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EXERCITANDO A MENTE 

 
CAPÍTULOS I E II 

 
1. É correto dizer que o tráfico negreiro transatlântico contou, em grande parte, com a participação decisiva: 

a) Dos nativos africanos que, voluntariamente, ofereciam-se ao processo de escravidão. 
b) Dos poderosos reinos africanos, que já praticavam a escravidão há séculos. 
c) Dos poderosos reinos pré-colombianos, que já haviam dado início à escravização de africanos antes mesmo 

do descobrimento da América. 
d) Dos chineses, que também tinham interesse no uso da mão de obra escrava negra em suas plantações de soja. 
e) Dos japoneses, que também tinham interesse no uso da mão de obra escrava negra em suas plantações de 

arroz. 
 
2. “A dinâmica da sociedade escravocrata refletiu enormes contradições entre seus dois principais segmentos: 

senhores e escravos, ocasionando a formação de uma variada gama de possibilidades de resistência entre aqueles 
que se viam cotidianamente, explorados”. 
Sobre as possibilidades de resistências quais o trecho se refere não podemos afirmar: 
a) Os escravos muitas vezes resistiam à escravidão implicitamente, através da manutenção de seus hábitos e 

costumes.  
b) A coartação (restrição, limitação) foi um mecanismo para a aquisição da liberdade totalmente conflituosa, 

através da qual se aumentavam a exploração e maus tratos aos escravos e estes acabavam explodindo em 
sangrentas rebeliões contra os seus senhores. 

c) A formação dos chamados agrupamentos familiares entre negros foi considerada uma forma de resistência 
eficiente, através da qual negros conquistavam a liberdade beneficiados pelo sistema de cooperação, 
compadrio e barganha. 

d) Os movimentos de resistência escrava, nem sempre ocorriam de forma conflituosa, pois muitos escravos 
manipulavam seus senhores dando-lhes bons exemplos, através da obediência e principalmente muito 
trabalho, almejando o reconhecimento e a conquista de liberdade. 

e) A formação dos quilombos ou mocambos era o maior exemplo de resistência coletiva, representando o 
símbolo contra a escravidão no Brasil. 

 
3. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a 

população paulista contra o governo federal.  
 Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo 
revolucionário: 
 
a) À experiência francesa, expressa no chamado à luta contra a ditadura. 
b) Aos ideais republicanos, indicados no destaque à bandeira paulista. 
c) Ao protagonista das Forças Armadas, representado pelo militar que empunha a bandeira. 
d) Ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano.  
e) Ao papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no 
cartaz.  
 
 

4. Qual destas definições expressa melhor o que foram as Bandeiras? 
a) Expedições financiadas pela Coroa que se propunham exclusivamente a descobrir metais e pedras preciosas. 
b) Movimento de fundo catequético, liderados pelos jesuítas para a formação de uma nação indígena cristã. 
c) Expedições particulares que apresavam os índios e procuravam metais e pedras preciosas. 
d) Empresas organizadas com o objetivo de conquistar áreas litorâneas e ribeirinhas. 
e) Incursões de portugueses para atrair tribos indígenas para serem catequizadas pelos jesuítas. 

 



5. No processo de colonização do Brasil (sécs. VXI-XVIII), os jesuítas tiveram papel de destaque na difusão do 
catolicismo. Sobre eles é correto afirmar, exceto: 
a) Detinham o monopólio da educação e, na segunda metade do século XVI, fundaram colégios na cidade de 

Salvador e na Vila de São Vicente. 
b) Sua tarefa missionária era a catequização dos índios, convertendo-os à verdadeira fé e a recuperação de fiéis. 
c) Construíram as missões para impedir a escravidão dos indígenas pelos coloniais e manter o universo de valores 

culturais dos índios.  
d) Foram expulsos de Portugal e das possessões coloniais pelo Marquês de Pombal, após 1750, devido ao seu 

poder econômico e político.  
 
6. A chamada Revolta de Beckman, no Maranhão (1684), ilustra uma realidade produzida pelas peculiaridades do 

sistema colonial no Brasil. Sustenta-se, nesse sentido, que: 
a) O movimento revelou os sérios problemas de mão de obra enfrentados pelo Maranhão, à época, limitando as 

próprias possibilidades econômicas da capitania. 
b) Tratou-se de um movimento nascido no interior da crise da política pombalina para o Brasil, traduzida, no 

caso, pelo fechamento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. 
c) A revolta revelou o descontentamento das elites locais diante da proibição, estabelecida pelo governo de D. 

João IV, para o funcionamento das manufaturas do Maranhão.  
d) O movimento buscou, contrariando os interesses de Portugal, o concurso de capitais holandeses para a 

agricultura maranhense, recursos esses não proporcionados por Lisboa. 
e) O contexto da revolta foi o da marginalização econômica do Maranhão, produzida pela decadência da sua 

mineração, o que afastou Portugal da capitania. 
 
Obs.: Quando você encontrar palavras desconhecidas faça uma busca no dicionário, escreva a referida palavra e o 
seu significado para que ela passe a fazer parte do seu vocabulário. O mesmo vale para fatos históricos que talvez 
você não se recorde, pesquise-o, assim o seu conhecimento se tornará mais sólido. 
  


