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Quilombos e Quilombolas
1. Protestos realçam divisão racial nos EUA
Os protestos pedindo justiça pela morte do adolescente negro Michael Rown, 18, assassinado
com seis tiros pelo policial branco Darren Wilson, 28, estão tão “rachados” quanto a segregada
comunidade entre brancos e negros.
Durante o dia, mesmo sob o sol de 35 °C, famílias inteiras portam cartazes coloridos e levantam
os braços aos gritos de “não atire” pelas calçadas da avenida West Flosissant, que corta a
pequena Ferguson, de 21 mil habitantes, subúrbio de Saint Louis.
Folha de São Paulo, 10 ago. 2014. A10.
Sobre segregação, conflitos e defesa dos direitos de afrodescendentes, é CORRETO afirmar que:
1) entre as conquistas do movimento negro brasileiro, pode-se citar a oficialização do Dia
Nacional da Consciência Negra, a aprovação de cotas para afrodescendentes em
universidades públicas e a obrigatoriedade do ensino de história da África e afro-brasileira
na Educação Básica.
2) o arianismo, defendido pelo nazismo, afirmava que os arianos possuíam características de
uma “raça superior”, servindo de justificativa para a perseguição de todos os que não as
possuíam. Os negros, no entanto, foram poupados desta segregação.
4) no século XX, a segregação racial dos negros nos Estados Unidos se traduziu, por
exemplo, pela separação do uso de espaços comuns, como transportes, banheiros e
praças públicas.
8) na década de 1950, Rosa Parks, cidadã negra americana, realizou um ato de manifestação
contra a segregação quando, em um ônibus, se recusou a ceder seu lugar para um
passageiro branco. A ação não teve maiores consequências, constituindo-se em um ato
isolado.
16) o Partido Pantera Negra para Autodefesa foi criado na década de 1960 e compartilhava os
ideais pacifistas defendidos pelo líder da resistência negra nos Estados Unidos, Martin
Luther King.
32) entre as várias formas de resistência à escravidão, está a formação de quilombos, cujas
comunidades remanescentes ainda são encontradas em diferentes locais do Brasil.

2. Analise o mapa e o texto.
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Os domínios holandeses da colônia portuguesa estenderam-se desde o litoral dos atuais
Maranhão até Sergipe. Para administrá-los, foi nomeado o conde Maurício de Nassau, que
permaneceu no cargo entre 1637 e 1644. Preocupado em normalizar a rica produção açucareira,
o conde conseguiu a colaboração de muitos senhores de engenho, concedendo- lhes
empréstimos que permitiram o aumento da produtividade. [...]
A administração de Nassau destacou-se pelas realizações urbanísticas e culturais, saneando e
modernizando Recife, que se converteu num centro urbano repleto de notáveis obras
arquitetônicas, passando a chamar-se Mauritzstadt, ou cidade Maurícia.
Fonte: VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História para o Ensino Médio. São Paulo:
Scipione, 2008. p. 188-189. (adaptado)
A economia colonial portuguesa do nordeste açucareiro constituiu um dos núcleos fundamentais
do mercado mundial em expansão, nos séculos XVI e XVII. As invasões dos holandeses, o
domínio das regiões produtoras e os investimentos feitos atestam essa importância.
Integram esse contexto histórico, entre outros, os seguintes processos:
l. o domínio da Espanha sobre Portugal durante a denominada “União Ibérica”.
ll. as rivalidades entre holandeses e espanhóis na Europa, fruto das lutas para a formação do
Estado Nacional holandês em territórios sob o domínio da monarquia espanhola.
lll. a continuidade da produção açucareira, caracterizada como uma economia colonial típica,
voltada para o exterior, com a função de promover a acumulação primitiva do capital.
lV. o enfraquecimento do controle dos senhores sobre seus escravos durante o conflito com os
holandeses, facilitando o aumento das fugas e a ampliação da população dos quilombos,
principalmente o de Palmares.
Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas I, II e III.
d) apenas III e IV.
e) I, II, III e IV.

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito.
Todos os direitos reservados.

Material de apoio do Extensivo

História
Professor: Pellizzari

Gabarito
1. 01 + 04 + 32 = 37.
Estão incorretas as proposições [02], [08] e [16], pois:
[02] o arianismo também defendia a perseguição e o extermínio de negros;
[08] o ato de Rosa Parks iniciou o movimento conhecido como boicote aos ônibus de Montgomey,
que marcou o início de uma grande luta antissegregacionista nos EUA;
[16] tal partido defendia o armamento e a violência negra como resposta ao segregacionismo
branco.
2. E
As invasões holandesas e o domínio de uma porção do norte do Brasil se insere no contexto da
União Ibérica – quando Portugal esteve submetido a coroa espanhola – e as guerras entre
Espanha e Holanda, uma vez que esta última se rebelou contra o domínio estrangeiro, libertou-se
e promoveu sua independência, tornando-se um Estado livre. No primeiro período de ocupação,
antes da administração de Nassau, os conflitos prejudicaram os fazendeiros e dentre outras
consequências, perderam parte de seus escravos, devido às fugas.
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