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1. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Representação de um navio mercante sendo atacado por uma embarcação pirata,  

de Ambroise-Louis Garneray, século XIX.  

Com base em seus conhecimentos, explique por que as ações dos piratas desagradavam às 
coroas europeias.  
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2. Leia o texto abaixo: 

As origens do reino do Congo são datadas entre 1350 e 1375, com [o rei] 

Nimia Nzima que, ao longo do tempo, expandiu seus domínios através de conquistas 

e de alianças com outras regiões, sobretudo o sul do rio Congo. Seu filho e sucessor, 

Lukenilua Nimi, com uma política semelhante de guerras e alianças, estendeu seu 

poder sobre algumas organizações políticas ao norte do rio Congo, anexando Vugu, 

Ngoyo e Kakongo.  

CORREIA, Stéphanie Caroline Boechat. O Reino do Congo e os miseráveis do mar o Congo, o Sonho e os holandeses no atlântico 

 1600-1650. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2013, p. 40 (Dissertação de mestrado). 

Disponível em: <http://www.historia.uff.br/stricto/td/1685.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2018.  

Com base no texto e no que você estudou sobre os reinos africanos, identifique as principais 
características do Reino do Congo antes do domínio português. 

 

 

 

 

3. Observe a imagem: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Captura de escravizados no interior da África, ilustração presente no livro Heróis do continente Negro,  

de J. W. Buel, publicado em 1890. 

Com base na imagem e em seus conhecimentos, descreva como se dava a atuação das chefias 
locais ou da nobreza do Reino do Congo no comércio de escravos. 

 

 

 

 

http://www.historia.uff.br/stricto/td/1685.pdf
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4. Leia o trecho da obra de Jean de Léry sobre sua chegada ao Brasil: 

Tivemos desde então vento de oeste que nos foi propício e permaneceu tão 

constante que a 26 de fevereiro de 1557, pelas oito horas da manhã, avistamos a  

índia Ocidental ou terra do Brasil [...]. Nenhum de nossos marinheiros, já viajados, 

reconheceu bem o sítio; entretanto os selvagens eram da nação dos Margaiá 

[tupiniquim], aliada dos portugueses e por consequência tão inimiga dos franceses 

que se nos apanhassem em condições favoráveis, não só não nos teriam pago resgate 

algum, mas ainda nos teriam trucidado e devorado.  

LÉRY, Jean de. Viagem à terra do Brasil. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército — Editora, 1961, p. 60. 

Disponível em: <http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2018.  

Margaiá: estudos revelam que os margaiás eram um dos muitos grupos tupiniquins que habitavam 
o atual território brasileiro nos primeiros momentos da colonização europeia, no século XVI. 

Identifique os povos presentes no relato e as relações estabelecidas entre eles no território 
brasileiro. 

 

 

 

 

5. Duas extensas regiões da África foram as que mais forneceram homens e mulheres para o tráfico 
de escravos pelo oceano Atlântico desde o século XVI: A África centro-ocidental e a África ocidental. 
Foram cerca de 12,5 milhões de pessoas que entraram na América, sendo o século XVIII o que 
apresentou a maior quantidade. Explique como os europeus estruturaram o comércio de pessoas 
nessas regiões. 

 

 

 

 

 

  

http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf
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6. Observe a imagem a seguir: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Mapa da colônia portuguesa na América, atribuído ao cartógrafo Luís Teixeira, de 1574. 

Com base na análise da imagem acima e em seus conhecimentos acerca das primeiras décadas 
de colonização da América portuguesa, explique a divisão territorial do Brasil em 1586. 
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7. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, indique a alternativa que melhor apresenta os 
motivos do pioneirismo português na expansão marítima.  

a) Portugal era um país grande, com muitos recursos naturais e uma vasta população que 

dominava as técnicas de navegação. 

b) Portugal tinha uma população maior do que a da Espanha e possuía mais navegadores 

experientes. 

c) Portugal tinha uma localização geográfica estratégica e possuía domínio de diferentes 

técnicas de navegação, reunindo conhecimentos náuticos dos árabes, dos venezianos e dos 

genoveses.  

d) Portugal tinha muitas feitorias e fortalezas instaladas no litoral africano. 

 

8. Assinale a alternativa que diferencia corretamente as características da escravidão moderna em 
relação à escravidão antiga e à servidão medieval. 

a) Na Idade Média, uma pessoa submetida à servidão era considerada mercadoria e podia ser 

vendida, assim como uma pessoa escravizada na Idade Moderna.  

b) Na Idade Antiga, assim como na Idade Moderna, o único grupo que poderia ser escravizado 

era o negro africano. 

c) Tanto na Idade Antiga quanto na época moderna, a guerra era uma das formas de se 

obterem escravizados, que poderiam ser vendidos ou trocados por mercadorias. 

d) Tanto na Antiguidade quanto na Idade Moderna, praticava-se o comércio atlântico de 

escravos.  
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9. Observe a imagem abaixo: 

Wikipedia/Wikimedia Commons 

 

Obá do Reino de Benim em procissão, gravura do artista italiano Giulio Ferraro, século XVII.  

Com base na imagem e na legenda, pode-se dizer que o personagem principal, montado sobre o 
cavalo, é: 

a) líder espiritual das sociedades iorubanas.  

b) o rei do Império do Benim.  

c) um chefe militar do Reino do Daomé. 

d) um comerciante de escravizados do Benim. 

 

10. Leia o texto a seguir: 

No Maranhão, pelo zelo da conversão e liberdade dos índios, que eu pretendia, 

consegui geral ódio, não só dos moradores de toda aquela terra, se não também dos 

governadores e ministros que lá vão de Portugal, e de outros ainda maiores, que sem 

lá irem por vias públicas e ocultas, têm lá seus interesses. 

Vieira, Antônio. De Profecia e Inquisição. Brasília: Senado Federal, 1998. XLIV, 278. (Coleção Brasil 500 anos), p. 41-42. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1021/196283.pdf?sequence=4>. Acesso em 6 out 2018. 

O padre Antônio Vieira (1608 – 1697) foi um jesuíta português. O texto acima, de sua autoria, é 
um dos seus muitos relatos da época em que convertia indígenas à religião católica, no Maranhão, 
e seu conteúdo representa a opinião de muitos jesuítas que:  

a) acreditavam que os indígenas eram povos sem maldades e não precisavam ser convertidos 

para o cristianismo para salvarem suas almas. 

b) acusavam os colonos de tratarem mal aos indígenas e de não se preocuparem com a 

salvação das almas deles, ou seja, com sua cristianização. 

c) defendiam a utilização dos indígenas como mão-de-obra escrava pelos colonos e afirmavam 

que estes não precisavam se preocupar com a salvação das almas daqueles. 

d) acreditavam que os indígenas eram muito pobres e por isso aceitavam trabalhar para os colonos. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1021/196283.pdf?sequence=4

