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1. (Enem 2016) Texto I 

 

Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos 

habitantes indígenas como “os brasis”, ou “gente brasília” e, 

ocasionalmente no século XVII, o termo “brasileiro” era a eles 

aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico 

desses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro 

da terra” e “índios” eram utilizados com mais frequência do 

que qualquer outro. 

 

SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. 

Pensando o Brasil: a construção de um povo. In: MOTA, C. G. 

(Org.). Viagem Incompleta: a experiência brasileira (1500-

2000).  

São Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 

 

 

Texto II 

 

Índio é um conceito construído no processo de conquista da 

América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade 

cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o 

indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, 

franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da 

mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os 

astecas. 

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. 

São Paulo: Contexto, 2005. 

 

 

Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos 

nativos pelos europeus, durante o período analisado, são 

reveladoras da  

a) concepção idealizada do território, entendido como 

geograficamente indiferenciado.    

b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às 

populações ameríndias.    

c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos 

territórios conquistados.    

d) transposição direta das categorias originadas no imaginário 

medieval.     

e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza.     

 

2. (CFTMG 2020) A Constituição de 1988 pode ser 

considerada um marco na conquista e garantia de direitos 

pelos indígenas no Brasil. [...] 

 

Enquanto o Estatuto do Índio (Lei 6.001), promulgado em 

1973, previa prioritariamente que as populações deveriam 

ser “integradas” ao restante da sociedade, a Constituição 

passou a garantir o respeito e a proteção à cultura das 

populações originárias. [...] 

 

Na Constituição de 1988, os direitos dos índios estão 

expressos em capítulo específico (Título VIII, Da Ordem Social, 

Capítulo VIII, Dos Índios) com preceitos que asseguram o 

respeito à organização social, aos costumes, às línguas, 

crenças e tradições. “A população indígena hoje no Brasil tem 

o direito de buscar maior integração, bem como de se manter 

intacta em sua cultura, aldeada, se assim entender que é a 

melhor forma de preservação”, explica Gustavo Proença, 

professor de Direito. [...] 

 

Ainda no texto constitucional, os direitos dos índios sobre 

suas terras são definidos como “direitos originários”, isto é, 

anteriores à criação do próprio Estado e que levam em conta 

o histórico de dominação da época da colonização. 

 

De acordo com o texto constitucional, a obrigação de 

proteger as terras indígenas cabe à União. [...] 

 

OLIVEIRA, Cristiane. Povos Indígenas: conheça os direitos 

previstos na Constituição. Agência Brasil, Rio de Janeiro, 19 

abr. 2017. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-

humanos/noticia/2017-04/povos-indigenas-conheca-os-

direitos-previstos-naconstituicao>. Acesso em: 10 set. 2019. 

(adaptado). 

 

 

Sobre os direitos constitucionais dos povos indígenas, afirma-

se que 

 

1. a Constituição de 1988 garantiu o direito originário à terra 

e o respeito à sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições. 

2. a demarcação e o respeito ao uso das terras pelos indígenas 

é uma obrigação constitucional do governo federal. 

3. os princípios que orientavam o Estatuto do Índio de 1973 

foram mantidos pela Constituição de 1988. 

4. o direito constitucional dos indígenas à terra é 

determinado por sua condição de descendentes dos povos 

nativos do território. 

5. a Constituição de 1988 determina que os indígenas devem 

ser integrados ao restante da sociedade. 

 

São verdadeiras apenas as afirmativas  

a) 1, 2 e 4.    

b) 1, 3 e 5.     

c) 2, 3 e 4.     

d) 2, 4 e 5.     
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3. (Fac. Albert Einstein - Medicina 2019) Mil anos antes da 

“descoberta” do Brasil pelos europeus, um grande 

movimento de migração parece ter se iniciado no sul da 

floresta amazônica. Os povos que se moviam falavam línguas 

aparentadas, de uma grande família de línguas que 

denominamos tupi-guarani. Praticavam a coivara e eram 

bons caçadores e pescadores. 

 

(Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil, 

2009. Adaptado.) 

 

 

A partir do texto e de seus conhecimentos, pode-se afirmar 

que os referidos povos  

a) limitavam-se ao extrativismo e alimentavam-se 

principalmente de moluscos, daí serem também chamados 

de povos dos sambaquis.    

b) eram pacíficos e estabeleceram relações amistosas com 

outros grupos nativos e, posteriormente, com os 

colonizadores portugueses.    

c) eram originários da Ilha de Marajó e dominavam a 

cerâmica, o que permitia a conservação de mantimentos e 

a produção de urnas funerárias.    

d) foram dizimados por grupos indígenas procedentes do 

litoral pacífico do continente, daí sua cultura ter sido 

extinta antes da conquista portuguesa.    

e) praticavam a agricultura e tinham bom domínio da 

navegação, o que contribuiu para sua expansão pelas 

terras posteriormente chamadas de Brasil.    

  

4. (UECE 2019) Antes da chegada dos portugueses às terras 

americanas,  

a) havia dois grupos étnicos habitando a região hoje chamada 

Brasil: os Tupis e os Tapuias.    

b) falavam-se alguns poucos dialetos, variantes de uma 

mesma língua geral, o Nheengatu, apesar de existir um 

grande número de grupos indígenas.    

c) uma variedade de comunidades nativas, etnicamente 

diferentes, espalhava-se pelo território da futura América 

portuguesa.    

d) havia uma só sociedade indígena vivendo em harmonia, 

igualitarismo e paz; desconhecia-se a violência da guerra, 

trazida para cá pelos europeus.     

  

5. (UFJF 2019) Os textos abaixo tratam da relação entre índios 

e brancos em momentos distintos. O Documento 1 traz a 

memória contemporânea de um dos netos de mulheres 

indígenas que foram "pegas no laço", prática recorrente 

desde o período colonial até o início do século XX. O 

Documento 2 enfoca o conflito entre índios e colonizadores 

no sertão mineiro, no século XVIII. Leia atentamente: 

 

Documento 1: "Meu pai disse que meu avô contou que minha 

avó era muito linda e que olhou bem nos seus olhos antes de 

correr. Meu avô ficou enfeitiçado por ela. Imediatamente ele 

tirou o laço do lombo do cavalo em que estava montado e a 

laçou. Ela, no começo, esperneou, gritou, chamou pelos 

outros ‘índios’, mas ninguém voltou, e meu avô a levou para 

casa e com ela teve nove filhos. Meu avô contou para meu pai 

que vovó era baixinha, tinha cabelos longos bem pretinhos e 

olhos puxadinhos. Ela ficava horas sentada na frente de casa 

penteando os cabelos e com os olhos perdidos no horizonte. 

Meu avô dizia que ela ficou a vida inteira aguardando que sua 

‘tribo’ viesse resgatá-la. Nunca ninguém apareceu." 

 

(Texto adaptado. Disponível em: <https://bit.ly/2OQmemL>. 

Acesso em: 31 jul. 2018.) 

 

 

Documento 2: "O ápice da violência que colocou soldados e 

posseiros contra os índios no sertão mineiro aconteceu não 

no início da corrida do ouro, como se poderia imaginar, mas 

durante a segunda metade do século XVIII, na região oriental 

da capitania. Durante os séculos XVI e XVII, diversos grupos 

indígenas haviam se retirado para o interior, fugindo da 

colonização da costa. No século XVIII, a explosão da 

mineração provocou uma linha consolidada de construção de 

vilas e lugarejos coloniais a oeste desses grupos [...]. O 

resultado foi a criação de uma zona de refúgio nas florestas a 

leste da capitania. [...] A apropriação brusca da terra dos 

nativos do sertão do leste relativiza a alegação dos posseiros 

e dos oficiais da colônia de que os portugueses entraram na 

floresta virgem como mensageiros da civilização, forçados a 

usar a violência em autodefesa quando atacados pelos 

incorrigíveis ‘selvagens’." 

 

(RESENDE, Maria Leônia Chaves de; LANGFUR, Hal. Minas 

Gerais indígena: a resistência dos índios nos sertões e nas 

vilas de El-Rei. Tempo, Niterói, v. 12, n. 23, p. 5-22, 2007, p. 

8.) 

 

 

Sobre este assunto, assinale a alternativa CORRETA:  

a) O contato entre índios e colonizadores foi marcado por 

uma relação de violência vinculada, quase sempre, aos 

avanços dos europeus contra grupos e territórios 

indígenas.     

b) De acordo com os documentos, no processo de 

consolidação do território colonial não sobrou espaço para 

os índios se refugiarem.     



http://historiaonline.com.br 

HISTÓRIA DO BRASIL – LISTA DE EXERCÍCIOS (AULAS 01-06) 
 

                                   Prof. Mauro 

 

c) Os documentos deixam claro como, na história brasileira, 

mulheres indígenas foram salvas pelos brancos que as 

sequestraram de suas tribos.     

d) Os índios aceitaram o processo de conquista, pois não 

podiam enfrentar os colonizadores, fossem eles soldados 

ou posseiros.     

e) Soldados e posseiros levavam o progresso para os índios e 

ajudavam para que estes conhecessem a religião e fossem 

convertidos.     

  

6. (Unicamp 2019) Entre os séculos XVII e XVIII, o nheengatu 

se tornou a língua de comunicação interétnica falada por 

diversos povos da Amazônia. Em 1722, a Coroa exortou os 

carmelitas e os franciscanos a capacitarem seus missionários 

a falarem esta língua geral amazônica tão fluentemente como 

os jesuítas, já que em 1689 havia determinado seu ensino aos 

filhos de colonos.  

 

(Adaptado de José Bessa Freire, Da “fala boa” ao português 

na Amazônia brasileira. Ameríndia, Paris, n. 8, 1983, p.25.)  

 

 

Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta.   

a) Os jesuítas criaram um dicionário baseado em línguas 

indígenas entre os séculos XVI e XIX, que foi amplamente 

usado na correspondência e na administração colonial nos 

dois lados do Atlântico.     

b) O texto permite compreender a necessidade de o 

colonizador português conhecer e dominar a língua para 

poder disciplinar os índios em toda a Amazônia durante o 

período pombalino e no século XIX.     

c) O aprendizado dessa língua associava-se aos projetos de 

colonização, visando ao controle da mão de obra indígena 

pelos agentes coloniais, como missionários, colonos e 

autoridades.     

d) A experiência do nheengatu desapareceu no processo de 

exploração da mão de obra indígena na Amazônia e em 

função da interferência da Coroa, que defendia o uso da 

língua portuguesa.     

  

7. (UFJF 2019) O texto abaixo explica a maneira como os 

indígenas foram tratados ao longo da história do Brasil: 

 

Ao analisar as políticas indigenistas no Brasil, o teólogo e 

historiador José Oscar Beozzo apontou para uma mudança na 

função dos aldeamentos no século XIX. Nos séculos XVI e XVII 

“o índio é o ‘gentio’ que se contrapõe ao cristão. A missão é 

mais evangelizadora. Já no século XIX o índio é o ‘selvagem’, 

e a missão católica ganha um conteúdo mais político que 

religioso, ou seja, pretendia-se a civilização à evangelização”, 

o que, para o autor, implicou no deslocamento do centro dos 

conflitos em torno da mão de obra indígena para as suas 

terras. Entendendo também 

que houve uma relação direta entre a questão das terras e a 

política indigenista no século XIX, especialmente com a 

promulgação da Lei de Terras de 1850, a antropóloga 

Manuela Carneiro da Cunha enfatiza que “a questão indígena 

deixou de ser essencialmente uma questão de mão de obra 

para se tornar uma questão de terras”. 

 

(Texto adaptado. OLIVEIRA, Tatiana Gonçalves. O aldeamento 

dos índios de Itambacuri e a política indigenista na província 

de Minas Gerais (1873-1889). Dissertação de História. 

Programa de Pós Graduação em História: UFJF, 2016.) 

 

 

O texto explicita que no século XIX:  

a) buscava-se a conversão dos indígenas para que estes se 

tornassem cristãos.     

b) pensava-se em inserir os índios na sociedade para que 

estes tivessem direitos políticos.     

c) planejava-se um programa de escolarização para que os 

índios deixassem de ser violentos.     

d) pretendia-se controlar os índios para que se pudesse 

dominar suas terras.     

e) visava-se perseguir e capturar os índios para que estes 

trabalhassem como escravizados.     

  

8. (Enem 2015)  A língua de que usam, por toda a costa, 

carece de três letras; convém a saber, não se acha nela F, nem 

L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não têm Fé, 

nem Lei, nem Rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, 

sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. 

GÂNDAVO, P M. A primeira história do Brasil: história da 

província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2004 (adaptado). 

 

 

A observação do cronista português Pero de Magalhães de 

Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na 

língua mencionada, demonstra a  

a) simplicidade da organização social das tribos brasileiras.    

b) dominação portuguesa imposta aos índios no início da 

colonização.    

c) superioridade da sociedade europeia em relação à 

sociedade indígena.    

d) incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos 

portugueses.    

e) dificuldade experimentada pelos portugueses no 

aprendizado da língua nativa.    
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9. (Enem 2014) O índio era o único elemento então disponível 

para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, 

conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser 

tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma 

na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em 

torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com 

uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se 

apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a 

cobiça desenfreada dos colonos. 

 

CALDEIRA, J. A nação mercantilista. São Paulo: Editora 34, 

1999 (adaptado). 

 

Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão 

dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas 

em relação ao mundo indígena foi mediada pela  

a) demarcação do território indígena.    

b) manutenção da organização familiar.    

c) valorização dos líderes religiosos indígenas.    

d) preservação do costume das moradias coletivas.    

e) comunicação pela língua geral baseada no tupi.  

 

10.(Unicamp 2018) Na formação das monarquias 

confessionais da Época Moderna houve reforço das 

identidades territoriais, em função de critérios de caráter 

religioso ou confessional. Simultaneamente, houve uma 

progressiva incorporação da Igreja ao corpo do Estado, 

através de medidas de caráter patrimonial e jurisdicional que 

procuravam uma maior sujeição das estruturas e agentes 

eclesiásticos ao poder do príncipe. Na busca pela 

homogeneização da fé dentro de um território político, a 

Igreja cumpria também papel fundamental na formação do 

Estado moderno por meio de seus mecanismos de 

disciplinamento social dos comportamentos. 

 

(Adaptado de Frederico Palomo, A Contra-Reforma em 

Portugal, 1540-1700. Lisboa: Livros Horizonte, 2006, p.52.) 

 

 

Considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a 

Europa Moderna, assinale a alternativa correta.  

a) Cada monarquia confessional adotou uma identidade 

religiosa e medidas repressivas em relação às dissidências 

religiosas que poderiam ameaçar tal unidade.    

b) Monarquias confessionais são aquelas unidades políticas 

nas quais havia a convivência pacífica de duas ou mais 

confissões religiosas, num mesmo território.    

c) São consideradas monarquias confessionais os territórios 

protestantes que se mostravam mais propícios ao 

desenvolvimento do capitalismo comercial, tornando-se, 

assim, nações enriquecidas.    

d) As monarquias confessionais contavam com a instituição 

do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição em seu território, 

uma forma de controle cultural sobre religiões politeístas.    

 

11. (Uem 2018) Sobre a participação da Igreja Católica na 

expansão portuguesa na época moderna e na colonização do 

Brasil, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).  

01) O Padroado Régio era uma aliança que tinha como uma 

das suas características a concessão, por parte da Igreja, 

de direitos e de obrigações à Coroa nos domínios 

ultramarinos de Portugal.    

02) A Igreja instituiu nos domínios portugueses da América as 

missões ou reduções, que reuniam grupos de índios com 

o objetivo de promover sua conversão e aculturação e de 

evitar a sua escravização.     

04) A ação da Igreja na América portuguesa moldou o 

cotidiano social e as consciências; impôs valores e 

normas e combateu o que considerava desvios de crença 

e de comportamento.     

08) Embora a Coroa e a Igreja atuassem em campos 

diferentes, na prática a divisão de direitos e de 

obrigações entre as duas instituições, estabelecidas pelo 

Padroado, subordinava a Igreja ao Estado português.    

16) A Igreja se opôs veementemente à escravidão dos 

africanos e de seus descendentes na América 

portuguesa, fornecendo apoio espiritual e material às 

missões estabelecidas nos quilombos.    

  

12. (Enem 2019) TEXTO I 

A centralização econômica, o protecionismo e a expansão 

ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem 

a burguesia incipiente. 

ANDERSON, P. In: DEYON, P. O mercantilismo. Lisboa: 

Gradiva, 1989 (adaptado). 

 

 

TEXTO II 

As interferências da legislação e das práticas exclusivistas 

restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das 

relações econômicas. 

SMITH, A. A riqueza das Nações. São Paulo: Abril Cultural, 

1983 (adaptado). 

 

 

Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as 

relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais 

concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, 

respectivamente, na oposição entre as práticas de  

a) valorização do pacto colonial — combate à livre-iniciativa.     

b) defesa dos monopólios régios — apoio à livre concorrência.     
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c) formação do sistema metropolitano — crítica à livre 

navegação.     

d) abandono da acumulação metalista — estímulo ao livre-

comércio.     

e) eliminação das tarifas alfandegárias — incentivo ao livre-

cambismo.     

  

13. (Ufsc 2018) E então estiraram-se de costas na alcatifa, a 

dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas 

as quais não eram fanadas; e as cabeleiras delas estavam bem 

rapadas e feitas. [...] 

Deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão 

esquiva. Mas apesar de tudo isso andam bem curados, e 

muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são 

como aves, ou alimárias montesinas. [...] 

Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos 

a vossa fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não 

têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. 

[...] 

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão 

ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. 

[...] E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele 

ilhéu, e dentro levantar um altar mui bem arranjado. E ali com 

todos nós outros fez dizer missa, a qual disse o padre frei 

Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz 

pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual 

missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito 

prazer e devoção. [...] 

Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia 

outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, 

com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, 

sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados 

atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e 

tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um 

pedaço. [...] 

O melhor fruto que se pode tirar desta terra me parece ser 

salvar esta gente. E esta deve ser a 

principal semente de que Vossa Alteza deve lançar nesta 

terra. 

 

PERO Vaz de Caminha. Carta à D. Manuel (excertos). In: 

Enciclopédia Itaú Cultural de arte e cultura brasileiras. São 

Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7833/pero-

vaz-de-caminha>. Acesso em: 30 jun. 2017. 

 

 

Sobre a carta de Pero Vaz de Caminha e o contexto da 

expansão ultramarina portuguesa, é correto afirmar que:  

01) na carta, é possível identificar choque e estranhamento 

entre as diferentes culturas, assim como perceber a 

iniciativa portuguesa de tomar posse da terra.    

02) apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja 

Católica não apoiava a iniciativa das navegações 

portuguesas porque contrariava princípios da instituição 

sobre as explorações do mundo.    

04) no relato do autor, há referências aos habitantes como 

seres que, na sua visão, seriam selvagens.    

08) a mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de 

Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que 

relata a estada da tripulação durante o tempo em que 

esteve aportada nas terras encontradas.    

16) movida pelo grande interesse sobre as terras 

descobertas, parte da tripulação daquela expedição não 

seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao 

reino português.    

32) a carta de Pero Vaz de Caminha reproduz fielmente o que 

aconteceu durante a estada da armada de Pedro Álvares 

Cabral, já que esta era a função de Caminha como 

escrivão.    

64) fica evidente, pela descrição do autor, o respeito da Coroa 

portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos 

habitantes da terra.    

  

14. (Uem 2017)  Sobre o expansionismo ibérico, no século XV, 

é correto afirmar que:  

01) Portugal foi pioneiro na expansão ultramarina, pois tinha 

um grupo mercantil forte e enriquecido que dominava a 

tecnologia náutica.     

02) Calicute, no Marrocos, foi a primeira cidade conquistada 

pelos portugueses na África.    

04) Na Espanha e em Portugal, as viagens ultramarinas eram 

organizadas pelos governos e por companhias de 

comércio com o objetivo de obter metais preciosos e 

produtos orientais, particularmente as especiarias. Essa 

política ficou conhecida como metalismo ou bulionismo.    

08) São características comuns das práticas mercantilistas 

adotadas pelos países europeus a intervenção do estado 

na economia, a busca da balança comercial favorável, o 

metalismo e a proteção alfandegária, visando o 

fortalecimento do estado e o aumento da riqueza 

nacional.    

16) A Igreja Católica se pronunciou contra a expansão 

ultramarina, pois não julgava correta a catequização dos 

povos conquistados.     

  

15. (Pucrs 2015) Considere o texto abaixo, de G. F. de Oviedo, 

que relata o estabelecimento do império espanhol na 

América, no livro L’ Histoire des Indies, publicado no ano de 

1555. 



http://historiaonline.com.br 

HISTÓRIA DO BRASIL – LISTA DE EXERCÍCIOS (AULAS 01-06) 
 

                                   Prof. Mauro 

 

  

“O almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta ilha 

Hispaniola, um milhão de índios e índias (...) dos quais, e dos 

que nasceram desde então, não creio que estejam vivos, no 

presente ano de 1535, quinhentos, incluindo tanto crianças 

como adultos (...). Alguns fizeram esses índios trabalhar 

excessivamente. Outros não lhes deram nada para comer 

como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região 

são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, 

melancólicas, covardes, sujas, de má condição, mentirosas, 

sem constância e firmeza(...). Vários índios, por prazer e 

passatempo, deixaram-se morrer com veneno para não 

trabalhar. Outros se enforcaram pelas próprias mãos. E 

quanto aos outros, tais doenças os atingiram que em pouco 

tempo morreram (...). Quanto a mim, eu acreditaria antes que 

Nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e 

abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e 

animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície 

terrestre.  

 

(Apud ROMANO, Ruggiero. Mecanismos da Conquista 

Colonial. São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 76) 

 

 

Considerando o contexto histórico, pode-se afirmar que o 

texto de Oviedo representa  

a) o pensamento singular de um ideólogo extremista do 

absolutismo espanhol, em oposição ao sistema do Real 

Padroado e suas repercussões na América colonial.    

b) a posição de um intelectual cristão renascentista que busca 

denunciar o caráter semi-feudal da expansão ultramarina 

ibérica, sintetizado na figura de Colombo.    

c) uma justificativa, de fundo religioso-moral, para o 

genocídio decorrente da exploração colonial, cujos 

pressupostos são correntes no universo cultural europeu 

da época.    

d) uma defesa, em termos racistas e preconceituosos, dos 

massacres promovidos pelos primeiros colonos espanhóis, 

que agiam contra os interesses econômicos do Estado 

Absolutista.    

e) uma visão irônica, de caráter naturalista e raciológico, a 

respeito da inutilidade da violência praticada pelos 

colonizadores civis espanhóis no chamado período da 

Conquista.    

  

16. (ifce 2019) Com a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 

1500, teve início um processo de invasão das terras indígenas 

e de implantação do sistema colonial. Os portugueses que 

vieram para o Brasil tinham como objetivo claro a exploração 

econômica do nosso território e de seu povo.  

 

Constituíam a economia colonial do Brasil   

a) cana-de-açúcar, algodão e café.     

b) pau-brasil, cana-de-açúcar e café.     

c) café, borracha da Amazônia e cana-de-açúcar.     

d) pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração.     

e) pau-brasil, cana-de-açúcar e produção de tecidos 

industrializados.    

  

17. (Fgv 2017)  O que queremos destacar com isso é que o 

tráfico atlântico tendia a reforçar a natureza mercantil da 

sociedade colonial: apesar das intenções aristocráticas da 

nobreza da terra, as fortunas senhoriais podiam ser feitas e 

desfeitas facilmente. Ao mesmo tempo, observa-se a 

ascensão dos grandes negociantes coloniais, fornecedores de 

créditos e escravos à agricultura de exportação e às demais 

atividades econômicas. Na Bahia, desde o final do século XVII, 

e no Rio de Janeiro, desde pelo menos o início do século XVIII, 

o tráfico atlântico de escravos passou a ser controlado pelas 

comunidades mercantis locais (...). 

 

João Fragoso et alii. A economia colonial brasileira (séculos 

XVI-XIX), 1998. 

 

 

O texto permite inferir que  

a) o tráfico atlântico de escravos prejudicou a economia 

colonial brasileira porque uma enorme quantidade de 

capitais, oriunda da produção agroindustrial, era remetida 

para a África e para Portugal.    

b) as transações comercias envolvendo a África e a América 

portuguesa deveriam, necessariamente, passar pelas 

instâncias governamentais da Metrópole, condição típica 

do sistema colonial.    

c) a monopolização do tráfico negreiro nas mãos de 

comerciantes encareceu essa mão de obra e atrasou o 

desenvolvimento das atividades manufatureiras nas 

regiões mais ricas da América portuguesa.    

d) as rivalidades econômicas e políticas entre fidalgos e 

burgueses, no espaço colonial, impediram o crescimento 

mais acelerado da produção de outras mercadorias além 

do açúcar e do tabaco.    

e) nem todos os fluxos econômicos, durante o processo de 

colonização portuguesa na América, eram controlados 

pela Coroa portuguesa, revelando uma certa autonomia 

das elites coloniais em relação à burguesia metropolitana.    

  

18. (Ufpr 2017)  Durante a Colônia, experimentou-se uma 

série de conflitos protagonizados por colonizadores e 

populações presentes no território. Um deles, denominado 

“Guerra Justa”:  
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a) consistiu na invasão armada dos portugueses em 

territórios indígenas, com o objetivo de capturar o maior 

número de pessoas, incluindo mulheres e crianças, com a 

finalidade de escravizá-los.     

b) foi um conflito bélico protagonizado pelos holandeses após 

a ocupação de Pernambuco por esses últimos.     

c) tratava-se de guerras por conquistas de território 

realizadas entre os diversos grupos indígenas e nas quais 

os portugueses participavam, apoiando um grupo ou 

outro, dependendo dos seus interesses.    

d) consistiu na invasão armada dos grupos indígenas aos 

assentamentos portugueses, com a finalidade de capturar 

invasores para serem comidos ritualmente.    

e) foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam 

em territórios ocupados pelos holandeses após serem 

atacados por eles.     

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o texto para responder à(s) questão(ões) a seguir. 

 

Prova da barbárie e, para alguns, da natureza não humana do 

ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a 

praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a “guerra justa”. 

Nesse contexto, um dos autores renascentistas que 

escreveram sobre o Brasil, o calvinista francês Jean de Léry, 

morador do atual Rio de Janeiro na segunda metade da 

década de 1550 e quase vítima dos massacres do Dia de São 

Bartolomeu (24.08.1572), ponto alto das guerras de religião 

na França, compara a violência dos tupinambás com a dos 

católicos franceses que naquele dia fatídico trucidaram e, em 

alguns casos, devoraram seus compatriotas protestantes: 

“E o que vimos na França (durante o São Bartolomeu)? Sou 

francês e pesa-me dizê-lo. O fígado e o coração e outras 

partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por 

furiosos assassinos de que se horrorizam os infernos? Não é 

preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso país, para ver 

coisas tão monstruosas”. 

 

(Luís Felipe Alencastro. “Canibalismo deu pretexto para 

escravizar”. 

Folha de S.Paulo, 12.10.1991. Adaptado.)  

 

 

19. (Unesp 2016) O conceito de “guerra justa” foi empregado, 

durante a colonização portuguesa do Brasil, para  

a) justificar a captura, o aprisionamento e a escravização de 

indígenas.    

b) justificar a instalação de missões jesuíticas em áreas de 

colonização francesa.    

c) impedir a prisão e o exílio de lideranças e comunidades 

nativas hostis à colonização.    

d) impedir o acesso de protestantes e judeus às áreas de 

produção de açúcar.    

e) impedir que os nativos fossem utilizados como mão de 

obra na lavoura.    

  

20. (FGV 2017) O que queremos destacar com isso é que o 

tráfico atlântico tendia a reforçar a natureza mercantil da 

sociedade colonial: apesar das intenções aristocráticas da 

nobreza da terra, as fortunas senhoriais podiam ser feitas e 

desfeitas facilmente. Ao mesmo tempo, observa-se a 

ascensão dos grandes negociantes coloniais, fornecedores de 

créditos e escravos à agricultura de exportação e às demais 

atividades econômicas. Na Bahia, desde o final do século XVII, 

e no Rio de Janeiro, desde pelo menos o início do século XVIII, 

o tráfico atlântico de escravos passou a ser controlado pelas 

comunidades mercantis locais (...). 

 

João Fragoso et alii. A economia colonial brasileira (séculos 

XVI-XIX), 1998. 

 

 

O texto permite inferir que  

a) o tráfico atlântico de escravos prejudicou a economia 

colonial brasileira porque uma enorme quantidade de 

capitais, oriunda da produção agroindustrial, era remetida 

para a África e para Portugal.    

b) as transações comercias envolvendo a África e a América 

portuguesa deveriam, necessariamente, passar pelas 

instâncias governamentais da Metrópole, condição típica 

do sistema colonial.    

c) a monopolização do tráfico negreiro nas mãos de 

comerciantes encareceu essa mão de obra e atrasou o 

desenvolvimento das atividades manufatureiras nas 

regiões mais ricas da América portuguesa.    

d) as rivalidades econômicas e políticas entre fidalgos e 

burgueses, no espaço colonial, impediram o crescimento 

mais acelerado da produção de outras mercadorias além 

do açúcar e do tabaco.    

e) nem todos os fluxos econômicos, durante o processo de 

colonização portuguesa na América, eram controlados 

pela Coroa portuguesa, revelando uma certa autonomia 

das elites coloniais em relação à burguesia metropolitana.    

  

21. (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 
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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.     

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

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) 

  

 

 

22. (PUCCAMP 2017) 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.     

  

23. (ESPM 2016)  Quem vir na escuridade da noite aquelas 

fornalhas tremendas perpetuamente ardentes, o ruído das 

rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, 

trabalhando vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo 

sem momento de tréguas, nem de descanso; quem vir enfim 

toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela 

Babilônia, não poderá duvidar, ainda que tenha visto Etnas e 

Vesúvios, que é uma semelhança de inferno.  

 

(Padre Antonio Vieira. Citado por Lilia Schwarcz e Heloisa 

Starling in Brasil uma Biografia)  

 

 

A leitura do trecho deve ser relacionada com:   

a) o trabalho indígena na extração do pau-brasil;     

b) o trabalho indígena na lavoura da cana-de-açúcar;     

c) o trabalho de escravos negros africanos no engenho de 

cana-de-açúcar;     

d) o trabalho de escravos negros africanos no garimpo, na 

mineração;     

e) o trabalho de imigrantes italianos na lavoura cafeeira.    

  

24. (Espcex (Aman) 2019) Do ponto de vista econômico, o 

sistema de capitanias, implantado em 1534, não alcançou os 

resultados esperados pelos portugueses. Entre as poucas 

capitanias que progrediram e obtiveram lucros, 

principalmente com a produção de açúcar, estavam as de  

a) Rio Grande e Itamaracá.     

b) São Vicente e Rio Grande.    

c) Santana e Ilhéus.     

d) Maranhão e Pernambuco.     

e) São Vicente e Pernambuco.     

  

25. (IFBA 2018) No processo de colonização, os capitães 

donatários tinham alguns direitos oferecidos pela coroa 

portuguesa: podiam escravizar e vender até 24 índios por 

ano, direito sobre a morte de escravos, gentios e homens 

livres de menor qualidade. Podiam, em alguns casos, 

deportar (degredo) colonos sem apelação ao rei. O senhor 

donatário, como grande proprietário de terras (latifundiário), 

podia também ceder pedaços de terra para outros colonos 

desenvolverem plantações e podiam ainda deter o comando 

militar e o direito de alistar colonos e formar milícias. 
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Com base nesse texto, qual questão é a certa?  

a) Esse texto revela que o Rei em nada mandava na 

administração colonial portuguesa. Os verdadeiros 

governantes eram os capitães donatários.    

b) Os capitães donatários eram homens da pequena fidalguia 

portuguesa ou mesmo da nascente burguesia. Eram 

homens ávidos por lucros e por subir na vida. Por isso o 

sistema de capitania hereditária falhou, afinal eles não se 

preocuparam com o sistema como um todo, mas com seu 

próprio enriquecimento, deixando de lado as tarefas de 

representantes da coroa.     

c) Os capitães donatários tinham tarefas voltadas para a 

segurança interna (contra os indígenas não submetidos) e 

externa da colônia (contra invasores europeus); 

monopolizavam o controle da terra, o que produzia uma 

distribuição de acesso à terra desigual; e eram os 

responsáveis pela organização da produção das matérias-

primas brasileiras, voltadas para a exportação.    

d) As violências acima descritas inviabilizaram a continuidade 

das capitanias, já que as pessoas não queriam se 

subordinar a indivíduos com tamanho poder.     

e) O fato de poderem conceder terras para outros sesmeiros 

gerou uma política de acesso à terra que beneficiou 

portugueses pobres que habitavam o Brasil.     

  

26. (ESPM 2018) Em 1549 o rei D. João III decidiu, sem abolir 

o sistema de capitanias hereditárias, instituir um novo 

regime. 

Acompanhado por quatrocentos soldados, seiscentos 

degredados, seis jesuítas e muitos mecânicos, partiu de 

Lisboa o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, que 

aportou à baía de Todos-os-Santos em fins de março de 1549. 

Com o governador chegaram também o ouvidor-geral, Pero 

Borges e o provedor-mor, Antônio Caridoso de Barros. 

 

(Capistrano de Abreu. Capítulos de História Colonial) 

 

 

O ouvidor-geral e o provedor-mor desempenhavam, 

respectivamente, funções de:  

a) defesa – administração civil;    

b) justiça – fazenda;    

c) fazenda – defesa;    

d) administração militar – justiça;    

e) administração da capital – vereança.     

  

27. (IFSUL 2017) “O primeiro passo no sentido de viabilizar a 

empresa açucareira e, portanto, a colonização no Brasil foi a 

adoção do sistema de capitanias hereditárias, já utilizado por 

Portugal nas ilhas do Atlântico. Tratava-se da adoção de 

largas faixas de terra aos capitães-donatários, regulamentada 

pelas cartas de doação e forais.” 

 

Vicentino, Claudio. História geral e do Brasil. volume único. – 

São Paulo: Scipione, 2005. p. 161. 

 

 

Sobre a adoção das Capitanias Hereditárias afirma-se que 

representou  

a) uma tentativa bem sucedida da Coroa Portuguesa em 

administrar sua colônia da América.     

b) uma alternativa adotada pelo governo português que 

originou a grande propriedade no Brasil.     

c) um fracasso, já que todas as capitanias não se 

desenvolveram, causando prejuízo à Coroa Portuguesa.     

d) um estímulo para extração de metais preciosos na América 

portuguesa desde o início do século 16.     

 

28. (UEPG 2018) Durante o período colonial, foi comum a 

presença de cronistas portugueses no Brasil. A função 

exercida por eles era a de enviar informações sobre a colônia 

e, por conta disso, os cronistas deixaram um grande número 

de escritos que narram o cotidiano colonial brasileiro. No 

século XVI, Pero de Magalhães Gândavo, um desses cronistas, 

escreveu um livro chamado "Tratado da Terra no Brasil", no 

qual afirma textualmente que se um homem livre possui 

poucos escravos, logo ele pode HONRADAMENTE sustentar 

sua família. Ou seja, ter escravos era algo considerado normal 

e honrado por parte dos colonizadores portugueses. 

 

A respeito da escravidão no período colonial, assinale o que 

for correto.  

01) Portugal utilizou-se de escravos africanos para trabalhos 

domésticos no Reino. Posteriormente, os portugueses 

estenderam a escravidão para as ilhas de Açores e Cabo 

Verde e, por fim, adotou a escravidão africana como 

sistema de produção na colônia (leia-se, Brasil) ainda no 

século XVI.     

02) No início da colonização brasileira, os portugueses 

valeram-se da escravidão indígena para a extração do 

pau-brasil. Devido à sua lucratividade, tal prática 

impulsionou a prática da captura dos índios pelos 

chamados bandeirantes paulistas.     

04) Portugal aplicou o lucro obtido pelo tráfico negreiro em 

melhorias coloniais. Desta forma, desde o século XVI a 

colônia passou a contar com uma rede de estradas 

calçadas, faculdades, imprensa e um tímido processo de 

industrialização.     

08) Quilombos eram núcleos, em torno dos quais os negros 

que compravam sua liberdade se reuniam para 

sobreviver em comunidade. Muitos quilombos se 
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desenvolveram a ponto de dar origem a cidades 

importantes como Salvador, Recife e Olinda.     

16) A Igreja Católica combateu duramente o processo de 

escravização e exploração humana durante os três 

séculos da colônia. Nesse sentido, destacou-se o papel da 

Congregação Jesuíta, ordem religiosa que em nenhum 

momento compactuou com o sistema de escravidão e, 

por conta disso, acabou expulsa do Brasil.     

  

29. (UEPG 2016)  Uma das marcas da sociedade colonial 

brasileira, a escravidão, só foi extinta em 1888, na véspera do 

final do Império. A respeito desse tema, assinale o que for 

correto.  

01) Apesar de numericamente menor do que a escravidão 

negra, a escravidão indígena também foi utilizada no 

Brasil colonial e só foi proibida no século XVIII por meio 

de um decreto assinado pelo Marquês de Pombal.    

02) Apreendidos na África e trazidos à força em navios 

negreiros, os escravos negros foram fundamentais para o 

desenvolvimento da economia colonial e estiveram 

presentes tanto na produção do açúcar, no século XVI, 

quanto na mineração do século XVIII.    

04) Expressivos no período do Império, os quilombos 

praticamente não existiram no período colonial. Nesse 

período, os escravos africanos se caracterizaram pela 

acomodação e pela resignação à condição de cativos.    

08) Rio de Janeiro e Salvador foram os dois principais centros 

importadores de escravos durante o período colonial. Em 

ambas as cidades, havia um forte mercado de compra e 

venda de cativos africanos.    

16) A Igreja Católica não se opôs à escravidão africana no 

Brasil. Entre os argumentos que justificaram tal postura 

estavam o de que, no Brasil, os negros seriam civilizados 

e se converteriam ao catolicismo.    

  

30. (PUCRJ 2016) Leia abaixo o fragmento do testamento de 

Lourenço de Siqueira, um senhor de escravos e de terras 

paulista, na América portuguesa, redigido, no seu leito de 

morte, por um jesuíta, em 1633. 

 

“Declaro que eu tenho algumas peças do gentio do Brasil as 

quais por lei de Sua Majestade são forras e livres e eu por tais 

as deixo e declaro, e lhes peço perdão de alguma força ou 

injustiça que lhes haja feito, e de lhes não ter pago seu serviço 

como era obrigado e lhes peço por amor de Deus e pelo que 

lhes tenho queiram todos juntos ficar e servir a minha mulher, 

a qual lhes pagará seu serviço na maneira que se costuma na 

terra nem poderá transferir bens nem vender pessoa alguma 

destas que digo, e peço às justiças de Sua Majestade que 

façam para descargo de minha consciência guardar esta 

última vontade e disposição.” 

 

Sobre tal documento é INCORRETO afirmar que  

a) o uso da expressão ‘peças do gentio’ e do termo ‘forras’ 

são indícios de existência de escravidão indígena.    

b) a Companhia de Jesus e outras ordens religiosas não foram 

as únicas responsáveis por administrar os indígenas na 

América portuguesa.    

c) as referências à transferência de bens e a vendas no 

testamento não atingem indígenas forros e livres.    

d) o trabalho compulsório assumiu diversas formas na 

colonização portuguesa na América.    

e) a sociedade colonial dispunha, como visto no testamento, 

de mecanismos para driblar a legislação que defendia a 

liberdade dos indígenas.    

  

31. (FGV 2016) O poeta canta: 

 

“A espada, a cruz e a fome iam dizimando a família 

selvagem.” (Pablo Neruda). 

Talvez não seja inútil partir desses versos para tentar 

perceber por que elementos – que encarados em seu 

conjunto, constituem um mecanismo – foi possível a 

conquista da América. 

(Ruggiero Romano, Mecanismos da Conquista Colonial. 1973. 

Adaptado 

 

 

Sobre o trecho citado, é correto afirmar que a conquista 

espanhola da América  

a) diferenciou-se muito da praticada pelos portugueses no 

Brasil, porque houve a instituição de pequenas 

propriedades rurais, a produção essencialmente voltada 

para o mercado interno e, ao mesmo tempo, uma política 

indigenista que privilegiou a catequese e condenou todas 

as formas de exploração do trabalho indígena, 

estabelecendo o trabalho assalariado para as atividades 

produtivas; mas a ausência de alimentos fez a fome 

prevalecer entre os colonos.    

b) contou com muitas condições facilitadoras, caso da 

organização social das sociedades indígenas, produtoras 

de excedentes agrícolas e acostumadas com o trabalho de 

exploração extrativista mineral; mas, por outro lado, os 

religiosos espanhóis defendiam a necessidade da 

escravidão indígena a fim de que os nativos da América 

percebessem a importância da fé religiosa e do temor a 

Deus para a construção de laços familiares estáveis e 

moralmente aceitos.    

c) foi organizada pelas elites coloniais, representadas pelos 

criollos, que criaram vários mecanismos de exploração do 

trabalho indígena, prevalecendo a condição escrava, 

porque, ainda que os preceitos jurídicos explicitassem a 
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qualidade dos nativos de homens livres, cada morador 

adulto de aldeias era obrigado a oferecer a metade dos 

dias do ano de trabalho nas propriedades agrícolas, 

sempre com o irrestrito apoio das congregações religiosas, 

especialmente a dos jesuítas.    

d) constitui-se como um organismo, no qual se articularam a 

superioridade bélica do colonizador, exemplificada pelo 

uso do cavalo; a existência de alguns mitos religiosos que 

precederam a presença espanhola na América, caso das 

profecias que garantiam a chegada iminente de novos 

deuses ou de calamidades; e uma considerável 

modificação nas formas de organização das sociedades 

nativas americanas, materializada na imposição de novas 

formas e ritmos de trabalho.    

e) esteve sempre muito ameaçada pela dificuldade em obter 

mão de obra farta, porque as guerras entre os povos 

nativos eram constantes e geravam muitas mortes e, além 

disso, porque havia uma pressão importante de vários 

setores da Igreja Católica para que os indígenas só fossem 

deslocados às frentes de trabalho depois da formação 

catequética, que demorava alguns anos e retirava dos 

índios a motivação para as atividades mais rudes, caso da 

extração da prata.    

  

32. (UEPG 2014) O século XVI ficou conhecido como o período 

das Grandes Navegações e significou o momento em que a 

América foi ocupada e dominada por nações europeias como 

Portugal e Espanha. A respeito da colonização no século XVI, 

assinale o que for correto.   

01) As Capitanias Hereditárias correspondem a uma das 

primeiras formas de administração portuguesa no 

território americano.     

02) A plantation, caracterizada pelas vastas propriedades 

monocultoras e pelo uso do trabalho escravo, foi um dos 

modelos de colonização desse período.     

04) Diferentes dos portugueses, os espanhóis não combatiam 

a prática de outras religiões em suas colônias, 

estabelecendo, por conta disso, uma relação bastante 

amistosa com os ameríndios.     

08) Nas colônias espanholas, os adelantados eram os 

beneficiados da Coroa que vinham para a América em 

busca de riquezas.     

16) Tanto portugueses como espanhóis priorizaram o uso da 

escravidão indígena em suas colônias, usando o trabalho 

escravo negro apenas como complementar ou acessório.    

  

 

33. (FAMEMA 2020) O avanço das culturas sul-americanas 

nas zonas tropicais africanas conhece três etapas. Num 

primeiro tempo, a América exporta mandioca através da 

Guanabara e do litoral vicentino. Numa segunda etapa, a 

mandioca, o milho, a batata-doce e frutas sul-americanas 

passam a ser plantados nas terras africanas. Num terceiro 

tempo, tais culturas espalham-se pelos sertões africanos. 

 

O uso do milho e da mandioca como ração dos povos da 

região permitiu que os guerreiros negreiros dilatassem suas 

áreas de captura. Roças de mandioca e milho são abertas nas 

áreas de parada e descanso dos bandos, facilitando o 

transporte terrestre de um maior número de cativos do 

sertão. 

 

(Luiz Felipe de Alencastro. O trato dos viventes, 2000. 

Adaptado.) 

 

 

O historiador  

a) relaciona a influência cultural africana com o 

desenvolvimento da agricultura na América.    

b) mostra o intercâmbio econômico entre os indígenas 

americanos e os guerreiros africanos.     

c) associa a introdução de novos cultivos na África com o 

aumento do tráfico negreiro.     

d) evidencia o escambo de produtos agrícolas americanos por 

cativos do interior africano.    

e) destaca a importância da monocultura de exportação 

desenvolvida no Atlântico Sul.     

  

34. (CFTRJ 2020) Os africanos foram trazidos do chamado 

continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade 

variável. Os cálculos sobre o número de pessoas 

transportadas como escravos variam muito. Estima-se que, 

entre 1550 e 1855, entraram pelos portos brasileiros 4 

milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo 

masculino. 

(FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Ed. da 

Universidade de São Paulo, 1995. p. 51.)  

 

 

Entre as razões que justificavam o tráfico negreiro estava:  

a) O desejo do colonizador em proteger o índio do trabalho 

escravo trazendo o Africano para substituí-lo.    

b) Permitir a livre concorrência entre trabalhadores indígenas 

e africanos para baratear a mão de obra.    

c) Possibilitar maior dinamismo comercial entre as colónias e 

os países europeus.    

d) A lógica de funcionamento da prática mercantilista, onde o 

tráfico ultramarino de escravos era um negócio relevante 

tanto para os comerciantes metropolitanos como para a 

coroa.    
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35. (FGV 2018) A agromanufatura da cana resultaria em outro 

produto tão importante quanto o açúcar: a cachaça. 

Alambiques proliferaram ao longo dos séculos coloniais. A 

comercialização da bebida afetava profundamente a 

importação de vinhos de Portugal. Esse comércio era 

obrigatório, pois por meio dos tributos pagos pelas cotas do 

vinho importado é que a Coroa pagava as suas tropas na 

Colônia. A cachaça produzida aqui passou a concorrer com os 

vinhos, com vantagens econômicas e culturais. Essa 

concorrência comercial entre colônia e metrópole se 

estendeu para as praças negreiras e rotas de comercialização 

de escravos na África portuguesa. A cachaça brasileira, por ser 

a bebida preferida para os negócios de compra e venda de 

escravos africanos, colocou em grande desvantagem a 

comercialização dos vinhos portugueses remetidos à África. A 

longa queda de braço mercantil acabou favorecendo afinal a 

cachaça, porque sem ela, nada de escravos, nada de 

produção na Colônia, com consequências graves para a 

arrecadação do reino. 

 

(Ana Maria da Silva Moura. Doce, amargo açúcar. Nossa 

História, ano 3, nº 29, 2006. Adaptado) 

 

 

A partir dessa breve história da cachaça no Brasil, é correto 

afirmar que  

a) essa produção prejudicou os negócios relacionados ao 

açúcar, porque desviava parte considerável da mão de 

obra e dos capitais, além de incentivar o tráfico negreiro 

em detrimento do uso do trabalho compulsório indígena, 

que mais interessava ao Estado português.    

b) esse item motivou recorrentes conflitos entre as elites 

colonial e metropolitana, condição em parte solucionada 

quando as regiões africanas fornecedoras de escravos 

tornaram-se também produtoras de cachaça, o que 

desestimulou a sua produção na América portuguesa.    

c) essa bebida tem uma trajetória que comprova a ausência 

de domínio da metrópole sobre a América portuguesa, 

porque as restrições ao comércio e à produção de 

mercadorias no espaço colonial não surtiam efeitos 

práticos e coube aos senhores de engenho impor a ordem 

na Colônia.    

d) esse produto desrespeitava um princípio central nas 

relações que algumas metrópoles europeias impunham 

aos seus espaços coloniais, nesse caso, a quebra do 

monopólio de grupos mercantis do reino e a concorrência 

a produtos da metrópole.    

e) essa mercadoria recebeu um impulso importante, mesmo 

contrariando as determinações metropolitanas, mas, 

gradativamente, perdeu a sua importância, em especial 

quando o tabaco e os tecidos de algodão assumiram a 

função de moeda de troca por escravos na África.    

  

36. (UECE 2018)  A situação demográfica da África no século 

XIX não sofreu alteração significativa em seu conjunto. 

Mesmo com a intensificação da campanha a favor da abolição 

do tráfico negreiro, não houve resultado imediato. À medida 

que o tráfico em direção às Américas diminuía, aumentava 

rumo a  

a) Zanzibar e adjacências do Oceano Índico.    

b) Patagônia e Nova Zelândia.    

c) Austrália e Filipinas.    

d) Inglaterra e Índia.    

  

 

37. (Enem 2007)  A identidade negra não surge da tomada de 

consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma 

diferença biológica entre populações negras e brancas e(ou) 

negras e amarelas. Ela resulta de um longo processo histórico 

que começa com o descobrimento, no século XV, do 

continente africano e de seus habitantes pelos navegadores 

portugueses, descobrimento esse que abriu o caminho às 

relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à 

escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e 

de seus povos. 

 

 K. Munanga. Algumas considerações sobre a 

diversidade e a identidade negra no Brasil. In: "Diversidade na 

educação: reflexões e experiências". Brasília: SEMTEC/MEC, 

2003, p. 37. 

 

Com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar 

que  

a) a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao 

descobrimento desse continente.    

b) a existência de lucrativo comércio na África levou os 

portugueses a desenvolverem esse continente.    

c) o surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da 

escravidão no Brasil.    

d) a exploração da África decorreu do movimento de 

expansão europeia do início da Idade Moderna.    

e) a colonização da África antecedeu as relações comerciais 

entre esse continente e a Europa.    

  

38. (Fuvest 2016)  A exploração da mão de obra escrava, o 

tráfico negreiro e o imperialismo criaram conflitivas e 

duradouras relações de aproximação entre os continentes 

africano e europeu. Muitos países da África, mesmo depois 

de terem se tornado independentes, continuaram usando a 

língua dos colonizadores. O português, por exemplo, é língua 

oficial de  
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a) Camarões, Angola e África do Sul.    

b) Serra Leoa, Nigéria e África do Sul.    

c) Angola, Moçambique e Cabo Verde.    

d) Cabo Verde, Serra Leoa e Sudão.    

e) Camarões, Congo e Zimbábue.    

  

39. (Fuvest 2015)  Uma observação comparada dos regimes 

de trabalho adotados nas Américas de colonização ibérica 

permite afirmar corretamente que, entre os séculos XVI e 

XVIII,   

a) a servidão foi dominante em todo o mundo português, 

enquanto, no espanhol, a mão de obra principal foi 

assalariada.     

b) a liberdade foi conseguida plenamente pelas populações 

indígenas da América espanhola e da América portuguesa, 

enquanto a dos escravos africanos jamais o foi.     

c) a escravidão de origem africana, embora presente em 

várias regiões da América espanhola, esteve mais 

generalizada na América portuguesa.     

d) não houve escravidão africana nos territórios espanhóis, 

pois estes dispunham de farta oferta de mão de obra 

indígena.     

e) o Brasil forneceu escravos africanos aos territórios 

espanhóis, que, em contrapartida, traficavam escravos 

indígenas para o Brasil.     

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Leia o texto para responder às questões abaixo 

 

Os diários, as memórias e as crônicas de viagens escritas por 

marinheiros, comerciantes, militares, missionários e 

exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais 

fontes de conhecimento e representação da África dos 

séculos XV ao XVIII. 

A barbárie dos costumes, o paganismo e a violência cotidiana 

foram atribuídos aos africanos ao mesmo tempo em que se 

justificava a sua escravização no Novo Mundo. A 

desumanização de suas práticas serviria como justificativa 

compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de 

sua força de trabalho nas plantations da América. 

 

(Regina Claro. Olhar a África, 2012. Adaptado.)  

 

 

40. (Unesp 2016)  As “plantations da América”, citadas no 

texto, correspondem a  

a) um esforço de coordenação da colonização ao redor do 

Atlântico, com a aplicação de modelos econômicos 

idênticos nas colônias ibéricas da América e da costa 

africana.    

b) uma estratégia de valorização, na colonização da América 

e na África, das atividades agrícolas baseadas em mão de 

obra escrava, com a consequente eliminação de toda 

forma de artesanato e de comércio local.    

c) um modelo de organização da produção agrícola 

caracterizado pelo predomínio de grandes propriedades 

monocultoras, que utilizavam trabalho escravo e 

destinavam a maior parte de sua produção ao mercado 

externo.    

d) uma forma de organização da produção agrícola, 

implantada nas colônias africanas a partir do sucesso da 

experiência de povoamento das colônias inglesas na 

América do Norte.    

e) uma política de utilização sistemática de mão de obra de 

origem africana na pecuária, substituindo o trabalho dos 

indígenas, que não se adaptavam ao sedentarismo e à 

escravidão.    

  

41. (Unicamp 2014)  A história de São Paulo no século XVII se 

confunde com a história dos povos indígenas. Os índios não 

se limitaram ao papel de tábula rasa dos missionários ou 

vítimas passivas dos colonizadores. Foram participantes 

ativos e conscientes de uma história que foi pouco generosa 

com eles. 

(Adaptado de John M. Monteiro, “Sangue Nativo”, em 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/sangue-

nativo. Acessado em 14/07/2013.) 

 

 

Sobre a atuação dos indígenas no período colonial, pode-se 

afirmar que:  

a) A escravidão foi por eles aceita, na expectativa de sua 

proibição pela Coroa portuguesa, por pressão dos jesuítas.    

b) Sua participação nos aldeamentos fez parte da integração 

entre os projetos religioso e bélico de domínio português, 

executados por jesuítas e bandeirantes.    

c) A existência de alianças entre indígenas e portugueses não 

exclui as rivalidades entre grupos indígenas e entre os 

nativos e os europeus.    

d) A adoção do trabalho remunerado dos indígenas nos 

engenhos de São Vicente contrasta com as práticas de 

trabalho escravo na Bahia e Pernambuco. 

 

 

GABARITO: 

1. C 

2. A 

3. E 

4. C 

5. A 

6. C 
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7. D 

8. D 

9. E 

10. A 

11.   01 + 02 + 04 + 08 = 15.  

12. B 

13. 01 + 04 + 08 = 13. 

14. 01 + 04 + 08 = 13. 

15. C 

16. D 

17.  E 

18. A 

19.  A 

20.  E 

21.  E 

22. D 

23. C 

24.  E 

25.  C 

26.  B 

27. B 

28.  01. 

29.  01 + 02 + 08 + 16 = 27. 

30. C 

31. D 

32.  01 + 02 + 08 = 11. 

33. C 

34. D 

35. D 

36. A 

37. D 

38. C 

39. C 

40. C 

41. C 

 


