Exercícios Complementares
1- Por volta de 1693, Antônio Rodrigues Arzão descobriu ouro perto de onde hoje é a cidade de Sabará. Essa notícia se
espalhou e fez afluir no território minério milhares de pessoas. Caracterize os primeiros anos de mineração.
Resp.: Nos primeiros anos da mineração, ninguém se preocupava em plantar ou criar. Ocupavam-se apenas com
o ouro. Por isso, a região passou por várias crises de fome; as pessoas abandonavam as vilas e se refugiavam no
mato em busca de raízes e frutos.
2- Sobre a Guerra dos Emboabas monte uma ficha:

Guerra dos Emboabas
Quando e onde ocorreu
1707 a 1709 na Mina Gerais
Motivo principal
A disputa pelo ouro entre os Emboabas
(portugueses) e o bandeirantes (paulistas)
Como terminou
Com a vitória dos emboabas
Desdobramentos (consequências) do conflito O líder dos emboabas Manuel Nunes Viana, foi
aclamado governador, e a capitania do Rio de Janeiro foi
separada da de São Paulo e Minas. Para melhor controlar
a população, o governo fundou vilas nos povoados mais
populosos e os bandeirantes tiveram que buscar ouro em
outros lugares, em Goiás e Mato Grosso.
3- Considerando o universo mineiro do século XVIII, defina;
a)- Intendência das Minas
Resp.: Um órgão encarregado de controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e julgar os crimes praticados na
região.
b)- Datas
Resp.: Lotes auríferos
c)- Quinto
Resp.: Imposto referente a produção, sendo 20% da produção aurífera
d)- Capitação (ou Percapita)
Resp.: Imposto referente a cada escravo na mineração.
e)- bateira
Resp.: Uma espécie de prato grande, em forma de chapéu chinês.
f)- almocafre
Resp.: O almocafre é uma enxada pequena e pontiaguda usada para remover o cascalho no leito dos rios e nas
encostas.
4- Identifique as formas de sonegação (contrabando do ouro) utilizando na região mineradora.
Resp.: Diferentes eram as formas de sonegação (contrabando do ouro) utilizado na mineração, como os santos de
pau oco, o ouro escondido no cabelo dos escravos, ou mesmo fazendo-os engolir pequenas pepitas, na barra de
roupa ou no solado de sapatos, etc.
5- O contrabando de ouro aumentava, e o governo português apertava o cerco. Para dificultar o desvio, em 1719 criou as
Casas de Fundição. Defina Casas de Fundição.
Resp.: Locais onde o outro era transformado em barras, selado e quintado, ou seja, tinha extraída a sua quinta
parte, como imposto.
6- Sobre a Revolta de Vila Rica escreva:
a)- Como começou?
Resp.: Com a insatisfação dos colonos com o Decreto que criava a Casas de Fundição.
b)- Quais as principais exigências dos rebeldes?
Resp.: As principais exigências dos rebeldes eram:
• A redução do preço dos alimentos;
• A anulação do decreto que criava as casas de fundição.
c)- Quais as consequências da Revolta de Vila Rica?
Resp.: A revolta foi duramente reprimida. Seus principais líderes, o tropeiro Felipe dos Santos e o minerador e
comerciante Pascoal da Silva Guimarães, foram presos. Felipe dos Santos foi morto e teve seu corpo feito em
pedaços e exposto nas margens das estradas. O Arraial do Ouro Podre, onde ficava a minha de ouro de Pascoal
Silva, foi inteiramente queimado por ordem do governador. E a Capitania de Minas Gerais foi separada da de São
Paulo em 1720.
d)- Quais os principais líderes da Revolta de Vila Rica?

Resp.: Pascoal da Silva Guimarães um comerciante e o tropeiro Felipe dos Santos
7- Caracterize o controle sobre os diamantes na região mineradora.
Resp.: Assim que o rei soube das existências de diamantes no Tijuco, mandou expulsar os antigos moradores do
local, dividiu as terras em lotes, separou para si o lote em que havia uma grande mina e leiloou os demais entre os
homens brandos da região e para administrar e policiar a área, criou a Intendência dos Diamantes (1734).
8- Sobre a exploração dos diamantes responda:

a)- Quem eram o Intendente das minas?
Resp.: Homens que nas minas de diamantes tinham poder de vida e de morte sobre os habitantes do local.
b)- quem eram os contratadores?
Resp.: homens que recebiam o direito de explorar as valiosas pedras em troca de uma parte da riqueza.
9- Identifique as mudanças trazidas pela mineração do ouro no Brasil.
Resp.: A mineração de ouro e de diamantes contribuiu para uma série de mudanças ocorrida no Brasil. Entre elas
cabe destacar:
✓
✓
✓
✓

A ocupação e o povoamento de vastas áreas do interior brasileiro;
O florescimento da vida urbana;
Mudanças da capital de Salvador para o Rio de Janeiro (1763);
A consolidação do mercado interno.

10- Caracterize a sociedade mineradora através de uma pirâmide.
Ricos
Brancos
Classe Média
Pardos
Homens livres pobres
Negros

Escravizados

11- Escrava sobre a cada um dos grupos que compunham a sociedade mineradora.
Resp.: Na região mineradora eram ricos geralmente comerciante, raramente um mineiro enriqueceu,
devido à grande quantidade impostos que tinha que pagar. A Classe Média era formada por: carpinteiros,
alfaiates, ourives, profissionais liberais (advogados, médicos), padres, garimpeiros (pessoas que mineravam com
dois, três, cincos escravos), donos de vendas e roceiros Os homens livre pobres eram dos desclassificados sociais ou
vadios que viviam perambulavam pelos arraiais pedindo esmola e comida, brigando nas vendas ou praticando
pequenos furtos. E por últimos os escravizados eram aqueles que trabalhavam muito e tinham uma péssima
alimentação, muito trabalhavam na cidade como negros de ganhos para sustentar também seu dono.

