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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto Oriental.   

Habilidade 
(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio  
no mundo atlântico. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 9 – Unidade 4 

Grade de correção 

100% 

O aluno  explica que uma das formas de controle dos mares promovidas pelas 
coroas europeias era a contratação de corsários para atacarem navios mercantes  
de outras nações e pilharem suas mercadorias. No entanto, a ação de piratas,  
que saqueavam e a roubavam as cargas dos navios por conta própria, desagradava  
a todas as monarquias, porque elas não ficavam com parte alguma do saque. 

50% 
O aluno responde que os piratas atacavam navios mercantes e, assim, desagradavam 
às monarquias, mas não explica que a princípio os próprios reis haviam contratado 
corsários para saquear navios de outras nações como forma de controle dos mares.  

0% 
O aluno não explica que os piratas saqueavam navios mercantes por conta própria, 
desagradando aos monarcas, e não aborda o fato de os próprios reis haverem 
contratado corsários para saquearem navios de outras nações.    

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Para que o aluno compreenda o motivo dos contratos firmados entre os monarcas e piratas, 
nesse caso denominados de corsários, explique que esses capitães de navios (corsários) 
recebiam uma “carta de corso”, um documento que os autorizavam a atacar e pilhar navios 
ou bases de países inimigos sem serem punidos por essas ações.Caso fossem capturados, 
poderiam mostrar a carta e solicitar o tratamento de prisioneiros de guerra, e não o 
julgamento como piratas, cuja pena, em quase todos os reinos, era o enforcamento sumário. 
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Tinham permissão, também, para ancorar nos portos dos reinos que haviam emitido as 
cartas e a recrutar tripulação. Essa foi uma das formas encontradas por vários reinos 
europeus para compensar a falta de uma marinha própria (pois os navios eram dos próprios 
corsários) ou forte.  Essas explicações permitem que o aluno compreenda as diversas formas 
utilizadas pelas coroas europeias para controlar o comércio no Atlântico. 

 

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. 

 

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 10 – Unidade 4 

Grade de correção 

100% 
O aluno explica que o Congo era um grande reino centralizado, cujo rei tinha 
interesses expansionista e, assim, procurava conquistar outras regiões – argumento 
que consta no texto. 

50% 
O aluno explica que o Congo era um grande reino, mas não apresenta a 
característica expansionista de seus monarcas. 

0% 
O aluno não explica que o Congo era um grande reino e que guerreava com outros  
a fim de ampliar seus domínios. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Explique ao aluno que, antes do domínio europeu, havia importantes reinos no território 
africano, como é o caso do Congo. Para que o aluno tenha maior clareza sobre as dimensões 
desse reino, imprima ou projete o mapa do Reino do Congo, elaborado no século XVIII, que 
se encontra disponível no site <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
b/bb/1770_Bonne_%28coloured_excerpt%29.png>. Nesse mapa, o Reino do Congo está 
pintado de laranja. Assim, chame a atenção do aluno para suas dimensões e aponte os 
demais reinos que faziam fronteiras com ele. Dessa forma, espera-se que o aluno 
compreenda que havia grandes reinos na África antes do domínio dos europeus e que muitos 
desses reinos eram fortes e centralizados. 

 

 

http://www.historia.uff.br/stricto/td/1685.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/1770_Bonne_%28coloured_excerpt%29.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/1770_Bonne_%28coloured_excerpt%29.png
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto Oriental 

Habilidade 
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas  
e analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 10 – Unidade 4 

Grade de correção 

100% 
O aluno responde que o comércio de escravizados não se restringia aos prisioneiros  
de guerra, explicando que havia expedições enviadas por chefias locais e pelos nobres 
ao interior do continente africano para capturar pessoas e vendê-las aos europeus. 

50% 
O aluno responde que os chefes locais e os nobres capturavam pessoas e as 
vendiam como escravos aos europeus, mas não salienta que expedições eram 
organizadas exclusivamente para a obtenção de cativos. 

0% 
O aluno não explica o envolvimento dos nobres e chefes locais do Reino do Congo 
no comércio de escravizados e não menciona as expedições realizadas ao interior  
do continente a fim de se obterem cativos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os resultados obtidos na questão sejam insatisfatórios, explique ao aluno que a 
obtenção de escravizados se dava não somente por escravização de prisioneiros de guerras, 
mas também por meio de expedições como objetivo de capturar seres humanos, e que 
várias dessas expedições eram promovidas pelas chefias locais ou pelos nobres do reino. 
Mencione que era comum o avanço sobre territórios vizinhos com o objetivo de captura  
de indivíduos que seriam escravizados, ação denominada de “razia”, mesmo em momentos 
em que não havia uma conjuntura de tensão entre grupos. Com isso, espera-se que o aluno 
compreenda que não somente em situações de guerra as pessoas eram capturadas para, 
depois, serem vendidas como escravos. A própria captura de pessoas se tornou uma prática 
corriqueira que sustentou, por séculos, o tráfico de escravizados. 
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa 

Habilidade 
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes  
épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática). 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 12 – Unidade 5 

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que os povos mencionados no relato são os portugueses, 
franceses e indígenas tupiniquins, da nação Margaiá . Além disso, ele explica que  
os franceses e os portugueses eram rivais entre si; já os indígenas da nação Margaiá 
[tupiniquim] eram aliados dos portugueses e, portanto, inimigos dos franceses. 

50% 
O aluno responde que os grupos mencionados no relato são os indígenas da nação 
Margaiá [tupiniquim], os franceses e os portugueses, mas não apresenta  o tipo  
de relação estabelecida entre esses grupos. 

0% O aluno não identifica os povos presentes no relato e não explica a relação entre eles.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Explique, em sala de aula, que além de diversos povos indígenas e dos portugueses,  
o Brasil teve a presença de franceses e principalmente de holandeses, que se fixaram  
em Pernambuco por quase 25 anos, interessados nas riquezas que aqui poderiam adquirir. 
Mencione, por exemplo, que existiu, entre 1555 e 1567, uma colônia francesa na atual Baía 
de Guanarabara, no Rio de Janeiro, denominada França Antártica. Além disso, no século XVII, 
os franceses também tentaram criar uma colônia no Maranhão, fracassada, denominada 
França Equinocial. Com isso, espera-se que o aluno compreenda que no território do atual 
Brasil não havia somente indígenas e portugueses, mas que, desde o período colonial,  
fora composto por grande diversidade étnico-racial e étnico-cultural. Com a entrada de 
escravos na América através do tráfico pelo Atlântico, o território brasileiro também passou 
a englobar os africanos, provenientes de diversas regiões e nações da África. Com a entrada 
de escravos pelo tráfico Atlântico na América, o território também passou a englobar  
os africanos, provenientes de diversas regiões e nações da África. 

 

 

http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas internas das sociedades africanas 
As formas de organização das sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade 
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas 
diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas 
africanas de procedência dos escravizados.  

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 11 – Unidade 4 

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que os europeus construíram fortalezas no litoral, denominadas 
de feitorias, sempre com a autorização dos reis e das chefias africanas, onde 
aguardavam os escravizados capturados em guerras ou em razias para completar  
o número estipulado. Depois dos negócios realizados com os negociantes africanos, 
quase sempre com pagamento em cavalos, objetos de cobre e de vidro, espelhos, 
miçangas, conchas, cauris, fumo, aguardente de cana (cachaça) e armas de fogo, 
embarcavam essas pessoas nos navios que esperavam ao longo da costa.  

50% 
O aluno responde um aspecto da questão, atendo-se somente a indicar que  
existiam feitorias europeias, sem detalhar a forma de pagamento ou as mercadorias 
envolvidas nesse negócio.  

0% 
O aluno que somente afirma que o tráfico de escravizados partia da costa da África 
para a América não respondeu à questão, já que não demonstra haver entendido  
a estrutura comercial criada para fornecer pessoas para o trabalho na América.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades para responder à questão, forneça dados para o ajuda-lo  
a compreender a dinâmica desse comércio: a) a costa da África tinha poucos portos naturais 
e seguros, motivo de os navios terem de ficar fundeados ao longo da costa; b) as feitorias 
foram criadas para receber as mercadorias que seriam negociadas como pagamento pelos 
escravizados e para pagar as tarifas ou impostos aos reis e chefias locais, mas também para 
receber os próprios escravizados, que lá ficavam até por meses (lembrar que eram locais 
fortificados); c) os comerciantes europeus desciam à terra para realizar seus negócios, 
algumas vezes já acordados com os negociantes africanos ou com os representantes do rei; 
d) os escravos comprados eram transportados em canoas para serem embarcados nos navios 
que os levariam à América. Seria interessante utilizar um mapa para indicar as duas grandes 
regiões que mais forneceram escravos para a América, em particular para o Brasil, e as rotas 
desse tráfico. Esclareça ao aluno que o volume de escravizados tornou-se muito maior no 
século XVIII, se comparado aos séculos anteriores. Dessa forma, espera-se que o aluno 
compreenda as dinâmicas de comércio de escravizados,  identificando as regiões e zonas 
africanas de procedência  e o aumento significativo do volume de cativos ao longo do tempo.  
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa 

Habilidade 
(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América portuguesa  
por meio de mapas históricos. 

Tipo de questão Aberta Capítulo/Unidade Capítulo 12 – Unidade 5  

Grade de correção 

100% 

O aluno responde que, na segunda metade do século XVI, o território brasileiro 
encontrava-se dividido por meio do sistema de capitanias hereditárias, que foram 
organizadas pela Coroa portuguesa em 1534 a fim de dar início à colonização do 
território brasileiro, cobiçado na época por outras nações europeias.  

50% 
O aluno responde que o Brasil estava dividido por meio do sistema de capitanias 
hereditárias, mas não explica quando elas foram criadas nem por quê.   

0% 
O aluno não responde que o Brasil estava dividido por meio do sistema de 
capitanias hereditárias e não explica o porquê de a Coroa portuguesa haver 
organizado esse sistema no território brasileiro em 1534.  
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Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Leve um mapa-múndi atual para a sala de aula e compare as dimensões do Brasil e de 
Portugal. Comente com o aluno que, no século XVI, a população portuguesa era bastante 
reduzida e que, para dar início ao processo de colonização do Brasil, a Coroa decidiu 
implementar o sistema de capitanias hereditárias, que já funcionava nas colônias 
portuguesas na África. Explique ao aluno, também, a dificuldade dos donatários em 
manterem o sistema de capitanias hereditárias no Brasil, uma vez que as dimensões das 
capitanias eram grandes e muitos donatários não tinham experiência prévia para administrar 
um território de tal dimensão e sem infraestrutura. Dessa forma, os recursos que eles 
deveriam empreender eram muito altos. Saliente, ainda, a resistência indígena na tentativa 
de defenderem o território em que viviam. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda 
as dificuldades iniciais de colonização da América portuguesa. . 

 

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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto Oriental 

Habilidade 
(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio  
no mundo atlântico. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 13 – Unidade 5  

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois, apesar de formar um grande império, Portugal não possuía, 
como sugere a alternativa, abundância de recursos naturais nem uma vasta população. 

b 
Alternativa incorreta,  pois a população de Portugal era quatro vezes menor do que  
a população espanhola nesse período. 

c 

Alternativa correta, pois Portugal possuía uma posição geográfica estratégica. Além 
disso, os navegadores portugueses dominavam técnicas náuticas árabes, conhecidas 
desde a ocupação islâmica na península Ibérica, e técnicas náuticas que aprenderam 
com os venezianos e genoveses.  

d 
Alternativa incorreta, pois a instalação de feitorias e fortalezas no litoral africano  
não justifica o pioneirismo português na expansão comercial e marítima, sendo ela 
consequências dessa expansão.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso os aluno apresente dificuldades em responder à questão, explique em sala de aula a força 
naval do reino português nos séculos XV e XVI. Mencione a presença de feitorias portuguesas 
na África e na Ásia. Em seguida, mostre a posição geográfica de Portugal em um mapa-múndi  
e solicite que o aluno reflita sobre as vantagens da localização do território português (litoral 
atlântico, proximidade com a África, etc.). Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda  
as vantagens geográficas de Portugal no contexto da expansão marítima europeia.  
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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.  

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

As lógicas internas das sociedades africanas 
As formas de organização das sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e o tráfico de escravizados 

Habilidade 
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao 
escravismo antigo e à servidão medieval. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 12 – Unidade 5 

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois na servidão medieval os servos não podiam ser vendidos;  
já na escravidão moderna os escravos eram considerados propriedades e, por esse 
motivo, poderiam ser vendidos. 

b 
Alternativa incorreta, pois os escravos no mundo antigo pertenciam a diversos grupos 
étnicos-raciais e étnicos-culturais.  

c 
Alternativa correta, pois tanto na Antiguidade quanto na época moderna obtinham-se 
escravos por meio da guerra e, após capturados, os escravizados poderiam ser vendidos 
ou trocados por mercadorias.  

d Alternativa incorreta, pois não havia tráfico atlântico de escravos no mundo antigo.  

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Constatada a dificuldade do aluno em diferenciar as características que distinguem as formas 
de escravidão nos três contextos históricos apresentados na questão, construa no quadro 
uma tabela na qual serão apontadas essas diferenças. Explique que, no mundo antigo,  
a escravidão não se restringia apenas a um ou dois grupos-étnicos e um indivíduo poderia  
ser escravizado, caso fosse capturado em guerra ou por questões de dívida. Já na Idade 
Moderna, havia a predominância de um sistema econômico que submetia povos africanos  
à escravidão, além dos indígenas da América, que também foram escravizados. Naquele 
contexto, a transformação de uma pessoa em escravo ocorria por meio da prática da guerra 
ou pela dominação que um povo exercia sobre outro. Apresente também características da 
servidão medieval. Os servos eram trabalhadores das terras vinculados aos senhores feudais, 
e a eles era concedido o direito de moradia, de cultivo de alimentos, de criação de animais 
domésticos e de uso de terras comuns para a caça. Além disso, eram obrigados a pagar 
tributos. No entanto, ao contrário dos escravos, os servos não eram considerados 
mercadoria e, por isso, não poderiam ser vendidos pelos senhores feudais. Dessa forma, 
espera-se que o aluno compreenda as diferenças dentro do sistema escravista e, ainda,  
a diferença deste em relação ao regime de servidão. 
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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. 

 

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 11 – Unidade 4  

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois, observando a imagem e sua legenda, há a indicação de  
que o personagem retratado seja um obá, chefe político de um dos centros de poder 
que compunham as sociedades iorubanas. 

b Alternativa correta, pois obá em iorubá significa governante.  

c 
Alternativa incorreta, pois o termo “obá” se refere a um chefe político e não um chefe 
militar do Daomé, que se constituiu como reino somente no século XVIII, ou seja,  
num período posterior ao contexto abordado na questão. 

d Alternativa incorreta, pois a função de um obá não era comercializar escravos. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Demonstrea em um mapa a localização do antigo Império do Benim. Comente que ali havia 
diversos reinos cujos povos possuiam a mesma origem linguística, ou seja, a língua iorubá. 
Explique para a turma que havia muitos povos fantes do iorubá e que se dividiam em reinos 
diferentes, sendo o do Benim um deles. Dessa forma, espera-se que o aluno compreenda  
as diferenças entre a divisão dos reinos e seu desenvolvimento ao longo do tempo,  
bem como a distribuição dos povos de língua iorubá. 
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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. 

 

Objeto(s) de 
conhecimento 

A estruturação dos vice-reinos nas Américas 
Resistências indígenas, invasões e expansão na América portuguesa 

Habilidade 
(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre  
as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial. 

Tipo de questão Múltipla escolha Capítulo/Unidade Capítulo 12 – Unidade 5 

Justificativas 

a 
Alternativa incorreta, pois os jesuítas afirmavam que eles não tinham maldade, mas 
não diziam que, por isso, eles não precisavam se converter. Pelo contrário, os indígenas 
precisavam de conversão e era o dever de seus senhores educá-los na fé cristã. 

b 
Alternativa correta, pois os jesuítas acusavam os colonos que escravizavam os indígenas 
apenas para se aproveitarem de seus serviços e não com sua cristianização e 
consequente salvação de suas almas. 

c 
Alternativa incorreta, pois os jesuítas não defendiam o uso dos indígenas como mão  
de obra escrava e acreditavam que aqueles que se utilizassem de seus serviços 
deveriam também cristianizá-los. 

d 
Alternativa incorreta, pois os jesuítas afirmavam que os indígenas eram pobres,  
mas não diziam que, por isso, precisavam trabalhar para os senhores. 

Orientações sobre 
como interpretar as 

respostas e reorientar o 
planejamento com base 

nos resultados 

Caso o aluno tenha dificuldades em responder a esta questão, converse sobre a ocorrência 
de conflitos entre colonos e jesuítas. Comente o objetivo dos jesuítas de instalarem missões 
e aldeamentos para catequisar os indígenas e como tal objetivo interferia nas atividades 
econômicas dos colonos, pois disciplinavam sua utilização como mão de obra. Assim, o aluno 
compreenderá que se os colonos queriam os indígenas apenas como mão de obra para sua 
agricultura de exportação, de preferência como escravizados, os jesuítas pretendiam salvar 
suas almas através do batismo, do abandono do paganismo e do catecismo cristão, embora 
também os utilizassem como mão de obra em lavouras de alimentos. 

 

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

