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1. Leia o texto abaixo: 

Alianças com invasores contra os colonizadores 

“Nações” inteiras optaram por se aliarem aos inimigos dos portugueses. Por 

exemplo:  

• os Tamoio, no Rio de Janeiro, fortes aliados dos franceses nas guerras dos 
anos 1550-60;  

• os Potiguar, boa parte deles resistiu com os franceses durante algum 
tempo na Paraíba e atual Rio Grande do Norte, e por ocasião das invasões 
holandesas em Pernambuco, onde forneceram auxílio aos flamengos, 
celebrizando lideranças como a de Pedro Poti e de Antônio Paraupaba.  

Brasil 500 anos. IBGE. Disponível em: <https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/ 

historia-indigena/relacoes-entre-nativos-e-colonizadores.html>. Acesso em: 18 ago. 2018.  

Com base no texto sobre o contato entre a Confederação dos Tamoios e os europeus, podemos 
dizer que 

a) os tamoios, indígenas de diferentes tribos, se uniram para lutar contra as práticas 

colonizadoras propostas pelos holandeses. 

b) a Confederação dos Tamoios recebeu esse nome em função das alianças indígenas criadas sem 

a presença de qualquer nação europeia.  

c) os tamoios uniram-se em aliança com os portugueses com o objetivo de expulsar os invasores 

europeus, em troca de paz. 

d) a Confederação dos Tamoios mostra que as alianças feitas com europeus eram uma forma de 

resistir à dominação.  
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2. Leia o texto abaixo: 

Ingleses, franceses e holandeses passaram a invadir a costa brasileira de forma 

sistemática e, durante algum tempo, vitoriosa. Entre os ingleses, em fins do século XVI, 

Thomas Cavendish saquearia Santos e São Vicente e James Lancaster ocuparia Recife 

por um mês, em 1595. Quanto aos franceses, apesar de expulsos da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte no fim dos 500, voltariam a atacar no Maranhão, em 1612 [...]. A 

principal incursão caberia, porém, aos holandeses, que começaram a fustigar a costa 

em 1587, em 1624 atacaram a Bahia e em 1630 ocuparam Olinda e Recife. Ocuparam 

boa parte do Nordeste até 1654, de onde somente foram desalojados tempos depois 

da Restauração da Independência Portuguesa (1640). 

HERMANN, Jacqueline. Cenário do encontro de povos: a construção do território. Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2007.p. 25. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

Sobre o último processo de ocupação do território brasileiro apresentado no texto, assinale a 
alternativa que corresponde à ordenação correta dos acontecimentos:  

(   ) O ataque holandês em 1630 não deixou nenhuma condição de resistência por parte dos 
portugueses.  

(   ) Após pouco mais de um ano, os holandeses foram expulsos pelos portugueses com o apoio 
de moradores locais e indígenas.  

(   ) No governo de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais emprestou dinheiro para a 
reestruturação dos senhores de engenho.  

(   ) A Coroa portuguesa pagou uma indenização aos holandeses para recuperar o controle do 
Nordeste brasileiro.  

a) 2-1-3-4 

b) 1-2-3-4 

c) 3-1-4-2 

d) 3-4-1-2 
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3. Observe o mapa abaixo, datado de 1686. Embora ele não esteja escrito em português, podemos 
observar a divisão territorial da América portuguesa século XVII, e das chamadas capitanias 
hereditárias.  

Reprodução/Coleção particular 

 

Mapa do litoral atlântico da América do Sul, confeccionado por Mallet, 1686.  

Como fatores positivos da adoção do sistema de capitanias hereditárias, podemos mencionar que: 

a) a resistência dos povos indígenas não impediu a formação de cidades; as capitanias garantiram 

a posse do território pelos portugueses.  

b) os capitães donatários tomaram posse das terras e garantiram seu domínio; as capitanias 

proporcionaram os primeiros núcleos de povoamento na colônia.  

c) as capitanias garantiram a posse do território pelos portugueses; a implantação delas 

proporcionou os primeiros núcleos de povoamento na colônia.  

d) com todos os poderes delegados aos donatários, o governo da capitania tornou-se fácil; as 

alianças com os povos indígenas favoreceram o domínio de algumas das capitanias.  
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4. Leia a definição abaixo: 

[...] plantation – a grande propriedade que empregava a mão de obra escrava 

na monocultura de exportação [...].  

BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo: 1780-1860.  

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 27. 

Embora a história do Brasil colonial seja caracterizada pelo modelo conhecido por plantation, registra-
-se no mesmo período a presença de um forte mercado interno colonial, que permitia a compra, 
a venda e a troca de produtos variados. Sobre esse mercado, considere as seguintes alternativas: 

I. Embora o mercado interno colonial contasse com uma diversidade de produtos, os 
trabalhadores escravizados tinham a mesma participação em plantations. 

II. No mercado interno colonial, percebia-se um considerável fluxo de pessoas e serviços, 
incluindo pequenos comerciantes, artesãos e agricultores.  

III. O avanço da pecuária foi uma das razões para o avanço territorial no interior da colônia e o 
domínio cada vez maior das terras indígenas. 

Estão corretas as opções  

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) I e III. 

 

5. Leia o trecho abaixo: 

Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no 

Brasil não e ́possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho [...].  

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. São Paulo: Edusp, 2007. p. 97.  

Considerando a frase de Antonil, registrada no século XVIII, e que negros escravizados de origem 
africana eram a principal mão de obra na produção açucareira, qual é a relação entre as atividades 
dos escravizados com o período de auge do cultivo da cana-de-açúcar? 

a) Os africanos eram trazidos para o Brasil porque era mais barato realizar o tráfico de 

escravizados do que manter os indígenas nas fazendas. 

b) Os africanos eram trazidos para o Brasil não só porque se adequavam ao sistema de produção 

açucareira, mas também porque tinham conhecimentos sobre agricultura.  

c) Os escravizados eram responsáveis pelo trabalho com a cana até a sua chegada aos engenhos, 

pois a partir daí eram homens livres que desempenhavam as tarefas. 

d) Sem os escravizados não era possível fazer, conservar e aumentar as fazendas, mas somente 

os que se convertessem ao cristianismo poderiam atuar nas propriedades.  
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6. Leia o texto abaixo: 

[...] O intento de grandes empresas para ensinar a verdadeira fé aos bárbaros 

gentios é admirável, é santo, mas priva-los de suas vidas, de sua liberdade, é 

pernicioso, é diabólico. Fazer escravos, a quem a Natureza fez livres, não e ́obedecer a 

Deus, e ́ contradizer as suas obras... Se acaso lhes salvam a alma, é à custa da sua 

liberdade, e ́privando-os de seus bens e da sua pátria. 

Capitão M. F. de Vila Real, 1641. COELHO, António Borges. No rastro de Cabral. Revista USP, São Paulo, n. 45, p. 16-25, mar./maio 2000.  

Disponível em: <www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/30105/31990>. Acesso em: 20 ago. 2018.  

O fragmento descreve uma crítica ao trabalho dos jesuítas com os indígenas, publicada em 1641. 
Considerando que os membros dessa ordem religiosa chegaram ao Brasil em 1549 com a tarefa de 
educar e evangelizar, identifique no trecho a razão da indignação do Capitão de Vila Real. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto abaixo: 

[...] Após sua chegada de Portugal, determinado a conquistar as florestas do leste 

em um grau nunca antes praticado, o príncipe regente resolveu subjugar os Botocudo e 

outros grupos étnicos seminômades que permaneciam independentes. Condenando a 

escalada das “invasões” perpetradas por esses índios “canibais”, ele invocava o  

conhecido princípio da guerra justa, empenhando-se numa ofensiva militar até 

submetê-los ao império da lei, fazendo-os viver como vassalos cristãos permanentes. [...] 

LANGFUR, Hal. Canibalismo e a legitimidade da guerra justa na época da Independência. Revista Brasileira de História,  

São Paulo, v. 37, n .75, 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2N2ZjD6>. Acesso em: 20 ago. 2018.  

Considerando o texto, explique o que é “guerra justa” no contexto do Brasil colonial. 
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8. Leia o texto a seguir: 

No início, diante da impossibilidade material de assegurar a posse da colônia, 

a Coroa portuguesa encontrou no sistema de divisão territorial a única solução viável 

de defesa e ocupação da gigantesca base física do Brasil. Delegou às capitanias [...]  

a responsabilidade de sua própria manutenção e segurança. [...]  

MACHADO, Luiz Toledo. Formação do Brasil e unidade nacional. São Paulo: Ibrasa, 1980, p. 271.  

Descreva como se deu a divisão do litoral brasileiro em capitanias hereditárias a partir da linha 
divisória do Tratado de Tordesilhas.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Leia o texto abaixo: 

Essa população mestiça foi aos poucos se espalhando pelo território, 

estabelecendo variantes socioculturais de acordo com o tipo de exploração econômica 

e as peculiaridades ecológico-regionais, conformando, no Brasil rural, um conjunto de 

subculturas a que se costuma denominar de cultura rústica brasileira [...]. Neste 

contexto, a cultura caipira formou-se pelo cruzamento do português com o indígena e 

produziu o mameluco paulista, na qual o caiçara está inserido. O gênero de vida caiçara 

combina a agricultura de subsistência, baseada na mandioca, com a pesca. [...] 

ADAMS, Cristina. As populações caiçaras e o mito do bom selvagem: a necessidade de uma nova abordagem interdisciplinar. 

Revista de Antropologia, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 145-182, 2000. Disponível em: 

<www.scielo.br/pdf/ra/v43n1/v43n1a04.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2018.  
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Observe que a proteção da forma de vida de populações descendentes de diferentes etnias, como 
os caiçaras, é importante também para a preservação do meio ambiente. Considere a seguinte 
parte do texto apresentado: “o gênero de vida caiçara combina a agricultura de subsistência, 
baseada na mandioca, com a pesca”. Explique qual é a relação que esses e outros povos têm com 
a sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Leia o texto abaixo, que descreve uma lenda sobre o surgimento das ondas do mar: 

Desde o início da criação, os seres humanos começaram a poluir o mar. Por 

essa razão, Iemanjá e sua casa viviam sujas. Então, Iemanjá foi reclamar com Olorum, 

que lhe deu o poder de devolver à praia tudo o que sujasse as águas do mar. Surgiram, 

assim, as ondas, que devolvem à terra o que não pertence ao mar.  

BARBOSA JÚNIOR, Ademir. O essencial do Candomblé. São Paulo: Universo dos Livros, 2011. p. 63. 

O trecho apresenta uma das histórias tradicionais de Iemanjá, considerada a mãe das divindades 
do candomblé. Com base no trecho, descreva a relação do culto a essas divindades, os orixás, com 
a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 


