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Exercícios sobre a América Portuguesa: Civilização do Açúcar 

 

Exercícios 

 

1. (Uefs-2018) A igualdade de interesses agrários e escravocratas que através dos séculos 

XVI e XVII predominou na colônia, toda ela dedicada com maior ou menor intensidade à 

cultura do açúcar, não a perturbou tão profundamente, como à primeira vista parece, a 

descoberta das minas ou a introdução do cafeeiro. Se o ponto de apoio econômico da 

aristocracia colonial deslocou-se da cana-de-açúcar para o ouro e mais tarde para o café, 

manteve-se o instrumento de exploração: o braço escravo.  
(Gilberto Freyre. Casa-Grande & Senzala, 1989.)  

O excerto descreve o complexo funcionamento do Brasil durante a colônia e o Império. 

Uma de suas consequências para a história brasileira foi:  

a) a utilização de um mesmo padrão tecnológico nas sucessivas fases da produção de 

mercadorias de baixo custo.  

b) a existência de uma produção de mercadorias inteiramente voltada para o 

abastecimento do mercado interno.  

c) a liberdade de decisão política do grupo dominante local enriquecido com a 

exploração de riquezas naturais.  

d) a ausência de diferenças regionais econômicas e culturais durante o período colonial 

e imperial.  

e) a manutenção de determinadas relações sociais num quadro de modificações do 

centro dinâmico da economia. 

 
 

2. (Utfpr-2018) Se as especiarias dominaram o comércio marítimo português durante o 

século XV, um século depois esse papel foi ocupado, no Brasil, pela produção açucareira, 

que abrangia a lavoura de cana propriamente dita e a fabricação do açúcar nos engenhos. 

Muitos historiadores denominam essa economia de plantation, expressão emprestada 

dos ingleses para indicar as lavouras tropicais. 

Assinale a alternativa que apresenta os três elementos nos quais esse tipo de produção 

se fundamentava. 

a) Latifúndio, monocultura e mão de obra escrava.     

b) Latifúndio, policultura e mão de obra escrava.    

c) Latifúndio, monocultura e mão de obra livre.    

d) Minifúndio, monocultura e mão de obra escrava.     

e) Minifúndio, policultura e mão de obra livre.    
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3. (FAMERP) “A Bahia é cidade d’El-Rei, e a corte do Brasil; nela residem os Srs. Bispo, 

Governador, Ouvidor-Geral, com outros oficiais e justiça de Sua Majestade; [...]. É terra 

farta de mantimentos, carnes de vaca, porco, galinha, ovelhas, e outras criações; tem 36 

engenhos, neles se faz o melhor açúcar de toda a costa; [...] terá a cidade com seu termo 

passante de três mil vizinhos Portugueses, oito mil Índios cristãos, e três ou quatro mil 

escravos da Guiné.” 
(Fernão Cardim. Tratados da terra e gente do Brasil, 1997.)  

O padre Fernão Cardim foi testemunha da colonização portuguesa do Brasil de 1583 a 

1601. O excerto faz uma descrição de Salvador, sede do Governo-Geral, referindo-se, 

entre outros aspectos, à  

a) incorporação pelos colonizadores dos padrões culturais indígenas.  

b) ligação da atividade produtiva local com o comércio internacional.  

c) miscigenação crescente dos grupos étnicos presentes na cidade.  

d) existência luxuosa da nobreza portuguesa na capital da colônia.  

e) dependência da população em relação à importação de produtos de sobrevivência. 

 
 

4. (Puccamp) Do Brasil descoberto esperavam os portugueses a fortuna fácil de uma nova 

Índia. Mas o pau-brasil, única riqueza brasileira de simples extração antes da “corrida do 

ouro” do início do século XVIII, nunca se pôde comparar aos preciosos produtos do 

Oriente. (...) O Brasil dos primeiros tempos foi o objeto dessa avidez colonial. A literatura 

que lhe corresponde é, por isso, de natureza parcialmente superlativa. Seu protótipo é a 

carta célebre de Pero Vaz de Caminha, o primeiro a enaltecer a maravilhosa fertilidade do 

solo.  
(MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides − Breve história da literatura brasileira. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1977, p. 3-4)  

 

A colonização portuguesa, no século XVI, se valeu de algumas estratégias para usufruir 

dos produtos economicamente rentáveis no território brasileiro, e de medidas para 

viabilizar a ocupação e administração do mesmo. São exemplos dessas estratégias e 

dessas medidas, respectivamente:  

a) a prática do escambo com os indígenas e a instituição de vice-reinos, comarcas, 

vilas e freguesias.  

b) a implementação do sistema de plantation no interior e a construção, por ordem da 

Coroa, de extensas fortalezas e fortes.  

c) a imposição de um vultoso pedágio aos navios corsários de distintas procedências 

e a instalação de capitanias hereditárias.  

d) a introdução da cultura da cana-de-açúcar com uso de trabalho compulsório e a 

instituição de um governo geral.  

e) o comércio da produção das missões jesuíticas e a fundação da Companhia das 

Índias Ocidentais. 
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5. (Upe 2014) Observe a imagem a seguir: 

 

Ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do nordeste colonial. Com 

base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa CORRETA.  

a) Esse engenho movido por força hidráulica é uma realidade do século XVIII, embora 

anteriormente fosse utilizada a força humana ou a força animal para fazê-lo 

funcionar.  

b) A presença exclusiva de mão de obra escrava negra, na imagem, denota a exclusão 

dos indígenas como trabalhadores, escravos ou livres, da indústria açucareira.  

c) Engenhos de grande porte, como o da ilustração, só foram introduzidos na América 

Portuguesa em meados do século XVII, pelos holandeses que ocupavam a capitania 

de Pernambuco.  

d) A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes, era formada 

por trabalhadores especializados.  

e) A mão de obra indígena só foi utilizada, no período colonial, em regiões como São 

Paulo e Rio de Janeiro, não se fazendo presente nos engenhos do nordeste colonial. 
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Gabarito 

 

1. E 

Apesar das mudanças na base econômica brasileira, as relações sociais se mantiveram 

entre o período colonial e imperial, sobretudo com a manutenção da escravidão.  

 

2. A 

O sistema de plantation foi largamente utilizado no Brasil, usando como base o trabalho 

escravizado em grandes latifúndios, voltados sobretudo para a exportação de um ou 

poucos produtos.  

 

3. B 

O texto faz referência à pecuária local que servia como uma produção de subsistência para 

os habitantes da região, sobretudo para os que viviam dos engenhos, os grandes 

responsáveis pela produção exportadora.  

 

4. D 

A administração colonial teve início com a colonização, na fundação de vilas, capitanias 

hereditárias e, posteriormente de um Governo-Geral. Neste mesmo momento, a 

colonização também explorou a terra através do sistema de plantation, com a monocultura 

do açúcar e o trabalho forçado de africanos. 

 

5. D 

Mesmo com o trabalho escravizado, algumas funções na produção do açúcar eram 

realizadas por pessoas especializadas naquela função, possuindo uma experiência 

tradicional no trabalho.  

 

 


