12 24

Fe 26 30 56

Em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, 
os valores que completam corretamente a tabela são, 
respectivamente, 

A 10, 12 e 26 
B 9, 12 e 30 
C 19, 24 e 26 
D 9, 24 e 30 

VESTIBULARES

QUESTÃO 10    

(IFSP) O número de elétrons da camada de valência do 
átomo de cálcio (Z = 20), no estado fundamental, é 

A 1. 
B 2. 
C 6. 
D 8. 
E 10. 

VESTIBULARES

QUESTÃO 11    

(UNESP) O íon 39
19K

+ possui: 

A 19 prótons. 
B 19 nêutrons. 
C 39 elétrons. 
D número de massa igual a 20. 
E número atômico igual a 39.

VESTIBULARES

QUESTÃO 12    

(MACKENZIE) É incorreto afi rmar que o ânion monovalente 
19

9F
–1 apresenta: 

A número de massa igual a dezenove. 
B dez nêutrons. 
C dez partículas com carga negativa na eletrosfera. 
D nove prótons. 
E um número de elétrons menor que o do cátion trivalente 

27
13Al3+.

VESTIBULARES

QUESTÃO 13    

(FUVEST) Os íons Cu1+ e Cu2+, provenientes de um mesmo 
isótopo de cobre, diferem quanto ao: 

A número atômico. 
B número de massa. 
C número de prótons. 
D número de nêutrons. 
E número de elétrons.
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