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1. Leia o texto abaixo: 

A descoberta oficial da América, 1492 [...], e as outras viagens que Cristóvão 

Colombo realizou, não tiveram apenas repercussões políticas e econômicas. As 

caravelas do navegador voltaram com novos ingredientes de cozinha. Se não 

encontrou um trajeto mais rápido para buscar as especiarias no Oriente, como 

prometera, Colombo foi pelo menos um brilhante estimulador de descobertas 

gastronômicas. Assim, muitos alimentos foram à Europa, trazidos da América: tomate, 

batata, abacaxi, abacate, amendoim, baunilha, milho, mandioca, feijão, pimentas, 

provocando uma revolução nas receitas da época. [...] 

ABREU, Edeli Simioni de (et al). Alimentação mundial: uma reflexão sobre a história. Saúde e sociedade. São Paulo, v. 10, n. 2, p. 3-14, 

dez. 2001. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902001000200002>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

Com base em seus conhecimentos sobre o tema e no trecho acima, podemos afirmar que a 
conquista da América pelos europeus teve 

a) também repercussões no campo da alimentação, uma vez que Colombo levou para a América 

alimentos como o milho, a batata e o feijão. 

b) apenas repercussões econômicas, uma vez que os europeus eram guiados pelo mercantilismo. 

c) também repercussões alimentares, uma vez que Colombo levou para a Europa alimentos 

como o milho, a batata e o feijão. 

d) apenas repercussões políticas, uma vez que os europeus iniciaram um processo de colonização 

das Américas.  
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2. Leia o texto abaixo: 

Gana, assim como os impérios que o sucederam, localizava-se no Sudão 

Ocidental. Esse foi o primeiro grande Estado africano ao norte do Equador. [...] possui 

o ouro como sua principal fonte de riqueza. Logo virou objeto da cobiça por parte dos 

árabes que o trocavam por tecidos, cobre e sal, entre outros. [...] 

 ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio. África: uma história a ser reescrita. In: MACEDO, José Rivair (Org.).  

Desvendando a história da África. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008.  

Disponível em: <http://books.scielo.org/id/yf4cf/epub/macedo-9788538603832.epub>. Acesso em: 18 ago.2018. 

O texto revela o seguinte aspecto econômico importante sobre o reino de Gana:  

a) a sociedade era considerada agrícola e não havia atividades comerciais.  

b) a extração de sal era a principal fonte de riqueza.  

c) a sociedade vivia isolada dos demais povos.  

d) a extração do ouro era a principal fonte de riqueza do reino.  

 

3. Leia o texto abaixo: 

[...] Com a presença de um forte poderio naval militar, estendeu-se o prestígio 

político dos Ming à Ásia Marítima e ao Índico, fazendo com que os antigos vassalos dos 

Yuan voltassem a prestar a vassalagem política, agora aos Ming, novos senhores da 

China.[...] Neste sentido, as expedições marítimas de Zheng He constituíram parte 

importante da política dinástica e da diplomacia do Reinado de Yongle.  [...] Mas 

assinale-se que, como na China nunca houve “religião de Estado”, não existiu qualquer 

missão implícita de “dilatar a fé” como na armada de Vasco da Gama.  

PING, Jin Guo. Zheng He (1371-1433?): o homem e as suas viagens. In: PEREIRA, José Manuel M.; PING, Jin Guo.  

Navegações chinesas no século XV: realidade e ficção. Lisboa: Academia de Marinha, 2006. p. 57-59.  

Disponível em:  <http://chcul.fc.ul.pt/textos/pereira_ping-2006.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2018. 

O texto aborda as navegações chinesas e as compara com as navegações portuguesas. Ao 
comparar ambas as expedições, é possível observar que as 

a) viagens portuguesas tinham um propósito religioso, uma vez que Portugal havia começado o 

processo de expansão do islamismo. 

b) navegações chinesas tinham um propósito político e diplomático, uma vez que queriam 

restabelecer os laços de vassalagem internos. 

c) viagens portuguesas estavam desconectadas de um propósito econômico, uma vez que 

Portugal não comercializava com outras regiões. 

d) viagens chinesas tinham um propósito religioso, uma vez que a China queria expandir a fé 

cristã por todo o Oriente. 

 

http://chcul.fc.ul.pt/textos/pereira_ping-2006.pdf
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4. Leia o trecho do relato a seguir: 

E quando se soube lá fora, começou a gritaria:  

– Capitães, mexicanos...vinde cá! Que todos venham armados: suas insígnias, 

escudos, dardos! Vinde cá depressa, correi: estão mortos os capitães, mataram nossos 

guerreiros! Foram aniquilados, ó capitães mexicanos! [...] 

Começa, então, a batalha: arremessam dardos, flechas, chuços, arpões de 

caçar aves. E furiosos e rápidos lançam seus chuços. Como uma nuvem amarela, sobre 

os espanhóis caem aquelas armas.  

LEÓN-PORTILLA, Miguel. A conquista da América Latina vista pelos índios: relatos astecas, maias e incas. Petrópolis: Vozes, 1987. p.32-33. 

Insígnia: bandeira; emblema.  

Chuço: lança. 

O trecho é parte de um relato asteca a respeito do processo de conquista e colonização da América 
pelos europeus. Sobre o relato, podemos afirmar que ele expõe que esse processo de conquista foi: 

a) pacífico, já que não ocorreram conflitos. 

b) marcado pela imposição religiosa. 

c) marcado pela resistência indígena. 

d) marcado pela falta de reação dos indígenas.  

 

5. Leia o texto a seguir: 

Evidentemente, houve diferentes períodos na expansão portuguesa, assim 

como variaram também os objetivos de cada momento. [...] Vemos que no reinado de 

D. Manuel é que se instaura a Rota do Cabo, iniciando pragmaticamente a carreira das 

Índias com Vasco da Gama e perpetuando o modelo de presença portuguesa no 

Oriente sob o governo de Afonso de Albuquerque. [...] 

BORGES, Felipe Augusto F. (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: 18 ago. 2018. 

Pragmaticamente: de maneira prática; efetiva.  

O texto aborda as viagens feitas por portugueses à Índia no contexto das Grandes Navegações.  
Ao promover essas viagens ao Oriente, o principal objetivo dos portugueses era:  

a) escravizar os povos indianos para obter lucros com a atividade. 

b) estabelecer o comércio de pau-brasil diretamente com o Oriente. 

c) estabelecer o comércio de especiarias diretamente com o Oriente. 

d) explorar as minas de ouro da Índia, gerando lucros para a Coroa. 
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6. Leia o trecho: 

[...] Havia também um grande comércio de livros de História, Medicina, 

Astronomia e Matemática, bem como uma grande concentração de estudantes. A 

importância cultural de Tombuctu pode ser percebida através de um velho provérbio 

africano: “O sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros 

da sabedoria vêm de Tombuctu”. [...] 

ASSUMPÇÃO, Jorge Euzébio. África: uma história a ser reescrita. In: MACEDO, José Rivair (Org.). Desvendando a história da África.  

Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/yf4cf/pdf/macedo-9788538603832.pdf>. Acesso em: 4 jul. 2018. 

O trecho revela um pouco da sociedade do Reino do Mali. Explique o que possibilitou que a 
cidade de Tombuctu reunisse diferentes saberes e grande concentração de estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto abaixo: 

As alianças entre espanhóis e os povos nativos que viviam um enfraquecimento 

político constituiu um fator importante como dispositivo adotado pelo europeu para 

a conquista. As rivalidades internas e constantes foram utilizadas pelos mesmos como 

incentivo para uma desunião cada vez maior entre os indígenas e como meio de firmar 

alianças com os povos. [...]  

ROSA, Lauren Waiis da (et al). Mecanismos e o processo de conquista e colonização da América Indígena. Revista Ameríndia, v. 12, 

2012, p. 11. Disponível em: <www.periodicos.ufc.br/amerindia/article/view/1584>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

O texto apresenta um dos motivos que possibilitou aos espanhóis a conquista dos povos indígenas. 
Descreva-o. 

 

 

 

 

 

 

http://www.periodicos.ufc.br/amerindia/article/view/1584
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8. Leia o texto a seguir: 

A devastação epidemiológica trazida pelo Velho Mundo foi um mecanismo 

determinante para a efetivação da conquista, sendo responsável por uma queda 

relevante da população indígena, uma vez que estes grupos não possuíam imunidade 

suficiente para combater os vírus e bactérias que se proliferavam na Europa e se 

intensificavam nas viagens marítimas. As Américas ficaram isoladas do resto do  

mundo. A varíola, a malária, o sarampo e o tifo, entre outras, foram as principais 

doenças e epidemias que acometeram os indígenas. [...] 

ROSA, Lauren W. da (et al). Mecanismos e o processo de conquista e colonização da América Indígena. Revista Ameríndia, v. 12, 2012, 

p. 11-2. Disponível em: <www.periodicos.ufc.br/amerindia/article/view/1584>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

O texto aborda um dos impactos que o encontro entre as sociedades do Novo e do Velho Mundo 
promoveu para as populações indígenas, que foi, também, um dos motivos da vitória espanhola 
nos conflitos de conquista colonial. Identifique-o. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Leia o texto abaixo: 

Durante este ano [1530] foram impostos terríveis tributos. Tributou-se ouro a 

Tunatiuh; foram dados como tributo 400 homens e 400 mulheres para irem lavar ouro. 

Toda gente extraía ouro. Foram dados como tributo 400 homens e 400 mulheres para 

trabalhar em Pangán, sob as ordens de Tunatiuh, na construção da cidade do Senhor. 

Tudo isso, tudo, nós vimos, ó filhos meus! 

  LEÓN-PORTILLA, Miguel. A conquista da América Latina vista pelos índios. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 81. 

Tunatiuh: deus Sol e apelido dado ao conquistador espanhol Pedro de Alvarado.  

  

http://www.periodicos.ufc.br/amerindia/article/view/1584
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O trecho compõe um dos relatos maias a respeito do processo de conquista e colonização da 
América espanhola. Explique o sistema de trabalho descrito no trecho acima.  

 

 

 

 

 

 

 

10. Leia o texto abaixo: 

A diáspora ou a dispersão dos povos africanos pela Europa, Ásia e América se 

produziu em escala massiva durante o período do tráfico de escravos entre os séculos 

XV e XIX. Esse é um dos movimentos migratórios mais espetaculares da História 

moderna, sendo que os cálculos da travessia forçada pelo Oceano Atlântico oscilam de 

dez a cinco milhões de pessoas que teriam sido arrancadas da África e trazidas para  

as Américas. [...] 

SANTOS, José Antônio. Diáspora africana: paraíso perdido ou terra prometida. In: MACEDO, José Rivair (Org.).  

Desvendando a história da África. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2008. p. 182.  

Disponível em: <http://books.scielo.org/id/yf4cf/pdf/macedo-9788538603832.pdf>. Acesso em: 19 ago.2018. 

Com base nos seus conhecimentos e no texto acima, descreva os motivos que explicam por que 
milhões de pessoas foram retiradas da África e trazidas para as Américas. 

 

 

 

 

 

 

 


