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1. A seguir, vemos a imagem do Santuário Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, 
considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. 

Janine Moraes/MinC 

 

Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG). Foto de 2015. 

A origem da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, está estreitamente vinculada à mineração do 
ouro. Já no início do século XVIII, o povoado era considerado um dos maiores centros de mineração 
da região das minas. Ao analisar o conjunto arquitetônico e artístico que compõe a cidade, como 
as obras da imagem acima, é possível identificar os seguintes aspectos relevantes sobre a 
sociedade daquele período:  

a) a construção de igrejas em importantes centros de mineração revela a importância da 

religiosidade para a sociedade colonial. 

b) a simplicidade arquitetônica do santuário demonstra a pouca importância que os habitantes 

das minas davam à religião.  

c) a existência de artistas de pouca expressão e habilidade técnica que se dedicavam à confecção 

de monumentos religiosos. 

d) a grande fortuna dos primeiros habitantes que fundaram as vilas e cidades na região 

mineradora.  
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2. Observe o mapa: 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Fonte: ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de et al. Atlas histórico escolar. 8. ed. 

Rio de Janeiro: MEC/Fename, 1986. p. 22. 

Durante o século XVII, a demanda por trabalhadores para a agricultura em várias regiões sob 
domínio português na América passou a ser compensada pela mão de obra indígena, o que tornou 
a prática do apresamento um negócio lucrativo. Assim, diversas bandeiras se embrenharam pelo 
interior da colônia com esse objetivo, ampliando a ocupação portuguesa pelo território. De acordo 
com o mapa, as bandeiras: 

a) saíam da cidade de Salvador e se dividiam em três ramificações rumo ao interior da região de 

Minas Gerais. 

b) tinham como ponto de partida a vila de São Paulo e seguiam rumo ao interior, ao sul ou ao 

norte do território.  

c) partiam da cidade do Rio de Janeiro e percorriam toda a costa litorânea até a região norte do 

território.  

d) percorriam toda a região de Goiás e seguiam rumo ao extremo norte do continente ou rumo 

à região de Minas Gerais. 
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3. No final da época colonial, a maior parte da população era composta por indígenas, negros e 
mestiços. Além disso, estima-se que as pessoas brancas, de origem europeia, chegavam a 30% da 
população nos principais núcleos urbanos. Contudo, ao compararmos essas informações com 
dados atuais da população brasileira, alguns aspectos se destacam. Observe a tabela: 

 

População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a idade 

Ano 2010 

Unidade da Federação 
Cor ou raça 

Branca Preta Indígena 

Pernambuco 3.225.294 570.795 53.284 

Minas Gerais 8.894.547 1.806.541 31.112 

Rio de Janeiro 7.583.047 1.978.681 15.894 

São Paulo 26.371.709 2.277.764 41.794 

Fonte: IBGE. Censo demográfico. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/3175#resultado>. Acesso em: 28 ago. 2018.  

Os dados da tabela revelam que: 

a) São Paulo é o estado que hoje, em relação aos outros estados citados, possui a menor 

população indígena.  

b) a maior parte da população das regiões Sudeste e Nordeste é constituída por brancos e 

indígenas. 

c) a população nos estados mencionados é composta, em sua maioria, por negros e brancos. 

d) a maior parte da população brasileira, tal como no período colonial, constitui-se de negros e 

indígenas. 

 

4. Leia o texto abaixo:  

[...] Mas é fundamental distinguir a escravidão de outras formas de opressão. 

A escravidão, antes de mais nada, define o escravo a partir de seu status jurídico. A 

principal distinção entre o escravo e o servo, e entre o escravo e outras pessoas 

submetidas a trabalhos compulsórios, nesse sentido, está no fato jurídico de o escravo 

ser propriedade do senhor, não sendo, portanto, definido como pessoa. [...] 

SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2009. p. 111.  

A escravidão é uma prática que parte do princípio de que uma pessoa (senhor) exerce domínio 
sobre outra pessoa (escravo). Ao longo da História, essa prática sofreu variações. Por isso é 
importante definir corretamente cada uma delas, percebendo que a 

a) servidão é um tipo de escravidão em que o servo era considerado propriedade de seu senhor. 

b) escravidão, diferentemente da servidão, não era considerada uma forma de trabalho 

obrigatório. 
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c) servidão, tal como outras formas de trabalho compulsório, não era considerada uma forma de 

opressão. 

d) escravidão não considera o indivíduo escravizado sujeito que possui valores e projetos próprios.  

 

5. Leia o trecho abaixo: 

[...] Da perspectiva do próprio escravizado, restaram poucas evidências sobre 

o que representou travessia do Atlântico [em um navio negreiro] após o desterro, a 

separação da família, da comunidade, da língua, dos hábitos alimentares, da religião e 

dos poderes políticos na África. 

RODRIGUES, Jaime. Navio negreiro. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, Flávio (Org.). Dicionário da escravidão e liberdade: 

50 textos críticos. São Paulo: Cia. das Letras, 2018. p. 343. 

O tráfico de escravizados pelo oceano Atlântico consistia na captura de africanos, no seu 
deslocamento em navios até o litoral da América e na sua venda como escravos em mercados. De 
acordo com o texto, depois de capturado pelos agentes do tráfico negreiro, o africano, ao ser 
colocado no navio 

a) era bruscamente afastado dos hábitos que o ligavam à sua terra.  

b) era classificado genericamente como indivíduo sem nome conhecido. 

c) deixava de ser reconhecido pela sua família e amigos como africano.  

d) perdia todas as características que o ligavam à sua terra e se esquecia de suas origens.  
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6. Observe a imagem: 

Reprodução/Coleção particular 

 

Guerillas. Gravura de Johann Moritz Rugendas, 1835.  

O uso de emboscadas era uma das estratégias de combate usadas pelos indígenas contra colonos 
que pretendiam ocupar diversas regiões da América portuguesa. Com base na observação da 
imagem, explique como os indígenas reagiram à presença portuguesa em suas terras.  
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7. Observe as imagens: 

Reprodução/Coleção particular 

 

Reprodução/Coleção particular 

 

Navio negreiro. Gravura de Johann Moritz Rugendas, 1830. Lavagem do minério de ouro. 

Gravura de Johann Moritz 

Rugendas, c.1820. 

Com base na observação das imagens, descreva qual era a relação do tráfico de escravos 
capturados no continente africano com a descoberta e a exploração de minas de ouro nas regiões 
de Minas Gerais no século XVIII. 
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8. Leia o trecho abaixo: 

Oportuno se torna dizer que a escravidão colonial brasileira em nada se 

parecia com a servidão medieval que prevaleceu até o século XV na Europa, onde o 

servo praticava agricultura de subsistência e tinha certa liberdade. 

MACHADO, Marli Aparecida; CAINELLI, Marlene Rosa.  Trabalho escravo no Brasil: do período colonial aos dias atuais.  

Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor. Cadernos PDE. Curitiba:  

Governo do Estado do Paraná, 2014. Disponível em: <https://bit.ly/2m6GuDu>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

De acordo com as informações do texto, identifique a diferença entre a servidão medieval e a 
escravidão africana no Brasil colonial. 

 

 

 

 

 

 

9. Leia atentamente o trecho a seguir, de uma carta do Rei Adandozan (1797-1818), do antigo Reino 
de Daomé, localizado costa africana, ao príncipe regente de Portugal (nessa altura residindo com 
sua Corte no Rio de Janeiro): 

[...] Remeto quatro moleconas e dois molecões, que por tudo são seis; pois 

estas seis pessoas que envio a meu irmão é para eles mesmos pessoalmente 

noticiarem a Vossa Alteza sobre as guerras que lhe tenho relatado, pois um irmão com 

outro não pode falar mentira. Depois que eles relatarem tudo como acima disse sobre 

as guerras, as fêmeas [pode usar] para espanarem o seu quarto, e os machos para 

limparem os seus sapatos; pois os mando pequenos para se criarem, e os ditos vão 

multiplicando a mais, e não mando homens e mulheres já feitos por razão de que 

banzam muito e morrem. [...] 

Bome, terça-feira 9 de outubro de 1810. De Vossa Real Alteza irmão Rey D. Agomé. 

PARÉS, Luis Nicolau. Cartas do Daomé: uma introdução. Afro-Ásia, Salvador, n. 47, 2013. Disponível em: 

<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0002-05912013000100009#nt17>. Acesso: 29 ago. 2018. 

Banzo: estado melancólico no qual ficavam os africanos retirados à força de sua terra de origem.  
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Com base nos seus conhecimentos e no trecho da carta, explique a dinâmica interna do comercio 
de escravizados na África. 

 

 

 

 

 

 

10. Leia o texto abaixo a respeito das formas de obtenção de escravos utilizadas pelos portugueses no 
continente africano no século XVII: 

O comércio com os africanos não constituía a única forma de realizar o 

abastecimento de escravos. David Birmingham detectou três métodos principais 

para a obtenção de negros. A primeira possibilidade consistia em enviar os 

pumbeiros ao sertão para fazerem resgates. As duas outras alternativas [...] eram a 

imposição aos sobas do pagamento de tributos em escravos e o recurso à guerra 

para a obtenção de cativos. 

CARVALHO, Felipe Nunes de. Aspectos do tráfico de escravos de Angola para o Brasil no século XVII: 1. Prolegômenos do inferno.  

Carlos Alberto Ferreira de Almeida. In memorian. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. v. 1. 

Pumbeiro: funcionário dos portugueses que viviam nas cortes das autoridades africanas e que se 

encarregavam da venda de escravizados dessas autoridades em feiras. 

Soba: autoridade regional tradicional de Angola, por vezes, desempenhava o papel de juiz.  

De acordo com o texto, quais são as quatro formas empregadas pelos portugueses para a obtenção 
de escravos no continente africano? 

 

 

 

 

 

 

 

 


