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Módulo 1
 A conquista da América portuguesa; A história 
social dos povos africanos e indígenas; A economia 
açucareira

Atividades para sala

01  E

 Os ”lançados” eram vulgarmente considerados súditos do 
rei de Portugal, homens condenados ao exílio por terem 
cometido algum tipo de crime na metrópole. Vale lembrar 
que a pena de degredo poderia ser aplicada a qualquer 
um, inclusive a homens que cometiam infrações por moti-
vações políticas ou religiosas. 

02  C

 O marco da posse da terra que inicialmente corres ponderia 
ao Brasil foi estabelecido pela esquadra de Cabral, em 1500. 
A descoberta teria sido ao acaso, como fora postulado 
pelo tradicionalismo, fato que acabou sendo conservado 
durante anos como uma teoria bem aceita. Na atualidade, 
debates entre historiadores levantam indícios de que, antes 
de Cabral alcançar essas terras, outros navegadores, como 
Vicente Pinzón, Duarte Pacheco e Bartolomeu Dias, já haviam 
se lançado ao Atlântico Sul e rascunhado, em um primeiro 
mapa, o que seria o litoral brasileiro.

03  B

 O texto aponta para as características da colonização bra-
sileira; a autora compreende que o Brasil Colonial foi estru-
turado como uma “empresa colonial” produto de uma 
aliança entre a burguesia mercantil, a Coroa e a nobreza no 
contexto da Idade Moderna, transição do feudalismo para 
o capitalismo. Dessa forma, durante o Período Colonial, 
havia um domínio político da metrópole sobre a colônia 
convivendo com concessões de privilégios, bem como 
vantagens comerciais. A colonização portuguesa foi dife-
rente das colonizações espanhola e britânica nas Améri-
cas. Os setores populares não foram isolados do processo 
colonizador e não foram impedidos de se transferir para a 
colônia. Nas terras coloniais, não havia os mesmos direitos 
para as diferentes classes sociais. Dentro de Portugal, não 
foi suprimida a ingerência da nobreza sobre o rei. 

04  E

 De acordo com o texto, constata-se o apreço à valoriza-
ção do sistema religioso que orientaria as demais práticas 
tribalistas, como o padrão que os grupos indígenas utiliza-
vam para defi nir suas hierarquias, produzindo um universo 
cultural que contribuiu para a formação do povo brasileiro. 

05  A

 A noção de riqueza era completamente diferente para o 
europeu e para o indígena. Pode-se tomar como exemplo 
o valor do ouro: para os índios, era objeto de adorno, sem 
valor; para os europeus, era fonte preciosa de acumulação 
de capital, muito valioso. 

06  C

 A capoeira pode ser compreendida como consequência de 
uma combinação de ritmos e manifestações culturais africa-
nas que se adaptaram à realidade específi ca da escravidão 
no Brasil, não se prendendo a determinados padrões de 
ataque ou defesa nas senzalas ou nos quilombos.

07  E

 O texto retrata o sofrimento de Cristo quando foi crucifi cado 
e, na colônia, somente pode ser relacionado com a vida e 
o trabalho do escravo. Enquanto, para muitos, na época, o 
africano escravizado era considerado um objeto de traba-
lho ou um ser sem alma que, portanto, poderia ser escravi-
zado, o Padre Antônio Vieira fazia um tratamento diferen-
ciado, de cunho religioso, apesar de justifi car a escravidão.

08  E

 A construção das relações de poder nos estados e, mais 
especifi camente, na formação da sociedade e da constru-
ção do governo estatal no Brasil passava pelo poder das 
lideranças patriarcais, que partiam do núcleo familiar. A 
aristocracia rural, que comandava as vilas exercendo con-
trole sobre as câmaras municipais, criava leis, estabelecia 
impostos e administrava as vilas. A realização de práticas 
nepotistas e clientelísticas, que marcavam as relações entre 
os membros da aristocracia, infl uenciou a fi losofi a política 
no Brasil.

09  E

 A invasão holandesa no Nordeste do Brasil, no século XVII, 
foi motivada pelo interesse em controlar o lucrativo comércio 
do açúcar, do qual os holandeses haviam sido privados pela 
Espanha em razão de confl itos entre holandeses e espanhóis 
à época da União Ibérica  (1580-1640). Sendo a produção rea-
lizada basicamente pelo trabalho escravo africano, tornava-
-se também necessário aos  holandeses controlar o domínio 
lusitano na África, responsável por fornecer os escravos.
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08  E

 Os padres jesuítas tiveram maior contato com os indí-
genas do litoral brasileiro, que pertenciam ao tronco 
linguístico tupi-guarani. Nesse sentido, o domínio, por 
parte dos jesuítas, da língua tupi foi fundamental para a 
convivência e o contato com as tribos.

09  C

 O texto é bem claro: o padre jesuíta usa do exemplo de 
Cristo para justificar a condição dos escravos na colônia 
portuguesa. Apesar de ter sido contra a escravidão do 
indígena, a Igreja Católica portuguesa nunca se posicio-
nou contra a escravidão negra.

10  E

 As nações indígenas apresentam características culturais 
diferenciadas e, por isso, não se pode afirmar que todos 
os índios que compuseram a população de nativos na 
América do Sul apresentavam as mesmas relações com-
portamentais. As comunidades tribais tinham desavenças 
internas ou ainda acabavam se confrontando pela disputa 
de determinadas áreas, portanto, a guerra poderia ser um 
mecanismo para manutenção da vida.

11  A

 A questão remete ao conhecimento do indígena sobre 
a natureza. O texto do viajante português, do final do  
século XVI, aponta para a forte relação entre os nativos e o 
meio ambiente. Da floresta vinha alimento e matéria, que 
iam desde as ervas medicinais até a cerâmica, entre outras.

12  D

 Os portugueses enxergaram os indígenas de maneira etno-
cêntrica, medindo o povo nativo com base nos valores euro-
peus. Por isso, a crítica à falta das letras que corresponde-
riam à fé, à lei e ao rei.

13  E

 Apesar da ênfase dada ao açúcar no Brasil Colonial, outros 
produtos eram cultivados – como o tabaco – e, à medida 
que ganhavam mercado na Europa, davam retorno lucra-
tivo à Coroa portuguesa.

14  D

 O texto deixa claro que, nos engenhos reais (grandes enge-
nhos), todas as etapas da produção do açúcar eram feitas, 
porque tais engenhos contavam com “[...] todas as partes 
de que se compõem e todas as oficinas [...]”. Logo, nesses 
engenhos ocorriam o plantio, a moagem, a purga, a seca-
gem e a embalagem.

15  D

 A produção de cana-de-açúcar foi determinante na explo-
ração do Brasil durante o Período Colonial, pois ele reunia 
as devidas condições para o desenvolvimento dessa prática 
exploratória, a qual atenderia aos interesses metropolitanos. 
Foi por conta dos lucros obtidos por meio desse produto que 
a metrópole organizou a estrutura tradicional de produção, 
apoiada no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo.

Atividades propostas

01  A

 A montagem de fortificações militares em determinados 
pontos da Bacia do Amazonas representava uma estratégia  
para conter as incursões estrangeiras. 

02  A

 Como o texto afirma no trecho “eu por vezes tenho dito 
a V. A. aquilo que me parecia acerca dos negócios da 
França, e isto por ver por conjecturas e aparências grandes 
aquilo que podia suceder dos pontos mais aparentes, que 
consigo traziam muito prejuízo ao estado”, as tentativas 
de invasão da França na América portuguesa constituíam 
fator de preocupação para o governo português. 

03  A

 O objetivo do Governo-Geral era promover apoio militar 
e financeiro, além de garantir a colonização em sua capaci-
dade máxima, estabelecendo a centralização administrativa 
dos negócios metropolitanos na colônia; assim, é possí-
vel perceber no texto a citação ao auxílio às  povoações. 

04  C

 Ao mesmo tempo em que o comércio oriental estava em 
crise e o Estado português vivia um déficit em seus cofres, 
havia a necessidade de promover a colonização do  Brasil, 
gerando recursos para o Estado e buscando impedir a perda 
das possessões na América. Visando solucionar esses impas-
ses, a Coroa portuguesa optou pelo sistema de capitanias 
hereditárias, que representariam unidades administrativas 
sustentadas por capital particular, sem que a Coroa arcasse 
com os gastos do processo de povoamento e exploração.

05  B

 Foram criadas 15 capitanias, propriedades da Coroa por-
tuguesa, que estavam sob o controle administrativo dos 
donatários, enquadrados como nobres que deveriam pro-
mover o investimento inicial para a colonização. Os forais e 
as cartas de doação foram documentos de conteúdo jurí-
dico-administrativo que estabeleciam os direitos e deveres  
dos donatários. Esse processo remonta ao feudalismo 
europeu, no qual o rei representava a figura do suserano, e 
o donatário, a do vassalo, assim como o donatário poderia 
ser visto como um suserano, e o sesmeiro (recebedor de 
terras), como um vassalo.

06  A

 O texto destaca a visão capitalista de trabalho, ou seja, a 
visão do colonizador, que seria imposta aos povos nativos 
não só do Brasil, mas da América como um todo.

07  D

 A religiosidade no Brasil colonial foi marcada pelo sincre-
tismo, pois era frequente a presença de escravos em uma 
manifestação católica, tendo esta incorporado elementos 
de influência africana, tais como a dança. 
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16  E

 Questão de interpretação de um texto de um historia-
dor marxista brasileiro, que adota o conceito de “classe 
social” na análise da estrutura colonial do Brasil entenden-
do-a dividida entre senhores e escravos, ou seja, uma elite 
aristocrática e uma base subalterna que exercia o regime 
produtivo, apesar da existência de setores intermediários.

17  E

 O Brasil foi vítima de várias invasões de nações europeias ao 
longo do Período Colonial, sobretudo no contexto da União 
Ibérica (1580-1640). Devido ao boicote econômico realizado 
pela Espanha contra a Holanda, esta criou a Companhia 
das Índias Ocidentais visando invadir o Brasil. Em 1624, 
ocorreu a fracassada invasão holandesa na Bahia. Em 1630, 
a Companhia invadiu Pernambuco e montou um império 
holandês no Nordeste do Brasil. Em 1612, a expedição 
comandada por Daniel de la Touche fundou o forte de São 
Luís no Maranhão e estabeleceu a França Equinocial. Nesse 
contexto, Jerônimo de Albuquerque liderou a expulsão dos 
franceses.

18  C

 A plantation, sistema de produção adotado variadas vezes 
na história, baseia-se em um tripé básico: monocultura, 
latifúndio e trabalho escravo. Complementa essa forma-
ção o mercado de produção ser voltado para o exterior, 
favorecendo a exportação dos produtos.


