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EXERCÍCIOS 
 

1.    

 
 
Em 2014, foram comemorados os 200 anos da morte 
do criador das belíssimas peças em pedra sabão, 
uma das quais é apresentada na imagem acima, 
sendo a mesma de autoria do mais importante artista 
brasileiro do período colonial: Antônio Francisco 
Lisboa, o Aleijadinho (1737-1814). Ele nasceu em 
Vila Rica, atual Ouro Preto, e antes dos 50 anos, foi 
acometido por uma doença degenerativa que 
atrofiava seu corpo. Mesmo assim, tornou-se um dos 
maiores mestres do Barroco no Brasil.  
 
O Barroco teve terreno fértil para a expansão em 
Minas Gerais, pois  
a) o enriquecimento provocado pela mineração e a 
forte religiosidade dos povos das Minas, conjugados 
com a intensa vida cultural ligada ao catolicismo, 
favoreceram o desenvolvimento desse estilo artístico 
na região.    
b) a pouca presença de protestantes na região, por 
causa da distância do litoral, fez com que não 
houvesse forte influência desse ramo religioso, 
deixando caminho livre para a expansão do Barroco, 
tão ligado ao catolicismo.    
c) fortaleceu-se com os altos investimentos feitos 
pelo governo português na região, já que por causa 

da produção aurífera, buscava-se fazer de Minas, e 
principalmente de Vila Rica, a referência americana 
para a Europa.    
d) a decadência da produção açucareira no Nordeste 
e a descoberta do ouro em Minas levaram os 
principais artistas da Colônia a migrarem para Vila 
Rica, em busca de financiamento para suas obras e 
apoio para novos empreendimentos.    
  
2.   A industrialização da segunda metade do século 
XVIII, particularmente na Inglaterra, iniciou- se com a 
mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha 
amplos mercados nas colônias inglesas. Qual tratado 
abriu as portas das colônias portuguesas para as 
manufaturas inglesas?  
a) Tratado de Utrecht, de 1713.    
b) Tratado de Methuen, de 1703.    
c) Tratado de Paris, de 1763.    
d) Tratado de Madri, de 1750.    
e) Tratado de Utrecht, de 1715.    
  
3.   Segundo nos informa Darcy Ribeiro (1995, p.194), 
em fins do século XVI, a colônia possuía 3 cidades, a 
maior delas, Salvador, então sede do Governo Geral, 
contava com aproximadamente 15 mil habitantes; no 
final do século XVII, salvador tinha em torno de 30 mil 
habitantes e Recife tinha 20 mil. Ao final do século 
XVIII, enquanto cidades centenárias como Salvador 
e Recife tinham por volta de 40 mil e 25 mil 
habitantes, respectivamente, a jovem cidade de Vila 
Rica, hoje Ouro Preto, elevada à categoria de Vila 
somente em 1711, já possuía cerca de 30 mil 
habitantes. 
 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: A formação e o sentido do 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 194. 

 
 
O fenômeno demográfico do rápido crescimento 
populacional de Vila rica (Ouro Preto) no século XVIII 
é atribuído  
a) ao processo de interiorização da colonização 
portuguesa no Brasil a partir da expansão da 
atividade pecuarista, por meio das correntes do 
sertão de dentro, oriunda da Bahia, e do sertão de 
fora originária de Pernambuco.    
b) à grande migração de colonos e de pessoas 
oriundas de Portugal para a região que hoje é Minas 
Gerais, em função das descobertas de jazidas de 
ouro e pedras preciosas, o que fez surgirem vários 
centros urbanos na área.    
c) ao estímulo ao desenvolvimento da colônia, 
promovido por Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
marquês de Pombal, secretário de Estado do Reino, 
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sob o reinado de D. José I, que incentivou a indústria 
e a educação no Brasil.    
d) à ocupação de vastos espaços do território da 
colônia por colonos espanhóis das regiões do Potosi 
e do Rio da Prata, quando ocorreu a União Ibérica 
(1580-1640), época em que reis hispânicos 
governaram o reino de Portugal.    
  
4.  “Em 1750, D. José I sucede seu pai, D. João V, no 
trono de Portugal. (...) Com a mudança do monarca 
entra em cena Sebastião José de Carvalho e Melo 
(1699-1782), que recebe o título de Conde de Oeiras 
em 1759 e, dez anos mais tarde, o de Marquês de 
Pombal. (...) O futuro Marquês de Pombal fez-se 
embaixador em Londres e depois em Viena...”.  
(ENDERS, Armelle, História do Rio de Janeiro, Editora Gryphus, 
p. 69) 

 
 
Estão entre as reformas promovidas pelo Marquês de 
Pombal, exceto:  
a) Fomento das capitanias do Grão-Pará e do 
Maranhão através da introdução de escravos e 
exploração das chamadas “drogas do sertão”.    
b) Apoio às atividades dos jesuítas no interior da 
colônia através do pacto régio que previa o 
pagamento de impostos sobre os lucros obtidos pela 
ordem religiosa.    
c) Transferência da capital da colônia portuguesa na 
América, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 
1763, como forma de fortalecer militarmente o centro 
da colônia, por sua posição estratégica de ligação do 
sul com o norte da colônia.    
d) Retomada do controle dos mecanismos 
comerciais e fiscais do mundo colonial com o fim das 
capitanias hereditárias e reformas nas cobranças de 
impostos.    
  
5.   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, oficiais 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.    
  
6.   A imagem a seguir é uma representação da 
cidade do Rio de Janeiro no século XIX. O Rio já era 
a capital da América portuguesa desde o ano 1763; 
em 2013, a transferência da capital de Salvador para 
o Rio de Janeiro completará, portanto, 250 anos. 
 

 
 
Considerando-se o contexto em que o Brasil foi 
colônia de Portugal, é CORRETO afirmar que a 
transferência da capital aconteceu porque  
a) a cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima 
da região mineradora, que assumia, naquele 
momento, notável importância econômica para o 
reino português.    
b) a cidade estava na região que já era a mais rica da 
colônia, em virtude do crescimento da produção de 
café, que se tornava o principal produto de 
exportação da América portuguesa.    
c) a cidade estava em uma região que apresentava 
terras mais férteis para o plantio da cana-de-açúcar 
do que no Nordeste, onde a produção estava em 
decadência.    
d) a cidade era mais centralizada e, assim, 
possibilitava maior controle sobre a exploração do 
látex, dos seringais da região amazônica, que era 
usado para a produção de borracha.    
  
7.   Leia o enunciado abaixo. 
 
A sede insaciável do ouro estimulou a tantos a 
deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos 
tão ásperos como são os das minas, que 
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dificultosamente se poderá dar conta do número de 
pessoas que atualmente lá estão (...). Cada ano, vêm 
nas frotas quantidades de portugueses e de 
estrangeiros para passarem às minas. Das cidades, 
vilas e recôncavos e sertões do Brasil, vão brancos, 
pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas 
se servem. 
 
ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo: 
Melhoramentos; Brasília: INL, 1976. p. 167. [1ª edição: 1711]. 

 
A descrição acima refere-se à sociedade formada na 
região das Minas Gerais, no século XVIII. 
 
A respeito dessa sociedade, considere as seguintes 
afirmações.  
 
I. A possibilidade de ascensão social era mais 

facilitada do que na atividade açucareira 
empreendida no Nordeste. 

II. A riqueza gerada promoveu o desenvolvimento de 
uma agricultura em grande escala, voltada para a 
exportação. 

III. O desenvolvimento acarretou uma sociedade 
urbana, heterogênea, composta por 
comerciantes, funcionários reais, profissionais 
liberais e escravos.  
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas I e III.    
e) Apenas II e III.    
  
8.   Em 1720, a Coroa portuguesa decidiu proibir 
definitivamente a circulação de ouro em pó, 
instalando a Casa de Fundição em Vila Rica, onde 
todo o metal extraído das minas deveria ser 
transformado em barras para depois ser transportado 
ao litoral. 
 
A medida pretendia acabar com o contrabando e 
incrementar a arrecadação de impostos, 
prejudicando os interesses dos proprietários de 
lavras auríferas, comerciantes e profissionais liberais 
que recebiam ouro em pó pelos seus serviços, além 
dos tropeiros que escoavam a produção. 
 
As novas diretrizes foram intensamente discutidas 
nos bares, nas tavernas, e críticas ferozes eram 
lançadas, nas rodas de conversa, contra a 
administração local. Uma revolta se levantaria contra 
as medidas de controle da Coroa. 
 
(Fábio Pestana Ramos e Marcus Vinicius de Morais. Eles 
formaram o Brasil) 

 
A revolta ocorrida contra as medidas de controle da 
Coroa portuguesa foi:  
a) a Guerra dos Emboabas;    
b) a Revolta de Felipe dos Santos;    
c) a Inconfidência Mineira;    

d) a Guerra dos Mascates;    
e) a Revolta de Beckman.    
  
9.   Na História do Brasil, em relação ao ciclo 

minerador, pode-se afirmar que: 

 

I - A capital da colônia foi transferida de Salvador para 

a cidade do Rio de Janeiro. 

II - Por dois séculos, os paulistas monopolizaram a 

exploração do ouro, apesar das tentativas 

fracassadas de outros grupos. 

III - Ocorreu o povoamento e a urbanização da região 

das Minas Gerais. 

 

Está(ão) CORRETA(S) somente a(s) afirmação(ões):  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e III.    
e) I e II.    
  
10.   "Cada ano, vêm nas frotas quantidade de 

portugueses e de estrangeiros, para passarem às 

minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do 

Brasil, vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, 

de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a 

condição de pessoas: homens e mulheres, moços e 

velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e 

clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos 

dos quais não têm no Brasil convento nem casa." 

(André João Antonil, "Cultura e opulência no Brasil por suas 

drogas e minas".) 

 

Nesse retrato descrito pelo jesuíta Antonil, no início 

do século XVIII, o Brasil colônia vivia o momento  
a) do avanço do café na região do Vale do Ribeira e 
em Minas Gerais. Portugal, no início do século XVIII, 
percebeu a importância do café como a grande 
riqueza da colônia, passou então a enviar mais 
escravos para essa região e a controlá-la com maior 
rigor.    
b) da decadência do cultivo da cana-de-açúcar no 
nordeste. Em substituição a esse ciclo, a metrópole 
passou a investir no algodão; para tanto, estimulou a 
migração de colonos para a região do Amazonas e 
do Pará. Os bandeirantes tiveram importante papel 
nesse período por escravizar indígenas, a mão de 
obra usada nesse cultivo.    
c) da descoberta de ouro e pedras preciosas no 
interior da Colônia. A Metrópole, desde o início do 
século XVIII, buscou regularizar a distribuição das 
áreas a serem exploradas; como forma de impedir o 
contrabando e recolher os impostos, criou um 
aparelho administrativo e fiscal, deslocando soldados 
para a região das minas.    
d) da chegada dos bandeirantes à região das minas 
gerais. Os bandeirantes descobriram o tão desejado 
ouro, e a Metrópole se viu obrigada a impedir a 
corrida do ouro; para tanto, criou leis impedindo o 
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trânsito indiscriminado de pessoas na região, 
deixando os bandeirantes como os guardiões das 
minas.    
e) do esgotamento do ouro na região das minas. Sua 
difícil extração levou pessoas de diferentes 
condições sociais para as minas, em busca de 
trabalho, e seu esgotamento dividiu a região em dois 
grupos - de um lado, os paulistas, e, de outro, os 
forasteiros, culminando no conflito chamado de 
Guerra dos Emboabas.    
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GABARITO  
 

 

1: [A] 
 
O estilo barroco no Brasil é considerado como um 
“barroco tardio”, pois se desenvolveu apenas no 
século XVIII (ao contrário do movimento na Europa 
do século XVI). Uma de suas características é a 
expressão da religiosidade, parte dela demonstrada 
a partir da escultura ou da pintura de santos e de 
cenas religiosas tradicionais que, na Europa, tiveram 
como um de seus objetivos reforçar o catolicismo em 
oposição à reforma religiosa protestante.   
 
2: [B] 
 
Com a descoberta de ouro na região de Minas Gerais 
em 1696, a Inglaterra teve acesso a essa informação 
e, através do Tratado de Methuen de 1703, procurou 
canalizar esses metais preciosos para a Inglaterra o 
que contribuiu para a Revolução Industrial. Pelo 
tratado de Methuen conhecido como Panos e Vinhos, 
Portugal exportava vinho para a Inglaterra e 
importava tecidos, porém os tecidos eram mais caros 
gerando um deficit para Portugal que era amenizado 
com o ouro brasileiro que acabava chegando na 
Inglaterra. Gabarito [B].   
 
3: [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. No século 
XVIII, ocorreram diversas transformações no Brasil 
colonial devido a mineração, entre elas, a mudança 
da capital de Salvador para a cidade do Rio de 
Janeiro, a transferência do eixo econômico do 
Nordeste para o centro da colônia, a interiorização da 
colonização portuguesa, o surgimento de uma 
camada intermediária, o crescimento demográfico 
em função do intenso fluxo de pessoas que 
deslocavam da metrópole para a colônia.   
 
4: [B] 
 
A questão aborda o “Período Pombalino”, 1750-1777, 
durante o reinado de José I. O ministro Pombal foi 
considerado um “Déspota Esclarecido”, isto é, 
utilizou-se de ideias iluministas para modernizar o 
Estado português e reforçar o absolutismo.  
Diante de uma grave crise econômica o ministro 
Pombal tomou inúmeras medidas importantes que 
somadas são chamadas de “reformas pombalinas”. 
Entre elas podemos citar: a transferência da capital 
do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro devido à 
crise econômica açucareira no nordeste e o auge da 
mineração no centro da colônia; a criação de 
impostos para gerar mais recursos para a metrópole 

sendo o mais relevante a derrama; o conflito com a 
ordem religiosa jesuítica culminando na expulsão dos 
jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; No Brasil, 
ele fundou duas importantes companhias: em sete de 
junho de 1755, antes de Lisboa ser arrasada por um 
terremoto, o marquês de Pombal decretava 
oficialmente a fundação da Companhia Geral do 
Comércio do Grão-Pará e Maranhão. E em 1759 ele 
criara também a Companhia Geral do Comércio de 
Pernambuco e Paraíba; além de outras medidas 
importantes.  
Desta forma, realmente no Período Pombalino 
ocorreu a retomada do controle dos mecanismos 
comerciais e fiscais do mundo colonial com o fim das 
capitanias hereditárias (em 1759) e reformas nas 
cobranças de impostos. Pombal não apoiou as 
atividades dos jesuítas dentro da colônia e acabou 
expulsando estes padres em 1759. Portanto, 
somente a alternativa [B] está correta.   
 
5: [C] 
 
Como destaca Sérgio Buarque de Holanda, a 

extração de ouro não ocupava nem 1 3  da população 

que vivia nas minas. Segundo o autor, a maior parte 
da população colonial exercia as mais variadas 
funções – como mercadores, médicos, clérigos e 
escravos – e essa população exigia uma 
infraestrutura que a Colônia teve que suprir – 
baseada na urbanização e no abastecimento 
alimentício na região das minas.   
 
6: [A] 
 
A transferência da capital ocorreu durante o período 
minerador, já em um momento de crise da produção 
aurífera, que forçou o governo português a impor um 
conjunto de medidas que buscavam ampliar 
fiscalização sobre a extração, tributação e transporte 
do ouro.   
 
7: [D] 
 
A principal motivação para o deslocamento humano 
para a região das Minas Gerais foi o interesse no 
rápido enriquecimento. Em comparação com a 
economia calcada na agricultura de exportação, 
praticada no litoral do nordeste do Brasil – que 
demandava muitos equipamentos e instalações –, a 
sociedade da mineração necessitava de menos 
investimentos e mão de obra. A exploração do ouro 
implicava em menores investimentos, o que tornava 
a condição de minerador mais acessível do que à 
condição de senhor de engenho (açúcar). Assim, a 
“sociedade do ouro” esteve caracterizada pelo 
desenvolvimento urbano, gerando uma sociedade 
mais heterogênea onde houve a presença de 
diversos profissionais na qual a possibilidade de 
enriquecimento se tornava mais fácil; o que gerou 
uma dependência em relação ao abastecimento 
externo.   
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8: [B] 
 
O texto marca o início da atividade mineradora no 
Brasil. Nesse sentido, a existência da data “Em 1720” 
é um dado importante para o aluno perceber e 
relacionar o momento colocado pelo texto, bem como 
a citação da criação das Casas de Fundição, 
instrumento do controle português e das medidas 
relativas ao combate do contrabando, provocar a ira 
dos mineradores, levando à organização da Revolta 
de Felipe dos Santos em que o principal motivo 
gerador dessa revolta é a tentativa de abolir a criação 
deste instrumento de controle e exploração da 
metrópole portuguesa.  
O aluno poderia ser levado a marcar a alternativa [C], 
a Inconfidência Mineira, que é outra revolta do 
período da mineração no Brasil, até muito mais 
conhecida por parte dos alunos, mas o que faz a 
diferença para o acerto da questão é justamente a 
data explícita no texto, enquanto a Inconfidência 
Mineira é datada de 1789.   
 
9: [D]   
 
10: [C]   
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