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01. Contextualizando historicamente a Guerra dos Mascates a que a poesia se refere, é correto afirmar que ela: 
 
a) teve conotação nativista, mas não antilusitana, uma vez que foi um movimento resultante da luta entre os grandes 
proprietários de terras de Olinda e o governo, pelo comércio interno do açúcar no Recife.  
b) resultou da insatisfação das camadas mais pobres da população da vila de Olinda contra o controle da produção e 
comercialização dos produtos de exportação impostos pelos comerciantes de Recife.  
c) refletiu a lógica do sistema colonial: de um lado, os colonos latifundiários de Olinda endividados e empobrecidos; de 
outro, os comerciantes metropolitanos de Recife, credores e enriquecidos.  
d) significou o marco inicial da formação do nativismo na colônia: de um lado, criou um forte sentimento antilusitano 
que se enraizou em Olinda; de outro intensificou a luta contra os comerciantes lusos de Recife.  
e) foi um dos mais importantes movimentos de resistência colonial: de um lado, a recusa dos proprietários rurais de 
Olinda em obedecer a metrópole; de outro, a luta dos comerciantes de Recife pelo monopólio do açúcar.  
 
02. O ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de ex-
pressão, a liberdade de produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, 
porque:  
 
a) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil.  
b) servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir no governo colonial.  
c) satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e 
políticas.  
d) apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado pelos positivistas aos 
objetivos dos militares.  
e) foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos lavradores, libertos e escravos, 
como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial.  
 
03. A colonização brasileira foi sempre marcada por confrontos que refletiam a diversidade de interesses presentes na 
sociedade colonial como pode ser observado nos(as):  
 
a) conflitos internos, sem conteúdo emancipacionista, como as Guerras dos Emboabas e dos Mascates.  
b) ideais monárquicos e democráticos defendidos pelos mineradores e agricultores na Conjuração Mineira.  
c) projetos imperiais adotados pela Revolução Pernambucana de 1817 por influência da burocracia lusitana.  
d) reações contrárias aos monopólios, como na Conjuração Baiana, organizada pelos comerciantes locais.  
e) características nacionalistas de todos os movimentos ocorridos no período colonial, como nas Revoltas do Rio de 
Janeiro e de Beckman.  
 
04. "A coalizão de magnatas comprometidos com a revolução mineira não era monolítica, tendo na multiplicidade de 
motivações e de elementos envolvidos uma debilidade potencial. Os magnatas esperavam alcançar seus objetivos sob 
cobertura de um levante popular".  

(Kenneth Maxwell - "A devassa da devassa").  
 
Assinale a interpretação correta sobre o texto referente à Inconfidência Mineira.  
 
a) A Inconfidência Mineira era um movimento de elite, com propostas sociais indefinidas e que pretendia usar a derrama 
como pretexto para o levante popular.  
b) O movimento mineiro tinha sólido apoio popular e eclodiria com a adesão dos dragões: a polícia local.  
c) Os envolvidos não tinham motivos pessoais para aderir à revolta, articulada em todo o país através de seus líderes.  
d) A conspiração entrou na fase da luta armada, sendo derrotada por tropas metropolitanas.  
e) A segurança perfeita e o sigilo do movimento impediram que delatores denunciassem a revolta ao governo.  
 
05. A elevação de Recife à condição de vila; os protestos contra a implantação das Casas de Fundição e contra a 
cobrança de quinto; a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do século XVIII, foram episódios que 
colaboraram, respectivamente, para as seguintes sublevações coloniais:  
 
a) Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos Alfaiates.  
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b) Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês.  
c) Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do Maneta.  
d) Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta dos Malês.  


