
1-(ENEM - 2010) Essa medida, decretada pelo príncipe D. João de Bragança, praticamente eliminou o 

exclusivo metropolitano sobre o comércio da Colônia, desferindo um golpe mortal no Pacto Colonial luso, 

além de constituir o primeiro grande passo para a independência efetiva do Brasil. Trata-se da(o): 

a- Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas. 

b- Grito do Ipiranga. 

c- Alvará de Liberdade Industrial. 

d- Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. 

e- Fundação do Banco do Brasil. 

 

2-(ENEM - 2010) A atividade colonizadora dos povos europeus na época moderna, inaugurada com a 

ocupação e utilização das ilhas atlânticas, e logo desenvolvida em larga escala com o povoamento e 

valorização econômica da América, distingue-se da empresa de exploração comercial que desde o século 

XV já vinham realizando os portugueses nos numerosos entrepostos do litoral atlântico-africano e no 

mundo indiano. Com base no texto, pode-se inferir que: 

a- a colonização da época Moderna se estruturou a partir da criação de feitorias. 

b- o colonialismo mercantilista foi um desdobramento da Expansão Comercial e Marítima Européia. 

c- Portugal, pioneiro da expansão ultramarina, limitou-se a explorar as ilhas do Atlântico, enquanto a 

Espanha empreendeu a colonização americana. 

d- os numerosos entrepostos do litoral atlântico-africano e do litoral indiano foram responsáveis pelo 

neocolonialismo. 

e- o povoamento, a ocupação e a valorização econômica do continente americano tomaram rumos 

diametralmente opostos do expansionismo europeu do século XV. 

 

3- (ENEM - 2012) De acordo com um estudo recente, na Bahia, entre 1680 e 1797, de 160 filhas nascidas 

em 53 famílias de destaque, mais de 77% foram enviadas a conventos, 5% permaneceram solteiras e 

apenas 14 se casaram. Tendo em vista que, no período colonial, mesmo entre pessoas livres, a população 

masculina era maior que a feminina, esses dados sugerem que... 

 

a- os senhores-de-engenho não deixavam suas filhas casarem com pessoas de nível social e 

econômico inferior. 

b- entre as mulheres ricas, a devoção religiosa era mais intensa e fervorosa do que entre as mulheres 

pobres. 

c- os homens brancos preferiam manter sua liberdade sexual a se submeterem ao despotismo dos 

senhores-de-engenho. 

d- a vida na colônia era tão insuportável para as mulheres que elas preferiam vestir o hábito de freiras 

na Metrópole. 

e- a sociedade colonial se pautava por padrões morais que privilegiavam o sexo e a beleza e não o 

status e a riqueza. 

4- (Unifesp - 2011) Estima-se que, no fim do período colonial, cerca de 42% da população negra ou mulata 

era constituída por africanos ou afro-brasileiros livres ou libertos. Sobre esse expressivo contingente, é 

correto afirmar que 

a- era o responsável pela criação de gado e pela indústria do couro destinada à exportação. 

b- vivia, em sua maior parte, em quilombos, que tanto marcaram a paisagem social da época. 

c- possuía todos os direitos, inclusive o de participar das Câmaras e das irmandades leigas. 

d- tinha uma situação ambígua, pois não estava livre de recair, arbitrariamente, na escravidão. 

e- formava a mão-de-obra livre assalariada nas pequenas propriedades que abasteciam as cidades. 

 

 

 



5- (TdC - 2012) Durante o período colonial no Brasil, a desorganização da administração metropolitana e a 

prática da venalidade do funcionalismo real (compra e venda de cargos), aliadas às dificuldades de 

comunicação entre a Europa e a América, contribuíram para o crescimento do poder dos "homens bons". 

Essa expressão era utilizada para designar aqueles que: 

a- integravam a Companhia de Jesus, ordem religiosa formada em torno de Inácio de Loyola, a qual, 

no Brasil, buscou promover a conversão dos índios ao cristianismo. 

b- podiam eleger e ser eleitos para os cargos públicos ligados às câmaras municipais, principal 

instância de representação local da monarquia portuguesa. 

c- participaram da Inconfidência Mineira, um levante contra o governo colonial, no final do século 

XVIII, tendo como uma de suas motivações a cobrança da derrama. 

d- habitavam os quilombos e mocambos e lutavam pela liberdade, sendo em sua maioria 

comerciantes e escravos negros fugidos, de origem africana ou nascidos no Brasil. 

e- integravam as expedições armadas, de caráter oficial ou particular, entre os séculos XVI e XVIII, e se 

aventuravam pelo interior do Brasil, em busca de ouro ou de indígenas para fazê-los escravos. 

 

6- (ENEM - 2012) Desconhecendo as sociedades nativas, os europeus tinham a impressão de que os índios 

viviam "sem Deus, sem lei, sem rei, sem pátria, sem razão". (Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808)). No 

Brasil, nos primeiros séculos de colonização, a imagem apresentada dos indígenas levou a uma oposição 

entre os missionários, principalmente os jesuítas, e os colonizadores. Esta oposição de projetos em relação 

aos indígenas está expressa, respectivamente, na seguinte alternativa: 

 

a- defesa da conversão e da liberdade x direito de escravização. 

b- estabelecimento de alianças com tribos tupis x política de extermínio seletivo. 

c- aceitação de costumes como a poligamia x imposição da cultura do conquistador. 

d- emprego como trabalhadores livres x inserção socioeconômica como trabalhadores semilivres. 

e- n.d.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


