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Exercícios sobre escravidão e formas e resistências 

Exercícios 

 

1. (Mack-2004) Em 1585, os colonos de São Vicente, São Paulo e Santos enviaram uma petição ao 

capitão-mor de São Vicente na qual solicitaram uma autorização para organizar uma expedição de 

guerra contra uma tribo indígena, justificando:  

“(...) que Sua Mercê com a gente desta dita capitania faça guerra campal aos índios denominados 

carijós, os quais a têm há muitos anos merecida por terem mortos de quarenta anos a esta parte mais 

de cento e cinquenta homens brancos (...)”. 

 

O contexto no qual essa petição foi elaborada nos permite afirmar que: 

a) a utilização da mão-de-obra indígena se fazia necessária nesse momento pela falta de braços 

africanos, já que essa região era uma importante fonte de renda para a Metrópole. 

b)  a escravidão indígena foi a solução adotada principalmente nas áreas mais prósperas, como 

Pernambuco e Bahia, onde a exportação açucareira exigia um elevado contingente humano para 

a realização do trabalho. 

c) não ocorreram conflitos intertribais entre os nativos, o que dificultava a ação das expedições de 

apresamento indígena, que constantemente enfrentavam o perigo e a morte para realizar a captura 

de mão-de-obra. 

d)  para descumprir as ordens, vindas da Coroa, de proibição à escravização dos nativos, os colonos 

alegavam motivos relacionados a sua segurança pessoal e à moralização dos costumes, haja vista 

os inúmeros casamentos mistos realizados nessa região. 

e)  a escravidão indígena foi usada em toda a colônia, como solução econômica secundária para a 

falta ou escassez de escravos africanos, mas fracassou, dentro do contexto de exploração 

colonial, como solução principal para o problema da mão-de-obra. 
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2. (ENEM-2011) Quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Importaram, 

depois, da África, grande número de escravos. O Português, o Índio e o Negro constituem, durante o 

período colonial, as três bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição 

do Português foi de longe a mais notada. Durante muito tempo o português e o tupi viveram lado a lado 

como línguas de comunicação. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Em 

1694, dizia o Padre Antônio Vieira que “as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão 

ligadas hoje umas com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a 

língua que nas ditas famílias se fala é a dos Índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola.”  
TEYSSIER, P. História da língua portuguesa. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1984 (adaptado).  

 

A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que, no 

período colonial brasileiro, o Português, o Índio e o Negro formaram a base da população e que o 

patrimônio linguístico brasileiro é resultado da:  

a) contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros.  

b) diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas.  

c) importância do Padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa.  

d) origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi.  

e) interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. 

 

 

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. 
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4. (FGV-2013) "Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não é possível 

fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente"  
(ANTONIL, 'Cultura e opulência do Brasil'. Belo Horizonte: Itatiaia, 1982, p. 89.)  

 

Assinale a alternativa correta:  

a) A escravização dos negros africanos permitiu que os índios deixassem de ser escravizados 

durante o período colonial.  

b) O trabalho manual era visto como degradante pelos senhores brancos, e a escravidão, uma forma 

de lhes garantir uma vida honrada no continente americano.  

c) Apesar dos vultosos lucros obtidos com o tráfico, a adoção da escravidão de africanos explica-se 

pela melhor adequação dos negros a rotina do trabalho colonial.  

d) Extremamente difundida na Região Nordeste, a escravidão teve um papel secundário e marginal 

na exploração das minas de metais e pedras preciosas no interior do Brasil.  

e) Diante das condições de vida dos escravos, os jesuítas criticaram duramente a escravidão dos 

negros africanos, o que provocou diversos conflitos no período colonial. 

 

 

5. (ENEM-2011) 

 
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. 
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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 pelo bandeirante paulista Domingos Jorge 

Velho exterminaram o quilombo de Palmares, que havia se formado desde o início do século XVII. Os 

sobreviventes, teriam se refugiado nas matas da Serra da Barriga sob a liderança de Zumbi, morto em 

20 de novembro de 1695, depois de resistir por quase dois anos. 

a) O que foi o quilombo de Palmares? 

b) Explique por que o dia da morte de Zumbi é considerado o “Dia da Consciência Negra”? 
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Gabarito 

 

1. B 

No início da colonização, a escravidão indígena foi utilizada pelos colonos principalmente no litoral, 

visando ampliar a mão de obra nos engenhos, utilizando os nativos além dos negros africanos.  

 

2. E 

Apesar das críticas que podemos fazer a questão e a visão de uma interação pacífica entre portugueses 

e nativos, pela interpretação do texto que a questão demanda, o autor coloca a integração dessas duas 

línguas como algo pacífico. 

 

3. A 

Segundo o texto, os africanos transportados e escravizados no Brasil descobriram conexões culturais 

muito mais profundas, formando assim uma identidade afro-brasileira.  

 

4. B 

Para os Senhores de Engenho portugueses, a cultura do trabalho braçal era vista como algo degradante, 

destinado aos servos e escravizados. Logo, os negros no Brasil faziam justamente o trabalho braçal, pois 

eram considerados inferiores. 

 

5. C 

Na fotografia, podemos destacar que os negros apresentados possuíam uma condição social um pouco 

melhor por conta da permissão e possibilidade de vestir sapatos. 

 

6. C 

Nabuco destaca a necessidade de evitar guerras para alcançar o fim da escravidão, valorizando assim o 

processo legal. 

 

7.  

a) O quilombo dos Palmares foi uma experiência de resistência negra, formado principalmente por 

escravizados que fugiam da opressão e passavam a se organizar nos chamados quilombos. No 

caso de Palmares, essa região na Serra da Barriga experimentou uma das maiores construções 

quilombolas da história.  

b)  Zumbi se tornou um símbolo da resistência negra contra a opressão, logo, o dia da sua morte se 

tornou um lugar de memória para a população negra, descendente de escravizados, na luta contra 

o racismo. 

 


