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Pré ENEM/CFO 

 

QUESTÃO 01 (PMMA/17) - No que diz respeito à 

história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, 

julgue os itens subsequentes. O Estado do Maranhão e 

Grão Pará foi instituído devido a dificuldades 

relacionadas à administração das possessões 

portuguesas na América, como, por exemplo, a disputa 

entre colonos e jesuítas pelo controle da mão de obra 

indígena na região Norte, a qual motivou o movimento 

denominado Revolta de Bequimão, contrário à decisão 

régia que entregou aos inacianos o controle dos índios 

livres. 

C. CERTO 

E. ERRADO 

 

QUESTÃO 02 (PREF. SÃO LUIS-MA)- Foi a partir do 

estabelecimento dos franceses no Maranhão, onde 

fundaram São Luís, na primeira metade do século XVII, 

que os portugueses passaram a demonstrar interesse por 

se instalar na porção setentrional de sua colônia 

americana. Considerando-se essa informação, é correto 

afirmar que a mudança de comportamento da metrópole 

deveu-se, entre outros fatores; 

A. À idéia de que a região não se adaptava aos padrões 

econômicos mercantilistas vigentes. 

B. Aos riscos efetivos de perda territorial, o que a 

levou à luta contra os franceses. 

C. À necessidade de fazer da região norte um ponto de 

apoio na guerra pelo fim da União Ibérica. 

D. Ao objetivo estratégico de explorar as conhecidas 

riquezas minerais da região. 

E. Ao interesse de promover a conexão econômica 

entre o Norte e a bacia do rio da Prata. 

 

QUESTÃO 03 (PMMA/17)- No que diz respeito à 

história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, 

julgue os itens subsequentes. A adesão da Província do 

Maranhão à independência do Brasil resultou da derrota 

militar de parte da elite maranhense que defendeu, por 

meio das armas, a manutenção dos laços com Portugal, 

a despeito das estreitas relações existentes entre o 

Maranhão e a Corte no Rio de Janeiro. As tropas 

portuguesas, mesmo tendo vencido a Batalha de 

Jenipapo, foram derrotadas por Thomas Cochrane em 

São Luís. 

C. CERTO 

E. ERRADO 

QUESTÃO 04 (PMMA/17)- No que diz respeito à 

história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, 

julgue os itens subsequentes. A Balaiada, que sofreu 

violenta repressão comandada pelo coronel do Exército 

Luiz Alves de Lima, foi um movimento de composição 

social complexo, pois agregou artesãos, escravos, 

libertos e pequenos proprietários das províncias do 

Maranhão e Piauí contrários à opressão dos governos 

locais. 

C. CERTO 

E. ERRADO 

QUESTÃO 05 (PMMA/17)- No que diz respeito à 

história do Maranhão nos períodos colonial e imperial, 

julgue os itens subsequentes. No início do século XX, 

difundiu-se a ideia de que a cidade de São Luís, fundada 

por Jerônimo de Albuquerque após a expulsão dos 

franceses da região, teria sido fundada pelos franceses. 

C. CERTO 

E. ERRADO 

QUESTÃO 06 (PMMA/17)- Acerca da história do 

Maranhão no período republicano, julgue os próximos 

itens. O domínio do chefe oligárquico Victoriano Freire 

sobre a política maranhense foi desafiado na década de 

60 do século XX, quando José Sarney, com propostas 

modernizadoras, despontou como liderança estadual e 

opositor a Victoriano. 

C. CERTO 

E. ERRADO 

QUESTÃO 07 (PMMA/17)- A primeira companhia 

privilegiada de comércio, surgida em 1755, voltada ao 

desenvolvimento da região Norte, e que pretendia 

oferecer preços atraentes para os produtos que a região 

deveria exportar para o mercado europeu, foi instituída 

pelo Marquês de Pombal e denominada: 

A.Companhia Geral do Comércio do Brasil. 

B.Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão.  

C.Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba 

D.Companhia das Índias Ocidentais.  

E.Companhia Comercial do Governo Geral. 



         

 

“SOBERANO É AQUELE QUE LUTA 

INCASAVELMENTE, INSISTE, PERSISTE, NÃO 

RECUA NOS SEUS OBJETIVOS”. 

PROF. JUNIOR CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhe o CMT-V nas mídias 

sociais e assista aos vídeos com as 

resoluções e comentários das 

questões desse caderno em nosso 

canal no YouTube! 

 

Site oficial: 
https://www.colegiomilitartimon.com.br/  

 

 

 

 
@colegiomilitartiradentesv 

 

https://www.instagram.com/colegio

militartiradentesv/ 

 

 

 
https://www.youtube.com/channel/UCSltY7o

AJHM4UXLRrGGJYBw 
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