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Exercícios sobre a Guerra dos Emboabas 

1- A Guerra dos Emboabas ocorreu em qual período? 

a)De 1704 a 1706 

b)De 1706 a 1708 

c)De 1707 a 1709 

d)De 1709 a 1711 

2- Os participantes do enfrentamento lutavam pelo direito: 

a)de exploração das jazidas de ouro do território. 

b)de exploração das tribos indígenas 

c)de exploração da Mata Atlântica 

d)de exploração da cana de açúcar 

3- A guerra ocorreu entre os ________________________ vicentinos que 

descobriram as minas e os ________________________ que se fixaram no local 

após a descoberta das mesmas. 

a)Mineiros / Fazendeiros 

b)Escravos / Indígenas 

c)Indígenas / Desbravadores 

d)Desbravadores / Forasteiros 

4- Os vicentinos eram formados pelos: 

a)Bandeirantes gaúchos 

b)Bandeirantes argentinos 

c)Bandeirantes paulistas 

d)Bandeirantes goianos 

5- "Por terem descoberto as minas na região, eles alegavam que deviam ser os 

únicos a terem o direito de explorá-las." Quais foram os indivíduos responsáveis 

pela descoberta do ouro na região de Minas Gerais? 

a)Indígenas 
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b)Bandeirantes paulistas 

c)Escravos 

d)Coroa portuguesa 

6- "[...] Já os forasteiros, eram compostos por portugueses e migrantes dos outros 

locais do Brasil que foram atraídos ao território pelas jazidas auríferas que lá se 

encontravam. Eles foram apelidados pejorativamente de 

_____________________________ pelos paulistas." 

a)Prestigiosos 

b)Contestados 

c)Mineiros 

d)Emboabas 

7- A luta mais intensa foi a travada no _______________________, que provocou a 

morte de cerca de 300 paulistas. 

a)Capão Redondo 

b)Capão da Traição 

c)Capão dos Fiéis 

d)Capão Religioso 

8- Os paulistas defendiam que a exploração das minas deveria ser feita somente 

por eles. Já a ___________________________  via nessa descoberta uma ótima 

oportunidade de enriquecimento. 

a)Coroa Portuguesa 

b)Coroa Espanhola 

c)Coroa Francesa 

d) Coroa Brasileira 

9-O fim da Guerra dos Emboabas se deu quando, liderados por Manuel Nunes 

Viana, os portugueses expulsaram os bandeirantes do território. A partir da 

expulsão, os bandeirantes paulistas partiram rumo a outras jazidas nas regiões de: 

a)Mato Grosso e Espírito Santo 

b)Goiás e Maranhão 
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c)Goiás e Mato Grosso 

d)Mato Grosso e Paraná 

10- Cite ao menos  5 consequências da Guerra dos Emboabas. 
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