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Escravidão  
 
(UFMG-1994) Leia os versos. "Seiscentas peças barganhei - Que pechincha! - no 
Senegal A carne é rija, os músculos de aço, Boa liga do melhor metal. 
Em troca dei só aguardente, Contas, latão - um peso morto! Eu ganho oitocentos 
por cento Se a metade chegar ao porto". (Heinrich HEINE,, APUD BOSI, Alfredo. 
DIALÉTICA DA COLONIZAÇÃO. São Paulo: Cia. das Letras, 1992). 
 
a) IDENTIFIQUE a atividade a que se referem esses versos.  
b) Cada uma das estrofes desenvolve uma idéia central. IDENTIFIQUE essas 
idéias. 
 
(Vunesp-2003) No Brasil, costumam dizer que para os escravos são necessários 
três PPP, a saber, pau, pão e pano. E, posto que comecem mal, principiando pelo 
castigo que é o pau, contudo, prouvera a Deus que tão abundante fosse o comer 
e o vestir como muitas vezes é o castigo. 
(André João Antonil, Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas, 
1711)  
 
a) Qual a crítica ao sistema escravista feita pelo autor do trecho apresentado? 
b) Indique dois motivos que explicam a introdução da escravidão negra na 
porção americana do Império português. 
 
UNIFESP-2003) Com relação à economia do açúcar e da pecuária no nordeste 
durante o período colonial, é correto afirmar que:  
 
a) por serem as duas atividades essenciais e complementares, portanto as mais 
permanentes, foram as que mais usaram escravos. 
b) a primeira, tecnologicamente mais complexa, recorria à escravidão, e a 
segunda, tecnologicamente mais simples, ao trabalho livre.  
c) a técnica era rudimentar em ambas, na agricultura por causa da escravidão, e 
na criação de animais por atender ao mercado interno. 
d) tanto em uma quanto em outra, desenvolveram-se formas mistas e 
sofisticadas de trabalho livre e de trabalho compulsório. 
 e) por serem diferentes e independentes uma da outra, não se pode 
estabelecer qualquer tentativa de comparação entre ambas. 


