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Exercícios Escravidão e Formas de Resistência  
 
1.      -                                                                                  
          -                                                                          
                                                                                             
                                                                                                 
anos merecida por terem mortos de quarenta anos a e                                    
                    ”  
 
                                                                     : 

a) A                  -  -                                                              
                                                                                       .  

b) A                                                                                    
                                                                                    
humano para a re                    . 

c)                                                                                     
                                                                                      
                              -de-obra. 

d) Para descumprir                                                                         
                                                                                  
                                                                          . 

e) A                                                                                    
                                                                                     
                                                                  -de-obra.  

 
 
2. (Enem                                                                                    
                                   -                                                       
                                                                                             
                                                                        .  
                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                          
                                                                                                
                                                                                   ”  

                                                                        , 1984 (adaptado).  
 
                                                                eu povo. O texto mostra que, no 
                                                                                                 
pa                                              :  

a)                                                         . 
b)                                                                . 
c)                                                                           .  
d) Origem                                                           . 
e)                                                             upi.  
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3. (ENEM 2012) Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, 
foram os próprios africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas 
ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há 
razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não 
demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos.  

SLENES, R. Malungu, ngoma vem! África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, n. 12, 
dez./jan./fev. 1991-92 (adaptado).  

 
Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a 
experiência da escravidão no Brasil tornou possível a  

a) Formação de uma identidade cultural afro-brasileira.  
b) Superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias.  
c) Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos.  
d) Manutenção das características culturais específicas de cada etnia.  
e) Resistência à incorporação de elementos culturais indígenas.  

 
 
4. (FGV-2003)                                                                               
                                                                       ”  

                                      . Belo Horizonte: Itatiaia, 1982, p. 89. 
 

Assinale a alternativa correta: 
a)                                                                                          

                          . 
b)                                                                                   , 

uma forma de lhes garantir uma vida honrada no continente americano. 
c)                                                                                       

       -                                                                 . 
d)                                          , a escravid                              

                                                                                   . 
e)                                                                                          

dos negros africanos, o que provocou diverso                               . 
 
 
5. (Enem 2011) 
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Foto de Militão, São Paulo, 1879. ALENCASTRO, L. F. (org). História da vida privada no 

Brasil. Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. (Foto: 
Reprodução/Enem) 

 
Que aspecto histórico da escravidão no Brasil do séc. XIX pode ser identificado a partir da análise 
do vestuário do casal retratado acima? 

a) O uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do 
trabalho urbano. 

b) A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de 
elementos culturais de origem africana. 

c) O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos 
ou em melhores condições na ordem escravocrata. 

d) A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo 
europeu como forma de distinção em relação aos brasileiros. 

e) A adoção de roupas próprias para o trabalho doméstico tinha como finalidade demarcar as 
fronteiras da exclusão social naquele contexto. 

 
 
6. (Enem 2013) A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito 
menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo, tampouco, por uma guerra civil, 
como o foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como 
aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no Parlamento e 
não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de 
ganhar, ou perder, a causa da liberdade. 
NABUCO, J. O abolicionismo (1883). Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000 

(adaptado). 
 
No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da 
escravidão no Brasil, no qual 

a) Copiava o modelo haitiano de emancipação negra. 
b) Incentivava a conquista de alforrias por meio de ações judiciais.. 
c) Optava pela via legalista de libertação. 
d) Priorizava a negociação em torno das indenizações aos senhores. 
e) Antecipava a libertação paternalista dos cativos. 

 
   

7. (UNICAMP-2003) – Adaptada - Em 1694, tropas comandadas pel                          
                                                                                             
                                               -                                       
                  , morto em 20 de novembro de 1695, depois de resistir por quase dois anos.  
a) O que foi o quilombo de Palmares? 
b)                                                                                            ".  
 
 


