
 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

1. Leia o texto abaixo: 

A peste negra foi a maior catástrofe populacional da história ocidental: num 

intervalo de tempo bem menor, matou, em termos absolutos, mais do que a Primeira 

Grande Guerra Mundial e, em termos relativos, considerando-se a população europeia 

nos dois momentos, mais do que a Segunda Guerra Mundial. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 31. 

Com base nos seus conhecimentos e no texto acima, explique de que forma a peste negra 
contribuiu para a crise do século XIV, que resultou no fim do período conhecido como Idade Média. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Transição da Idade Média à Idade Moderna na Europa cristã 

Habilidade 
Identificar o papel da Igreja, da demografia, do abastecimento e das guerras do colapso  
do feudalismo europeu. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 1 - Unidade 1 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica que a peste negra causou a morte de grande parte da população 
europeia, despovoando campos, diminuindo a produção agrícola, enfraquecendo  
as relações entre senhores e servos, intensificando, assim, a crise do século XIV,  
que culminou no fim do período medieval. 

50% 

O aluno identifica que a peste negra causou a morte de grande parte da população 
europeia, despovoando campos e diminuindo a produção agrícola, mas não aponta 
o enfraquecimento nas relações entre senhores e servos e não relaciona a peste 
com a crise do século XIV.  

0% 
O aluno não identifica a grande mortalidade causada pela peste negra na população 
europeia nem a relação entre essa peste com a crise do século XIV. O aluno não 
responde ao comando do enunciado ou não se atém à explicação elaborada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Verifique se o aluno tem dúvidas em relação ao vocabulário. Procure auxiliá-lo no exercício 
de interpretação. Caso necessário, explique-lhe que o decréscimo populacional na sociedade 
feudal europeia causado pela peste negra é o ponto central do trecho apresentado. 
Relembre os fatores que marcaram a crise do século XIV (crise de abastecimento, fomes, 
pestes, guerras, revoltas camponesas, etc.), relacionando-os entre si. Dessa forma, espera-se 
que o aluno compreenda o que foi a crise do século XIV e por que ela marcou um momento 
de declínio do feudalismo na Europa.  

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

2. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Mapa-múndi do cartógrafo alemão Sebastian Münster, século XVI. 

Aponte, pelo menos, um dos elementos que revelam a visão de mundo medieval e um dos 
elementos que revelam a visão de mundo no período moderno, presentes no mapa. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de História 
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: permanências e rupturas de saberes  
e práticas na emergência do mundo moderno. 

Habilidade 
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo,  
da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade  
e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 2 – Unidade 1 

Grade de correção 

100% 

O aluno identifica um ou mais elementos que ilustram as concepções de mundo na 
sociedade medieval e na sociedade moderna. Em relação à Idade Média, aparece a visão 
cristã do mundo, com a localização central do Oriente Médio e, assim, da cidade  
de Jerusalém; e a presença de monstros nos oceanos. Em relação à época moderna, 
constam representados quatro continentes (Europa, Ásia, África e América); a presença 
de paralelos e meridianos e a possibilidade de distinguir cada um dos quatro continentes 
revelam o desenvolvimento cartográfico do período. Além disso, os paralelos são 
retos, mas os meridianos são curvados para indicar a esfericidade do planeta.   

50% 
O aluno identifica apenas traços de um dos períodos, isto é, da Idade Média  
ou da Idade Moderna.  

0% O aluno não identifica traços de nenhum dos períodos.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca trabalhar as continuidades e rupturas com o pensamento medieval que 
marcam a emergência da Idade Moderna. Analise com a turma o mapa-múndi de Sebastian 
Münster, chamando a atenção para a época em que ele foi elaborado. Estimule o grupo a 
descrever a imagem da forma mais detalhada possível. Após a descrição do mapa, peça que 
sejam identificados os elementos que representariam as compreensões de mundo no período 
medieval e quais representariam as concepções de mundo no período moderno, solicitando  
à turma que justifique as respostas. Caso o aluno apresente dificuldades para a execução do 
exercício, retome com algumas concepções de mundo características da Idade Média e ajude-o 
a recordar os recursos técnicos que permitiram a expansão marítima europeia. A análise 
conjunta pode facilitar a análise de imagens e o entendimento de que a passagem de um 
período histórico para outro é um processo marcado por rupturas, mas também por continuidades.  
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História – 7º ano 

1º bimestre – Gabarito 

3. Leia o texto abaixo: 

Vasco da Gama, fidalgo da vossa casa, veio à minha terra, com o que eu folguei. 

Em minha terra há muita canela, e muito cravo, e gengibre, e pimenta e muitas pedras 

preciosas. E o que quero da tua é ouro, e prata, e coral e escarlata 

VELHO, Álvaro. Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama. In: OLIVEIRA, Aurélio. A Viagem do Gama nas Crónicas do Reino. Porto: 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. XXV. Disponível em:  <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7565.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2018. 

Folgar: ter prazer; alegrar-se. 

Com base no texto, explique o motivo que levou os portugueses ao Oriente. 
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de História 
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: permanências e rupturas de saberes  
e práticas na emergência do mundo moderno 

Habilidade 
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo,  
da Europa, da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade  
e as interações que ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 2 – Unidade 1  

Grade de correção 

100% 
O aluno explica que os portugueses realizaram viagens para o Oriente a fim  
de adquirir especiarias na Índia, por meio de relações comerciais.  

50% 
O aluno identifica que os portugueses realizaram viagens para o Oriente a fim  
de estabelecer relações comerciais com a Índia, mas não menciona seu interesse 
pelas especiarias. 

0% 
O aluno não identifica o propósito da viagem dos portugueses ao Oriente. O aluno 
não responde ao comando do enunciado ou não se atém à explicação elaborada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Leia o texto com a turma e auxilie na sua interpretação. Recorde o grupo que o navegante 
português Vasco da Gama foi o primeiro europeu a chegar ao Oriente passando pelos 
oceanos Atlântico e Índico, possibilitando a Portugal o comércio direto de especiarias com  
a Índia. Solicite à turma que apresente exemplos de especiarias e explique sua importância 
para os europeus. Assim, espera-se que o aluno compreenda as motivações para o 
empreendimento das Grandes Navegações e a intensificação das relações comerciais 
estabelecidas entre os países europeus e a Índia a partir delas.     

 

  

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7565.pdf
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4. Leia o texto abaixo: 

Ainda hoje, uma variação mínima no regime de chuvas ou de temperatura é 

suficiente para arruinar uma colheita que se prenuncia abundante. Compreende-se, 

portanto, toda a importância das técnicas de conservação que possibilitavam a  

estocagem. A principal dessas técnicas consistia em desidratar os tubérculos, submetendo-

os alternadamente ao calor do sol e ao rigor do gelo durante o inverno austral. 

Reduzidos assim ao estado de chuño, os excedentes conservavam-se por muitos anos. 

FAVRE, Henri. A civilização inca. Rio de Janeiro: Zahar, 1987.  

Chuño: alimento desidratado, isto é, que sofreu grande perda de água.  

Descreva a importância da técnica de desidratação de tubérculos desenvolvida pelos incas. 
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial 

Habilidade 
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização 
social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 3 – Unidade 2 

Grade de correção 

100% 
O aluno identifica que o processo de desidratação de tubérculos garantia a 
estocagem de alimentos durante vários anos, o que garantia a alimentação da 
população inca nas épocas em que a agricultura não era produtiva. 

50% 
O aluno identifica que a desidratação de tubérculos possibilitava a estocagem de 
alimentos, mas não menciona a importância dessa estocagem para a alimentação das 
comunidades incas quando ocorriam épocas em que a colheita não era produtiva.  

0% 
O aluno não identifica a importância da desidratação dos alimentos. O aluno não 
responde ao comando do enunciado ou não se atém à explicação elaborada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão aborda uma técnica desenvolvida pela sociedade inca que favorecia a estocagem 
de alimentos em situações climáticas adversas. Peça ao aluno que leia atentamente o texto e 
verifique se há dúvidas em relação ao vocabulário. Se necessário, releia o texto com a turma 
e auxilie na interpretação. Explique o que são os tubérculos, apresentando exemplos como a 
batata, a beterraba, a cenoura, a mandioca e a mandioquinha. Esclareça que o processo de 
desidratação, além de diminuir o tamanho dos alimentos e, assim, possibilitar que uma 
grande quantidade deles seja armazenada, também dificulta a proliferação de micro-
organismos, fazendo com que os alimentos durem por mais tempo. Verifique se o aluno já 
consumiu ou se conhece alimentos desidratados, que são comercializados nos 
supermercados, como banana, maçã, uva e tomate. Ao final da atividade, espera-se que o 
aluno tenha compreendido a importância da desidratação de alimentos para as comunidades 
incas pré-colombianas. 
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5. Leia o texto abaixo: 

Sai-se muito bem nisso: ao longo de toda a campanha, sabe aproveitar-se das 

lutas internas entre facções rivais e, na fase final, comanda um exército de tlaxcaltecas 

e outros índios aliados numericamente comparável ao dos mexicanos; nesse exército, 

os espanhóis são apenas, de certo modo, apoio logístico, ou força de comando: suas 

unidades parecem ser compostas, frequentemente, por dez cavaleiros espanhóis e 

dez mil combatentes índios a pé! 

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 80. 

Explique o motivo da derrota asteca pelos espanhóis apontado pelo autor do texto.  
 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e conciliação 

Habilidade 
(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da 
conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 3 – Unidade 2 

Grade de correção 

100% 
O aluno identifica que os espanhóis, aproveitando-se de lutas internas entre facções 
rivais, formaram com os tlaxcaltecas e outros povos indígenas um grande exército 
responsável pela conquista do Império Asteca. 

50% 
O aluno identifica que os espanhóis formaram com os tlaxcaltecas e outros povos 
indígenas um grande exército, mas não menciona que isso foi possível devido  
à existência de rivalidades internas entre facções.   

0% 
O aluno não identifica o motivo da derrota do Império Asteca apontado no texto.  
O aluno não responde ao comando do enunciado ou não se atém à explicação elaborada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Peça ao aluno que apresente os argumentos estudados no capítulo, os quais procuram explicar 
a conquista do Império Asteca. Caso necessário, indique a página e o trecho que menciona 
esses argumentos, solicitando que ele seja lido em voz alta por alguém da turma. Após a leitura 
do texto da questão, verifique se há dificuldades com o vocabulário e com sua interpretação.  
Espera-se que atividade auxilie no desenvolvimento da capacidade de interpretação e facilite  
a identificação de dificuldades na compreensão do conteúdo estudado no capítulo. 
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6. Leia o texto abaixo: 

Foi quando também lutaram e guerrearam as mulheres de Tlatelolco, lançando 

seus dardos. Feriram os invasores; carregavam insígnias de guerra, marchavam com 

elas. Levavam arregaçadas suas anáguas, levantaram-nas para cima de suas pernas a 

fim de poder perseguir os inimigos. 

LEON-PORTILLA, Miguel. A conquista da América Latina vista pelos índios. Petrópolis: Vozes, 1987, p. 41. 

Anágua: peça de roupa feminina que se veste por debaixo de vestidos ou saias.  

Explique qual é a visão sobre os indígenas no processo de conquista dos espanhóis é apresentada 
no texto que você acabou de ler. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e conciliação 

Habilidade 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para  
as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 4 – Unidade 2 

Grade de correção 

100% 
O aluno identifica que as mulheres de Tlatelolco participaram de guerras contra  
os espanhóis, relacionando suas lutas às resistências indígenas contra o processo  
de conquista.  

50% 
O aluno identifica que as mulheres de Tlatelolco participaram de guerras contra  
os espanhóis, mas não relaciona essas guerras como parte das resistências indígenas 
contra o processo de conquista.  

0% 

O aluno não identifica que “os invasores” contra os quais as mulheres de Tlatelolco 
lutavam eram os espanhóis nem que essas lutas se deram em reação ao processo  
de conquista. O aluno não responde ao comando do enunciado ou não se atém  
à explicação elaborada. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Após a leitura do texto, estimule o aluno a refletir sobre a resistência indígena durante  
o processo de conquista europeia na América, por meio das seguintes perguntas:  
“Qual é o assunto do texto?”; “Contra quem as mulheres de Tlatelolco lutaram e por quê?”; 
“É possível dizer que os astecas aceitaram passivamente a dominação espanhola?”;  
“Quem teria sido o autor do relato apresentado?”. Direcione a conversa e, a partir das 
respostas e reflexões realizadas pela turma, conclua que houve resistências indígenas  
e que todos fizeram parte (homens e mulheres) das lutas contra a colonização. Dessa forma, 
o aluno poderá compreender que os indígenas também deixaram sua visão acerca  
do processo de conquista e confrontá-la com a visão europeia.  
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7. Leia o texto abaixo: 

Apesar das transformações políticas dos séculos XI-XIII, na Baixa Idade Média 

os vínculos feudais continuavam a tensionar as relações entre vários Estados: o rei da 

Inglaterra era vassalo francês, o reino português surgira de uma secessão de Castela, a 

Escócia estava ligada à Inglaterra, e Flandres à França. Todas essas questões pendentes, 

ou mal resolvidas, vieram à tona com o grande conflito nacionalista da Idade Média. 

FRANCO JÚNIOR, Hilário. Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 66. 

O texto faz referência a um dos episódios que contribuíram para a crise que levou ao fim do 
feudalismo, sendo esse episódio conhecido como:  

a) a peste negra. 

b) a crise de abastecimento. 

c) a Guerra dos Cem Anos. 

d) as revoltas camponesas. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Transição da Idade Média à Idade Moderna na Europa cristã 

Habilidade 
Identificar o papel da Igreja, da demografia, do abastecimento e das guerras do colapso  
do feudalismo europeu. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 1 – Unidade 2 

Justificativas 

a 

A peste negra foi a causa da morte de boa parte da população europeia medieval, 
contribuindo para a diminuição do número de mão de obra na agricultura, para o 
deslocamento de pessoas a outras partes e, assim, para o enfraquecimento nas relações 
entre senhores e servos. No entanto, o texto não faz menção à peste.  

b 

As crises de abastecimento foram, em si, resultado de vários fatores. As mudanças 
climáticas, por exemplo, ocorridas a partir da intensificação do desmatamento de florestas 
em épocas anteriores ao século XIV, afetaram a produção agrícola. Assim, a redução da 
oferta de alimentos estimulou no aumento dos preços, gerando fome e morte de pessoas, 
porém, não é sobre isso que o texto trata.  

c 

A Guerra dos Cem Anos, envolvendo a França e a Inglaterra, durou cento e dezesseis  
anos (1337-1453) e resultou de disputas comerciais e territoriais entre esses dois estados. 
Com o fim da guerra, o príncipe francês foi levado à cerimônia de sagração, frustrando  
as pretensões do rei inglês à coroa da França.   

d 
As revoltas camponesas do século XIV ocorreram em razão de diversos fatores, sendo  
dois dos principais: a recusa ao aumento de impostos e ao dízimo eclesiástico. O texto, 
porém, não se refere a elas.   

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e 
reorientar o 

planejamento com 
base nos resultados 

Comente com a turma que todas as alternativas apresentam fatores que influenciaram na  
crise do século XIV; no entanto, apenas um deles é mencionado no texto. Auxilie o grupo na 
interpretação do texto apresentado. Após a resolução da questão, destaque que a Guerra  
dos Cem Anos foi um conflito ocorrido em razão da crise sucessória do trono francês. Aponte  
a relação dessa guerra com as revoltas camponesas e outros eventos que contribuíram para  
a desagregação do feudalismo na Europa.  Espera-se que o aluno compreenda a relação entre  
os diferentes eventos que compõem a crise do século XIV, entre os quais a Guerra dos Cem Anos. 
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8. Leia o texto abaixo: 

O fator econômico é certamente outro determinante a ser levado em conta 

quando da análise da expansão ultramarina portuguesa. A procura pelas especiarias, 

pelo ouro, por terras para cultivo e, posteriormente, também por mão-de-obra escrava, 

foram alguns dos grandes negócios na empresa dos descobrimentos lusitanos. 

BORGES, Felipe et al. Política, cultura, economia e religião na expansão comercial portuguesa nos séculos XV e XVI.  

História e Culturas, v. 3, n. 5, 2015. Disponível em: <http://seer.uece.br/?journal= 

RHC&page=article&op=view&path%5B%5D=1364&path%5B%5D=1374>. Acesso em: 27 jun. 2018. 

Com base no texto e em seus conhecimentos a respeito das navegações portuguesas nos séculos 
XV e XVI, podemos afirmar que: 

a) a necessidade de terras levou Portugal a colonizar a América no século XV. 

b) Portugal encontrou na Ásia um centro fornecedor de mão de obra escrava. 

c) os portugueses esforçaram-se para encontrar uma rota ao Oriente por meio do oceano 

Atlântico, a fim de obter especiarias diretamente com os comerciantes indianos.  

d) o desejo de extrair ouro e prata nas minas da Índia foi um dos fatores que levaram à 

expansão marítima portuguesa. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As descobertas científicas e a expansão marítima  

Habilidade (EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 2 – Unidade 1 

Justificativas 

a 
A colonização da América deu-se a partir do século XVI, e não do XV, como é proposto 
na alternativa. 

b A África, não a Ásia, tornou-se um centro fornecedor de mão de obra escrava. 

c 
O aluno identifica corretamente uma das principais motivações da navegação 
portuguesa nos séculos XV e XVI. 

d Não houve exploração de ouro e prata de minas indianas por Portugal. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Apresente em sala de aula um mapa-múndi indicando as duas rotas que os portugueses 
seguiram nos séculos XV e XVI para chegar ao Oriente e à América, isto é, contornando  
a costa africana e atravessando o oceano Índico até chegar à cidade de Calicute, na Índia,  
e atravessando o oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Elabore uma linha cronológica na 
lousa, inserindo o ano de alguns eventos da história da expansão marítima europeia. 
Verifique se o aluno relaciona corretamente os anos aos séculos correspondentes. Caso  
ele apresente dificuldades, relembre-o de como é feita a contagem do tempo em séculos 
utilizando-se algarismos romanos. Esse exercício pode auxiliar o aluno a compreender  
a história da navegação ibérica que se deu no período da Idade Moderna e contribuir para  
o aprendizado da contagem do tempo em séculos. 

 

  

http://seer.uece.br/?journal=%20RHC&page=article&op=view&path%5B%5D=1364&path%5B%5D=1374
http://seer.uece.br/?journal=%20RHC&page=article&op=view&path%5B%5D=1364&path%5B%5D=1374
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9. Leia o texto abaixo: 

Da longínqua capital, Cusco, o Umbigo do Mundo, o Filho do Sol fazia questão 

de zelar por tudo sem deixar escapar a menor espiga de milho nem o mais humilde 

tributário, pois nada deveria ser subtraído dos celeiros do Estado.  

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. História do Novo Mundo: da descoberta à conquista, uma experiência europeia, 1492-1550. 

São Paulo: Edusp, 2001. p. 35. 

Identifique a sociedade ameríndia pré-colombiana referida no texto.  

a) Império Asteca, que se localizava no território do atual México. 

b) Império Inca, que se distribuía pelos territórios que hoje compõem a Bolívia, o Peru e o 

Equador. 

c) Civilização Maia, que se distribuía pelos territórios atualmente pertencentes ao México, à 

Guatemala e a Belize. 

d) Confederação Muísca, que se localizava no território da atual Colômbia.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

Saberes dos povos africanos e pré-colombianos expressos na cultura material e imaterial 

Habilidade 
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e 
americanas antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização 
social e o desenvolvimento de saberes e técnicas. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 3 – Unidade 2 

Justificativas 

a 
Apesar de a alternativa trazer a correta localização do Império Asteca, o trecho  
não aborda essa civilização. 

b O aluno identifica corretamente a sociedade correspondente e sua localização.  

c 
Apesar da alternativa trazer a correta localização dos maias, o trecho não aborda  
essa civilização. 

D 
Apesar da alternativa trazer a correta localização dos muíscas, o trecho não aborda  
essa civilização. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

A questão busca trabalhar a organização social e política do Império Inca por meio da 
interpretação textual. Leia o trecho da questão com a turma e peça-lhe que destaque os 
elementos que podem levar à identificação da civilização correspondente (Cusco, Umbigo  
do Mundo, Filho do Sol, celeiros do Estado). Peça ao aluno que releia e sublinhe, no livro, as 
principais características das diferentes sociedades trabalhadas ao longo do capítulo. Localize 
a cidade de Cusco em um mapa-múndi e o país em que ela se encontra. Esse exercício 
poderá auxiliar a turma a desenvolver a habilidade de interpretação textual e a capacidade 
de relacionar informações. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda mais 
detalhadamente as características de cada uma das civilizações das sociedades ameríndias. 
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10. Leia o texto abaixo: 

Os indígenas não mergulharam na inatividade e na inércia em virtude da 

conquista, ao contrário, empenharam-se para encontrar os meios de dar 

continuidade aos seus estilos de vida locais, mesmo em face das transformações e 

dificuldades coloniais. 

ROSA, Lauren et al. Mecanismos e o processo de conquista e colonização da América Indígena.  Revista Ameríndia, Fortaleza: Ed. da 

UFC, v. 12, 2012. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/amerindia/article/view/1584>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

Com base na leitura do texto, pode-se dizer que o comportamento dos indígenas frente ao processo 
de conquista foi marcado por:  

a) resistências, uma vez que tentaram dar continuidade aos seus estilos de vida. 

b) inatividade e inércia, pois sabiam que não poderiam vencer os espanhóis.  

c) harmonia, uma vez que as trocas entre indígenas e espanhóis foram benéficas para indígenas 

e europeus. 

d) assimilação, já que os espanhóis incorporaram em sua cultura as religiões indígenas.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e conciliação 

Habilidade 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as 
populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 4 – Unidade 2  

Justificativas 

a O aluno identifica corretamente o comportamento dos povos indígenas frente aos espanhóis.  

b 
O texto em destaque aponta justamente o oposto, ou seja, que o comportamento dos 
povos indígenas não teria sido marcado por inércia, e sim por estratégias de resistência. 

c 
O texto em destaque aponta que houve resistências e que, portanto, o processo  
de conquista não foi harmonioso. 

d 
O texto não menciona a assimilação de cultura, e sim que os indígenas “empenharam-
se para encontrar meios de dar continuidade aos seus estilos de vida locais”.   

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Converse com a turma sobre algumas das formas de resistência praticadas pelos povos 
indígenas durante o processo de colonização, como guerras, adaptações da própria cultura,  
a manutenção das línguas e o sincretismo religioso. A partir disso, espera-se que o aluno 
adquira uma visão mais abrangente acerca do processo de conquista, reconhecendo  
a resistência à colonização ibérica pelas populações ameríndias. 

 

http://www.periodicos.ufc.br/amerindia/article/view/1584

