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1 - Entre 1580 e 1640, Portugal enfrentou uma delicada situação política: de um lado, passou a pertencer à União 

Ibérica e, de outro, viu os holandeses dominarem Pernambuco, através da Companhia das Índias Ocidentais, a 
partir de 1630. 

a) O que foi a União Ibérica? (Valor: 0,25) 

b) Dê três motivos para a invasão holandesa no Brasil. (Valor: 0,25) 

2 - A dominação espanhola (1580-1640) provocou mudanças no império colonial português; por isto mesmo, D. 

João IV, que subiu ao trono com a Restauração ocorrida em 1640, teria dito que "o Brasil é a vaca leiteira de 
Portugal". 

a) Quais mudanças do império derivaram da dominação espanhola? (Valor: 0,25) 

b) Que relação há entre as mudanças e a ideia de que o Brasil se tornou a "vaca leiteira" de Portugal? (Valor: 
0,25) 

3 - "(...) Por esse tempo, agitava-se importante controvérsia entre os dirigentes da Companhia (Cia. Das Índias 
Ocidentais), a qual se travou principalmente entre as câmaras da Holanda e da Zelândia. Versava sobre se seria 

proveitoso à Companhia franquear o Brasil ao comércio privado, ou se devia competir a ela tudo o que se 
referisse ao comércio e às necessidades dos habitantes daquela região. Cada um dos partidos sustentava o seu 

parecer. Os propugnadores do monopólio escudavam-se com o exemplo da Cia. Ocidental, usando o argumento 

de que se esperariam maiores lucros, se apenas a Cia. comerciasse, porque, com o tráfico livre, dispersar-se-ia o 
ganho entre muitos, barateando as mercadorias pela concorrência." 

  

In: BARLÉU, Gaspar. História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil. São Paulo, Ed. 
Itatiaia, 1974, p. 90 

Ao longo dos séculos XVI, XVII e início do XVIII, várias potências europeias invadiram a América Portuguesa. 
Houve breves invasões e atos de pirataria ao longo do litoral no início do século XVI. Posteriormente, outras 

invasões adquiriram características diferenciadas. As formas de invasão e ocupação, assim como estratégias e 
interesses econômicos seriam diversos. 

Com base nas informações oferecidas, identifique o principal interesse da Cia. das Índias Ocidentais na invasão 
de Pernambuco, em 1634. (Valor: 0,5) 
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 
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4 - Pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em seis coisas, com as quais seus povoadores 

se fazem ricos, que são estas: a primeira, a lavoura do açúcar; a segunda, a mercancia; a terceira, o pau a que 

chamam do Brasil; a quarta, os algodões e madeiras; a quinta, a lavoura de mantimentos; a sexta e última, a 
criação de gados. De todas estas coisas o principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos 

açúcares. 
 

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes, 1618. 
Adaptado de PRIORE, M. del; VENÂNCIO, R. P. O livro de ouro da história do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2001. 

 
Considera-se hoje que o Brasil colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da interpretação de Caio 

Prado Júnior. É que mudou a ótica de observação: os historiadores passaram a analisar o funcionamento da 
colônia. Não que a intenção da política metropolitana fosse diferente do que propõe o autor. Mas a realidade se 

revelava muito mais complexa. No lugar da imagem de colonos engessados pela metrópole, vem à tona um 

grande dinamismo do comércio colonial. 
 

O texto do século XVII enumera interesses da metrópole portuguesa em relação à colonização do Brasil; já o 
segundo texto, uma análise mais contemporânea, descreve uma sociedade mais complexa que ia além dos planos 

dos exploradores europeus. 
Indique dois objetivos da Coroa Portuguesa com a implantação da empresa açucareira no Brasil colonial. Em 

seguida, identifique duas características da economia colonial que comprovam o seu dinamismo interno. (Valor: 

0,5) 
 

5 - O trabalho na colônia: 
 

1 - 1500-1532: período chamado pré-colonial, caracterizado por uma economia extrativa baseada no escambo 

com os índios; 
2 - 1532-1600: época de predomínio da escravidão indígena; 

3 - 1600-1700: fase de instalação do escravismo colonial de plantation em sua forma "clássica"; 
4 - 1700-1822: anos de diversificação das atividades em função da mineração, do surgimento de uma rede 

urbana, mais tarde de uma importância maior da manufatura - embora sempre sob o signo da escravidão 

predominante. 
            CIRO FlAMARLON SANTANA CARDOSO. In: LINHARES, Maria Yedda (org.). "História geral do Brasil". 9a 

ed. rio de Janeiro: Campus, 2000. 
 

A partir das informações do texto, verificam-se alterações ocorridas no sistema colonial em relação à mão de 
obra. 

Apresente duas justificativas para o incentivo do Estado português à importação de mão de obra escrava para 

sua colônia na América. (Valor: 0,5) 
 

6 -  “A maior parte das representações atuais do paulista do século XVII, seja na pintura, seja na escultura, 
mostra-o como uma espécie de Pilgrim Father, em seu traje, com botas altas. Mas, na verdade, eles muito pouca 
coisa usaram além do chapelão de abas largas, barbas, camisas e ceroulas. Caminhavam quase sempre 
descalços, em fila indiana, ao longo das trilhas do sertão e dos caminhos dos matagais, embora, muitas vezes, 
levassem várias armas. Sua vestimenta incluía, igualmente, gibões de algodão, que se mostraram úteis contra as 
flechas ameríndias…” 
(A Idade do ouro do Brasil. C. R. Boxer) 

 

a) A que figura da Capitania de São Vicente corresponde essa descrição? (Valor: 0,25) 

 

b) A que se deve sua existência nessa região? (Valor: 0,25) 

  

7 -  “… gente acostumada a penetrar sertões e tolerar as fomes, sedes e inclemências dos climas e dos tempos…” 

 
D. Frei Manuel da Ressurreição, 1689. 
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“… só o valor e a muita experiência da guerra dos sertões com que os paulistas se acham podem destruir e 
conquistar os bárbaros cujo sossego depende das armas dos paulistas sempre vitoriosos dos bárbaros do Brasil” 
 

D. João de Lencastre, 1967 
 

Como se explicam as características especiais dos bandeirantes paulistas e sua opção pelas atividades sertanistas 

durante os séculos XVI e XVII? (Valor: 0,5) 

 

8 -Observe a imagem abaixo: 

 
 

 
 

O reinado de D. José I, em Portugal (1750-1777), foi marcado pela atuação de Sebastião José de Carvalho e Melo 

(futuro Marquês de Pombal), nomeado secretário de estado do Reino. Ao se tornar figura central da 
administração portuguesa, Pombal procurou empreender uma série de reformas no país, de modo a reverter a 

situação de crise em que vivia o reino português. Segundo o historiador Kenneth Maxwell: 
 

“Uma consequência imediata das medidas drásticas de Pombal foi desembaraçar o caminho para ações 

governamentais em várias frentes. Assim, a década de 1760 marcou um período de consolidação e ampliação das 
reformas iniciadas durante a década anterior. Estas incluíram (...) a afirmação da autoridade nacional na 

administração religiosa e eclesiástica, o estímulo a empreendimentos industriais e a atividades empresariais e a 
consolidação da autoridade para lançar impostos, das capacidades militares e da estrutura de segurança do 

Estado”. 
 

MAXWELL, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. p. 96. 

 
Com base no texto acima e em seus conhecimentos, cite e analise: 

 
a) Uma medida da política econômica pombalina para a América Portuguesa. (Valor: 0,25) 

b) uma medida da política pombalina em relação ao sistema educacional na colônia brasileira. (Valor: 0,25) 

 
9 - Leia o seguinte texto: 

 
            "Na manhã de 29 de novembro de 1807, circulou a informação de que a Rainha, o Príncipe Regente e 

toda a Corte estava fugindo para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica. Nunca algo semelhante tinha 

acontecido na história de qualquer país europeu, rei nenhum havia ido tão longe a ponto de cruzar um oceano 
para viver e reinar do outro lado do mundo." 

            (Revista "Super Interessante", Outubro de 2007) 
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Com base no texto, responda: 
a) Indique uma das ordens imediatas do Príncipe Regente ao pisar em terras brasileiras. (Valor: 0,25) 

b) No que diz respeito à chegada da Família Real ao Brasil em 1808, apresente duas consequências que tenham 

tido significativa relevância no sentido de modificar o rumo histórico do país. (Valor: 0,25) 
 

10 - Leia a declaração. Como é para o bem do povo e felicidade geral da nação, estou pronto; diga ao povo que 
fico. ("D. Pedro, Príncipe Regente, 9 de janeiro de 1822".) 

a) Qual o significado da decisão tomada pelo Príncipe Regente? (Valor: 0,25) 
b) Explique o que foi a Revolução do Porto, iniciada em 1820, e aponte suas consequências para a porção 

americana do Império Português. (Valor: 0,25) 

 


